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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak oturum yaptı. 

1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) görüşmelerine de
vam olunarak; 

Orman Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi; 
Orman Genel Müdürlüğü, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, 
1993 Malî Yılı bütçeleri ile 1991 Malî yılı Kesinhesapları kabul edildi. 

2-23 Haziran 1992 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 79 uncu Uluslararası Çalışma 
Konferansında kabul edilen sözleşmeler$avsiye kararları ve protokol ile ilgili olarak Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bilgi sunulacağına ilişkin Başbakanlık tezkeresi Okundu; Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
Anayasası gereğince, tezkere eki üzerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mo-
ğultay tarafından Genel Kurula bilgi verildi. 

22.12.1992 tarihli 49 uncu Birleşimde görüşmeleri tamamlanan ve yapılan açık oylamasın
da toplantı yetersayısıvbulunmadığı anlaşılan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 
Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Re
sim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanu
nu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının (1/482) (S. Sayısı: 224) yapılan açık oylamasından sonra kabul edildiği ve kanun
laştığı açıklandı. 

24 Aralık 1992 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 00.05'te son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Mehmet Cemal Öztaylan 
Manisa Balıkesir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İbrahim özdiş " N . Feridun Pehlivan 

Adana Bursa 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

e 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN —Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubunda meydana gelen oran 

değişikliklerine uygun olarak siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylara ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/742) 

BAŞKAN — Gündemimize göre bütçe görüşmelerine başlamadan önce, Başkanlığın Ge
nel Kurula sunuşları vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerden istifalar ve yeni oluşan 

grup nedeniyle milletvekili sayılarında meydana gelen değişiklik sonucu, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu oranlarında da değişmeler olmuştur. 

Buna göre, bu grupta boşalan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna düşen asıl üyelik 
için Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal ve yedek üyelikler için Tunceli Milletvekili Kamer Genç 
ile Kars Milletvekili Mehmet Alp; ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen asıl üyelik 
için İçel Milletvekili tstemihan Talay ve yedek üyelik için İstanbul Milletvekili İsmail Cem mensup 
bulundukları siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin uzatılmasına, izin veril

mesine dair Başbakanlık Tezkeresi (3/740) 
BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi vardır; okutuyorum : "* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Körfez savaşını takiben Kuzey Irak'ta meydana gelen, olaylar sonucunda ülkemize yöne

len ve sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyal 
düzenimizi de zorlayacak boyutlara erişen toplu göç hareketinin tekrarına yol açabilecek gelişme-
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leri, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mani olmak, 
Kuzey Irak'ta sağlanmış bulunan nispî sükûnetin ve bölge halkının insanî ihtiyaçlarının karşı
lanabilmesi için Birleşmiş Milletler bağlı kuruluşlarınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde 
devamını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararı da göz 
önünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı Kararına da
yanılarak başlatılan "Provide Comfort II" harekâtı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan 
çokuluslu gücün görev süresinin 31 Aralık 1992 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; 
çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi 
olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına uygun biçimde 
kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde harekâtı sona erdirmeye Bakanlar 
Kurulunun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesinî arz ederim. 

Süleyman Demirel 
• • . • • Başbakan 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Başbakanlık tezkeresi üzerinde, İç
tüzüğün 73 üncü maddesine göre görüşme açacağım ve görüşmelerin sonunda tezkereyi oyları
nıza sunacağım. 

Görüşmelerde, konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 20'şer dakikadır, şahsı adına 
iki sayın üyeye de 10'ar dakika süreyle söz verilecektir. 

Görüşmelere başlamadan önce, teamüle göre, istediği takdirde, Hükümet kısa bir sunuş 
yapabilir. 

Hükümet sunuş konuşması yapmak istiyor mu? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet adına kısa bir sunuş yapmak üzere, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet 

Çetin'i kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Provide Comfort veya Çekiç Güç ya da diğer bir deyişle huzur harekâtı konusunda Hükü
metin talep ettiği 6 aylık uzatma nedeniyle söz almış bulunuyorum. Hükümet adına, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, Körfez savaşı sona erdikten sonra, "arkasında birçok 
sorunlar bırakarak bitti" sayıldı. 

Bu sorunlardan en çok etkilenen ülkelerin başında, hiç kuşkusuz, Türkiye gelmektedir. 
Türkiye, ekonomik, toplumsal, fizikî sınır sorunları dahil, birçok sorunla karşı karşıya kalmış
tır. Tabiî, bunların ayrıntılarına girmek istemiyorum; ancak, bir anımsatma için kısaca bunla
ra değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, 1991 Nisan ayında, bu huzursuzluk, bu sorunlar nedeniyle, sınırlarımıza, 
sayısı 500 bine ulaşan bir göç dalgası olmuş ve o zamanın Hükümeti, yani ANAP, Türkiye'nin 
tek başına bu sorunla baş edemeyeceği nedeniyle Birleşmiş Milletlere başvurarak yardım iste
ğinde bulunmuştur. Bununla ilgili 688 sayılı karar çıkarılmış ve bu çerçevede, o zaman, bu baş
vuru üzerine, 13 ülkeden 21 500 kişi dolayında bir kara gücü de Türkiye'ye gelmiştir. Bunları 
kısaca belirtmek istiyorum. 
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tik üç ayda, yani nisan ayı ile temmuz ayı arasında, bu gücün de katkısıyla, önce insanî 
yardım yapılmış, sonra da, sınırlarımıza gelen 500 bin dolayındaki insan, bu gücün Irak top
raklarına girmek suretiyle yaptığı harekât sonunda oluşturulan bir güvenlik kuşağına yerleşti
rilmiştir. Böylece, harekâtın birinci amacı, birinci hedefi gerçekleştirilmiştir. 

Bunları şunun için söylüyorum : Kendileri isteyerek, kendileri başvurarak gelmiş değiller. 
Yine o zaman, o günün Hükümeti, birinci aşamadan sonra elde edilmiş olan durumun, yani 
ulaşılan durumun korunması için ve bir caydırıcı gücü olabilmesi için, bunun korunması ge
rektiğini düşünmüş ve ilgili ülkelere başvurarak, bir süre daha bazı kuvvetlerin Türkiye'de kal
masını istemiştir. İşte, bunun içindir ki, "Provide Comfort II" denilen Çekiç Güç'ün ikinci 
aşaması temmuz ayında başlamıştır. Bu arada tabiî, kara gücünün bir kısmı geri gitmiş, 5 bin 
kadarı Silopi dolayında kalmıştır; tncirlik'te, Diyarbakır - Pirinçlik'te ve Silopi'de bir miktar 
güç kalmıştır. Bunun süresi 3 ay uzatılmış, eylül ayında, yeniden 3 ay uzatılmış. 

Biz Hükümete geldiğimizde, 1991 yılı sonlarında Kuzey Irak'taki durum, 1991 yazına gö
re çok daha karışıktı. Neden karışıktı? Çünkü, daha önceki dönemde, yani 1991'in yaz ayla
rında ve harekât ilk başladığı zaman, bu güçlerle Irak Hükümeti arasında, insanî yardımın 
yapılmasında, bunların gerçekleştirilmesi ve korunmasında bir diyalog vardı ve bu işler birlik
te yürütülüyordu. Ancak, 1991 sonbaharında, Kuzey Irak'taki güçlerle, Irak Hükümeti arasın
daki bütün diyalog kopmuş ve biz geldiğimizde, Irak Hükümeti, kuzeye karşı özel bir ambargo 
uygulamaya başlamıştı; oradaki bütün memurlarını çekmiş, maaş ödemez duruma gelmiş, hiçbir 
katkı yapmayarak, o insanları güçlüklerle baş başa bırakmıştı, özellikle o döneme baktığımız
da şunu görmemiz mümkün : Kuzey Irak, iki türlü ambargoyla karşı karşıyaydı. Bir yandan, 
Birleşmiş Milletlerin tüm Irak'a uyguladığı genel ambargo, bir yandan da Bağdat'taki rejimin 
Kuzey Irak'a uyguladığı bir özel ambargo vardı. Yani, biz Hükümete geldiğimizde, 1991'in son
baharında böyle bir durumla karşı karşıyaydık. Belirsizliğin arttığı, sorunların ortaya çıktığı 
böyle bir noktada, elbette ki, onları bu durumlarıyla baş başa bırakmak mümkün değildi. 

Hükümetimiz o sırada yeni kurulmuştu ve bu süreyi 6 ay uzattı; o uzatmayla birlikte Hü
kümet, daha önce, 1991 Ocağında Parlamentonun 126 sayılı Kararıyla, bir anlamda -bizim gö
rüşümüze göre, muhalefetteyken söylediğimiz görüşlere göre- Parlamentonun yetkisini Hükü
mete devreden böyle bir kararı da kendisinin kullanmayacağını ve bundan sonraki aşamalarda 
Yüce Parlamentoya başvuracağını, Parlamentonun kararıyla bunun uygulanacağını belirtmiştir. 

Bu çerçevede, 1992'nin Haziran ayında, oradaki durum yine değerlendirilmiş ve Yüce Mec
lisimizin onayıyla bu süre 6 ay daha uzatılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu harekâtın süresi, bu yılın sonunda bitmektedir. Bunun için Hü
kümetimiz, biraz önce okunan tezkereyle, bunun 6 ay daha uzatılmasını, Yüce Parlamentonun 
onayına sunmaktadır. 

Bunun uzatılması neden istenmektedir? Hükümet olarak niçin böyle bir talepte bulun
duk? Bunu izah etmek ve bu konudaki bazı yanlış anlamaları açıklamak istiyorum. 

Bir kere, şu anda Kuzey Irak'ta, kışla birlikte çok ciddî bir insanî sorun var. Her türlü 
insanî yardımların oraya gönderilebileceği tek yer, bu Çekiç Güç'ün de verdiği koruma etkisiy-
le, Türkiye'dir. Yani, Türkiye'den bir yardım gitmemesi halinde, orada milyonlarca insan, aç
lıkla ve sefaletle karşı karşıya kalacaktır. 
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tkinci bir neden : 36 ncı paralelin kuzeyinde fiilen çizilen çizgiyle, 36 ncı paralel arasında, 
Irak Hükümetinin, 14 ila 18 tümen kadar bir gücü var. Her ne kadar, Irak açıklıkla, "böyle 
bir harekete girişmeyeceğini" söylemekle birlikte, böyle bir ortamda, gerginliğin çok yaygın 
olduğu bir ortamda, kimden ve nasıl başlayacağı belli olmayan bir karışıklığın çıkması her an 
mümkündür; çünkü, aralarında bir güven bunalımı vardır, aralarında bir gerginlik vardır. Ku
zeyde, fazla silahlı gücü olmayan, ama açlıkla karşı karşıya olan insanlar vardır; ama, biraz 
güneyinde, 14 - 18 tümenle bulunan Irak güçleri vardır. 

Nasıl ve ne şekilde olacağı hiçbir zaman bilinemeyecek bir kargaşalık karşısında ya da ta
mamen insanî yardımların aksaması nedeniyle, 1991 yılındakine benzer bir göçle karşı karşıya 
kalınması mümkündür. Hükümetin yaptığı değerlendirme şudur : Böyle bir olasılık vardır ve 
Öunun olabileceği görülmüştür. 

Böyle bir noktada, tabiî, zaman zaman akla şu gelebilir : Peki, Türkiye, silahlı gücüyle 
tek başına kendisi böyle bir durumu engelleyemez mi? Elbette ki, Türk Silahlı Kuvvetleri böyle 
bir durumu engelleyebilir; ama, böyle bir durum ortaya çıktığı takdirde, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin önlem alması -hiçbir şekilde arzu etmediğimiz- Türkiye'yi doğrudan doğruya Irak ile iki
li olarak karşı karşıya getirecektir. 

Halkı büyük dostumuz ve kardeşimiz olan Irak ile Türkiye'nin Silahlı Kuvvetlerinin karşı 
karşıya gelebileceği riskini hiçbir şekilde düşünmek istemiyoruz. O nedenle, bu caydırıcı gücün 
devamının yararlı olduğu düşünülmüştür. 

Şimdi, akla gelebilecek bir diğer konu -tabiî, çok daha önemlidir bu dönemde- şudur : 
Bilindiği gibi, bir süredir, Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede, önemli bir, terörle mücadele hare
keti sürdürmektedir. Bu terörle mücadele hareketinde -Yüce Parlamentonun bütün değerli üye-, 
leri anımsayacaklardır- bu süre içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi güvenliği için, ulusunun 
güvenliği için, ulusunun birliği için, Irak topraklarına da girerek ciddî bir mücadele sürdür
müştür. Bu mücadeleyi sürdürürken -hepinize anımsatmak istiyorum- bu Çekiç Güç ile Türki
ye'nin yaptığı işbirliği nedeniyle, bunun da etkisiyle, dünyadan hiçbir ciddî tepki gelmemiştir 
ve bu nedenle de. Hükümetimizin uzun süren çabası sonucu, ayrıca da bu işbirliği nedeniyle, 
bütün dünyada", eskiye nazaran çok daha fazla bir biçimde, terör olayının bir Kürt konusu ol
madığı, terör konusunun değişik etnik grupta olan vatandaşlarımız arasında bir sorun olmadı
ğı, terörle mücadelenin başka bir konu olduğu çok daha iyi anlatılabilmiştir. Bu nedenle, Si
lahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz, terörle mücadeleyi sürdürürken, bu süre içinde, ciddî 
bir tepkiyle karşılaşmamışlardır, hiçbir ülkeden ciddî hiç bir tepki gelmemiştir. Şimdi, oradaki 
bu terörle mücadele konu'su bitmiş değildir, sürmektedir. 

Şimdi, böyle bir noktada, yeni birtakım çalkantılara ve bunalımlara yol açabilecek bir ha
reketin ya da bir değişikliğin, terörle mücadele konusunda ciddî sorunlar yaratacağı görüşüne 
varmıştır Hükümetimiz. Bu nedenle de, böyle bir ortamda, kış şartlarının bulunduğu bir or
tamda, oradaki mücadelenin ciddî bir biçimde sürdüğü bir noktada, böyle bir vazgeçmenin 
veya bunu değiştirmenin, terörle mücadele açısından yaratacağı çok önemli sorunlar olduğu 
görüşüne varılmıştır. Bu nedenle de, bu konuya, Hükümet olarak ciddî şekilde eğilinmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz, başından beri, "Kuzey Irak'ta yaşayan ve buradaki 
vatandaşlarımızın kardeşleri olan insanların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında seyirci 
kalamayacağımızı" söylemiştir. İnsanî yardım konusunda Somali'ye kadar gidebilen bir Türki
ye'nin, yanı başındaki bir olaya, bir konuya, bir soruna sessiz kalmayacağı açıktır. 
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Bugün artık dünya öyle bir noktaya gelmiştir ki, ülkeler, değişik konularda işbirliği yapa
rak, hatta değişik ittifaklar kurarak bu konularla mücadele yollarını aramaktadırlar. Nitekim, 
bugün Somali'de birçok ülkenin katıldığı bir olay var. Şimdi, hepimizi üzen ve bitmeyen traje
di karşısında hepimizin isteği Bosna-Hersek'te de bir an önce böyle bir olayın ortaya çıkması 
ve Türkiye'nin buna katkı yapması. Buna benzeyebilecek olan bir başka olay da, yanı başımız
da, Kuzey Irak'ta olmaktadır. Bu olay nedeniyle, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri, İn
giltere ve Fransa ile işbirliği yapmasının büyük yararı olduğuna inanıyoruz. Bu olay, sadece 
dar anlamda caydırıcılıktan da öte, bu ülkelerle işbirliğimizin bir aracı haline de gelmiştir; ya
ni, sadece bu konu değil, bu sayede bölgedeki başka sorunların da konuşulabileceği, dünyada
ki başka sorunların da konuşulabileceği bir istişare mekanizması haline gelmiştir. Geçmiş haf
talarda bu konuda ilk deneyim de yapılmış ve bakanların altındaki teknik düzeylerde toplantı
lar yapılarak, Bosna-Hersek'ten Karabağ 'a kadar olan konularda istişarelerde bulunulmuş, 
görüşmeler sürdürülmüştür. 

Buna ek olarak, Türkiye, bölgenin önemli bir ülkesi olarak, sadece bu ülkelerle değil, böl
ge ülkeleriyle de bu konuyu görüşme yolunu seçmiş ve yine geçmiş haftalarda İran ve Suriye'
nin de katıldığı Dışişleri Bakanları düzeyinde bir üçlü toplantı Türkiye'de yapılmıştır. 

Bu toplantının da amacı, bölgenin güvenlik ve istikrarı konusunda yapılacak işbirliğidir, 
Bu, bir başlangıçtı, bir çekirdek toplantı idi. Bu toplantıların önümüzdeki günlerde daha 

da yaygınlaştırılarak, bölgenin başka ülkelerinin de katılabileceği bir işbirliğine dönüştürülme
sinin yararlı olacağını düşünmekteyiz; bu konudaki girişimlerimizi de sürdürüyoruz. Böyle bir 
toplantının ikincisi, şubat ayı içinde Suriye'nin Şam kentinde yapılacaktır. Yapılan bu toplan
tılarda, komşu ülkelerden Çekiç Güç nedeniyle yaptığımız işbirliği konusunda da herhangi bir 
eleştiri, herhangi bir rahatsızlık, herhangi bir tepki kesinlikle söz konusu olmamıştır, ortaya 
konulmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye olarak, Irak ile ilişkilerimize, özellikle Irak halkıyla ilişki
lerimize büyük önem veriyoruz. 

Bir yanlış anlamayı daha düzeltmek istiyorum : Bu olayla Irak ile olan ilişkimizin hiçbir 
ilişkisi yoktur. Kamuoyunda bir yanlış izlenim, bir yanlış anlama var; o da, Çekiç Güç kalktığı 
takdirde, bizim, Irak ile olan ticarî ilişkilerimizin, ekonomik ilişkilerimizin ve buna benzer iliş
kilerimizin otomatikman değişebileceğidir ki, bununla hiçbir ilgisi yoktur. Irak ile olan ilişki
leri düzenleyen bu olay değildir; Irak ile ilişkilerimizi düzenleyen şey, Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyinin kararıdır. Yani, Çekiç Güç olayı olsa da olmasa da, Irak ile ilişkilerin düzen
lenmesi, 688 sayılı ve daha önceki Güvenlik Konseyi kararlarıyla mümkündür. Zaten bizim, 
Irak ile ciddî bir sorunumuz yok, hiçbir sorunumuz yok. Sorun, Irak ile dünya arasındaki bir 
sorundur. Türkiye olarak, Irak ile dünya arasındaki bu sorunun giderilmesi ve özellikle ekono
mik bakımdan çok büyük sıkıntı çeken bilhassa güneydoğudaki insanlarımızın bu sıkıntıları
nın giderilmesi için her türlü çabayı sürdürdük ve bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. 

Bunu yaparken, Irak ile de diyalogumuzu kesmedik. Aynı şekilde, Güvenlik Konseyi yet
kilileriyle ve Sayın Başbakanımızın Amerika'yı ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteriyle yapılan görüşmelerde, bu ambargo nedeniyle Türkiye'nin çektiği ekonomik sıkıntı an
latılmış, Türkiye'nin bundan nasıl etkilendiği ortaya konulmuş ve Irak'ın bir an önce dünya 
ile barışması, dünya ile bütünleşmesi için Birleşmiş Milletlerin çaba göstermesi gerektiği açık
lıkla ortaya konulmuştur. Yani kısaca, Çekiç Güç kalkınca, Irak ile ilişkilerimizin doğrudan doğ-
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rüya artacağı, hele ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin düzeleceği gibi bir kanı yanlıştır; böyle 
bir yanlış kanı vardır. Bunun Çekiç Güç'Ie hiçbir ilgisi yoktur, tümüyle ayrı bir olaydır. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, Türkiye, gene bir yanlış anlamayla karşı karşıya : "Bu 
nedenle, acaba Irak'ın bölünmesine bir katkı mı yapılıyor?.." 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, Irak'ın bölünmesinin bölgede ve Irak'ta yaratacağı sorun
ları başından beri ortaya koymuştur. Binbir türlü sorunla karşı karşıya olan Ortadoğu'da Irak'ın 
bölünmesinin yol açabileceği sorunlar bütün dünyaya anlatılmaktadır; dünya da bunun far
kındadır, bölge ülkeleri de bunun farkındadır. Bu nedenle, hele böyle bir ortamda, Irak'ın bö
lünmesinin yol açabileceği sorunlar açıklıkla ortaya konulmuştur. Bu konu, gerek Iran ve Suri
ye ile yapılan toplantılarda, gerek biraz önce sözünü ettiğim Amerika Birleşik Devletleri, Fran
sa ve İngiltere ile yapılan toplantılarda açıklıkla ortaya konulmuştur; Irak'ın toprak bütünlü
ğünün korunmasının bölge için önemi belirtilmiştir; Irak'ın bölünmesinin bölgeye ve dünyaya 
getireceği yeni ve ek sorunlar açıklıkla ortaya konulmuştur. Hele "Irak'ın bölünmesine Çekiç 
Güç aracılığıyla hizmet ediliyor" konusu, tümüyle, her türlü dayanaktan yoksundur. 

Bu arada, zaman zaman, "Çekiç Güç hareketinin terör örgütüne destek verdiği" şeklin
de, son derece yanlış, son derece mesnetsiz bazı iddialar ileri sürülmektedir. Bu, bir kere, her 
şeyden önce, bundan sorumlu olan Türk subay ve astsubaylarına karşı bir haksızlıktır; çünkü, 
bunun ilkeleri çok açıklıkla ortaya konulmuştur. Bu görevde, bu olayda yer alan 74 subay ve 
astsubayımız vardır. Çekiç Güç, hiçbir hareketini, hiçbir uçuşunu, Diyarbakır'daki İkinci Ha
va Taktik Üssüne haber vermeden yapma durumunda değildir. Haftalık programlarını sunar, 
günlük uçuşlarını bildirir ve Diyarbakır'daki İkinci Hava Taktik Üssünden onay aldıktan son
ra ancak o uçuşları yapar. Helikopter ve Awacs uçaklarıyla yapılan bütün uçuşlarda, mutlaka, 
yanlarında bir Türk subay ve astsubay bulunmak durumundadır. O nedenle, zaman zaman 
ortaya çıkan bu iddialar ya da bu söylentiler, ilgili organlarca (Dışişleri Bakanlığı tarafından, 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından ve ilgili diğer örgütler tarafından) ciddî bir şekilde ince
lenmiş ve bunların hiçbirisinin doğru olmadığı, böyle bir şeyin söz konusu olmadığı açıklıkla 
ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda ve Irak'ın birliği ko
nusunda, bizimle, müttefik güçler arasında hiçbir görüş ayrılığı yok; o konuda çok açık ifade
ler var, çok açık beyanlar var; hiçbir şekilde bir görüş ayrılığı söz konusu değildir. 

Çekiç Güç'ün Türkiye'deki görevine son verilmek üzere bir karar alındığı takdirde, bölge
de yaratılacak sorunlara ek olarak, bunun başka bir yerde konuşlandırılmasının Türkiye'ye ge
tireceği önemli ek sorunlar ortaya çıkacaktır. Bir kere, Türkiye ile bu bölge arasındaki ilişki, 
giderek kopacaktır. Türkiye, bugün, onlarla önemli bir diyalog içindedir ve yapılan her şeyden 
Türkiye'nin bilgisi vardır. O zaman, Türkiye'nin bilgisi, Türkiye'nin gözlemi dışında yapılabi
lecek ve ortaya çıkabilecek bazı hareketlerin çok daha sakıncalı olabileceğini belirtmeyi dahi 
gereksiz görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Gene bir konuya daha değinece

ğim ve konuşmamı bitireceğim Sayın Başkanım. 
Zaman zaman, bu konuyla bağlantılı olarak, başka bir konuyla bunun arasında ilişki ku

rulmasını da isteyenler olmuştur; yani, zaman zaman, bir değiş tokuş yapılması istenmektedir : 
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"Peki, madem biz buna 'evet* diyoruz, o halde, bu müttefik güçler de, ya Bosna'da şunu yap
sınlar ya da Karabağ'da şunu yapsınlar" gibi, bir değiş tokuş mekanizmasına dönüştürülmek 
isteniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere, bu, iki bakımdan çok sakıncalı. Birincisi: Biz, yararlı ol
duğu için, Türkiye'ye yararı olduğu için bunun süresinin uzatılmasını istemekteyiz; yani, baş
kasının hatırı için yapılan bir şey değil. Başında söyledim, bu olayı başlatan, Türkiye; bunların 
gelmesini isteyen, Türkiye; başından beri, bunların kalmasını isteyen, Türkiye ve şimdi yine, 
yararı olduğu için, işbirliği yapılarak bunun süresinin uzatılmasını isteyen, Türkiye... Ama, buna 
karşılık, "eğer siz bunu yapmazsanız, biz şunu yaparız" şeklindeki bir değiş tokuş, bunun, 
sanki Türkiye'nin yararına değil, başkasının yararına olduğu gibi bir sonuç çıkarır. 

Ondan da önemlisi, biz, dış politikada, dış ilişkilerde, her olayın kendi içinde değerlendi
rilmesi gerektiği görüşündeyiz. Her olay kendi içinde önemlidir. Bir olayı, başka bir olayla kar
şılaştırmak, son derece sakıncalı uygulamalar getirir. O zaman, bir gün, bizim bugün karşı 
olduğumuz olaylar, bizim karşımıza getirilir, örneğin, biz Türkiye olarak, başından beri, Av
rupa Topluluğuna, "siz ne hakla Kıbrıs konusunu Avrupa'yla ilişkimizin ön şartı haline geti
rirsiniz?" diye yıllardır söylediğimiz bir olay karşısında kendimiz bunu uygulamak durumun
da kalırız ve -bunun her zaman ters tepebilecek yönleri de vardır- bir gün gelir, "siz Kıbrıs 
konusunu halletmezseniz, l)iz Karabağ'da şunu yaparız; siz şunu yapmazsanız, biz bunu yaparız" 
gibi durumlarla karşılaşırız. Bu değiş tokuş konusunun son derece yanlış olduğunu belirtmek 
istiyorum. Elbette ki, Bosna-Hersek için gerekli her şeyi yapmak zorundayız; hep birlikte ya
palım. Ama, bunun başka bir olayla karşılaştırılmasını doğru bulmuyoruz. 

Sayın Başkanım, son bir konuya daha değinmek istiyorum : Süre konusu zaman zaman 
gündeme gelmektedir. Biz, sürenin, bölgedeki durumla ve koşullarla ilgili olduğuna inanıyo
ruz. Süre, bir ay, iki ay, üç ya da beş ay meselesi değildir. Bu koşullar, bu durum, bu ortam 
söz konusu mu, değil mi; buna bakmak lazım; yani, ihtiyaca göre karar vermek gerekir. O ne
denle, daha başlangıçta, "şu kadar sürede mutlaka bitmesi gerekir" gibi bir önerinin yanlış 
olacağına inanıyorum. Nitekim, Hükümetimizin sunduğu tezkerede, bu görevin altı ay içeri
sinde sona erdirilmesi yetkisi de isteniyor; ama bu, ille de altı ay içerisinde sona erebilir mi?.. 

Değerli arkadaşlarım, başından beri açıklamaya çalıştığım koşullar ve ortamlarla ilgilidir 
bu. Yani, bir ay sonra mı, altı ay sonra mı biteceğini bilemeyiz. Bu koşullar, biraz önce anlat
maya çalıştığım ortam eğer değişirse, bu, iki ay içinde de bitebilir. Bu konuda Hükümetin yet
kisi vardır; iki ay sonra, "buna gerek kalmamıştır" diyerek bunu kaldırabilir. Nitekim, bu yet
kiyi de almak istediğimizi belirterek tezkereyi huzurunuza getiriyoruz. İki ay olur, üç ay olur, 

. beş ay olur..." tikesine katılıyoruz; ama bir ay olursa, iki ay olursa..." gibi bir görüşün, aslında 
genel amaca, genel politikaya uygun olmadığı görüşündeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, güneyimizde belirsizlik devam ediyor; 
yeni sorunlarla karşılaşılması, terörle mücadeleyi olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bölgedeki 
gelişmelerin uluslararası işbirliğiyle kontrol altına alınmasında Hükümet olarak yarar görüyo
ruz. Bu, müttefikimiz olan bu ülkelerle de istişarenin bir organı haline gelmiştir. Türkiye, bu
radaki insanî sorunlara kayıtsız ve seyirci kalamaz. Bunun diğer ülkelerle birlikte yapılmasın
da büyük yarar görüyoruz. 
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Kardeş Irak halkıyla ilişkilerimize büyük önem veriyoruz; bunun için her türlü çabayı gös
teriyoruz; bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. 

Irak'ın sorunları Çekiç Güç'le başlamamıştır, Çekiç Güç'Ie bitmeyecektir; o konu, başka 
bir alanda, başka bir şekilde ele alınması gereken bir konudur. Irak yönetimine de görev düşüyor. 

Irak'ın dünyayla barışması, Irak'taki sorunların bitmesi, sadece Türkiye'nin ya da sadece 
başka ülkelerin sorunu değil; onlardan önce ve özellikle de Irak'ın kendi sorunudur. Irak yö
netiminin, bir an önce bu sorunları aşarak dünyayla barışmasında büyük yarar görüyoruz. 

Bu nedenle, Çekiç Güç'le, ambargo karıştırılmamalıdır. Çekiç Güç kalksa da, Irak'ın dün
yayla doğrudan ilişki kurması, barışması sağlanamaz; Türkiye'nin kayıpları bitmez, Türkiye'
nin kayıpları bununla sona ermez. Elbette ki, bunlar, ekonomik ve ticarî konulardır ve bütün 
bunların, başka bir alanda, ambargoyla birlikte ele alınması gerekir. 

Bütün bu gerekçelerle ve özellikle bölgede terörle ciddî bir mücadele verilirken, Hükümet 
olarak, Çekiç Güç'ün kalkmasının yeni ve önemli sorunlar yaratabileceği görüşüne vardık ve 
Çekiç Güç'ün görev süresinin altı ay uzatılması önerisiyle huzurunuza geldik. Karar, Yüce Mec
lisindir, karar sizindir. 

Hepinizi, Hükümet adına saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mut-

man'da. 
Buyurun Sayın Mutman. (SHP sıralarından alkışlar), 

BAŞKAN — Yazılı ilk ve tek söz istemi Sayın Mutman'a ait. Bir yanlışlık mı var efendim? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Kimden geldiğini bilemedik efendim... 
BAŞKAN — Arz edeyim : Bana verilen listede, grupları adına, Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti Grubu adına Atilla Mutman (tzmir Milletvekili); şahısları adına, Bülent Ecevit (Zongul
dak Milletvekili), Muharrem Şemsek (Çorum Milletvekili), İbrahim Kumaş (Tokat Milletveki
li), Engin Güner (İstanbul Milletvekili), İsmet Gür (Aksaray Milletvekili). Şu ana kadar başka 
bir talep ve müracaat yok. 

ATİLLA MUTMAN (İzmir) — İmzalı mı geldi efendim? 
BAŞKAN — Efendim, imzalı mı, mühürlü mü(!) onu bilmiyorum; görevli arkadaşımızın 

bana verdiği liste bu; uygulama bu... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Nedir uygulama efendim? 
BAŞKAN — Gruptan, Kanunlar Müdür Muavini Rauf Beyefendiye, bir ilgili, yetkili ar

kadaşımız... Belki ilgisiz, belki yetkisiz, onu siz bileceksiniz... Arkadaşımız burada... 

ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, onu veren arkadaşın adını alabilir miyiz? 
BAŞKAN — Efendim, alırız; medenî halini de(!) tebeddülatını da(!), her şeyini tespit 

ederiz... 
Arkadaşlarımızda, "bizi habersiz çağırdınız" der gibi bir durum hâsıl oldu, değil mi 

efendim? 
ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Yok öyle bir şey; öğrenmek istiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Grubunuzda Kemal Bey varmış, o zatı muhterem telefon etmiş. 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Takdiri size bırakıyorum efendim; yeter!.. 
BAŞKAN — Bir sıkıntı ya da bir aksaklık varsa, arkadaşımızı -üzülmezse- geri alırız, bir 

daha sorarız. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Mutman. 
SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; halk arasında "Çekiç Güç" diye bilinen "Huzur Harekâtı" süresinin uzatılması konusun
da, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Şahsım 

c Ve Grubum adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Hepimizin bildiği gibi, Körfez Savaşının bitiminden sonra, Irak Ordusunun başlattığı sal

dırıdan kaçan takriben 500 bin Kürt, 1991 Nisan ayında Türkiye - Irak sınırına yerleşmiş, bun
lardan bir kısmı da ülkemize geçmiştir. 

Türkiye'nin çağrıda bulunması üzerine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, göçe zorla
nan bu büyük kitleye yardımda bulunmak için karar almış ve bu konuda uluslararası bir kam
panya başlatılmıştır. Türkiye haricinde 12 ülkeden oluşan 21 500 personeliyle koalisyon gücü, 
yardımın dağıtılması ve güvenliğin sağlanması için göreve başlamıştır. 

Ülkemiz sınırlarına itilmiş olan Kuzey Iraklı insan kitlesinin ilk önce, barınak, yiyecek 
gibi acil ihtiyaçları giderilmiş; sonra, üç ay gibi kısa bir zamanda, onların kendi ülkelerindeki 
yerleşim bölgelerine dönmeleri sağlanmıştır. 

15 Temmuz 1991'de görevlerini bu şekilde tamamlayan koalisyon birlikleri, Irak'tan geri 
çekilmişlerdir. 

Irak'tan ayrılan bu birliğin meydana getirdiği boşluk üzerine, Saddam yönetiminin, Kürt
leri tekrar üzerimize sürebileceği düşünüldüğünden ve bu halka, insanî yardımların yapılması 
gerektiğinden, bu görevi yerine getirecek uluslararası askerî bir gücün Türkiye'ye yerleşmesine, 
12 Temmuz 1991'de karar verilmiştir. 

5 bin kişilik bu gücün kara kuvveti Silopi'de konuşlandırılmış, 48 uçaklık hava gücü ise 
incirlik'e yerleştirilmiştir. 

Ayrıca Pirinçlik'te, Kuzey Irak'ta gözlem ve temaslar yapmak üzere bir askerî koordinas
yon merkezi oluşturulmuştur. 

Ülkemiz, bu güce, tncirlik'teki birleşik görev karargâhına eleman, bir mekanize piyade 
bölüğü ve askerî koordinasyon merkezine bir temsilci vererek katılmıştır. 

Kuzey Irak'ta istikrar ve huzurun tam olarak sağlanamaması, Irak Hükümetinin, kuzey
de, yerleşik halkına karşı uyguladığı ekonomik ambargonun devam etmesi üzerine, Irak yöne
timine, 36 ncı paralelin kuzeyinde hiçbir Irak uçağının faaliyet göstermemesi ve oluşturulan 
güvenlik bölgesine, Irak askerî ve sivil güçlerinin girmemesi; koalisyon kuvvetinin, anılan böl
gede keşif faaliyetini sürdüreceği ve barışı bozan herhangi bir harekete kuvvetle karşılık verebi
leceği uyarısında bulunulmuştur. 

Bu çokuluslu askerî gücün 30 Eylül 1991'de sona erecek olan Türkiye'de kalma süresi, ön
ce 30 Aralık 1991'e, sonra da 30 Haziran 1992'ye kadar uzatılmıştır. 

Eylül ayında yapılan uzatma sırasında, Silopi'deki kara unsuru lağvedilmiş ve böylece, 
kuvvet, yaklaşık 3 bin kişi azaltılmıştır. 
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Halihazırda, Huzur Harekâtı kuvveti, 48 uçak ve helikopterden oluşan bir hava gücüne, 
74'ü Türk olmak üzere, 1 832 personele sahip bulunmaktadır. 

Bu tarihte, Kuzey Irak'ta meydana gelen olayların, sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit 
etmesi yanında, ekonomik ve sosyal düzenimizi de bozacak toplu bir göç hareketine yeni baş
tan neden olacağı düşünüldüğünden, Irak'ın toprak bütünlüğünü mutlaka koruyarak, bölge 
halkına insanî yardımların ulaştırılmasını sağlamak üzere, bu kuvvetin süresinin 1992 yılının 

"sonuna kadar uzatılması, Yüce Meclisimizce kararlaştırılmıştır. 

Türk topraklarında bir yabancı askerî gücün bulunması, ilk bakışta, ülkede duyarlılık ya
ratabilir; bizim kendimizi koruyabilecek güçte olduğumuz ve bu konuda yabancılara muhtaç^ 
olmadığımız, haklı olarak düşünülebilir. Bununla beraber, ülkemizin üyesi bulunduğu ulusla
rarası kuruluşlarda alınan ve Türkiye'nin de onayladığı bir karar sonucunda Türkiye'ye gelen 
yabancı bir askerî gücün, ülkemizin onur ve itibarını zedelediğinden herhalde söz edilemez. 

Ayrıca, bu gücün, Saddam yönetiminin harekete geçmesine uluslararası bir caydırıcılık bo
yutu da kazandırdığı gerçektir. 

Ülkemizde yaygın olarak, bu güç sayesinde Kürt özerkliğinin cesaretlendirildiği ve Irak'ın 
kuzeyinde bir Kürt devletinin kurulmakta olduğu görüşü mevcuttur. Hatta, bir ara, PKK'ya 
karşı girişilen bir askerî operasyon sırasında, bu askerî güce ait bir helikopterin yaralılara yar
dım ettiği söylentileri, sonradan kanıtlanamamış olmasına rağmen, ülkemizde ciddî rahatsız
lık yaratmıştır. 

Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğunun oluştuğu, bu gücün sağladığı koruma olmasa, Kürt 
liderlerinin, belki, Saddam rejimiyle anlaşma yolunu benimseyecekleri ve böylece, sorunun ken
diliğinden çözüleceği görüşü 4e varsayılır. 

Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz, CNN Televizyonuna verdiği bir demecinde, "ülke
deki Kürtlerin, Irak'la birleşmesinin büyük bir olasılık olduğunu; ancak, bunun, dış müdaha
lelerden uzak bir ortamda gerçekleşebileceğini" ifade etmiştir. 

Ayrıca, bu durumun, PKK faaliyetleri için de elverişli bir ortam yarattığı ve Türkiye'nin, 
Irak'ın kuzey bölgesine zorunlu askerî müdahalesine yol açtığı görülmüştür. 

Huzur Harekâtının Türkiye'de devam etmesinin, Türk - Irak ilişkilerinin düzelmesine katkı 
sağlamadığı, bazı çevrelerce söylenilmektedir. Ancak, Çekiç Güç ile Irak - Türkiye ilişkilerini 
birbirinden ayrı incelemekte yarar vardır. . . 

Bir gerçek vardır ki, Irak'la mevcut 1,5 milyar dolarlık ekonomik ilişki, Körfez Savaşı son
rasında tamamıyla soria ermiştir. Irak'la olan ticaretin durması üzerine, Türk ekonomisi gü
neydoğuda tamamen felce uğramış, İskenderun ve Mersin Limanları eski canlılığını kaybetmiş 
ve Türkiye'nin çok hassas bu bölgesinde fakirlik ve işsizlik artmıştır. Irak'ın, bu olaylara ken
disinin yol açtığının bilincinde olarak, Birleşmiş Milletlerle olan sorunlarını zaman geçirme
den çözmesi gerekir; Türkiye'nin de bu konuda yapacağı girişimler, bu süreci hızlandırabile-
cektir. Böylece, Türkiye'nin de arzusu yönünde, Irak, yeniden, uluslararası toplumun bir par
çası haline gelebilecek ve ülkelerimiz arasında ilişkiler canlanacaktır. 

Yukarıda sıralanan bütün olumsuzluklara karşın, karar alma aşamasına gelince, Türkiye'
nin elindeki bütün kozlar iyice incelenmeli ve ulusal çıkarlarımıza en uygun alternatif seçilmelidir. 

Konuya bu açıdan bakıldığında, Hükümetimizin yerinde bir strateji izlediği ve Kuzey Irak'ta 
bir Kürt devleti kurulmasını önlemek için, önce, komşularımız fran ve Suriye'den destek sağladığı 
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görülmektedir. Ankara'da üç ülkenin Dışişleri Bakanları toplanmış, ardından yapılan açıkla
mada, Türkiye - tran ve Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünün, siyasî birliğinin korunması
na büyük önem verdikleri açıklanmıştır. Ayrıca, Irak'ı bölecek çabalann, Irak'ın parçalanma
sına yol açacak gelişmelerin, bölge banş ve istikrarı açısından olumsuz ve tehlikeli sonuçlar 
yaratacağına inanıldığı ifade edilmiştir. Bu şekilde, Irak'ın gelecekteki siyasî yapısının, sadece 
Irak halkının tümünün özgür iradesiyle belirlenmesi, insan hakları ve demokratik ilkeler doğ
rultusunda oluşması gereği vurgulanmıştır. Böylece, değişik adreslere önemli mesajlar gönde
rilmiştir. Irak Kürtlerine verilen mesaj, Irak'ı bölmemeleri, ayrı bir devlet kurmaya kalkışma
maları, hatta, kurdukları federe devletin tanınmadığı, diğer muhalif gruplarla düzenledikleri 
Irak Ulusal Konseyinin kararlarının kabul edilmediği yönündedir. Saddama verilen mesaj, Irak'ın 
toprak bütünlüğünün, siyasî birliğinin korunmasına önem verildiği, bununla beraber, kendisi
nin, Güvenlik Konseyiyle olan sorunlarını çözmesi gerektiği istikametindedir. Asıl önemli me
saj, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batı Avrupa ülkelerine ulaştırılmış ve Ku
zey Irak'taki oldubittilerin yasallaştırılması yönündeki hareketlerin onaylanmayacağı, bölge
nin sorunlarının, öncelikle bölge devletlerinin çıkarlarına uygun düşecek şekilde çözülmesi ge
rektiği belirtilmiştir. 

14 Kasımda gerçekleşmiş olan bu toplantının ardından, bir Pentagon yetkilisinin basında 
yayımlanan görüşüne göre, Amerika Birleşik Devletleri dahil, bu sorunla ilgili tüm taraflara 
gönderilen net mesaj alınmıştır. Bu da, Türkiye, tran ve Suriye'nin, bölgede bağımsız bir Kürt 
devleti görmek istemedikleri Irak'ın parçalanmasına göz yummayacaklarıdır. 

Bu şekilde, Türk Hükümeti, Irak'a karşı, komşuluğun gerektirdiği vecibeleri ciddiyetle yerine 
getirmiştir. Hükümet, bu konuda durumunu daha da sağlamlaştırmak için ilgili taraflardan 
güvence alma yolunu da seçmiş; Sayın Demirel'in Londra ziyareti sırasında Başbakan Majör, 
Kürt devletinin kurulmayacağı konusunda sözlü bir garanti vermiştir. 

11 Aralıkta yapılan görüşmelerden sonra, bu sözlü güvencenin, ABD, Fransa ve İngiltere 
tarafından, yazılı bir metne dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. 

Bu üç devlet, Irak'ın bölünmesini istemediklerini ve Irak halkının tümünün iradesini yan
sıtmayan herhangi bir anayasal düzenlemeyi teşvik etmeyeceklerini belirterek, bu ülkede ba
ğımsız bir Kürt devletinin kurulmasına kesinlikle karşı çıkacaklarını söylemişlerdir. 

Bu toplantıdan sonra, dört devlet arasında, askerî denetimin yanı sıra, Kuzey Irak'ta siya
sal gelişmeleri de gerektiğinde denetleyecek bir mekanizmanın kurulması ve merkezi Ankara'
da olacak bu sistemin, Türk Dışişleri Bakanlığının yönetimde olması da kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca, toplantıya katılan üç devlet, PKK'nın şiddet eylemlerini kınamışlar ve Türkiye'
nin bu eylemlere karşı meşru savunma hakkını tümüyle desteklediklerini açıklamışlardır. 

Bu gelişmelerin sonunda, Türkiye'nin, istediği bütün güvenceleri sağladığı görülmekte
dir. Bu şartlar altında da, eldeki alternatiflerin en iyisi, Huzur Harekâtı kuvvetinin Türkiye'de 
kalış süresinin uzatılması olmaktadır. Nitekim, bu savı güçlendiren bir olay birkaç gün evvel 
meydana gelmiş, Kuzey Irak'ta yardım malzemesi taşıyan Türk kamyonlarının bombalanması 
üzerine, siyasî danışma mekanizması işletilmiş ve Dışişleri Bakanlığında, ABD, İngiltere ve Fransa 
temsilcilerinin de katıldıkları bir toplantı yapılmıştır. 

Bu görüşmede, dört ülkenin elindeki bilgiler karşılaştırılarak ve saldırının, Iraklı ajanlar
ca, uzaktan kumandalı bombalar kullanılması suretiyle yapıldığı üzerinde mutabık kalınarak, 
Saddam Yönetiminin uyarılmasına karar verilmiştir. 
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Bu askerî gücün, Türk topraklarından çıkarılarak başka bir ülkeye yerleştirilmesi, akla 
gelen başka bir ihtimaldir. Ancak, bu takdirde Türkiye, kuşkusuz, hem elindeki bütün kozları 
ve denetimi kaybedecek hem de bölgede Kürtlerin devlet kurabilmesine uygun bir ortam yara
tılmış olacaktır. 

Bu düşüncelerin ışığı altında, halk arasında "Çekiç Güç" diye nitelendirilen Huzur Hare
kâtı kuvvetinin görev süresinin uzatılmasının kabulü gerektiğini düşünüyor, Sayın Başkan ve 
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrak Halkçı Parti Grubu adına konuşan Sayın Atilla Mutman'a 
teşekkür ederim. , 

Grupları adına başka söz isteyen? 

ALİ DİNÇER (Ankara) — Grubumuz adına Sayın UIuç Gürkan konuşacak efendim. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Uluç 

Gürkan. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

.Konumuz, Çekiç Güç. Türkiye'yi ve bölgemizi çok yakından ilgilendiren bir konu, temel 
bir konu. İlgili Hükümet tezkeresi okundu; şöyle diyor :"Çekiç Güç'ün görev süresi uzatılsın. 
Bu, Türkiye'nin yararınadır. Kuzey Irak'ta istikrarın sağlanabilmesi buna bağlıdır." 

Değerli milletvekilleri, doğru mu bu söylenen? Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması, 
gerçekten Türkiye'nin yararına mıdır? Kuzey Irak'ın istikrarı için, Çekiç Güç, gerçekten de vaz
geçilmez bir koşul mudur? 

Bu soruları yanıtlayabilmek, dolayısıyla, Hükümet tezkeresini doğru biçirnde değerlendi
rebilmek için, bu konuda, sağlıklı, gerçekçi bir durum saptamasına ihtiyacımız var. 

İşte birinci saptama : Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinden Çekiç Güç'ün görev süre
sinin uzatılmasını talep eden Hükümet ortakları, yakın bir geçmişte, bu gücün Türkiye'de mev-
zilendirilmesini, en ağır biçimde eleştirmişlerdi. 

Hiç kuşku yok ki, kimse, kendi geçmişinin, geçmişteki düşüncelerinin esiri, tutsağı değil
dir, olmamalıdır. İnsanlar düşüncelerini değiştirebilirler; ancak, eğer topluma saygılı oluna
caksa, kişiler kendilerine saygılı olacaklarsa, bu değişimin gereğini yerine getirmelidirler. Bu
nun da bir koşulu vardır : Geçmişte karşı çıktığınızı şimdi savunuyorsanız, bunun nedenini 
açık olarak ortaya koymanız gerekir. Ya geçmişte yanlış düşünmüşsünüzdür, şimdi doğruyu 
görmektesiniz ya da geçmişle bugün arasındaki koşullar öylesine değişmiştir ki, siz, dünün ko
şullarında da, bugünün değişen koşullarında da haklı olabilirsiniz; bunu anlatmanız gerekir. 

İster geçmişte yanlış düşündüğünüzü anlatın, ister koşulların değiştiğini anlatın, ama an
latın; düşüncenizin neden değiştiğini lütfen anlatın. "O zaman muhalefetteydik, şimdi iktidar 
sorumluluğunu taşıyoruz" türlü gerekçeler, bunu anlatmaya yetmiyor; düşüncenizin neden de
ğiştiğini anlatmaya yetmiyor. 

Şimdi ikinci saptama : Çekiç Güç, başlangıçta, Kuveyt Savaşı sonrasında Kuzey Irak'ta 
yaşanan olaylara karşı bir uluslararası dayanışma göstergesi olarak planlanmıştı. Türkiye talep 
etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de üye ülkelere çağrı yapmıştı, Çekiç Güç böyle 
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oluştu; 13 ülkenin katılımıyla, Kuzey Irak'taki büyük bir bölgeye Irak askerlerinin girmesini 
önlemek, bu bölgede yaşayan Kürt kökenli Irak vatandaşlarını Saddam saldırganlığından ko
rumak amacıyla, bölgedeki Kürt nüfusun can güvenliğim sağlamak ve kendilerini yeni bir göç 
zorunluluğundan sakınmak üzere... 

Değerli milletvekilleri, geçmişte Çekiç GUç'Un tartışılan yönü bu değildi. Olayın daha çok 
insanî kaygılara dayalı bu başlangıç amacı, genelde anlayışla karşılandı; ama, nasıl oluşacağı, 
nerede mevzileneceği, bu yönüyle çokça tartışıldı. Anımsayacaksınız, bugünkü Hükümet or
taklarının muhalefet günlerinde Çekiç Güç'e yönelttikleri eleştiriler de bu doğrultudaydı; nasıl 
oluşacağı, nerede mevzileneceği konusundaydı. 

Değerli milletvekilleri, Çekiç Güç, başlangıç amacının gereğini yeme getirmiştir; açık an
latımıyla, caydırıcılık işlevini görmüştür. Çekiç Güç'e bağlı uçaklar, Saddanı'a yasaklanan Irak 
topraklarına Irak birliklerinin girmemesi için sürekli denetim yapmış, yasağın delinmesini ön
lemiştir. 

Çekiç Güç, bu arada bir başka iş daha yapmıştır; Türkiye'ye göç eden yaklaşık 1,5 milyon 
Kürt kökenli Irak vatandaşının, topraklarına, vatanlarına geri dönmelerine de katkı sağlamış
tır. Açık anlatımıyla, başlangıç amacında belirtilen insanî görev tamamlanmıştır. Bu görev ta
mamlanmıştır; ama, ne Çekiç Güç'ün kendisi ne de tartışması, bitmemiştir. Tartışma bütün 
hızıyla sürüyor; kapsamı genişlemiş, boyutu büyümüş olarak sürüyor. Bakın, neden sürüyor : 
"Çekiç Güç" denen olayın, olgunun gerçek adı "Provide Comfort"tur; Türkçe olarak "rahat 
sağlama" ya da resmileşen deyimiyle "huzuru sağlama." 

Bu olaya, gerçek adıyla, "Huzur Sağlama Harekâtı" na, başlangıçta Birleşmiş Milletlerin 
çağrısı üzerine, toplam 13 ülkenin katıldığını, Sayın Dışişleri Bakanı da sunuş konuşmasında, 
burada vurguladılar. 

Peki, şimdi kaç ülke var? Görev tamamlanınca -teknik anlatımıyla- Kuzey Irak'ta aranan 
huzur ya da rahatlık sağlanınca, bu 13 ülkeden 10'u, Türkiye'de mevzilendirdikleri askerlerini 
ve uçaklarını geri çektiler. Neden çektiler? Çünkü, artık Saddam'ın, yeni dünya koşullarında, 
yeni bir göç dalgasına yol açacak eylemlere girişmekten caydırılması için Türkiye'de askerî güç 
bulundurmaya gerek kalmadığını, olmadığını bu 10 ülke gördü. Bunu, yalnızca ABD görme
di, görmek istemedi; yanına ingiltere ve Fransa'yı kattı; yepyeni, başlangıç amacından sapmış 
bir Çekiç Güç'ü yaratü. 

Değerli milletvekilleri, bugün burada tartıştığımız, görev süresini uzatmaya ya da uzat
mamaya karar vereceğimiz Çekiç Güç, o başlangıçta oluşan, insanî kaygılarla oluşan, bir ulus
lararası dayanışma götergesi olarak planlanan Çekiç Güç değildir. Provide Comfort-1; yani, 
"Huzur Sağlama Harekâtı-1" ve Provide Comfort-2; yani, "Huzur Sağlama Harekâtı-2" diye 
yapılan ayrım, işte bu yüzdendir; Çekiç Güç'ün yapısının, dolayısıyla amacının değişmesindendir. 

(1) ve (2) diye birbirinden ayrılmış farklı iki Çekiç Güç'le karşı karşıyayız. (1) numaralı 
olay, Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla -kararıyla değil, çağrısıyla- gerçekleşmiş bir harekâttır. 

Bu harekâta da, Ortadoğu'ya, bölgeye olan ilgisi, gerçekten, huzuru sağlamaktan ibaret, 
en azından 10 ülkenin katıldığını biliyoruz. 

Biz bu olayı, olayın bu ilk çıkış noktasını, "Türkiye'de mi mevzilenmeliydi?" tartışması 
dışında, anlayışla karşılayabiliriz; ama, (2) numaralı olaya, bugün Hükümetin bize görev süre-
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sini uzatın diye dayattığı (2) numaralı olaya gelince, kimse kusurumuza bakmasın, anlayış gös
teremeyiz. 

Gerçekten mi, yoksa usulen mi; doğrusu, kimse pek bilmiyor! 
Çekiç Güç içerisinde denetim görevi yapan ya da kontrol misyonu üstlenmiş bulunan Tür

kiye'yi (kendimizi) bir kenara koyalım; Harekâtı yalnızca üç ülke (Amerika Birleşik Devletleri, 
ingiltere ve Fransa) yürütüyor. 

Değerli milletvekilleri, kimdir bu ülkeler?.. 
Ortadoğu'ya, bölgeye olan ilgilerini, bölgedeki özel çıkarlarını, tarihe kanlı sayfalar ha

linde yazdırmış bulunan ülkeler, bölgenin mandacı ülkeleri (İngiltere mandacısı, Suriye man
dacısı ülkeler) değil midir? (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

Fırsatını bulduklarında, Türkiye'nin güneydoğusunu aralarında paylaşan, işgal eden; Kur
tuluş Savaşıyla, Misakı Millî sınırlarımızın dışına söküp attığımız ülkeler değil midir? (CHP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi bu ülkeler, davetli, çağrılı misafirlerimizmiş, bizi rahatlatacaklarmış!.. 
Geçiniz bunu sayın milletvekilleri; böyle şey olmaz!.. 
tşte bu noktada, üçüncü saptamayı da yapabiliriz: Çekiç Güç uygulaması, bugün yaşadı

ğımız, yaşamakta olduğumuz ikinci boyutuyla, yeni bir anlam, yeni bir amaç, yeni bir hedef 
kazanmıştır. Kuzey Irak'taki gayri insanî baskıları göğüslemek ve orada yaşayanları yeni bir 
göç zorunluğundan kurtarmak amacı, artık geride kalmıştır. Bunun yerine başka bir amaç, 
Kuzey Irak'taki siyasal şekillenmelere katkı yapabilme, hatta, o şekillenmeleri yönlendirebilme 
amacı ön plana çıkmıştır. 

Çekiç Güç, günümüzde, öncelikli olarak bu işlevi, bu amacı, Kuzey Irak'taki siyasî şekil
lenmelere katkı işlevini üstlenmiştir. 

Bu yeni amaç, bu yeni işlev ortada iken, açıkça ortada iken, bugün hâlâ Çekiç Güç'ü, "Irak'
ın kuzeyinde yaşayan Kürt kökenli Irak vatandaşlarını rahatlatıyor" aldatmacasıyla savuna
mayız; bu, doğru olmaz. Doğru olmaz; çünkü Çekiç Güç, bugünkü yapısıyla, bölgedeki geliş
meleri yönlendirmeye yardımcı, belirlemeye dönük bir ABD inisiyatifi niteliğindedir. Nitekim, 
yol açtığı sonuçlar da bu doğrultudadır. 

Yol açtığı sonuçlar, hepimizin, herkesin gözü önünde... Çekiç Güç, fiilen, Irak'ı ikiye böl
müştür; Jrak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti oluşumunu hazırlamış ya da hızlandırmıştır. 

Irak'ın kuzeyindeki Kürt liderler, ABD ve müttefiklerinin kendilerine sunduğu imkânı de
ğerlendirmesini bilmiş; devlet olma sürecini başlatmıştır. 

Çekiç Güç, bu değerlendirme imkânını; liderlere, Kuzey Irak'ta,bir iktidar, otorite boşlu
ğu yaratarak vermiştir; bu boşluğu da bilinçli olarak yaratmıştır. Çünkü, yaratılan boşluğu, 
yalnızca Kuzey Irak'lı Kürt liderler değil, başka ülkeler de (başta ABD olmak üzere, Çekiç Güç'e 
katkı yapan, destek veren ülkeler de) değerlendirmektedir; kendi özel siyasî amaçlarına, he
saplarına göre değerlendirmektedir Yalnızca bir örnek : Halen Kuzey Irak'ta insanî amaçlarla 
faaliyet gösterdiğini iddia eden 14 kadar büro vardır. Bunlar, hiç kuşkusuz, belli ülkelerle ya
kın siyasî ilişkiler içerisindedir. Ama ne yazık ki, bu bürolar arasında Türkiye'nin bir tek kuru
luşu yoktur. İnsanî amaçlı ya da siyasî hesaplı, Kuzey Irak'ta, Türkiye'nin herhangi bir etkinli
ği bulunmamaktadır. Başka ülkelere ait etkinliklerden ise, Çekiç Güç'e olan bağımlılık, Çekiç 
Güç'e olan tutsaklık nedeniyle, Türkiye, haberdar dahi olamamaktadır. 
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Değerli milletvekijleri, Çekiç Güç'ün koruyucu kanatları altında dünya sahnesine Orta
doğu'da yeni bir devlet çıkmaktadır. Kimsenin yadsıyamayacağı, kimsenin inkâr edemeyeceği 
bir oluşumdur bu. Oluşum, yabancı güçlerin etkisi nedeniyle de kaygı vericidir. Yanlış anlaşıl
masın, burada kaygı veren olgu, Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kuruluyor olması değildir; 
bu devletin, Kürt devletinin, kendi iç dinamiğiyle, kendi doğal siyasal gelişmesini yaşayarak 
kuruluyor olmamasıdır. Bütünüyle bunun dışında, bütünüyle kendi iç dinamiğinin dışında, 
doğrudan yabancı güçlerin katkısıyla, onların etki ve yönlendirmesiyle kuruluyor olmasıdır; 
manda olarak, kukla olarak kuruluyor olmasıdır. 

Türkiye, kendi iç dinamiğiyle oluşan komşu bir Kürt devletinin varlığını pekala soğuk
kanlılıkla karşılayabilir. Böyle bir devleti, muhtemel bir düşman değil, muhtemel bir dost gibi 
görebilir, bundan paniğe kapılmaz; ama yabancı güçlerin etkisiyle kurulacak, yabancı güçlerin 
mandası, kuklası gibi kurulacak bir komşu devlet, ister Kürt, ister Türk, her ne olacaksa, el
bette "hoşgeldin, sefa geldin" diyemeyiz. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bu noktada, biraz önce sunuş konuşmasında Sayın Dışişleri 
Bakanının da belirttiği gibi, karşı sav olarak, en başta ABD olmak üzere, Batılı ülkelerin, Irak'ın 
parçalanmasına ve burada bir Kürt devletinin kurulmasına karşı olduklarını ısrarla açıkladık
larından söz edebiliriz. 

Biz doğrudur, bu tür açıklamalar yapılıyor; ama bu açıklamalar samimi mi? Sanmıyo
rum, pek samimi değil. Bu açıklamalar, daha çok, Türkiye'nin kaygılarını bertaraf etmeye, Tür
kiye'yi teskin etmeye yönelik açıklamalardır. 

Nitekim, açıklamalar yapılıyor; ama Kuzey Irak'ta yaşanan reel gelişme değişmiyor. Bu
rada, yabancı güçlerin etkisiyle, yabancı güçlerin yönlendirmesiyle bir Kürt devletinin kurulu
yor olması önlenemiyor, önlenmiyor. 

tşte bu nedenle, başlangıç amacının değişmiş olması nedeniyle, Kuzey Irak'ta yeni siyasal 
şekillenmelere kapı açması, etki yapması nedeniyle, Türkiye, Çekiç Güç olayını büyük bir du
yarlılıkla ele almak, tartışmak durumundadır. Tartışırken de, başlangıç amacını ortaya koy
mak, bu başlangıç amacına sığınmak, "Çekiç Güç giderse, Kuzey Irak'ta yaşayan insanları 
Saddam'ın zulmünden kim koruyacak?" duygusallığına sığınmak, böylece Çekiç Güç'ü meş
rulaştırmaya çalışmak, doğru olmaz, haklı olmaz. Bunu böyle bilelim ve gelelim dördüncü sap
tamaya. 

Çekiç Güç hukukî bir olgu değildir, fiilî bir olgudur. Çekiç Güç'ün hukukî varlığına daya
nak teşkil edebilecek uluslararası bir karar yoktur. Birinci boyutu için Birleşmiş Milletlerin bir 
çağrısı var; belki bu çağrı, birinci boyut için bir hukukî boyut diye algılanabilir, değerlendirile
bilir; ancak, bugün olayın ikinci boyutunu yaşıyoruz. Olayın, hem kapsamı hem de amacı ba
kımından bambaşka bir boyuttur bu ve bütünüyle boşluktadır; hukukîliği anlamında boşluktadır. 

Bu boşluğu bugün burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, Hükümetin talep ettiği, 
görev süresini uzatma kararıyla da dolduramayız. Ortada, ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyinin ne Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun uluslararası bir hukuk dayanağı oluşturabile
cek bir kararı yâ da tercihi bulunmamaktadır. Çekiç Güç'ün bugünkü yapısı, hukuk temelinde 
şekillendirilmiş ve hukuk temeline dayalı belli bir işlevle yükümlendirilmiş değildir. 

Sadece Kuveyt olayları sırasında dayanışma gösteren uluslararası güçlerin bir bölümü, o 
da yalnızca üçü, olay bittikten sonra, Birleşmiş Milletlerin verdiği yetki, yaptığı çağrı sona erdik-
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ten sonra, ikinci aşamadaki gelişmeleri kendi yorumlarına göre değerlendirmek üzere araların
da anlaşmışlar, bir uluslararası güçler koalisyonu oluşturmuşlar ve Çekiç Güç'ü yeniden yarat
mışlardır. 

Bu Çekiç Güç'ün arkasında, uluslararası hukukî bir dayanak yoktur; bilinmesi gereken 
en önemli noktalardan teki budur. 

Bir başka nokta da, Çekiç Güç'ün, şu anda sayısı oldukça kısıtlı, oldukça küçük denilebi
lecek askerî birikiminin, Türkiye'de mevzilendiği havaalanlarında ve kara sınırları içerisinde, 
bazı gelişmeler karşısında, her an genişleyebilecek bir imkânla donatılmış olduğudur. 

, \ 
Değerli milletvekilleri, bu yapısıyla Çekiç Güç, bir uluslararası müdahale gücüdür; Birleş

miş Milletlere bağlı, mavi bereli, insanî görev yapan, Kuzey Irak'ta yerleşmiş bir barış gücü 
değildir; bölgeyle yakından ilgili, bölgede özel çıkarları bulunan üç büyük devletin oluşturdu
ğu, Türkiye'de mevzilenmiş, uluslararası hukuk dayanağı bulunmayan bir müdahale gücüdür. 

Türkiye'nin bölgeye dönük bu uluslararası müdahale gücünü, kendi hava ve kara sınırları 
içerisinde mevzilendirmesi sakıncalıdır; pek çok bakımdan sakıncalıdır : 

1. Ulusal bağımsızlığına verdiği önem açısından; kendi ulusal bağımsızlığını anlaması, 
yorumlaması açısından sakıncalıdır. 

2. Çevresiyle bölge ilişkileri açısından sakıncalıdır. 
Çekiç Güç tercihi, Türkiye'yi, çevresine karşı tartışmalı konumlara sürüklemektedir; bun

dan sonra da sürükleyecektir. 
3. Çekiç Güç var olduğu sürece, Türkiye'nin, Irak'la ilişkilerini normal rayına oturtabil-

mesi, hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. 
Çekiç Güç'ün sakıncaları böyle... Peki, hiç mi yararı yok?.. 
Bir süredir, başta Sayın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin -ki, burada sunuş konuşmasında 

da söyledi- Hükümet sözcüleri, bir yarardan söz ediyorlar; diyorlar ki: "Kuzey Irak'ta PKK'ya 
karşı önemli bir sınır ötesi operasyonu gerçekleştirdik. Batılı ülkeler, eskiden yaptıkları gibi 
yaygarayı koparmadılar, rahat ettik. Bu rahatlığı Çekiç Güç'e borçluyuz." 

Değerli milletvekilleri, bu, önemli bir iddiadır; elbette dikkate alınması gerekir. Ancak, 
bu iddia, bugün de bu kürsüden dile getirildiği için, Hükümete, en azından grup konuşmaları 
bittikten sonra, yanıtlaması için bazı sorular sorma ihtiyacı içindeyim; zorunluluğunu du
yuyorum. 

s 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, süreniz dolmuştur... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Toparlıyorum. 
1. Kuzey Irak'taki sınır ötesi operasyon süresince AV/ACS ve Çekiç Güç'e bağlı diğer uçak

lar,' niçin, sürekli, bölgede uçuş yapma ihtiyacını duymuşlardır? 
öne sürülen, benzin ikmali gerekçesi, ne ölçüde geçerlidir? 
Operasyon sırasında, Çekiç Güç'ün, PKK'ya teknik bilgi verdiği yolunda askerî bir kuşku 

var mıdır? Böyle bir kuşku yoksa, PKK'nm havan atışlarında tutturduğu yüksek isabet nasıl 
açıklanabilir? 

Askerî yetkililer, havan atışlarında en önemli unsurun, hedefin koordinatlarının bilinmesi 
olduğunu vurguluyorlar; Kuzey Irak'ın arazi şartlarında da, bu koordinatların hesaplanması
nın, ancak ileri bir teknik donanımla ve hava desteğiyle mümkün olacağını belirtiyorlar. 
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PKK bu unsurlara sahip değil; ama, havan topuyla tek atışta dahi hedef tutturdukları ol
muş! Acaba, bu koordinatlar PKK'nın eline nasıl geçmiş?.. 

2s Çekiç Güç, güneydoğuda operasyona katılan Türk birliklerinden, "yerleşik tesislerim, 
kullandığım yerler" diyerek, bu gerekçeyle, bazı hedeflerin gözetilmesini, korunmasını istemiş 
midir?.. • . ' ' • 

Çekiç Güç'ün koruması altındaki bu alanlarda PKK militanlarının saklandığı, can güven
liklerinin sağlandığı yolunda duyumlar alınmış mıdır?.. 

3. Operasyon sırasında Barzani ve Talabani'ye bağlı güçler tarafından PKK militanları
na kaçış koridoru açılmasında ve bu koridordan kaçırılan PKK militanlarının güneyde bir ka
mpa, sağ sağlim, ellerinde silahlarıyla yerleştirilmesinde, Çekiç Güç'ün etkisi, yönlendirilmesi 
olmuş mudur?.. 

Ekranda, basında izlediğimiz, gözlediğimiz, yeri bilinen bu PKK kampı, Türkiye'ye karşı 
Çekiç Güç tarafından mı korunmaktadır?.. 

Yeri bilinen bu kampın, en azından operasyon süresince, havadan bombalanmasını kim 
ya da ne engelledi?.. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Çekiç Güç konusunda öyle görünüyor ki, fazlasıyla anla
yışlı davranmaktadır. Bu anlayışını artık sürdüremez; sürdürmemesi gerekir. Özellikle, Çekiç 
Güç'ün son işlevi, gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra, Türkiye'nin Çekiç Güç'e anlayış göster
meye devam etmesi, kendisine olan anlayışsızlığı, bağımsızlığına ve çıkarlarına olan duyarsızlı-. 
ğı anlamına gelir. Biz CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Grubu olarak, işte bu nedenle, "Çekiç 
Güç'e hayır" diyoruz. 

Uluslararası hiçbir hukukî dayanağı olmayan bu yabancı güçler koalisyonunu sınırlarımız 
içinde tutma anlayışına, bütün kararlılığımızla karşı çıkıyoruz; Cumhuriyet Halk Partisinin, 
kökü Kurtuluş Savaşına uzanan, geleneksel, Atatürk'ten miras, bağımsız dış politika anlayışı
nın bir uzantısı, bir gereği olarak karşı çıkıyoruz. 

inanıyoruz ki, Ortadoğu'da büyük devletlerin güçlerine, kendi topraklarımızda fırsat ya
ratmamalıyız; onların, bu bölgeyi, kendi tercihleri doğrultusunda şekillendirmelerine katkı yap
mamalıyız, izin vermemeliyiz. Bu, Türkiye'nin, kısa, orta, uzun, her dönemdeki siyasî yararla
rına uygun düşmez. * 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bu dünyada elbette bir tek kendisi olarak yaşamayacaktır, 
kendi başına yalnız yaşamayacaktır; büyük dünya devletleriyle, dünya gerçeğiyle uyum içinde, 
dayanışma içinde yürüyecektir. 

Yanı sıra, uluslararası hukuk düzeni içinde, olumlu bir rol oynamaya da devam edecektir; 
ama asıl olan, Türkiye'nin, kendi ulusal yararlarını, ulusal bağımsızlığını, bölgedeki sürekli 
ilişkisini, bölgeye dönük çıkarlarını göz önünde bulundurmasıdır. 

Bu, Türkiye'nin hakkıdır; Türkiye, bu hakkının gereğini yerine getirmelidir. 
. Teslimiyetçi bir dış politika anlayışı içinde, başka merkezlerde kararlaştırılan, bölgeye dö

nük makro projelerin, planların uygulanmasında kendisine yüklenen rolleri üstlenmekle yeti
nen bir yaklaşım, Türkiye için kabul edilemez. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak inanıyoruz ki, Türkiye, kendi yararlarını kendisi 
değerlendirmelidir; kendi yararlarını, bölgenin uzun dönemli çıkarlarını ve bu bölgede barış 
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içinde yaşamanın gereklerini göz önünde bulundurmalıdır, tercihlerini buna göre yapmalıdır. 
Bunu yaptığında, Türkiye, Irak'ın kendi iç dinamiğiyle, kendi doğal siyasî gelişimini yaşayarak 
ulaşacağı her noktayı soğukkanlılıkla karşılayabilir. Çünkü biz, kendi yararlarımızı, bölgemiz
deki her türlü doğal oluşum karşısında koruyabiliriz. 

Türkiye, Çekiç Güç konusunda takınacağı, ulusal yararlarına uygun dış politika tercihleri 
konusunda da, kimseye boyun eğmek, kimseden özür dilemek zorunda değildir. 

Herkes, bu arada özellikle de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa (Çekiç Güç'ü 
oluşturan büyük devletler) Türkiye'nin tercihini ciddiye almak, Türkiye'nin bu tercih hakkını 
tanımak durumundadır. 

Bu bağlamda, Bosna-Hersek'te yaşanan insanlık dramını, açık anlatımıyla, Müslüman 
soykırımını gündeme getirmek, özellikle Çekiç Güç karşısında getirmek, Türkiye İçin tercih 
hakkını kullanmaktan da öteye bir anlam taşır. Bu, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin'in 
söylediği gibi, bir değiş tokuş değildir; Türkiye'nin kendi özgün tercihidir. Şunu diyebilir Türkiye, 
demelidir de : "Çekiç Güç'e Kuzey Irak için gerek kalmamıştır; ama, Bosna-Hersek için böyle 
bir güce, bu türden bir uluslararası müdahale gücüne gerek vardır; acil olarak vardır. 

Bunun gereğini görmezseniz, görmezden gelmeyi sürdürürseniz, Türkiye'nin, sizin asker
lerinize vereceği, uçaklarınıza sunacağı mevzii yoktur." 

. . ' • 

Değerli milletvekilleri, bunun, değiş tokuşla ne ilgisi var?.. 
Aynı doğrultu, Kıbrıs için de izlenmelidir. 

, Türkiye, başka alanlarda, örneğin AT üyeliğini kabulünde, ödün vaat edilerek, ödün umudu 
yaratılarak, Kıbrıs'ta daha fazla fedakârlık yapmaya zorlanamayacağını, artık açıkça belirt
melidir; bunu da, ilgili ilgisiz bütün dünya kamuoyuna duyurmahdır. Değiş,tokuş, bunu yap
mak değildir; tam aksine, ödün umuduyla Kıbrıs'ta fedakârlık yapmaktır, değiş tokuş. 

Türkiye, bunları yaparsa, kimsenin kuşkusu olmasın, dış politikaya ağırlığını1 koymuş olur 
ve istediği, arzuladığı sonuca ulaşır. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, 10 dakika aştınız. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Hemen bitiriyorum efendim. 
Diyelim ki, ulaşamadı; bu arada, Çekiç Güç'ün görev süresini uzatmadı; Çekiç Güç'e, "bu

yurun beyler, evinize" dedi... Korkmaya, paniğe kapılmaya gerek yok; Çekiç Güç, görev süre
sini uzatmadığımızda, başka bir ülkeye (ne Suriye'ye, ne de güney Kıbrıs'a) gidip yerleşemez. 

Şunu iyice bilelim : Bölgede, yabancı güçler, Türkiye'nin istemediği, onaylamadığı hiçbir 
askerî operasyona kalkışamazlar; ABD dahil, bunu kimse göze alamaz. Yeter ki, biz kendimiz, 
özelde inandığımız, doğru olduğuna güvendiğimiz, özelde birbirimize sürekli olarak ifade etti
ğimiz bu tercihimizi, uluslararası platformlarda savunabilecek öz güveni, kararlılığı sergileye
bilelim. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu öz güvenle, bu kararlılıkla, Yüce Meclise saygılar 
sunuyoruz ve Çekiç Güç için, bugüne kadar sürdürdüğümüz, yeterinden fazla anlayışa son ver
meye çağırıyoruz. 

Teşekkürler. (CHP, RP, ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Gruplar adına söz isteyen sayın üye var mı?.. Geçen defaki gibi olmasın; grup grup so

ruyorum. . . • \ . 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, ANAP Grubu adına Sayın Safa Gi
ray konuşacaklardır. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Safa Giray, buyurun. (ANAP sıraların
dan alkışlar) ' 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; bir yıldan beri, birisi, 1991 yılı başında Meclisten alınmış olan yetkiye dayanarak 
Hükümet tarafından; iki tanesi de, birisi bu sefer olmak üzere, Meclise getirilip, Meclis kararı
na dayandırılarak, Çekiç Güç'ün süresinin uzatılması konusunu görüşüyoruz. 

- ı 

Çekiç Güç konusu, her şeyden evvel, Türkiye'de bugün iktidarı paylaşan koalisyonun iki 
partisinin, Türkiye'nin önemli olaylarına, istikbaline yönelik ciddî güvenlik konularına ne ka
dar ciddiyetle, ne kadar iç politikayla karıştırarak bakmakta olduklarını gösteren, çelişkilerini 
billurlaşmış şekilde ortaya koyan, çok önemli bir,misal haline gelmiştir. Onun için, sözlerimin 
başında, evvela işin bu yanından bahsetmek istiyorum. 

Bakın, Çekiç Güç'ün bu memlekete nasıl geldiği konusunda, gerek Sayın Bakan, gerek 
diğer konuşmacı arkadaşlarım kronolojik olarak, olayın başlangıcından bugüne gelişini anlat
tılar. Onun için, ben bunları anlatmayacağım, bunun detaylarını anlatmayacağım; sadece, ge
rekli olduğu yerlere kadar olan hususları anlatacağım. 

İlk gelişinde, yine hepinizin takip ettiği gibi, bakın, Sayın Bakan burada, Çekiç Güç'ün 
caydırıcılığından yararlanmak üzere, bulunmasında fayda olduğunu söylediler. 

Halbuki, eğer biraz geri gidip zabıtları karıştırsalardı yahut en azından basını gözden ge-
çirselerdi, Sayın Süleyman Demirel'in, bu fikre, bundan birbuçuk sene evvel cevap vermiş ol
duğunu göreceklerdi. 

Sayın Süleyman Demirel'in bu fikre cevabı şudur -tarih, 3 Ağustos 1991- "Bunun caydırı
cılığı olur mu? 3 bin kişi Saddam'ı caydırır mı? 3 bin kişi caydıracaksa, bizim orada 100 bin
den fazla askerimiz var. Açıklamalar bence bahanedir, gerekçeler de bahanedir. Orada, orta 
yerde münasebetsiz bir iş var, ona kılıf arıyorlar. Bence hadise, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti 
topraklarında, ahitlerden doğmayan, asker bulundurma hadisesidir.. Bu emsal olur. Türkiye 
bir tehdit altında mıdır?" 

Sayın Dışişleri Bakanı, koalisyonun tabanında böyle bir cevap bulunduğunu bilmeden bu
rada konuştu. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Devamı da şöyle -tarih 23 Temmuz 1991- "Türkiye, kendi sınırlarını koruyacak durumda 
değil mi? Ne zaman Türkiye kendi sınırlarını korumak için dışarıdan 3-5 bin kişilik kuvvet 
getirdi? Savunmamız ihale edilemez. Bizim bildiğimiz, savunmamız millîdir." 

Aşağı yukarı aynı günlerde söylenmiş sözler bunlar... 

ALİ ER (İçel) — Kim diyor bunu? 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bunu da Sayın Demirel söylüyor. 
Gene Sayın Demirel diyor ki : "Çekiç Güç niçin teşkil ediliyor? Kuzey Irak'ta katliam 

olursa, bu, Irak'la Türkiye'nin veya Irak'la Amerika'nın sorunu olmaktan çıkar, Irak'la dün
yanın sorunu olur. Hal böyle olunca, Körfez bunalımının bir neticesi olan bu duruma Birleş
miş Milletler elkoymalı ve bölgeye barış gücü göndermeliydi." Bu da, 14 Temmuz 1991 günü 
söylenmiştir. 
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Sayın İnönü'nün de benzer sözleri vardır, onları da hatırlatayım... 
Biz fikrimizi ortaya koymuşuz Çekiç Güç'ü çağırmışız... Biz, icraatı yapmışız; onu da an

latırım şimdi... 

Bakın, Sayın înönü diyor ki : "Bu hareket sonunda Türkiye ile Irak arasında bir harbe 
yol açmamalıdır. Zaten bugünkü sıkmtı, bir savaş sonunda ortaya çıkmıştır. Bunu çözmek için 
yeni bir savaşın kimseye faydası olmaz." Tarih 13 Nisan 1991. 

Bu tarih, tam o 22 bin kişinin gelmekte olduğu; Türkiye'de 450 bin civarında Kuzey Irak'-
Iının hudutlarımız içerisine girdiği, takriben 200-300 bin kişinin de dışarıda bekler vaziyette 
ve girdikleri yerleri talan eder durumda oldukları günler... 

Gene Sayın İnönü, sorunun, ancak mültecilerin evlerine dönmesiyle çözülebileceğini be
lirterek, bunun için Irak yönetimiyle işbirliği yapılmasını öneriyor; bunun tarihi de 19 Nisan 
1991. <'Irak yönetimiyle işbirliği yaparak bu mültecilerin evlerine dönmesini sağlamamız yeter
li olacaktır" diyor. 

Yine Sayın İnönü diyor ki : "Kumandanın Amerikalı olacağı, Türk komutanın da ona 
yardımcı olacağı itiraf ediliyor. Suudi Arabistan'ın durumuna, bugün Türkiye düşmüş durum
da. Türkiye'ye bir güç geldi, Türk Silahlı Kuvvetleri de ona yardımcı olacak... Niçin? Hâlâ 
belli değil? Dış politikada kontrol elimizden çıkmış..." Bunun tarihi de 2 Ağustos 1991. 

Bakınız, 1991 sonu ve bu sefer iktidardalar... Sayın İnönü diyor k i : "Durum böyle devam 
edemez, gitmelidir." Tam seçimlere iki hafta kala yine Sayın înönü diyor ki : "Bu gidişin so
nunda Irak'ta parçalanma meydana gelir diye, biz de söyledik. Söylemek bir şey değiştirmiyor. 
Dışarıdan buna engel olmaya imkân yok." 

Bakın, nasıl iç politika kokan laflar var. Konu dış politikadar; ama, tamamen iç politika
da birtakım yerleri kaşımak, gıdıklamak, birtakım yerlere mesajlar göndermek amacıyla söy
lenmiş laf olduğunu şurada görüyorsunuz. Bakın, 19 Şubat 1992 tarihinde Sayın Demirel di
yor ki : "Bu 6 ay zarfında toplanın gidin; bu sondur." 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Kim demiş efendim? 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın Demirel ve 19 Şubat 1992... 
RASİM ZAİMOĞLU. (Giresun) — Hep öyle söylerler zaten... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — O zaman "Anayasanın 92 nci maddesinde Meclisin 

Hükümete verdiği yetkiyi de iade ettik" diyor aynı gün; 19 Şubat 1992. Şimdi herhalde çok 
pişmandırlar!.. 

' Değerli arkadaşlarım, şimdi gördüğünüz gibi, bu konuda koalisyon üyesi partiler iktidar
da iken ve muhalefette iken tamamen başka başka düşünmüşlerdir. Bu, artık kesinlikle ispat 
edilmiş bir şeydir. Eğer o düşünceler doğru idiyse, eğer o düşünceler Türkiye'nin yararına idiy
se, Türkiye'nin dış politikası o düşüncelere göre yürütülmeli idiyse, bir yıldanberi iktidardalar; 
bir yıldanberi bunu değiştirmeleri, yeni bir raya oturtmaları, başka bir yöntem getirmeleri la
zım değil miydi? Bunu yapmadıklarına göre, Hükümette, icraatta, iktidarda olduklarına göre, 
böyle yapmadıklarına göre, demek ki, bugün, o günkü düşüncelerinin yanlış olduğunu kabul 
etmekteler; o günkü düşüncelerinin doğru olmadığını kabul etmekteler! Şartların değişmedi
ğini bugün iddia ediyorlar; demek ki, şartlar değişmiş olsaydı da, şartlar aynen devam ediyor 
olmasaydı da, değiştirselerdi, anlardım; ama kendileri diyor k i : "Hâlâ Çekiç Güç'ü gerektire
cek şartlar devam etmektedir." * ' ' " ' . 
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M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — tyi ya, sen de diyorsun... • , . 
tSMAÎL SAFA GÎRAY (Devamla) — "O şartlar devam ettiğine göre, çare de budur, bu 

çareyi kullanmaya devam edelim" diyorlar. 
a O zaman, bunun çare olduğunu biz söylediğimizde ve yaptığımızda, söyledikleri yanlıştı; 

eğer onlar doğru idiyse, bugün yaptıkları yanlıştır! 
Bizim, "Bu şekilde olaylar ortaya çıktıkça, diğer konularda da bu Hükümete güvenme 

imkânı yoktur" deyişimizin ana sebebi budur. Bunu tekrar izah etmek gerekli ve izah etmeye 
de çalıştık. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi maalesef, Hükümetimiz böyle; ama, ortada bir de Meclisi
miz var, partilerimiz var, ortada memleketimiz var... Memleketimizin mühim, hayatî, ileriye 
dönük konuları var... Biz Türkiye'nin bu konuları bu Hükümete tamamen bırakarak halledile
bileceğine inanmıyoruz; onun için, oturup düşünmemiz gerekiyor. 

Biz icrada değiliz* doğrudur; ama düşünüp, Hükümetin önüne birtakım öneriler getir
mek gerekiyor. Yaparsa ne ala; o da düşünmeye çalışır belki; yapmazsa, vebal onun üzerinde
dir. Tabiî, vebalin onu üzerinde olması da, Türkiye'yi kurtarmaz! 

Şimdi bu Çekiç Güç, kime, ne kadar gerekli? Niye, "Çekiç Güç lazım" diyoruz; başkaları 
niye, "lazım" diyor? 

Burada anlatılan sebeplerle, Türkiye'nin, Çekiç Güç'e, özellikle o günlerde ihtiyacı vardı 
ve Çekiç Güç bir görev yaptı, Anavatan Hükümetinin inisiyatifiyle yaptı; "o günkü olayı çöz
mek için bir yoldur" diyerek ortaya atılan, Birleşmiş Milletlere kadar gidilen ve diğer ülkeleri 
de ikna edip, Türkiye'ye getirilen inisiyatif ile yapıldı. 

Peki, o gün buraya güç veren diğer devletler, ilk günlerde -Sayın Uluç Gürkan'ın anlattığı 
gibi- 10-13 ülkeyi kapsayan ve 22 bine varan bir yardımla geldiler; daha sonra, yardım bitti 
ve Kuzey Iraklılar da yerlerine döndü diye 10 tanesi geri gitti. Daha sonra bu gücün kalmaya 
devam etmesinin gerekçesi -Sayın Hükümetin yazdığı fezlekede olduğu gibi kabul edelim- aca
ba, Amerika, İngiltere, Fransa bakımından ne? Biz oturup bu konuyu münakaşa ettiğimiz hal
de ve giderek Mecliste buna karşı reylerin sayısı arttığı halde, Hükümetimiz, o yüzden bu işe 
talip olurken fazla tehalük göstermediği halde, (istekli olmadığı halde) bu sefer Amerika'dan, 
İngiltere'den istek geliyor... Bunun sebebine iyi bakmak lazım... O zaman, daha iyi anlamak 
imkânı olur; bunu, onlar mı daha çok istiyorlar, biz mi? Eğer onlar daha çok istiyorsa, onun 
değerlendirmesiyle, biz daha çok istiyorsak, değerlendirilmesi farklı olur elbette. 

Bosna-Hersek'e bugün Amerika'yı sokamıyorsunuz; orada da insanî olaylar var, ihsanla
ra yardım edilmesi gerekiyor. Fransa'yı, İngiltere'yi sokamıyorsunuz; hele İngiltere'yi hiç soka
mıyorsunuz, kaçıyor... Halbuki, Bosna-Hersek'teki Sırplar, "Biz burada etnik temizleme 
yapıyoruz" diye dünyaya ilan ediyor, bazıları "Bu, sırf etnik temizleme değil; bu, dinî 
temizlemedir" diyor... 

Burada meydana gelen olaylar, Türkiye'ye kaçan Kuzey Iraklı kadar adamın ölmesine se
bep olmuş; dünya ülkeleri, Kuzey Irak'a gösterdiği ilgiyi hâlâ buraya göstermiyor! 

Bosna-Hersek'te petrol yok diyemi sadece?!.. Sadece o da değil... Böyle değerlendirdiği
niz zaman, bu ülkelerin, özellikle Amerika'nın -tabiî, Amerika gittiyse, ben de orada olmalı
yım diyen İngiltere ve Fransa'nın- orada "elimin burada bulunması lazım" dediği bir şeyler 
var; bu, bildiğiniz gibi, petrol; Ortadoğunun önemi o, İsrail kavgası o, İran kavgası o, vesaire... 
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Şimdi, Amerika burada hazır; güzel, kolay bir üs yakalamış. Eğer izlediyseniz, Amerika, 
dünyadaki çeşitli üslerini kapatma yoluna doğru gidiyor. Bunların çok fazla maliyeti oluyor, 
dışarıda çok fazla bağlantıya sebep oluyor; ama, üsleri kapatınca, oralardan elini çekmiş ol
mayı da o kadar istemiyor, özellikle, dünyadaki birtakım önemli yerlerden... Ortadoğu ve Bas
ra Körfezi petrolleri, Amerika için önemli... Onlar bu amaçla geliyor ve daha gitmeyecek... 
Tabiî ki, Amerika, "o konuyu çözdüm artık, tamam, bu böyle yürür" deyinceye kadar da git
meyecek; çözüm arıyor, daha bulmadı! 

Şimdi Türkiye bu durumda ne yapar?.. Belki, Irak'a bir çözüm bulunmasına, düşünerek 
katkıda bulunabilir. Bugün, artık Türkiye ile Irak ilişkilerini uzun yadede düşünmenin zamanı 
gelmiştir; Türkiye ile Irak, burada beraber yaşayacaklar. Petrol bittiği zaman, Amerika da gi
der, hepsi gider; ama biz, Türkiye ve Irak olarak burada yaşamaya devam edeceğiz; komşu 
ülkeleriz, kardeş milletleriz, birbirimize devamlı lazımız. 

Bu arada aklıma bir şey geldi: "Irak'taki ambargo sebebiyle, yıllık 1,5 milyar dolar zara
rımız oluyor; bundan dolayı Türkiye fakirleşti; vah vah, zavallı Türkiye" havasını lütfen ver
meyin. Bunu, Sayın Hükümetten, sayın Meclis üyelerinden, sayın basınımızdan istiyoruz. 

Türkiye, ekonomik bakımdan Irak'a dayalı olarak yaşayan, o olmayınca batacak olan bir 
ülke değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) Nihayet, topu topu 1,5 milyar dolardır bunun Tür
kiye'ye verebileceği zarar. Türkiye, onu başka yerlerden kazanmasını bilir; bundan dolayı ağ
lamayın. 

Bu durumda Türkiye'nin ortaya inisiyatif koyması lazım. Hükümetten, esas beklediğimiz; 
ama, görmediğimiz şey budur. Teslim olmuştur, bundan evvelki seferde de, daha evelkinde de, 
bugün de, Amerika gelip, "uzatalım" dediği zaman, o da Millî Güvenlik Kuruluna gidiyor, 
Millî Güvenlik Kurulu tavsiye kararı alıyor, doğru Meclise getiriyor! Arada yapılan hiçbir şey 
yok; herhangi bir fikir üretilmiyor, ortaya bir şey konmuyor!.. 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Emir büyük yerden geliyor! 
ÎSMAtL SAFA GÎRAY (Devamla) — Türkiye'nin geleceğine dönük olarak bu konuda ne 

yapmak lazım? Irak'la benim işim ne olacak, Suriye ve diğer bütün bölge ülkeleriyle işim ne 
olacak? özellikle, orada yaşayan, benim de bir kısım vatandaşlarımın soydaşı olan insanlar 
ne olacak? Hele, orada yaşayan Türkmenler ne olacak? 

Bakınız ne yazıyor; Irak Türkmen Birlik Partisi Başkanı diyor ki : "Halen yüzder 20'si 
güvenlik bölgesinde -ki buralar Irak Türkmenleri için güvensizlik bölgesidir- yüzde 80'i ise Sad-
dam rejiminin hüküm sürdüğü zulüm ve soykırım bölgesinde yaşam savaşı veriyoruz. 

Güvenlik bölgesinde yaşayan Türkmenler büyük bir ekonomik baskı altındadır. Her türlü 
ayrımcılığın kol gezdiği bölgede varlıklarını kaybetme tehlikesindedir..." 

36 ncı paralelin üstündeki, kuzeyindeki bölgede, Türkmenler, varlıklarını kaybetme tehli
kesi içerisindedir. 

Biliniyor ki, Çekiç Güç, güvenlik bölgesinin emniyetini sağlamaktadır; ancak bu, yalnız 
Kürtler içindir, Türkmenler için bu bölgeler bir güvensizlik bölgesi olmuştur. Şöyle ki: Türk
men halkı bu bölgede, yiyecek ve yakacaktan yoksun bir şekilde, kışta kıyamette kırılıyor. Ora
ya gönderilen yardım malzemeleri, bizim de gönderdiğimiz yardım malzemeleri, oradaki Çe
kiç Güç'ün, non government'ın; yani hükümet dışı müesseselerin, Birleşmiş Milletler kuruluş
larının, gönüllü kuruluşların ve diğerlerinin eline güvenerek teslim ettiğimiz yardım malzeme
leri, Türkmenlerin eline gitmiyor. 
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BAŞKAN — Sayın Giray, süreniz dolmuştur. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın Başkan, toparlıyorum. 
Şimdi, Türkiye - Irak ilişkileri, bölgede uzun vadeli çok önemli bir konumuzdur. Türkiye 

- Irak ilişkileri, Türkiye üzerinden, Avrupa - Asya, Avrupa - Arabistan ticaret akışının geçtiği 
bir hattın üzerinde bulunan iki komşu devlet olarak gayet önemlidir ve onlara uygun bir or-

' tamda götürülmelidir. 
Türkiye - Irak ilişkilerinde bir Fırat, Dicle su konusu vardır; Irak ve Suriye sürekli olarak 

bu konuyu dünya çapında aleyhimizde kullanma gayreti içerisindedir ve diğer devletlere, Türkiye 
tarafından hiçbir şey anlatılmamaktadır. Herkes, "Türkiye'nin suları bol, aşağının suları az; 
Türkiye, bu bol suyundan oraya biraz su versin" fikrindedir. 

Su, hayatî bir konudur, herkes hassas olur. Durum aslında tersinedir; Irak'ın suyu, Türki
ye'den daha boldur. Bunu da dünyaya anlatmamız gerekir. v ' 

Sayın Bakan burada Türkiye - Irak ilişkilerini açıklarken, "Bu bölgedeki üç komşu devlet 
arasında; yani Irak'a komşu olan Türkiye, İran ve Suriye arasında toplantılar yaparak ele alı
yoruz, görüşüyoruz, ikinci toplantı da şu gün yapılacak" dediler. 

Burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum; bu toplantı ikinci değil, üçüncü toplantıdır, bu top
lantılar, Anavatan İktidarı zamanında başlatılmış olan toplantılardır. O inisiyatif de sizde değildir. 

Sayın Bakan, "Bugün Irak'ta ne oluyorsa hepsinden hemen haberimiz oluyor ve hepsini 
biliyoruz" dediler. 

Şimdi burada bir soru soruyorum : Orada çalışan ve takriben 14 kadar gönüllü veya non 
governmental kuruluş var, birtakım dernekler var; acaba bunların isimlerini ve amaçlarını Sa
yın Bakan biliyor mu? Bu sorunun cevabını, burada olmasa bile, daha sonra kendisinden alırım. 

Bilmiyorlar; Irak'ın içinde ne olduğunu bilmiyorlar. Orada, irtibat subayımız olan bir iki 
kişi dışında, bize bilgi taşıyan kanallarımız, kaynaklarımız maalesef yok. 

Bakınız, Somali'ye gittik; Bosna-Hersek'e gidebilmek için can atıyoruz; Birleşmiş Millet
leri, başka Ülkeleri, Avrupa Topluluğunu ve NATO'yu iknaya çalışıyoruz. O zaman, Irak'a el
bette gitmemezlik edemezdik; yanımızdaydı... 

Biz, Irak'a Silahlı Kuvvetler olarak gitmedik. Son iki yıldan beri yaptığımız iki üç hava 
harekâtı dışında, Irak'a Körfez savaşı sebebiyle gitmedik; ama başkalarını gönderdik. Bu, bir 
ikna politikasıdır. Şimdi Sayın Başbakan, buyursun, Ingilizi, Almanı, Fransızı, Amerikalıyı 
ikna etsin, Bosna-Hersek'e yollasın... Daha gerçekleşmedi, bekliyoruz. 

Muhterem' arkadaşlarım, bugün Türkiye böyle bir problemle karşı karşıyadır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Çekiç Güç'ün görev süresinin altı ay daha uzatılmasına "evet" mi diyecek, ' 
"hayır" mı diyecek?.. "Evet" derse, tamam; Hükümet için bir altı ay daha üstüne yatıp bekle
mek imkânı doğacaktır; peki, "hayır" derse ne olacaktır?.. Bu da enteresan, bu daha kötü; 
o zaman çalışmak lazım. 

Muhterem arkadaşlarım, biz sorumlu bir iktidar olarak düşündük... 

ALt ESER (Samsun) — Muhalefet olarak... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Pardon, sorumlu muhalefet olarak; iktidar olmaya 

alışmışım da onun için ağzımdan öyle çıktı. Çalışıp çözüm getirince zaten iktidar olunuyor. 
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Sorumlu bir grup olarak düşündük ve bir öneri getirdik; önerimiz halen Meclis Başkanlı
ğındadır. 

Nedir o önerimiz?.. Bu işi üç ay içerisinde bir ahde bağlamak. Çünkü, bu, sonucu belir
siz, askıda duran, ne zaman, Amerika'nın ne diyeceği belli olmayan -her ne kadar Sayın Baka
nın dediği gibi, Hükümetin bunu sonuçlandırma yetkisi varsa da, öyle bir yetkiyi sureti katiye-
de kullanamayacak olan- ne olduğu belli olmayan bir hale geldi bu Çekiç Güç : Bundan sonra 
nasıl olur; bir sene daha mı kalır, onbeş sene daha mı kalır, yüz sene daha mı kalır; ne zamana 
kadar kalır, neden kalır? Bütün bunlar belirsizdir. Bunu, bugün bir ahde bağlamak gerekir. 
Siz eğer, "Bosna-Hersek'i ahde bağlayayım" diye bekliyorsanız, daha çok beklersiniz! 

YAHYA USLU (Manisa) — Siz ilk defa getirirken ahde bağlasaydınız ya! 
İSMAÎL SAFA GİRAY (Devamla) — Bunu size cevaben veriyorum; lütfen değerlendirin. 
ALÎ ESER (Samsun) — Zamanında yanlış yaptığınızı mı söylüyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, biraz sonra değerli grup sözcünüz, görüşlerinizi dile getirecektir; 

herhalde müdahalenize ihtiyaç yoktur. 

İSMAÎL SAFA GİRAY (Devamla) — Bu ilgili devletler arasında böyle bir ahit ortaya çı
karın ve bunu tarif edin, deyin ki: "Böyle böyle bir kuvvet, şu şu amaçla, şu şartlar oluşunca
ya kadar yahut şu kadar süre bulunacaktır, şunu yapacaktır, bunu yapacaktır; bu vazifelerini 
bitirince gidecektir." Böyle bir şey yapın. 

Şimdi, biz böyle bir önerge veriyoruz; inşallah kabul edersiniz, inşallah Hükümet de bu
nun üzerinde birazcık çalışır ve düşünmek ihtiyacını duyar. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Giray. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın irfan Demiralp, buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Çekiç Güç olarak bilinen çokuluslu gücün, Türkiye'de kalışının bir süre daha uzatılma
sı yolunda Hükümetin vermiş olduğu tezkereyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
görüşlerimizi açıklayacağım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, Körfez Savaşının 1991 yılı başlarında sona ermesiyle, Irak içerisinde çok 
boyutlu ayaklanmalar, karışıklıklar meydana gelmiştir. Güneyde Şîi nüfus; kuzeyde, sınırları
mıza yakın bölgelerde ise oralarda yaşayan Kürt kökenli Irak vatandaşları, çeşitli nedenlerle 
ayaklanmışlardır. 

Bu ayaklanmaların, tabiî ki, Türkiye sınırına yakın olan 36 ncı paralelin kuzeyinde ger
çekleşeni, Türkiye'yi doğrudan doğruya ilgilendirmiştir. O günkü Irak yönetimi -ki, bugün de 
aynı yönetimdir- bu ayaklanmaları, kuvvet kullanarak bastırma yolunu tercih etmiştir; ancak, 
zaman içerisinde bu ayaklanmaları bastırmak amacıyla kullanılan kuvvet, maksadını da aşa
rak, bir anlamda işi katliama dönüştürmüştür. 

Bu harekâtın katliama dönüşmesiyle birlikte, başta Türkiye olmak üzere, tüm dünyanın, 
hür dünyanın gözleri, dikkatleri bu bölge üzerine çevrilmiştir. 

Ayrıca, Saddam kuvvetlerinin önünden kaçan bir milyonu aşkın insan, Türkiye ve İran 
sınırlarına yığılmıştır ve hepimizin bildiği ve yaşadığı gibi, beşyüz binin üzerinde Kuzey Iraklı, 
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Türkiye sınırlarına çoluk çocuk, kadın erkek, neyi yanında taşıyabilecekse, onları alarak yığıl
mıştır ve burada, İkinci Dünya Savaşından sonra tarihin en büyük göç hareketlerinden ve in
sanlık dramından bir tanesi yaşanmıştır. 

Şimdi, bu olay aslında Irak'ın ilk sabıkası da değildi; 1991 Nisan ayında 1,5 milyona ya
kın insanın Türkiye ve tran sınırlarına sürülmesi; yerlerinden, yurtlarından edilmesi, Irak'ın 
ilk sabıkası da değildir. Hatırlayacağınız gibi, Mart 1988'de o günkü Irak yönetimi -ki, bugün 
de aynı yönetimdir- bazı hareketleri, bazı ayaklanmaları önlüyorum, bastırıyorum bahanesiy
le, Birinci Dünya Savaşından sonra tüm uluslarca kullanımı yasaklanmış olan hardal gazı sila
hını da kullanarak, Halepçe'de beş bin masum insanın, çoluk çocuğun, genç ve ihtiyarın ölü
müne sebep olmuştur. 

Şimdi, bütün bu olaylar, çok kısa bir geçmişte yaşanmışken, bu olayları gerçekleştiren Irak 
yönetimi hâlâ Irak'ı yönetmeye devam ederken ve bütün dünyanın, hür dünyanın, özellikle Ba-
tı'mn bu olaylardaki hassasiyeti ortadayken, Sayın Gürkan'ın, "Başlangıçta bu olaylar olur
ken, sınırlara bu 500 bin - bir milyon insan yığılırken 13 ülke vardı, şimdi bu ülkelerin 10'u 
gitti, 3 tanesi kaldı" şeklindeki argümanını, yorumunu doğru bulmuyoruz. 

O güç, o insanların tekrar kendi yurtlarına dönmesini sağlamıştır; ama, aynı tehlikenin 
tekrar ortaya çıkması ihtimali mevcuttur. Bu nedenle, bugün burada tartıştığımız, çokuluslu 
bir güç -ki, bunun içinde Türkiye de etkin bir şekilde vardır- bu bölgenin güvenliğini temin 
etmektedir. 

Burada bir noktayı daha vurgulamak istiyorum : Çok tecrübeli sayın bakanlardan Sayın 
Safa Giray, "Bu gücün kullanılmasını, kalmasını, kalmaya devam etmesini ABD veya İngiltere 
mi istiyor, yoksa, Türkiye mi istiyor?" şeklinde bir ifade kullandılar. 

Doğrusu, bundan önce bu iktidar sıralarında oturan bir sayın bakanımızın, böyle bir yo
rumu yapmaması gerekirdi. 

Burada tekrar tekrar söylenmiş olduğu gibi, mevcut güç, uluslararası bir güçtür, bunun 
içinde Türkiye de vardır ve biz bu gücün, bir süre daha kalmasına, şartlar gerektirdiği için "evet" 
diyoruz. 

ABD veya İngiltere'nin isteğiyle, arzusuyla oluyor şeklindeki yorumlar başkaları tarafın
dan yapılabilir; ama, Anamuhalefet Partisi sözcüleri tarafından bu kabil yorumların yapılma
ması gerekir. Çünkü, bu, Türkiye Cumhuriyeti Devletine zafiyet verir, Hükümete değil... Bir 
süre önce siz hükümetteydiniz, belki daha sonra, çok ileri tarihlerde yeniden hükümet olabilir
siniz; ama, devlet devamlıdır, devletin zafiyete uğramaması gerekir. 

özellikle yukarıda sözünü ettiğim olaylar ve katliamlar, hür dünyanın, Batı'nın tüm dik
katlerini bu bölge üzerinde toplamıştır. Bu bölgede huzur ve güven sağlanıncaya kadar, daha 
önce meydana gelen olayların müsebbibi yönetim hakkında tam anlamıyla tüm dünyanın ka
bul ettiği ölçülerde, böyle hareketleri tekrarlamayacaklarına dair sağlam kanaatler oluşuncaya 
kadar, bu bölgenin güvenliğinin,çokuluslu bir güç tarafından sağlanmasının kabul edilmesi, 
Birleşmiş Milletlerin 688 sayılı Kararının da doğrultusunda olmuştur. 

Bu gerekli şartlar nelerdir; yani, bu güç, görevini ne kadar süreyle Türkiye'de ifa edecek? 
Bu, her şeyden önce, -biraz evvel belirtmiş olduğum gibi- son üç dört yıl içerisinde meydana 
gelen olayları yaratan Irak yönetiminin, insan haklarına saygılı, demokrasi prensiplerine uy
gun bir yönetim şekline geçmesiyle ve böyle bir yönetimin tüm dünyada ve özellikle Türkiye'de 
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bir daha bu kabil hareketleri yapmayacağına dair yeterli kanaatin ortaya çıkmasıyla ancak bu 
gücün görev süresi bitebilir. 

Biz, Türkiye Cumhuryeti olarak, insan haklarına ve demokrasi prensiplerine herhangi bir 
hür dünya ülkesinden, herhangi bir Batı ülkesinden daha az değil, daha fazla saygılıyız. Onun 
için, bu konuda en büyük hassasiyeti gösterme görevi, bizim üzerimize, bu Yüce Meclis üzeri
ne düşmektedir. Bu bölgedeki insan hakları ihlallerine, olan ve olması muhtemel katliamlara 
karşı, Türkiye'nin, tabiî ki tüm dünya ülkelerinden daha fazla hassasiyet göstermesi gerekir. 
Çünkü, bu bölgede yaşayan insanlar, bizim sınırlarımız içinde yaşayan insanların, Sayın Dışiş
leri Bakanının da burada söylemiş olduğu gibi, kardeşleridir, yakınlarıdır; gidiş gelişleri vardır, 
İlişkileri vardır ve bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti, her zaman, bu konuda en yüksek hassasi
yeti göstermek mecburiyetindedir. 

Bu bölgede, farklı siyasî oluşumlar ortaya çıkar mı? Bu bölgedeki ve tüm Ortadoğu'daki 
siyasî gelişmenin ne olacağını, bugünden kestirmek tabiî ki mümkün değildir; ancak, her ülke 
gibi, Türkiye Cumhuriyeti de her konuda muhtemel senaryoları ve onların tedbirlerini her za
man göz önüne almıştır ve almaya devam edecektir. 

Bu çokuluslu güçte kuvvet bulunduran Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve 
Türkiye, müştereken ve ayrı ayrı olarak, bu bölgede herhangi bir siyasî değişikliğin olmasına, 
karşı olduklarını ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması yanında, kararında olduklarını 
defalarca açıklamışlardır; başka ne yapılması gerekir? 

Bu söylediğim nedenlerle, Türkiye'yi yöneten bundan önceki Hükümet, Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararını da dikkate alarak, müttefik ülkeleri bu bölgede 
bir güç oluşturmaya davet etmiştir ve bugünkü Çekiç Güç dediğimiz çokuluslu kuvvet oluştu
rulmuş, Türkiye topraklarında konuşlandırılmıştır. . 

{ Türkiye, yapmış olduğu tüm temaslarında, tüm uluslararası ilişkilerinde, 36 ncı paralelin 
kuzeyinde bir bağımsız devlet oluşturulması ihtimaline karşı çok hassas olduğunu belirtmiştir. 
Ayrıca, yakın geçmişte, bu konuyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle, Türkiye, Suriye ve İran'ı 
da bu konuyu görüşmeye davet etmiş, Ankara'da yapılan görüşmeler neticesinde, üç ülkenin, 
Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasında kararlı oldukları ve bu anlamda Kuzey Irak'taki 
toplum liderlerinin dikkatlerinin çekilmesi gerektiğini de karara bağlamışlardır. 

Bütün dünyanın dikkatlerinin, bütün bu olaylardan sonra, bu bölge üzerine çevrilmiş ol
duğu bir dönemde, Türkiye'nin, Çekiç Güç'e "git" demesi alternatifinde, onun bugün yapmış 
olduğu görevi fiilen üstlenmesi gerekir. Şayet, Çekiç Güç Türkiye'den giderse, Türkiye, gitme
sini talep ederse, o zaman, onun yapmış olduğu güvenlik şemsiyesi görevini, Türkiye'nin üst
lenmesi gerekir. 

Şimdi, burada, 36 ncı paralel üzerinde, Irak'ın hâlâ 18 tümen civarında çok güçlü bir kuvvet 
bulundurduğu, tüm dünyanın bildiği bir gerçektir. 

Peki, Türkiye, yarın böyle bir taahhüde girer de, bu taahhüdü yerine getirmek mecburiye
tiyle karşı karşıya kalırsa, bunun sonucu ne olacaktır? Bunun sonucu, Irak'la, Irak ordusuyla 
doğrudan doğruya savaşa girmek olacaktır? 

Peki, Türkiye'nin, aynı dinî inanca sahip komşusu bir ülkeyle sıcak bir çatışmaya girmesi, 
menfaatına mıdır? Değildir. 
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Peki, Türkiye, böyle bir taahhüde girer de, bu taahhüdü yerine getirmekten vazgeçebilir 
mi? Vazgeçemez. Çünkü, orada aynı yönetim işbaşındadır. Yani, 1988 yılında Halepçe katlia
mını yapan, 1991 yılında 1,5 milyon insanı, çoluk çocuğu Türkiye ve İran sınırlarına süren Irak 
yönetimi aynen işbaşındadır. • 

Artık, bu tür olaylardan, bu tür kuvvet kullanımlarından ve katliamlardan sonra, 
"yapmayacağız" şeklindeki bir söze güvenmek mümkün mü? Tek bir diktatörün ağzından çı
kacak cümleler, bu 18 tümenin bir anda Kuzey Irak'ta yaşayan insanların üzerine yürümesi 
için yeterli. 

Az önce söylediğim gibi, bu katliamların tekrarlanmayacağına dair yeterli kanaatin hâ
kim olması lazım. Onun için de, Irak yönetiminin kurumsallaşması, demokrasinin temel ilke
lerine bağlı, onları uygulayan bir yönetim şekline ve parlamento gücüne sahip olması lazım. 

Türkiye'nin, herhangi bir macereya girmeye ve Çekiç Güç'e, "sen artık git, biz burada 
senin yapmaya çalıştığın güvenlik görevini yapacağız" demeye tahammülü yoktur. Gerçekçi 
olmak zorundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, olayın bir başka boyutuna daha değinmek is
tiyorum. Günlerdir, basında, bütün arkadaşlarımız ve bütün Türkiye izliyor; şayet, bu kuvvet 
Türkiye'den giderse, ne yapar? Belki, ülkelerine döner; ama, bir ihtimal daha var : Bu kuvvet, 
Türkiye'nin komşusu olan ve şu anda Türkiye ile yoğun ihtilafı olan bir ülkeye de gidip, orada 
da konuşlanabilir. Bu takdirde, Türkiye, bu kuvvetin içinde yer alma şansını kaybetmiş olur. 
Bu takdirde Türkiye, bu kuvvetin hareketlerini kontrol etme inisiyatifini büyük ölçüde -tamamiyle 
demiyorum- elinden kaçırmış olur. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Buna siz de inanmıyorsunuz ya!.. 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Sizin bu konudaki ve Türkiye'nin her konusundaki 

görüşleriniz farklı. Onlar sizin görüşleriniz. O nedenle, buraya gelir, söylersiniz. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sizinki de Washington'un görüşü! 
BAŞKAN — Efendim, geleceksiniz... 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu coğrafyada, dün

yanın böylesine büyük değişimler içinde olduğu bir dönemde, gerçekten basiretli, tutarlı dış 
politika izlemesi mecburiyeti vardır. Az önce söylediğim gibi, Türkiye'nin maceraya hiç taham
mülü yoktur. Türkiye'nin menfaatları gerektirdiği için alınmış bir kararın, şartlar değişmedik
çe değiştirilmesi de söz konusu olamaz; aksi takdirde, Türkiye'nin menfaatleri zedelenmiş olur. 

Şimdi, bundan önceki hükümet bu gücü Türkiye topraklarına davet etti. Niçin davet etti; 
gerekli gördüğü için davet etti. Yapılan davetin doğruluğu veya yanlışlığı şu anda söz konusu 
değil, bunu tartışmanın zamanı da değil; ama, o günkü hükümet bu gücü Türkiye'ye davet 
'etti. O gün-devleti, bugün anamuhalefet sıralarında oturan değerli arkadaşlarımızın teşekkül 
ettirmiş olduğu hükümet tedvir ediyordu ve böyle bir karar aldılar. Şimdi, o kararı alanlar, 
bu gücün Türkiye'ye davet edilmesi kararını alanlar, tüm gerekçeler halen ortadayken, sadece 
yerleri değişmiş olduğu için bu karardan vazgeçebilirler mi? Vazgeçerlerse, almış oldukları bu 
karar doğru olur mu? Devletin devamlılığı, devletin temel ilkeleri zedelenmiş olmaz mı? 

Bugünkü Irak yönetimi o günkü yönetimdir, bütün olayları ortaya çıkaran yönetimdir; 
halen işbaşındadır. Birbuçuk yıl önce bu kararı alan hükümetin gerekçelerinin tümü halen or
tadadır. 
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BAŞKAN — Sayın Demiralp, süreniz dolmuştur. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Tüm gerekçeler halen ortadadır; sadece oturma yerleri değişmiştir; ama, bizim kanaati

mize göre hükümet etmekle, devleti tedvir etmekle bu Yüce Mecliste anamuhalefet sıralarında 
oturmak, eşit oranda sorumluluğu gerektirir, sorumluluk eşittir. Anamühalefetteykenki sorum-. 
luluk ile devleti tedvir ederkenki sorumluluk farklı olamaz; farklı olduğu zaman çifte standart 
ortaya çıkar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi bitirmeden önce bu gücün Türkiye'de kal
masının, bulunmasının ve bulunmaya devam etmesinin Türkiye'nin egemenliğini zedelediği şe
kildeki yorumlarla ilgili olarak da birkaç cümle söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, artık dünya küçülmüştür. Ülkeler ve özellikle hür dünya, barışın 
ve demokrasi ilkelerinin korunması ve insanlığın herhangi bir maceraya sürüklenmemesi için 
ittifaklar oluşturmuşlardır, kurumlar oluşturmuşlardır. Bu çerçevede, bugünkü dünyada ege
menliğin zedelenmesi veya zedelenmemesi olayını bundan yüz yıl önceki kavramlarla, yorum
larla açıklamamız mümkün değildir. Yani, bazı ittifaklar oluşmuş, dünya devletleri kurumlar 
oluşturmuş ve zorunlu nedenlerle bu ittifak üyesi ülkelerden bazılarının birtakım güçleri bir 
ittifak üyesi ülkede bulunuyor; bu, hiçbir ülkenin egemenliğini zedelemez. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Şu arkanızdaki "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ya
zısını değiştirelim o zaman. 

İRFAN DEMİREL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, zaten Türkiye Cumhuriyeti, 50 
uçak ve 2 bin kişilik bir askerî kuvvetle egemenliği zedelenemeyecek kadar büyük bir ülkedir. 
Hiç endişe etmeyin, egemenliği zedelenmez Türkiye'nin. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ, (Trabzon) — Zedelenmez; ama, emirle idare edilir! 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) —• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çekiç Güç'ün ül

kemizde kalışının bir süre daha uzatılmasının ülke menfaatları doğrultusunda bir karar oldu
ğu inancındayız. 

Bu yönde oy kullanacağımızı belirtir, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, teşekkür ederim. 
Siyasî parti grupları adına son konuşmayı yapmak üzere Refah Partisi Grubu sözcüsü Kay

seri Milletvekili Sayın Abdullah Gül, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, hükümetin sayın üyeleri; Çekiç Güç adıyla bilinen yabancı askerî güçlerin ülkemizdeki kalış 
sürelerinin uzatılmasıyla ilgili Hükümet tezkeresinin görüşülmesi vesilesiyle Refah Partisi Gru
bunun görüşlerini bildirmek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, nedir bu Çekiç Güç ve nasıl bugünlere gelinmiştir? Körfez Savaşının 
üzerindeki sis perdeleri bugün artık yavaş yavaş yükselmekte, senaryonun nasıl yazıldığı orta
ya çıkmaktadır. İran ve Irak'ı senelerdir birbirine düşüren emperyalist güçlerin, Irak'ı nasıl 
Kuveyt'i işgale teşvik ettikleri Irak'a Kuveyt'e nasıl saldırttıkları da bugün ortaya çıkan belge
lerle, gün gibi ortadadır. Amerika Birleşik Devletlerinin Bağdat'taki sefiresi Bayan April'in, 
Kuveyt'in işgalinden birkaç gün önce Saddam Hüseyin'le yaptığı konuşmaların zabıtları açıklan-
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dığında, bütün Amerikan kamuoyu ve dünya kamuoyu birbirine girmişti. Ayrıca, son Ameri
kan seçimlerinde, bağımsız adayın, Başkan Bush'u bu konuda nasıl köşeye sıkıştırdığı, televiz
yonlardan, hepimiz tarafından, hayretle, dehşetle izlenmişti. 

Daha sonra ne olmuştur? Savaş sırasında yüzbinlerce ton bombayla Irak'ı tarumar eden 
Amerikan güçleri, bir taraftan Irak'taki Kürtleri, Türkmenleri ayaklandırmış, onlan isyana sevk 
etmiş, yayınlar yaparak "gün bugündür" demiş ve onların isyanı üzerine de hiçbir destek ver
meden hepsini yüzüstü bırakmış ve daha da öteye giderek, onların Türkiye sınırlan içerisine 
akmalarını âdeta teşvik etmiş, havadan atılan bildirilerle yol göstermiştir. 

Aslında, Amerikan kuvvetleri, isteselerdi, o zaman Irak'taki rejime ve Saddam yönetimi
ne son verebilirlerdi; bu askerî güce sahiptiler. Fakat, Ortadoğu'da daimi durabilmek için, Sad-
dam'ın orada kalması ve devamlı bir bahane olarak gösterilmesi gerekliydi, tşte bu sebeple, 
kendilerinin sebep oldukları katliamlardan kaçanları koruma iddiasıyla Türkiye'ye yerleşen ̂ 'Çe
kiç Güç" namı altındaki bu yabancı güçler, hâlâ topraklarımızdadırlar ve senaryonun devamı
nı oynamakla meşguldürler. Dolayısıyla, Amerika'dan, Avrupa'dan insanî gayelerle, Kuzey Irak'
taki Müslüman Kürtleri koruma bahanesiyle gelen bu güçler, aslında onlara bu çileyi yaşatan, 
bu zulme yol açan güçler olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Çekiç Güç meselesine dar bir açıdan bakarsanız, gerçekleri göz ardı 
edersiniz. Bu olaya, geniş bir tarihî perspektiften bakmak, makro açıdan yaklaşmak zorunda
sınız. Çekiç Güç denen çok uluslu askerî gücü oluşturan Amerikan, İngiliz ve Fransızların, 
Ortadoğu bölgesiyle ilgileri, Osmanlı devrinin son günlerinde başlamıştır. Bu sebeple, Çekiç 
Güç'ün başından beri bölgedeki işlevi, Sevr Antlaşmasının o zaman gerçekleştirilemeyen hü
kümlerinin, bugün gerçekleştirilebilmesi için ortam açmaktır, meydan yaratmaktır. Evet, geniş 
bir tarihî perspektiften baktığınızda, Batı'nın yüz sene önce ortaya attığı şark meselesinin de
vam ettiğini göreceksiniz. Sevr Antlaşmasının Üçüncü Kısmının 62, 63, 64 üncü maddelerin
deki Kürdistan sınırlannı ve yine aynı Antlaşmanın Altıncı Kısmının 89 ila 93'üncü maddele
rindeki Ermenistan sınırlarını bir kere daha gözden geçirirseniz, Sevr Antlaşmasında çizilen 
Ermenistan, Kürdistan ve bugünkü İsrail haritalarının birbiri Üzerine nasıl oturduğunu gayet 
açıklıkla göreceksiniz. O zaman, Osmanlı'dan, İngiliz marifetiyle alınan toprakların nasıl bu
gün Yahudi'lere teslim edildiğim göreceksiniz. 

tşte, bu Çekiç Güç vasıtasıyla uzun vadede yapılmak istenen de, bugünkü Kürt kardeşleri
mizin bulunduğu toprakların, ileride büyük Ermenistan'a verilme çabalannın bir başlangıcı
dır; aynı, elli sene önce Filistin topraklannda yapıldığı gibi... 

Sayın Hükümet, Çekiç Güç'ün süresinin uzatılmasına gerekçe olarak, "Kuzey Irak'ta be
lirsizlikler ve istikrarsızlıklar devam etmektedir" demektedir. 

Şimdi soruyorum : Nedir bu istikrarsızlık? Kuzey Irak -sizin de tezkerenizde söylediğiniz 
gibi- Irak'ın bir parçası değil midir? Yani, Kuzey Irak'ta istikrara kavuşmak için ille de orada 
resmen bir devletin ilanı mı, ille de orada Amerika, Fransa ve İngiltere tarafından tanınmış 
bir devletin çıkması mı gerekmekte'Hir? Bu mudur istikrar? (RP sıralarından alkışlar) 

Kim ne derse desin, bugün, Çekiç Güç kuvvetleri bir ana rahmi gibi sınırlarımızda yeni 
bir devletin doğuşuna, oluşumuna yataklık yapmaktadır. Siz bir taraftan bu oluşumu kabul 
etmediğinizi -biraz önce grubu adına arkadaşımın konuştuğu gibi- ilan edeceksiniz, "Biz ora
da bir bağımsız Kürt Devletinin kurulmasını kabul etmeyeceğiz, etmiyoruz" diyeceksiniz, öbür 
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taraftan da adım adım bu oluşumu gerçekleştiren yabancı güçleri destekleyeceksiniz, görev sü
resini uzatacaksınız! 

İleride bunun sorumluluğundan, kesinlikle kurtulamazsınız. (RP sıralarından alkışlar) 
Ortada, aslında bir de facto olmuştur, aslında her şey gerçekleşmiştir. Siyaset bilimcileri, 

tarihçiler, herkes, bu oluşumu apaçık gözlemektedir. Yazarlar, çizerle, yazmakta ve çizmekte
dir. 

Şimdi, Sayın Hükümete tarih huzurunda ve Yüce Meclisin değerli üyeleri huzurunda so
ruyorum : Acaba bizim bilmediğimiz başka sözler mi vardır, gizli anlaşmalar mı yapılmıştır? 
Varsa böyle şeyler, geliniz, bunları açık açık söyleyiniz; biz de ona göre cevabını verelim. (RP 
sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Gizli işler sizin marifetiniz! 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Zaho'daki Halkla ilişkiler Merkezinde bulunan ingiliz

ce Büyük Harita'da, Irak, Suriye, Iran ve Güney ve Doğu Anadolu Bölgelerimizi içinde göste
ren haritadan muhakkak haberiniz vardır. 

Şimdi, bunlar gizli işler değil, bunların hepsi basında ve medyada çıkan şeylerdir. Arka
daşlarım, Sayın Başbakan Londra'ya gittiklerinde, ingiliz Başbakanı Major'ın sözlü olarak ta
ahhütte bulunduğunu, söylüyor. 

Türkiye'nin güvenliğini, Türkiye'nin geleceğini, bölgenin güvenliğini, ingiliz Başbakanir 
nın sözlü taahhütlerine nasıl bağlayabilirsiniz, nasıl güvenebilirsiniz?! (RP sıralarından alkışlar) 

Ta başından beri Çekiç Güç'ü meydana getiren bu yabancı unsurların, bölgenin istikrarını 
bozucu faaliyetler içinde olduğunu kimse saklayamaz hale gelmiştir. Hele ilk aylarda hiçbir 
denetim ve kontrol altında olmayan bu güçler, âdeta Güneydoğu Anadolu'da cirit atmışlardır. 
Amerikalıların "special force" denen özel askerî kuvvetleri, sadece askerî amaçlar için değil, 
bazı gizli ve kirli işlerde de kullanılan bu güçler, altı ay bu bölgede cirit atmışlardır. 

Aslında ben, bir arkadaşınız olarak daha önce de bu kürsüde ifade etmiştim. Seçimlerden 
önce çalıştığım uluslararası kuruluş adına o günlerde gelmiş ve Çekiç Güç'ün helikopterleriyle 
o bölgeyi dolaşmış, Amerikan askerlerinin nasıl Kürtçe konuştuklarını, bu konuda nasıl eğitil
diklerini ve o bölgede nasıl kontrolsuz, cirit attıklarını gözlerimle görmüş ve bütün bunları, 
Hükümet daha ilk defa bu konuda uzatma kararı alırken de ifade etmiştim. 

Çekiç Güç-PKK ilişkileri saklanamaz hale gelmiştir. Türkiye'nin kontrolünün artırıldığı, 
her defasında söylenilmesine rağmen, yeni bir skandal ortaya çıkmış, yardımlar yapıldığı orta
ya çıkmış ve gazeteler devamlı olarak Çekiç Güç-PKK ilişkileri üzerinde haberler vermiş olma
sına rağmen, bu hususlar hakkında ikna edici hiçbir açıklama yapılmamıştır; ama bazen, tek
nik hata olduğu, bazen, helikopterlerin yollarını kaybettiği ve bazen de bilinmeyen nedenlerle 
bu tip yanlışlıkların olduğu söylenerek olaylar hep geçiştirilmiştir. Son Irak operasyonu sıra
sında ortaya çıkan deliller, PKK'mn kullandığı silahlar, ortaya çıkan pistler, hep PKK-Çekiç 
Güç ilişkilerini ortaya çıkaran gerçekler olmuştur. * 

Sayın milletvekilleri, Çekiç Güç'ün faaliyetleri sadece askerî değildir. Daha önceki sözcü
lerin de ifade ettikleri gibi, Kuzey Irak'ta, Çekiç Güç'ün gölgesi altında hummalı bir çalışma
nın devam etmekte olduğu gözden kaçırılmaktadır. Bunlar, "Non governmental organization" 
denilen "gönüllü kuruluşlar" adı altında geçmekte; fakat hepsi, kilise teşkilatlarının, siyasî 
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kuruluşların uzantıları ve istihbarat kuruluşlarının ajanlarıdır. (RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Peki, kimdir bunlar? İnsanî yardım adı altında faaliyet gösteren bu kuruluşlar marifetiyle 
PKK Avrupa'da örgütlenmiş, böylece PKK ile dışarının ilişkileri kurulmuş ve ilişkiler kökleş
miş ve irtibatlar kurulmuştur. Yakalanan kuryeler ve ajanlar, bunların delilleri değil midir? 

Bakın, çok önemli bir noktaya geliyorum. Ben bu konuşmamı hazırlarken, takdir edece-
.ğiniz gibi, arşivden geçmiş tutanakları satır satır okudum. Bugünkü İktidarın Sayın Başbaka
nının ve Sayın Başbakan Yardımcısının ve diğer milletvekillerinin, muhalefetteyken yaptıkları 
konuşmaları tek tek ortaya çıkardım. , , 

İnsan, gerçekten hayretler içinde kalıyor. Bunu sadece, "dün dündür, bugün bugündür" 
zihniyetiyle açıklayamazsınız. 

^ Bakın, Sayın Başbakan, savaş hakkında neler demiş : "Türkiye oyuna geldi" Bunu Kör
fez savaşındaki tutumuzdan dolayı söylüyor. "Ortadoğu yarın, bugünkünden çok daha karı
şık, stabilitesi çok daha bozuk bir hale gelecektir" demiş ve daha sonra, "Bağdat Büyükelçili
ğimizin oraya niçin gitmediğini anlamak mümkün değil. Sefirin, hiç durmadan görevine git
mesi lazım. Irak'la devletlerarası münasebetlerimiz kesik değil, boru hattı açılsın diye hecele
niyor. Dünya, Irak'ın üzerine koyduğu ambargoyu daha fazla sürdüremez; çünkü, gayri insanî 
noktaya gelinmiştir. Yumuşatılacaktır. Yumuşama işi Türkiye'den başlamalıdır. Ambargoyu uy
gularken koşuyordunuz, bugün de yumuşatmaya koşun. Bence ambargo kaldırılmalı, boru hattı 
hiç vakit kaybetmeden açılmalıdır" şeklinde devam etmiştir. 

Şimdi, bir vesileyle Sayın Başbakanın burada söylediği gibi, "namaza sarhoşken 
yaklaşmayın" şeklinde bir ifade midir bu? 

Bu, her şeyiyle bütün bir ifadedir, her şeyiyle bütün bir görüştür. Şimdi yetki Sayın Baş
bakanın elinde; buyurun, yumuşamayı siz başlatın ve dün söylediklerinizi, bugün siz uygula
maya başlayın. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakın, Çekiç Güç için yine şunları söylediniz : "Bunun caydırıcılığı olur mu? 3 bin kişi 
Saddam'ı caydırır mı? 3 bin kişi caydıracaksa, bizim orada 100 binden fazla askerimiz var. 

Çankaya'nın, 'Bu güç, bizim sınırlarımızı da bekler' gibi bir beyanı var. 
Eğer, maksadını aşan bir beyan değilse, bu bir ayıptır." 

Bakın daha sonra da şöyle diyorsunuz : "Açıklamalar bence bahanedir, gerekçeler de ba
hanedir. Orta yerde münasebetsiz bir iş var, ona kılıf arıyorlar. Bence hadise, bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti topraklarında ahitlerden doğmayan asker bulundurma hadisesidir" ve doğrudur 
Sayın Başbakan. (RP sıralarından alkışlar) Dün muhalefetteyken söylediğiniz her şey doğrudur. 

Bakın daha neler söylediniz, Çekiç Güç'e karşı çıktınız : "Hazır Çekiç'e karşıyız, ülke
mizde yabancı askerlerin konuşlandırılmasına biz daima karşıyız" dediniz ve "Türkiye kendi 
sınırlarını koruyacak durumda değil mi? Ne zaman Türkiye kendi sınırlarını korumak için dı
şarıdan 3-5 bin kişilik bir kuvvet getirdi? Savunmamız ihale edilemez; bizim bildiğimiz, savun
mamız millîdir" diye ilave ettiniz. 

Yoksa bunlara bugün katılmıyor musunuz?! (RP sıralarından alkışlar) 
Sadece Sayın Başbakan değil, Sayın Başbakan Yardımcısı da aynı doğrultuda demeçler 

verdiler ve "Çevik kuvvet bizi savaşa götürür" dediler. 
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Sayın Başbakan Yardımcısı şöyle devam ettiniz : "Irak'taki iç huzurun bozulmasına karşı 
caydırıcılık deniyor. Peki, iç huzur bozulmasın diye, sürekli olarak burada kuvvet mi bulundu
rulacak? Saddam rejimi gidinceye kadar mı bu güçler burada kalacak." 

Devam ediyorsunuz : "Biz buraya bir kuvvet getirdik, oradaki rejim gidinceye kadar bu 
kuvvet burada kalacak demek, bir ülkenin içişlerine müdahale demek değil midir?" diye dün 
siz soruyordunuz! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yani işgaldir(l) 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, iktidarda farklı, muhalefette farklı 

bu kanaatlerin sebebi, bizce dış baskılardır. Aslında, Sayın Demirel ve Sayın İnönü'nün mu
halefetteki tespitleri doğrudur. Niye?.. Çünkü, o zaman vicdanlarının sesiyle konuşmuşlardır; 
fakat bugün, maalesef,.o şekilde değil. Bugün Amerikalıların, Fransızların, ingilizlerin gay
retlerinin, mesajlarının sesleri duyurulmaktadır! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; CHP 
sıralarından alkışlar) -

Bakınız, Sayın Başbakan, değerli Doğru Yol ve SHP'Ii milletvekili arkadaşlarımı nasıl ik
na etmeye çalışıyor : "Sınırlarımızın korunması, illegal gücü önlemek için Çekiç Güç şarttır" 
diyor. 

Peki, size soruyorum : Kuzey Irak'tan değil de, yarın Gürcistan'dan, Yunanistan'dan, başka 
sınırlardan Türkiye'ye akın olsa, o zaman yeni Çekiç Güç'ler mi isteyeceğiz? (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 800 bin kişilik Türk Ordusu niçin besleniyor? 

Sonra, yine arkadaşlarımızı ikna etmek için diyorlar ki: "Biz Çekiç Güç'ün süresini uzat
mazsak, o zaman Kıbrıs Rum kesimine gider." 

Ve aynı şeyi burada, iktidar partisine mensup arkadaşım da tekrarladılar... (RP sıraların
dan "Gitsinler" sesleri; RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Gitsinler; fakat, ondan önce şu var : Şimdi bu şantaj; Amerikalıların, İngilizlerin, Fran
sızların, yani müttefiklerin şantajları... 

Siz şimdi bunları kabul edecek misiniz? Şimdi siz bunlara "evet" mi diyeceksiniz? 
Sonra, kimdir bunlar? 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Kabul ediyorlar, ediyorlar!.. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — "Bunlar müttefiktir, bunlar dosttur..." 
Peki, dost bildiğiniz, müttefik bildiğiniz kişilerden, ülkelerden, kuvvetlerden, bu şekilde 

ihanetler, bu şekilde düşmanlıklar bekliyorsanız, umuyorsanız, tahmin ediyorsanız; bu ülke
lerle oturup bütün anlaşmaları tekrar gözden geçirmek zorundasınız. (RP ve CHP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Çekiç Güç'ün görev süresini uzatmak için Hükümetin diğer bir argü
manı -ilk bakışta ikna edici görülmektedir- şudur : "Peki biz Çekiç Güç'e, "git" dersek, yarın 
Bosna-Hersek'e, Azerbaycan'a nasıl askerî müdahale isteyebiliriz?" 

Bu söyledikleri, aslında, gerçekten doğrudur; fakat, Sayın Başbakan, altı ay önce, uzatma 
kararı burada tartışılırken yine aynı şeyi söylemişti ve sizler "doğru" demiştiniz ve uzatma yö
nünde oy kullanmıştınız. 

Peki ne oldu; Birleşmiş Milletler, Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar ne yaptı; Bosna-Hersek'e. 
müdahale mi etti? (RP ve CHP sıralarından alkışlar) 
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Dünyanın ve çağımızın en acımasız katliamı devam ederken, ikinci bir Endülüs faciası iş
lenirken, niçin oraya bir çekiç güç istenmiyor? Niçin Amerikan, Fransız, ingiliz dostlar, "ora
ya da çekiç güç" demiyorlar ve hatta daha da ileri gidiyorlar; sözlü olarak bir Kürdistan'ın 
kurulmayacağına garanti veren Majör, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Bosna Hersek'-
teki uçuş yasaklarını çiğneyen Sırplara karşı tedbir alma ihtimalini durdurmak için, orada lobi 
yapmıyor mu; orada, Birleşmiş Milletlerin ve bazı güçlerin Bosna Hersek'e müdahalesini önle
mek için mücadele göstermiyor mu?.. 

Sayın milletvekilleri, bu iki yüzlülük, bu çifte standart, sizce hiçbir şey ifade etmiyor mu? 
Hiçbir şüpheye yol açmıyor mu; hiçbir kaygı uyandırmıyor mu sizde? Millî menfaatlarımız söz 
konusu olduğunda, bu kadar kolay ikna edilebilir miyiz? Beş dakikalık, on dakikalık brifing
lerle "evet" mi diyeceğiz; kanaatlerimizi değiştirecek miyiz?.. 

Değerli arkadaşlar, bu kararı doğrulamak için boşuna sebep aramayınız. Baskıların değil, 
vicdanınızın, halkımızın sesini dinleyiniz. 

Hepiniz biliyorsunuz ki', Türk halkı Çekiç Güç'ün süresinin uzatılmasına, Çekiç Güç'ün, 
bu yabancı askerî güçlerin Türkiye topraklarında bulundurulmasına karşıdır; kamuoyu yokla
maları bunu göstermiştir. Kamuoyu yoklamalarında yüzde 80'e varan oranlar, "Evet, Çekiç 
Güç artık gitsin" demektedir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Buna sadece halkı
mız değil, sayın milletvekilleri de aslında bu kanaattedir. Daily Nevvs Gazetesinin 293 milletve
kiliyle -çoğunuz buradadır- yüz yüze yaptığı anketin neticesi de bunu göstermiştir. Yani, Yüce 
Meclisin yüzde 70'i de aslında bu Çekiç Güç'e "git" demektedir. 

Çekiç Güç'ü istemeyen, sadece bizim milletimiz midir veyahut da milletvekilleri midir? 
Değil. Bakın, Irak'ta Süleymaniye ve Kerkük'teki Türkmenler de aynı kanaattedirler. 

Biraz önce diğer grup sözcüsü açıkladı; Irak Türkmen Birliği Partisinin Başkanı "Biz, Irak 
Türkmen Birliği Partisi olarak Güneydoğu Anadolu'da konuşlandırılmış olan Çekiç Güç'ün 
süresinin uzatılmasına karşıyız. Çünkü, Çekiç Güç, bölgede emniyeti sağlamak iddiasınday-
ken, Türkmen-Kürt ayrımı yapmaktadır." 

İşte, budur bizim kuşkumuz; işte, budur bizim şüphemiz. Çünkü, bu güçlerin, bu bölgey
le ilgisi yeni değildir. Geldikleri yerde karışıklık çıkarmak, bölgenin Müslüman halkını birbiri
ne düşürmektir esas sevdaları. ; 

BAŞKAN—Sayın Gül, süreniz dolmuştur. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Bitirmek üzereyim efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama son vermeden önce bir hususa daha dik

katinizi çekmek istiyorum : Amerika'da yeni yönetim vardır. Bu yeni Clinton yönetiminin, ge
rek Çekiç Güç, gerekse Kürt meselesine bakışı, biraz daha farklıdır ve biraz daha bu meselenin 
kökleşmesi yönündedir. 

Şimdi burada ikaz ediyoruz : İleride Amerika'nın yapacağı yaptırımlara "yok" diyemeye
cek duruma gelebilirsiniz; bugünden bu Çekiç Güç'ün süresine son verin. İleride Amerika ile 
ilişkilerin daha kötüye gitmesine, ileride Amerika ile olan ilişkilerin daha bozuk, daha sert bir 
hale gelmesine de bu şekilde şimdiden fırsat vermeyiniz ve bu işi burada bitiriniz. 

Değerli arkadaşlar konuşurken, "36 ncı paralelde 14 tane tümen var" dediler. 
Peki, bu tümenlere 1 758 kişi ve 30-40 uçakla mı müdahale edeceksiniz? Aslında bu, ta

mamen siyasî bir tavırdır. Türkiye'nin kendisini korumak için bu 1 75.8 kişiye, tabiî ki, ihtiyacı 
yoktur. 
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Son olarak, hepimizi etki altına almak için Kuzey Irak'ta bazı tertipler yapılmakta ve bazı 
Türk kamyonları yakılmaktadır. Bu, o kadar alenî ve o kadar basit bir tertiptir ki, eminim 
bu, Yüce Meclisin değerli üyelerini etkilemeyecektir. 

Sağlıklı düşünme, herhalde muhalefetteyken daha iyi yapılıyor; Sayın Başbakanımızın ve 
Sayın Başbakan Yardımcısının yaptıkları gibi! Şimdi, Çekiç Güç'ü Türkiye'ye getiren ANAP 
da bugün aynı görüşlere gelmiştir. Dün Çekiç Güç lehinde olan Anavatan Partisi de, bugün 
aynı durumlara gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi sözümü şöyle bitirmek istiyorum : Geliniz, Hükümetin maruz 
kaldığı bu baskıyı Meclis olarak biz göğüsleydim. (RP sıralarından alkışlar) Geliniz, Parla
mentoyu -aynen Batılı demokratik ülkelerde olduğu gibi- devreye biz sokalım. Mazur görelim, 
belki, Hükümet "hayır" diyemiyor buna; ama, bunu biz göğüsleydim, Türk halkının ve vic
danımızın sesini dinleyerek, Çekiç Güç'ün süresinin uzatılmasına hep berabar, "hayır" diyelim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Böylece, siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi şahsı adına Zonguldak Milletvekili ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın 

Bülent Ecevit'i kürsüye davat ediyorum. (Alkışlar) 
Buyurun Sayın Ecevit. 
Sayın Milletvekilleri, programa göre, çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
Görüşülmekte olan konu tamamlanıncaya kadar, çalışma süremizin uzatılmasını oylarını

za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve çalışma süremiz uzatılmıştır. 
Buyurun Sayın Ecevit. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, size ve Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyelerine sözlerime başlarken, saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, uluslararası ilişkiler ve sorunlar konusunda, hükümetin de, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin de başta gelen görevi, Türkiye'nin yararını, güvenliğini, huzurunu gö
zetmektir. Müttefiklerinin amaç ve hesapları herhalde bundan daha sonra gelmelidir. 

Şimdi, Çekiç Güç'ün süresi bir kez daha uzatılsın mı, uzatılmasın mı diye bir karara* var
maya çalışırken, konuya bu açıdan bakmak gerekir. Yani, bunu uzatmak Türkiye'nin yararına 
mıdır, zararına mıdır? Bu Çekiç Güç'ün Türkiye'de konuşlandırılmasının ve Kuzey Irak'ta oluş
turulan sözde güvenlik bölgesinin yararı olarak, özellikle Batı'da, genellikle şu öne sürülüyor, 
deniyor ki; "Bu Çekiç Güç ve güvenlik bölgesi, Türkiye'yi yüzbinlerce sığınmacıdan kurtardı, 
onları Kuzey Irak'ta güvenliğe kavuşturdu; onlara Kuzey Irak'ta insanî yardım ulaştırılmasını 
kolaylaştırdı." 

Fakat, bunları sağlamak için, ille, bölge dışı ülkelerle anlaşmak, ille onların güdümüne 
girmek gerekmezdi; onlara, kendi topraklarımızı, aramızda hiçbir sorun bulunmayan bir kom
şumuza karşı üs gibi kullanma izni vermek gerekmezdi. Bu yola başvurmadan önce, Türkiye, 
soruna, yani Kuzey Irak'taki insanların güvenliği sorununa, Irak'la görüşerek çözüm arayabi
lirdi ve bulabilirdi. 

v " ,.. 
"Bulabilirdi" derken, bunu bir iyimser tahmin olarak söylemiyorum, bunu bilerek söylü- , 

yorum. Çünkü, şu sırada Türkiye, Irak için en önemli ülkedir. Irak'ın dünyaya açılabileceği tek 
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güven verici kapıdır ve bugün Türkiye'nin dostluğuna, desteğine, Irak, her zamankinden daha 
çok gereksinme duymaktadır. 

"Türkiye, Irak'la görüşerek bu soruna çözüm bulabilirdi" derken, bunu bilerek söyledi
ğimi belirtirken, bir örnek vermek isterim izninizle : Geçen yıl 3 Nisan 1991 günü, yani bundan 
yaklaşık 20 ay önce henüz sığınmacıların Irak kuvvetlerinden kaçarak Türkiye'ye sığınmaları
nın devam ettiği günlerde bir demeç vererek, Irak'a bazı önerilerde bulundum. O sırada ben 
Hükümette değildim, milletvekili de değildim, hiçbir yetkim yoktur; ama, Irak, Türkiye'den 
gelecek iyi niyetli önerilere öylesine açıktı, öylesine özlem duyuyordu ki, benim önerilerim bi
le, Irak Büyükelçiliğince derhal Bağdat'a aktarıldı ve Bağdat, Türkiye'ye göçmen akını devam 
ederken, o öneriler yönünde adımlar atmaya başladı. 

Önerilerim şunlardır : 
1. Sınırımıza doğru kaçanlara silahlı saldırıyı Irak derhal durdurmalıdır. 
2. Türk Kızılayının Kuzey Irak'taki insanlara her türlü yardım malzemesini serbestçe ulaş

tırabilmesine Irak olanak vermelidir. 
3. Irak yönetimi kapsamlı bir af ilan ederek, ayaklananlara ve sığınmacılara herhangi 

bir ceza uygulamayacağını taahhüt etmelidir. 
4. Irak yönetimi,'demokrasi yolunda somut ve inandırıcı adımlar atarak, kendi,iç so

runlarına, o arada Iraklı Kürtlerle ilgili sorunlara, demokratik rejim çerçevesinde çözüm ara
malıdır. 

Ben bu önerileri yaptıktan birkaç gün sonra, Irak yönetimi, bu dört öneriyi de benimse
yip, uygulamaya yatkın olduğunu gösteren davranışlarda bulundu : Sınırımıza ve İran'a doğru 
kaçanlara silahlı saldırısını durdurdu; bir kısmî af ilan etti; Türkiye'ye resmen çağrıda bulun
du ve, "Sizin Kızılayınız gelsin, benim topraklarımda insanî yardımı .kendisi dağıtsın" dedi; 
demokratikleşme sürecini başlatmaya da hazır olduğunu açıkladı. Aynı günlerde Irak Başba
kan Yardımcısı Sayın Tarık Aziz de, Irak'la ilgili sorunlara ikili ilişkiler bağlamında çözüm ola
naklarını görüşmek üzere bir an önce Türkiye'ye gelmek istediğini bildirdi. 

Fakat, Türkiye, Irak yönetiminin Türk Kızılayına yaptığı çağrıyı duymazdan geldi, buna 
yanıt bile vermedi. Ben, onun üzerine, Kızılayın Sayın Genel Başkanına bu durumu bildiren 
bir yazı yazdım. Tabiî o da kendi başına böyle bir karar veremezdi; fakat belli kî o da Hükü
metten bir olumlu yanıt alamamış olsa gerek. Tarık Aziz'in Türkiye'ye gelip, bu konuları gö
rüşme isteğine de zamanın Hükümeti yanıt bile vermedi. 

Kısacası, Türkiye, Irak'la diyalog kurarak soruna çözüm arayacak yerde, Batı emparya-
lizminin Ortadoğu'daki uç beyliğine özendi. Fakat, Selçuklu ve Osmanlı döneminde uç beyle
rinin belirli bir ölçüde bağımsızlığı vardı; biz, uç beyleri kadar bile bağımsız davranamadık, 
kendi bölgemizde Batının uydusu olduk! (RP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Kısacası, Çekiç Güç'le sağlandığı öne sürülen yararları ve hatta çok daha fazlasını, Türki
ye, kendi girişimiyle ve Irak'la diyalog kurarak sağlayabilirdi; ama, bu tarihsel fırsat göz göre 
göre, özellikle, Cumhurbaşkanı Sayın özal'ın dayatmaları yüzünden, göz göre göre kaçırıldı. 

Irak konusunda Türkiye, Batıyla hâlâ tüm ilişkileri kopuk olan bir îran kadar bile kişilikli 
ve onurlu davranamadı; Türkiye, her yandan ağır baskılara uğrayan 4 milyon nüfuslu Ürdün 
kadar bile kişilikli ve onurlu bir tutum izleyemedi. 
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Bu Çekiç Güç ve sözde "güvenlik bölgesi" yüzünden, Türkiye'nin kendisine bir yarar sağ
lanmak şöyle dursun, Türkiye, ağır zararlara, kayıplara uğradı ve bölünme tehlikesiyle karşı 
karşıya geldi. Ben bunların olacağını başından beri belirtiyordum, Sayın Cumhurbaşkanına 
da sunmuştum; fakat, o sırada kimseye dinletemedim. 

Eskiden, bu düzenlemelerden önce, bildiğiniz gibi, PKK, Suriye sınırından Türkiye'ye sız
maya çalışırdı; o da son derecede zordu. Ö yüzden Türkiye'de ancak birkaç kişilik vur-kaç ey
lemleri yapabiliyordu. Fakat, bildiğiniz gibi, Irak'la Türkiye arasındaki sınırı korumak, coğra
fî koşullar nedeniyle son derece zordur. Onun için, Irak'ta müttefiklerin ve Çekiç Güç'ün şem
siyesi altında bir otorite boşluğu yaratıldıktan sonra, PKK'nın, bütün gücünü oraya yığacağı, 
Türkiye'ye kolaylıkla sızabileceği ve birkaç kişilik vur-kaç eylemlerinin yerini, kitlesel saldırı
ların alacağı, bu saldırılarda PKK'nın, Kuzey Irak'taki silah depolarından yararlanarak elde 
edeceği silahların da kullanılacağı açıktı, belliydi; bunları görmek için kâhin olmak gerekmez
di; fakat maalesef, o sırada bu konudaki kaygılarımı kimseye dinletemedim. 

Öte yandan, Irak'a karşı uygulanan ekonomik ambargoya aşırı bir sadakatle uymamız da 
yine, PKK'nın terör eylemlerinin Türkiye'de tırmanmasına yol açtı; çünkü, Türkiye'nin güney
doğusunun ekonomisi zaten zayıftı, son yıllarda bu ekonomi ancak Irak'la, ekonomik ilişkiler 
sayesinde bir ölçüde canlanmıştı. O ilişkiler de durunca, Güneydoğu Anadolu'daki okumuş 
genç işsizliği patlama noktasına vardı ve PKK yalnız Irak sınırından militanlarını sızdırmakla 
kalmadı, ayrıca Güneydoğu Anadolu'daki çaresiz duruma düşürülen gençleri de kendi safları
na çekebilme olanağını buldu. 

Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak Kuzey Irak'ta, Batı uydusu yapay bir Kürt devleti
nin kurulacağı belliydi; ama başlangıcından beri, Batılı dost ve sözde müttefiklerimiz, bu ko
nuda Türkiye'ye teminat verdiler, hâlâ da veriyorlar; "hayır, asla biz Irak'ın bölünmesine, Ku
zey Irak'ta ayrı bir devlet kurulmasına izin vermeyiz" diyorlar ve bugünkü Hükümetimiz de, 
ANAP Hükümeti gibi, Batının verdiği bu güvenceleri yutuyor! 

Oysa, fiilen böyle bir devlet kurulmuştur. Geçen yaz başlarında Kuzey Irak'ta belediye 
seçimleri yapıldı... Belediye seçimlerinden sonra ne olur?.. Belediye başkanı ve belediye meclisi 
seçilir;-fakat Kuzey Irak'taki, sözde belediye seçimlerinden sonra, bir parlamento kuruldu, bu 
hükümet kuruldu, bir anayasa yürürlüğe kondu ve parlamento, yasalar çıkarmaya başladı, kendi 
bayrağını kullanmaya başladı ve Kuzey Irak'ta yaşayanlara, Kürdistan pasaportu dağıtmaya 
başladı; ayrıca kendi ordusunu kurdu. 

Peki, bir varlığın, bir siyasal varlığın devlet sayılabilmesi için, bunun ötesinde ne gerekir! 
Fakat Hükümet, hâlâ, bunu bile bile "Batılı müttefiklerimiz bize güvence veriyor, öyle 

bir devlete izin vermeyecekler" diyerek kendi kendini aldatmaya devam ediyor. 
Böylece, Kuzey Irak'tajjekiç Güç'ün şemsiyesi altında oluşturulan sözde güvenlik bölge

si, Türkiye için, bir güvensizlik bölgesi oldu. Biraz mahcup olarak, utanarak söylüyorum; hu
zurunuza gelen önergede de, bu operasyona verilen,harekâtın, neden Türkçesi kullanılmıyor 
da "Provide Comfort" deniyor? Acaba, millet ne oyunlar döndüğünü anlamasın diye mi?! 
Provide Comfort'un Türkçesi, huzur sağlama girişimi olabilirdi; fakat bu girişim, Türkiye'ye 
ve bölgeye huzur değil, büsbütün huzursuzluk getirmiştir. 

Kuzey Irak'ta kurulacak bir Kürt devletini onaylamak da bir politikadır, onaylamamak 
da bir politikadır; fakat Hükümet "Onaylamıyorum" diyor; ama onayladığını gösteren her 
türlü davranışta bulunuyor! Yani, kendi kendisini ve kamuoyunu aldatıyor. 
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Şimdi, Çekiç Güç'ün süresi, 6 ay veya Anavatan Partisi Grubunun önerdiği gibi, 3 ay da
ha uzatılacak olursa, Kuzey Irak'taki durum büsbütün kökleşecektir ve giderilemez duruma 
gelecektir. 

Bundan bir süre önce gazeteciler Başbakan Sayın Demirel'e sordular, "siz muhalefettey- " 
ken bu Çekiç Güç'e karşıydınız; şimdi niye 'git' diyemiyorsunuz?" dediler. Başbakan Süley
man Demirel aynen şu yanıtı verdi: "Eğer Çekiç Güç'e, "git" dersek, dünyanın dışına düşe
riz, o zaman da bizi mıhlarlar." 

Oysa; Çekiç Güç'ün çekici, Türkiye'yi mıhlamaktadır! 
Bundan sonraki aşamalar nedir?.. Şimdi Kuzey Irak'ta bir federe devlet, fiilen, hatta res

men kurulmuştur. Buna "federe devlet" adı verilmektedir; fakat Irak, bu federe devletle bir 
federasyon çatısı altında bir araya gelmeyi kesinlikle reddetmektedir. Geçen cumartesi günü 
Bağdat'ta Sayın Saddam Hüseyin'le yaptığım görüşmede kendisi bunu açıkça söyledi : "Biz 
Kuzey Irak'ta özerkliğe evet deriz; ama federasyonu kesinlikle düşünmeyiz" dedi. Sayın Tarık 
Aziz'le de cumartesi günü görüştüm, o daha da ileri gitti şöyle dedi: "Eğer federasyonu kabul 
edersek, bir Kürt azınlığı, merkezî yönetimin bütün kararlarını veto etmeye kalkışabilir. Onun 
için, biz bunu kabul edemeyiz. Federasyonda ısrar ederlerse, alın Kuzey Irak'ı kendi devletinizi 
kurun demeyi tercih ederiz" dedi ve bunu, daha önce, Talabani'ye de söylemiş olduğunu belirtti. 

Irak bu şekilde federasyon kapısını kapatınca, bu federe Kürt devleti denen siyasal birim, 
Türkiye ile bir federasyon çatısı altında bir araya gelmek isteyecektir. Maalesef Sayın özal, 
buna da kapıyı açmıştır bazı talihsiz demeçleriyle ve bu planı Türkiye'ye yutturmak için de 
oltanın ucuna Kerkük petrollerine ortaklık yemi takılacaktır! Nitekim, şimdiden bu konu gün
deme getirilmiştir. 

Oysa Kerkük, aslında bir Kürt şehri değildir. 
Eğer Kerkük'ü ille etnik yapısına göre tanımlamak gerekirse, öncelikle bir Türkmen ilidir. 

Türkiye'nin konuya bu açıdan yaklaşması, eğer Irak'ta Kürtlere otonomi, özerklik verilecekse, 
Kerkük ve çevresinde Türkmen'lere de özerklik verilmelidir", diyebilirdi, demeliydi; o zaman, 
Irak'ın bölünmesini önleyici etkin bir davranışta bulunmuş olurdu. 

Türkiye, o federe devletle bir federasyon çatısı altında birleşmeye ikna edildikten sonra 
-ki müttefikler buna Türkiye'yi ikna etmek için ellerinden geleni yapacaklardır- onun bir aşa
ma sonrası, güneydoğu topraklarının Türkiye'den koparılması olacaktır. Türkiye, tıpkı "Dim
yat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak" gibi, Kerkük petrolüne giderken, kendi topra
ğımızdan olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. 

Irak halkına uygulanan ekonomik ambargonun acısını en çok çekenlerin başında, Kuzey 
Irak'taki, hatta Kerkük'teki Türkmenler gelmektedir. Çünkü insanî yardım malzemesi, elbette 
buna hakları olan Kürtlere ulaştırılmakta; fakat Türkmenlere bir türlü ulaştırılmamaktadır. 
Hükümete bu konuda hatırlatmalarda bulundum. Gereğini yapacaklarını umarım. 

Bir büyük haksızlık da şudur : Uzun zamandan beri kendisine çok ağır bir ekonomik am
bargo uygulanan Irak'ın kendisi büyük yokluklar çekerken, kendisinden koparılmak istenen 

. Kuzey Irak'a ambargo uyguladığı ithamıyla karşı karşıyadır ve Batılılar da buna tepki göster
mektedir. 

Bugün Irak'ın kendisine yetecek nesi var ki, onu Kuzeye gönderebilsin?! Kuzey Kıbrıs'ta 
Rumlar, 18 yıldır Türklere ekonomik ambargo uyguluyorlar; fakat dostumuz, müttefikimiz ge
çinen ülkeler buna seslerini çıkarmıyorlar. 
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Çekiç Güç görüşmelerine birkaç hafta kala ilginç gelişmeler oldu... Bunu, özellikle Bağ
dat ve Amman'dan yurda dönünce gazeteleri okuyarak öğrendim. Irak denetimindeki bölge
den çıkıp, kuzeye geçtikten sonra, insanî yardım malzemesi taşıyan birkaç Türk kamyonunda, 
bildiğiniz gibi, bombalar patlıyor... Batılı Devletler, hiçbir inceleme yapmadan, kanıt göster
meden, kendi istihbarat birimlerini tanık göstererek, bu bombaları kamyonlarımıza, Irak yö
netiminin, Saddam'ın ajanlarının yerleştirmiş olduğunu saptadıklarını öne sürüyorlar; Türk 
Hükümeti de buna inanmış görünüyor. 

Peki, birkaç kamyonda bomba patlatılması karşısında -kimin yerleştirdiği, kimin patlattı
ğı hâlâ belli değil- büyük tepki gösteren Batılı devletler, Bosna Hersek'te her gün Birleşmiş 
Milletler konvoylarına yapılan Sırp saldırıları karşısında neden etkili bir önlem almaya kalkış
mıyorlar?! Neden birkaç kamyonda patlayan bomba nedeniyle Irak'a karşı gösterdikleri du
yarlılığı Bosna Hersek'e karşı gösteremiyorlar?!. 

Değerli milletvekilleri, Osmanlı döneminin sonlarında Bab-ı Âli'ye düvel-i muazzama el
çileri sık sık gider ve yönlendirici aldatıcı istihbaratla, Osmanlı yönetimini kandırmaya ve bir
takım maceralara sürüklemeye kalkışırlardı. 

Bu kamyon olayları üzerine, düvel-i muazzamanın bugünkü uzantılarının(I) Dışişleri Ba
kanlığımıza yaptığı baskılar da, bana, Osmanlı döneminin son yıllarındaki o davranışları ha
tırlattı... Bu olay, tipik bir kışkırtma, bir provokasyon kokuyor. 

Değerli milletvekilleri, bugünlerde Irak yöneticileri, Türkiye'ye karşı da, Amerika Birle
şik Devletlerine karşı da, Birleşmiş Milletlere karşı da üsluplarını bir hayli yumuşatmış du
rumdadırlar. Bunu, cumartesi günü Bağdat'ta yaptığım görüşmelerde açıkça gördüm. Bunun 
nedeni nedir? Bunun bir nedeni, hiç kuşkusuz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapıl
makta olan görüşmelerdir. Çekiç Güç'ün süresinin uzatılıp uzatılmaması görüşmesidir. Irak, 
belli ki, şu sırada Türkiye ile ilişkilerini çok yumuşak tutarak, belki Çekiç Güç'ün süresinin 
uzatılması konusunda bir karar çıkarmaktan Büyük Millet Meclisini caydırabileceğini ummak
tadır, izlenimini edindim. * 

Bunu, kullandıkları son derecede yumuşak üslupla, Türkiye'ye ve hatta Hükümete karşı, 
bütün şikâyetlerine karşın kullandıkları yumuşak ifadelerle, üslupla gösteriyorlardı. 

Şimdi, Türkiye'ye böylesine yumuşak bir davranış içine girdikleri sırada, Irak yöneticile
rinin, o bomba olayını tezgâhlamaları, kendileri açısından akıl kârı mıdır? Bu, olsa olsa, Irak'ın, 
Türkiye üzerinde birtakım emelleri olduğu, Türkiye'ye karşı kışkırtıcı davranışlar içinde bu
lunduğu izlenimini, tam bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine vererek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden Çekiç Güç süresinin uzatılmasını kolaylaştırmak üzere batının düvel-i muazza-
ması tarafından tezgâhlanmış tipik bir provakasyon kokmaktadır. (DSP, MÇP ve RP sıraların
dan alkışlar) 

Öte yandan, yine bugünlerde Irak'ın 36 ncı paralelin hemen altına yoğun askerî yığınak 
yaptığı iddiası, yine o düvel-i muazzamanın bugünkü uzantıları tarafından, Türkiye'ye güve
nilir istihbarat kılıfı içinde sunulmaktadır, aktarılmaktadır ve Irak'ın, Kuzey Irak'a, yani söz
de o güvenlik bölgesine, yeni bir saldırıya geçmeye hazırlandığı, bunun sonucu olarak da Tür
kiye'nin, yeni bir göç dalgasıyla kış ortasında yeniden karşılaşacağı kuşkusu, Türk Hüküme
tinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve Türk kamuoyunda yaratılmak istenmektedir. Bu 
şekilde de Türkiye, Irak'a İcarşı kışkırtılmış olmakta ve Büyük Millet Meclisinin, Çekiç Güç 
süresini uzatmak üzere karar vermesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 
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Irak, kendi topraklarında, 36 ncı paralelin altında şu sırada askerî yığınak yapıyor mu, 
yapmıyor mu, bunu kesinlikle bilebilecek durumda değilim. Gazeteciler, bugün Sayın Başba
kana sormuşlar; o, "Böyle bir şey var" demiş; fakat, ayrıntılara girmesi istendiğinde ayrıntıla
ra girememiş. 

Irak, şimdi böyle bir yığınak yapabilir; fakat düşünmek gerek, acaba, Irak; bu yığınağı 
Kuzey Irak Bölgesine yeni bir saldırı için mi yapıyor, yoksa Türkiye'nin son zamanlarda girişti
ği sınırötesi harekâtın genişleyip, 36 ncı paralelin altına doğru uzanmasından da kaygı duydu
ğu için mi yapıyor? Herhalde, ikinci olasılık çok daha büyüktür. 

Kaldı ki, şu sırada Irak, yalnız Türkiye'ye karşı değil, biraz önce dediğim gibi, Amerika 
Birleşik Devletlerine karşı da, eskisiyle kıyas edilemeyecek kadar yumuşak bir dil kullanmak
tadır. Neden? Çünkü, Amerika'da bir Başkanlık değişimi fiilen gerçekleşmek üzeredir, Irak 
yöneticilerinin bize açıkça ifade ettikleri gibi, Clinton'un, Irak sorununu, Başkan Bush gibi, 
bir kişisel sorun yapmayacağını, onun için bu soruna daha objektif biçimde, daha anlayışlı 
biçimde yaklaşacağını ummaktadırlar ve onun içindir ki, Amerika'ya karşı, eskisinden çok da
ha yumuşak bir dil kullanmaktadırlar. 

Tam bu sırada Irak'ın, gerek yaptığı askerî yığınakla, gerek kamyonları bombalamakla, 
Türkiye'yi, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletleri karşısına alıcı davranışlarda bu
lunduğunu düşünmek, hiç de geçerli değildir. Türk Hükümeti, eğer bunlara kanıyorsa, yine, 
kendi kendini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türk kamuoyunu aldatmış olmaktadır. 

Eğer, bugün Çekiç Güç süresi 6 ay veya 3 ay uzatılırsa, buna benzer oyunların birbirini 
izleyeceği ve Türkiye'nin yeni birtakım maceralara, açmazlara sürüklenmek isteneceği bellidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bölge ülkeleriyle, özellikle de komşularıyla ilişkilerini, Batı 
güdümünden ve Batı korkusundan kurtarmak zorundadır. Birkaç gün önce bu yönde çok mü
tevazı ve bir hayli gecikmiş bir adım atıldı. Türkiye, Irak'a komşu bazı ülkelerin dışişleri ba
kanlarını Ankara'da bir toplantıya çağırdı. Bu, gecikmiş de olsa, olumlu bir adımdı; ama kim
leri çağırdı? Suriye'yi çağırdı, iran'ı çağırdı -onlar kabul ettiler ve kendi Dışişleri Bakanlarını 
gönderdiler- Suudi Arabistan'ı çağırdı -bildiğim kadarıyla yanıt bile vermedi- o kadar. 

Peki, konu nedir bu görüşmede? Irak sorunu. Irak sorunu görüşülürken, Irak nerede, Irak'a 
neden bir çağrı yapılmadı? Haydi diyelim ki Batı çok güvenir, tepki gösterir diye bu çağrı ya
pılmadı; peki, Ürdün niye çağrılmadı? Ürdün, Irak'ın komşusu değil mi? Ürdün, Ortadoğuda 
bizim en iyi anlaşabileceğimiz ülkedir. Ürdün, Ortadoğu ülkeleri arasında dünyaya en açık ola
nı, demokrasiye en yatkın olanıdır ve Ürdün'ün, Irak'la çok sıkı bazı bağlantıları vardır. Böyle 
bir toplantı yapılırken, Ürdün'ün çağrılmasının akıl bile edilmemiş olması büyük bir ayıptır. 
Bağdat dönüşümde, Amman'da Veliaht Prens Hasan Bin TallaPla da görüştüm; öteden beri 
Türkiye'ye karşı çok yumuşak ve dostça bir yaklaşım içindedir Prens Hasan; Sayın Başbakan 
ve Dışişleri Bakanı da kuşkusuz bunu bilirler; fakat bu konuda Ürdün yöneticilerini büyük 
bir hayal kırıklığı ve üzüntü içinde gördüm. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, toparlayabilir misiniz? 
BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Bitirmek üzereyim efendim. 
Galiba bizim Hükümetimiz, Ürdün'ün Batıyla ilişkilerinin hâlâ kopuk olduğunu sanmakta 

ve Batı gücenirse, diye, Ürdün'ü böyle bir toplantıya çağırmaktan kaçınmaktadır. Oysa, Kör
fez Savaşından bu yana, köprülerin altından çok su geçmiştir. Bugün Ürdün Batıyla ve Amerika 
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Birleşik Devletleriyle çok yakın ilişkiler içindedir. Dediğim gibi, Batıyla ilişkileri büyük ölçüde 
kopuk olmasına karşın, Iran ve çok küçük -4 milyon nüfuslu- bir ülke olmasına karşın Ürdün, 
Irak konusunda, Ortadoğu konusunda, ne yazık ki, bu bölgenin en güçlü ve büyük devleti olan 
Türkiye'den daha kişilikli, daha onurlu bir davranış içine girebilmişlerdir ve bu yüzden de baş
larına hiçbir tehlike, hiçbir bela gelmemiştir. 

Onun için, Hükümeti, üstündeki korkudan sıyrılmaya çağırıyorum ve Hükümet, eğer bu 
korkudan sıyrılamayacaksa, 1990'lı yılların Türkiye Büyük Millet Meclisini, düvel-i muazza-
manın uzantıları karşısında 1920'lerin Türkiye Büyük Millet Meclisi kadar yürekli davranma
ya çağırıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP, RP, CHP, DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Hükümet adına Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin; buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP 

sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; söylenen, bazr iddialara ve ifadelere karşı, yanlış anlamaları önlemek ümidiyle söz aldım, 
fazla zamanınızı almadan bunları dile getireceğim. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmaları çok yararlanarak dinledim. Bazı grup sözcülerinin, ger
çekten katılmadığım -benim katılmamamla kalmıyor, aslında haksızlık yaptıklarına inandığım-
bazı ifadeleri oldu. örneğin, Sayın UIuç Gürkan, "hukukî dayanağı yok" dedi. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir çağrısıyla gelen 13 ülke hukukî dayanak sayılı
yor; ama buna karşılık, Yüce Parlamentonun, her seferinde, verdiği kararı hukukî dayanak 
olarak kabul etmemeyi anlamak mümkün değildir. Çünkü, daha önce de -katılırız veya katıl
mayız, önceki Hükümet zamanında yetki devri olduğu için katılmamıştık-126 sayılı Karar vardı, 
Ocak 1991 de çıkarılan karar vardı, Parlamentodan çıkan karar yardı. Yani, katılıp katılma
mak başka bir şey; ama bütün bunların arkasında Yüce Parlamentonun kararı vardır. 

H. ULUÇ. GÜRKAN (Ankara) — Uluslararası hukukî dayanak... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Uluslararası hukuk, bizim huku

kun üstünde olamaz. Yani, Türkiye'nin bağımsız Parlamentosunun üstünde olan bir uluslara
rası hukuku, buradaki parlamenterler ve hiç kimse kabul edemez. Hiçbirisi bizim üstümüzde 
değildir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Anayasayı bildiği yok ki, Sayın Bakanın! 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Uluslararası hukukun verdiği bir 

karara otomatikman.uyma mecburiyeti yoktur. Bu Parlamento izin vermediği sürece, Anaya
sanın 92 nci maddesine göre, uluslararası herhangi bir kuruluş, hangi kararı verirse versin, eğer 
bu Yüce Parlamento buna uymazsa, öyle bir otomatik uygulama da yoktur. O nedenle, hak- _ 
sizlik olur diye bunu düzeltmeye çalışıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok defa düzelttim; ama her seferinde söyleniyor. Bosna-Hersek olayı 
çok büyük bir trajedi, bu yüzyılın tarihine geçecek kara bir leke... Bütün bunlar doğru; ama 
kamuoyunun çok haklı olarak çok duyarlı olduğu bir konuda, "Türkiye'nin Parlamentosu
nun, Hükümetinin ve kamuoyunun yapabileceği şeyler vardı da, yapılmadı" izlenimini verme
nin, ne Hükümete, ne Parlamentoya, ne de ülkeye yararı vardır. 
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Her seferinde, "Efendim buraya güç isteniyor; ama Bosna-Hersek için neden istenmiyor?" 
deniyor. 

Çok değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, herkesten önce ve her
kesin önünde, daha Bosna-Hersek'teki olaylar çıkmadan, nisan ayında, eğer Birleşmiş Millet
ler Bosna-Hersek'e önleyici bir güç göndermezse, yani çatışmayı önleyecek bir güç göndermezse, 
olayların çıkacağını söyleyen, Türkiye; bununla yetinmeyerek, 1992 Ağustosunda, yazılı, resmî 
olarak Bosna-Hersek'e müdahale edilmesi gerektiğini isteyen ve bunu yazılı olarak, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinin daimî üyelerine bildiren ülke, Türkiye. Yazılı olarak başvurul
muştur... 

"Bir güvenlik bölgesi oluşturulmadı; istenmedi" deniyor... 
İnsaf edilsin! "Kurulmadı" demek başka, "istenmedi" demek başka... "İstenmedi" de

mek, insafsızlık ve haksızlık... 
Türkiye, Bosna-Hersek'in içinde güvenlik bölgelerinin oluşturulması gerektiğini, oraya güç 

verilmesi gerektiğini, sadece yazılı olaraka dile getirmekle kalmadı; bunu, uluslararası bütün 
toplantılarda gündeme getirdi; bütün bunlara rağmen, sonuç alınamadı. 

Bunlar doğru, bunları konuşalım; ama "yapılmadı, edilmedi, orada yapılmadı, burada 
yapılıyor" derken, biraz insaf edilsin ve gerçeklere göre konuşulsun. Bunu Yüce Meclisin hu
zuruna tekrar getirmek istedim. 

Değerli arkadaşlarım, yine, "Başlangıçta bu, huzur hareketiydi, sonra amacı değişti" dendi. 
Ben, bunu zaten söyledim. Bunun birinci aşaması, ANAP Hükümeti zamanında bitti. Bi

rinci aşamadaki görevimiz, sınırımıza dayanan 500 bin kişiyi, hem insanî bakımdan destekle
mek hem bunları bir yere yerleştirmekti. 

Bu, yapıldı ve o.günkü hükümet, bunun korunması gerektiğini söyledi. Yani, bu yapının, 
bu istikrarın korunması gerekiyor, her an bir karışıklık çıkabilir diye Huzur Harekâtı 2'yi baş
lattı; yapı da değişti, amaç da değişti. 

Bunu, konuşmamda söylemiş olmama rağmen, yine burada, "Efendim, bu, birincisi gibi 
değildir; amacı ve yapısı değişmiştir" denildi; 

Elbette ki, amacı ve yapısı değişmiştir. Zaten onun için 2 numara diye söylenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yine "Kuzey Irak'ta 14 tane büro var" dendi. 
Doğru. Bunların, Huzur Harekâtıyla ilgisi yok. Bu büroların hepsi, Birleşmiş Milletlerin 

kabul ettiği hükümet dışı örgütlerdir. Bunların bir kısmınında Irak'la teması vardır, halen de 
vardır. Yani, Irak'tan gelerek, Bağdat Hükümetiyle temas ederek, konuşarak Kuzey Irak'ta gö
rev yapmaktadır; ama bunların, insanî yardımı sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerine, Çekiç 
Güç dolaylı bir destek veriyor, yardım sağlıyor. 

Ha, Kızılay orada bulunmalı mıydı? Evet. Tabiî ki, Kızılay her türlü yardımı yapmıştır. 
Kızılay 1992 yılında, belki de cumhuriyet tarihinde az rastlanır bir görev yapmıştır; Türkiye 
içinde Türkiye dışında, Erzincan'da, Şırnak'ta, Abhazya'da, Karabağ'da, Makedonya'da, Bosna-
Hersek'te, her yerde Kızılay büyük görev yapmıştır. Kuzey Irak'ta, Irak'ın kendisiyle... Kızıla-
ym orada bir büro kurmasının daha büyük yarar sağlayacağına biz de inanıyoruz; bu konuda, 
zannediyorum, önümüzdeki dönemde, olanakları elverirse, bunu da yapar. 

Türkiye'nin orada hiçbir şeyi yok mu? Türkiye'nin, Zaho'da, Huzur Harekâtı nedeniyle 
sürekli görev yapan 3 subayı bulunmaktadır. 
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"Yeni bir devlete yataklık etmektedir" denildi. 
Değerli arkadaşlarım, ülkeyi ilgilendiren bazı konuları politika malzemesi yapmamakta 

yarar görüyorum; buna inanan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. 
Ben, Türkiye'de hiçbir hükümetin (ne bugünkü Hükümetin, ne de herhangi bir hüküme

tin) yabancıların emellerine hizmet edecek, yataklık edecek hükümetler olduğuna inanmıyorum. 
Bunu söylemek, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Türkiye'ye haksızlıktır. (DYP sırala

rından alkışlar) Böyle, bazı çok önemli değerleri ve konuları politika malzemesi yapmak, Tür
kiye'ye haksızlıktır, bu Yüce Parlamentoya haksızlıktır, partilerimize ve hükümetlere haksız
lıktır. Onun için, ne bu Hükümetin, ne de başka bir hükümetin bunu yapacağına inanmıyo-
rum. Buna, bu Parlamento, bu Yüce Meclis ve halkımız hiçbir zaman izin vermez. 

"Bölgenin ve Türkiye'nin güvenliği başka ülkelerin sözlü ifadesine bırakılmıştır" dendi. 
Bu da yukarıda bahsettiğim konuya benzemektedir. Geçmişteki hükümetler, bugünkü Hükü
met, gelecekteki hükümetler, Türkiye'nin güvenliğini, Türkiye'nin geleceğini başka ülkelerin 
iradesine, ifadesine bırakmaz, bırakamaz. Türkiye, güçlü bir ülkedir; Türkiye, büyük ve önem
li bir ülkedir. Türkiye'nin başka ülkelerle işbirliği yapmasında kuşkusu yoktur; bu, Türkiye'
nin kendisine güveninden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Türkiye, bütün bunları, başkasının 
ifadesine, başkasının iradesine bırakan bir ülke değildir. Bir değerli grup sözcümüz, "Türki
ye'nin güvenliği İngiliz Başbakanının sözlü ifadesine bırakıldı" dedi. Yani o bir güvence falan 
anlamında söylenmemiştir. Haklı olarak, sık sık deniyor ki: "Acaba bu ülkeler -yani şu anda 
Türkiye'nin işbirliği yaptığı ülkeler- Kuzey Irak'ın toprak bütünlüğüne, birliğine gerçekten sözlü 
ifadenin Ötesinde, yazılı beyanları var mı?" Ne kadar önemli olduğunun üzerinde durmuyo
rum; ama söylendiği için dile getirmeye çalışıyorum. Bu son olaylar nedeniyle, Barzani ve Ta-
labani'nin İngiliz Dışişleri Bakanına yazdıkları bir mektup var. Buna karşılık Dışişleri Bakanı
nın da Talabani ve Barzani'ye gönderdiği bir yanıt var, mektubun kopyası işte burada. Mektu
bun bir yerinde diyor ki : "Biz, Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğünü tümüyle taahhüt ediyo
ruz; ancak, Irak'ta hangi sistemin geçerli olacağına Irak Halkı karar verir. Ve biz, ancak, yine 
çoğunluğun kararıyla Kuzey Irak'ta bir otonomiyi kabul eder ve uygun görebiliriz." Yani Ku
zey Irak'ta bir federe yapıyı dahi kabul etmiyorlar. Eğer bu ifadeler size bir şey ifade ediyorsa, 
mektubun kopyası elimde. ; 

Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısının söylediklerinin hiç
birisi yanlış değildir. Baktığınız zaman ne denmiştir, mesela : "Körfez krizi sonrasında öyle 
sorunlar çıkacaktır ki, Türkiye daha büyük problemlerle, daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya 
gelecektir." 

Bunlar doğru değil mi? Yani şimdi hangimiz buradan kalkıp, "Türkiye'nin bölgedeki du
rumu, Körfez savaşı öncesinden daha iyidir" diyebilir? Daha iyi ise, bunları niçin burada ko
nuşuyoruz? 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (istanbul) — Her geçen gün kötüleşiyor. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yani hep denmiş ki: "Bölge daha 

da karışacak, daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalınacak; istikrarsızlık doğacak..." 
Şimdi bütün bunlar olmuştur. Bütün bunlar olduğu için de, biz bugün bunları konuşuyo

ruz. (RP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, bir yerde dendi ki : "Türkmenlerin bir bölümü karşı çıktı." 
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Sayın milletvekilleri, Türkmenler bizimle çok yakın ilişki içindeler; sık sık da görüşüyoruz. 
Bu, yine aynı "namaz kılma..." ifadesine benziyor. Sayın sözcü, hem şikâyet etti, hem 

de kendisi kullandı, "namaz kılma"dan sonraki "ama"yı unuttular. 
Türkmenlerin, daha önce, haklı olarak, defalarca, "36 ncı paralel bize yetmez, 34'e kadar 

uçuş yasağı yapın" diye yazılı başvuruları ve beyanatları var. Çünkü, Türkmenler 36 ncı para
lelin altında daha çok yoğunlaşmışlardır. O olmadığı için de, buna karşı tepkilerini göstermiş
lerdir. Onun için, niye baştaki söylenmiyor da, son noktadaki ifade kullanılıyor; onu sadece 
bilginize sunmak istedim. 

Değerli arkadaşlarım, Körfez sonrasında büyük sorunların ortaya çıktığı doğru; ama bu
nu Çekiç Güç'e bağlamak yanlıştır. Yani Çekiç Güç bugün oradan giderse, Irak'ta, Kuzey Irak'ta, 
bölgede hangi huzur sağlanır? O sorunların hepsi nasıl çözülebilir?.. Bu mümkün değildir. Ya
ni, Birleşmiş Milletlerin verdiği kararla, uyguladıklarıyla, Çekiç Güç karıştırılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, biz Hükümet olarak, Irak ile her türlü diyalogumuzu sürdürüyoruz. 
Irak üzerindeki ambargonun kaldırılması için ne.yapılması gerekiyorsa, hep birlikte ko

nuşalım, yapalım, Hükümet olarak buna hazırız. Bizim, Irak'la bir diyalog bozukluğumuz yok, 
Irak'la biz her şeyi konuşuyoruz; ama "Türkiye, Birleşmiş Milletleri bir tarafa itsin, kendisi 
'Ben bu ambargoya uymuyorum, ben gerekeni yaparım' " diyorsa, bu söyleniyorsa, mümkün 
değildir; ama bunu kaldırmak için ne gerekiyorsa hep birlikte yapalım ve yapmaya da devam 
edeceğiz. 

[ BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayınız lütfen. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bunun içindir ki, biz Hükümet olarak, Irak'taki elçiliğimizin en azından maslahatgüzar

lık düzeyine çıkarılmasını ve ilişkilerimizin daha da yoğunlaşmasını uygun görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak bir hususa değinmek istiyorum. Sık sık söyleniyor; sa
dece, Türkiye, Amerika, İngiltere ve Fransa'dan bahisle, "bunlar, uç beyleri" denildi; ama bir 
kere daha söylüyorum, bizim, Irak'la bir sorunumuz yok, kardeş Irak halkıyla hiçbir sorunu
muz yok. Binlerce yıldır beraber yaşadığımız bu insanlarla gelecekte de birlikte yaşayacağız. 
Yönetimler değişebilir, yöneticiler değişebilir; ama ne komşuluk değişir, ne bu insanlarla ilişki
miz değişir. 

Bunun yanında, Suriye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır, bütün bunlar, Irak'a karşı işbirli
ği içindeler. O nedenle, Sayın Ecevit'in çok yararlanarak dinlediğim konuşmasındaki "Neden 
Ürdün ve diğerleri çağırılmadı?" konusuna cevap vermek istiyorum. 

Bir kere bu, sadece Türkiye'nin tek başına cevap yerebileceği bir karar değil; hâlâ Arap 
ülkeleri, İslam âlemi, kendi içinde, Irak konusunda bir görüş birliğinde değil ki... Bugünkü 
Irak rejimini açıktan destekleyen iki ülke var, Sudan ve Yemen; Ürdün bile bundan sıyrılmanın 
yollarını arıyor. ? 

Bizim, Ürdün'le hiçbir sorunumuz yok; bizim, Ürdün'le ilişkilerimizin geliştirilmesine, böyle 
bir toplantıya Ürdün'ün de katılmasına hiçbir itirazımız yok; ama buna karar verecek olan, 
sadece Türkiye değil; Türkiye ile birlikte, bu konuyu geliştirdiğimiz diğer ülkelerin de olur ver
mesi gerekiyor. x , 

Onun için, önümüzdeki dönemde bu konudaki çabamızı sürdüreceğiz. Tekrar ediyorum, 
sadece Türkiye değil, aşağı yukarı, Yemen ve Sudan dışında hiçbir ülke -ki, bir miktar Ürdün-
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Irak'ın bugünkü rejimiyle herhangi bir işbirliği içinde değil; bunlara karşı güç kullanmışlardır, 
silah kullanmışlardır; ama Türkiye, bunu yapmamıştır. Türkiye'nin amacı, bölgeye bir an önce 
huzur ve barışın gelmesidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz önce Sayın Meclis Başkanımızın çağrısıyla önerge 
çevresinde olmak üzere, bir Danışma Kurulu toplantısıyla bir görüş birliği sağlanmaya çalışıl
dı; ama sağlanamadı. Ancak, Hükümet olarak, biz, özellikle Anavatan Partisi Grubunun öne
risini de dikkate alarak, hukukî olabilecek bir ifadenin -zaten uygulamada var; ama bunu da
ha da pekiştirmek amacıyla- metne konulmasını uygun gördük ve bu konularda mevzuat çıka
rılmasını da içine alan değişiklik önergesini Hükümet olarak Yüce Başkanlığımıza sunduk. 

Hükümetim ve şahsım adına tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eğer Çekiç Güç'ün 
görev süresinin 6 ay daha uzatılmasına karar verirseniz, bunun, en iyi şekilde, barışa ve istikra
ra hizmet edeceğini umarak, tekrar hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (SHP, DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Bakana mutat hilafına ve içtüzük usulü hilafına 

söz verildi. Biz, verilen sözün 70 inci maddeden kaynaklandığını zannettik önce. Çünkü Sayın 
Bakan da konuşmasına başlarken, konuşmasındaki bazı hususların yanlış anlaşıldığını ve on
lar hakkında izahat vereceğini ifade eder .tarzda konuşmasına başlayınca, biz, bu sözün, bu 
maddeye müsteniden verildiğine kanaat getirdik; fakat Sayın Bakan, konuşmasında, muğlak 
kalmış bazı hususları açmaktan ziyade; daha önce gruplar adına sözcüler tarafından yapılan 
konuşmalara, âdeta cevap teşkil edecek mahiyette bir konuşma yaptı. 

Tabiî, bunu görünce, zatı âlinizden yazılı bir müracaatta bulunduk, bu sözün hangi mad
deye istinaden verildiğini sorduk; zatı âliniz de, bize gönderdiğiniz yazıda, 73 üncü maddeye 
göre verdiğinizi ifade buyurdunuz. 

Sayın Başkan, şimdi, müzakereler başlarken Hükümetin tezkeresi okunmuştur; tezkere
nin okunmasının arkasından, Sayın Bakan söz almıştır ve tezkereyi açıklamıştır, gerekçelerini 
daha mufassal bir şekilde Genel Kurula takdim etmiştir. Dolayısıyla, Hükümet adına konuş
malar burada bitmiştir. Bunun arkasından gruplar ve arkasından da bir kişi konuşma yapmış
lardır, müzakerelerin bu faslı tamamlanmıştır. Bunu takiben, Sayın Bakana verilmiş olan söz 
73 üncü maddeye istinaden verildiğine göre, zatı âliniz, fiilen müzakerelerin tamamlanmadığı
nı, Genel Kurulun tam manasıyla tatmin olmadığını, âdeta, ifade etmiş durumdasınız. Man
zara budur. 

Bu durumda, şimdi, gruplara, İçtüzüğün 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre konuş
ma hakkı doğmaktadır. İkinci fıkra, görüşmelerin devam etmesinden bahsetmektedir ve bu 
konuşma neticesinde, görüşmelerin devam etmesi konusunda bir zaruret vardır. 

Şu açıdan da bu önemlidir : Çekiç Güç, fevkalade önemli bir konudur. Hükümet, açıkla
masını yaptıktan sonra yapılan konuşmalar, elbette, Genel Kurulda yer alan sayın üyelerin vic
danen rahat oy kullanmalarını temin maksadına matuftur. Sayın Bakanın bu konuşması ise, 
Hükümete dışarıdan yapılan baskının, yeniden, Bakan tarafından Genel Kurula yapılması ma
hiyetindedir. Bu nedenle söz hakkı doğmuştur. (DYP sıralarından gürültüler, RP sıralarından 
alkışlar) 

_ 426 — 



T.B.M.M. 15:51 24.12.1992 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Kazan, usule taalluk eden itirazî açıklamanızın nihayetindeki tefsiri 
reddediyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri) Ancak, Sayın Dışişleri Bakanına, nasıl ve 
niçin iki defa söz hakkı tanıdığımı açıklamak istiyorum. 

Birkaç birleşim öncesinde, benzer bir Başbakanlık tezkeresinin müzakeresinde, Sayın Ba
kan, bendeniz gruplara söz vermeden önce, yerinden işaretle, söz istedi. Gerek evvelindeki in
celemelerim, gerekse arkadaşlarla yaptığım istişare sonucunda, uygulamada, görüşmelerin ba
şında hükümete, o anlamda bir söz verilmesinin uygun olmayacağı kanaatine vardım ve Sayın 
Bakanı konuşturmadım. Grup sözcüleri konuşmalarına başladılar. Sırası geldiğinde, Sayın Ba
kan, Hükümet sözcüsü olarak çıktı, görüşlerini açıkladı. Bu, bazı grup başkanvekillerinin Baş
kanlığa müracaatına yol açtı ve denildi ki, "acaba, geçmiş uygulamaları yanlış mı hatırlıyo
ruz? Hükümet, söz istediği zaman çıkabilir, konuşabilirdi; Sayın Başkan, siz konuşturmadı
nız", biz de, "eğer bir başında, bir de grupların konuşmasından sonra hükümete iki defa söz 
vermiş olursak, işte asıl o zaman, hem grupların hukukunu ihlal etmiş oluruz, hem de usul 
dışına çıkmış bulunuruz" dedik. İlgililer, uzmanlar, görevliler tarafından denildi ki; geçmişte, 
kısa bir takdim mahiyetinde, hükümet, başlangıçta, görüşünü açıklar; #bilahara, gruplardan 
sonra da, sırası geldiğinde, istediği anda, hükümet adına söz hakkım kullanır; çünkü, eğer baştan 
verilmiş o kısa takdim imkânını, biz, buyurduğunuz yorumla, hükümetin asıl söz hakkı olarak 
telakki etsek, gruplardan sonra, hükümetin, hem grupların, belki beklediği açıklamalara; bel
ki hak ettiği, lüzum doğmuş cevaplara, savunmalara; belki yeni yorumlara, yaklaşımlara fırsat 
bulamayacaktı. Yani, araştırma önergelerinde olduğu gibi, Hükümet söyleyecekti, ne söylerse 
söylesin, gruplar da hazırladığını söyleyecekti; ama grupların, Hükümetten, ifade ettikleri dü
şünceler karşısında bekledikleri cevabı alma imkânları kalmayacaktı. Bir başka ifadeyle de, Hü
kümetin, demek istediğini deme imkânı olmayacaktı. 

Bu düşüncelerle biz, Hükümetin, 73 üncü madde ahkâmı çerçevesinde, ana, temel söz hak
kının şimdi söz verdiğim yerde olduğuna kanaat getirdik. 

Artı, bugün Riyasete çıkmadan önce tetkik ettim; Çekiç Güç ile ve aynı mahiyetteki diğer 
Başbakanlık tezkeresi Üzerine yapılmış bulunan müzakerelerle ilgili örnekleri inceledim. Tuta
nakta, benden önceki değerli arkadaşlarımın icraatının, uygulamasının aynen benim şu anda 
yaptığım uygulamayla mutabık olduğunu tespit ettim ve ondan sonra da huzurunuza bu hazır
lık ve kararla geldim; ama burada dikkatinizi çeken, belki bu suitefsire yol açacak, belki bu 
itirazı bir anlamda haklı gösterebilecek bir çarpıklık da yaşadık. Neydi o?.. Tabiî, Hükümete 
arz ettiğim idrak içinde verdiğim sunuş konuşması imkânı 29 dakika sürmezdi, sürmemeliydi. 
öyle olunca... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ecevit kaç dakika konuştu? 
BAŞKAN — İşte öyle olunca, zaten, bazı grup sözcüleri veya Demokratik Sol Parti Genel 

Başkanı Sayın Ecevit dahi, sürelerini katlayarak konuşma hakkı kazandılar; çünkü emsal oldu. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, izninizle, ben, uygulamanın, bugüne kadarki uygulama
lar muvacehesinde usule ve teamüle aykırı olmadığını, izninize arz ediyorum. 

Birleşimi açtığımda, teşrif etmiş arkadaşım vardı, bilahara teşrif eden arkadaşım vardı. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

Beyefendiler, biraz sabır lütfedin. Sizi değil belki; ama hukuku savunuyorum ve savun
maya da mecburum. Siz biraz sonra çıkar gidersiniz, bu zabıtlar kıyamete kadar kalır. (DYP 
ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri) 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, müsaade buyuruyor musunuz? 
BAŞKAN—Arz ediyorum efendim. 
Bakınız, birleşimin başında, İçtüzüğün arasına kıstırdığınız notumda da yazdığım gibi, 

şunu söyledim : "Okunmuş bulunan Başbakanlık tezkeresi üzerinde İçtüzüğün 73 üncü mad
desine göre görüşme açacağım ve görüşmelerin sonunda tezkereyi onayınıza sunacağım. 

Konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için yirmişer dakikadır; şahsı adına iki üyeye onar 
dakika söz verilecektir. 

Görüşmelere başlamadan önce, teamüle göre, istediği takdirde, Hükümet kısa bir sunuş 
yapabilir. Hükümet sunuş konuşması yapmak istiyor mu?" demişim. 

Bütün bu esnada, ne zatı âlinizin, ne diğer bir sayın milletvekilinin, usulü hatırlatırcasına 
hiçbir itirazı olmamış; bu noktaya gelince, "Başkan yanlış yaptın" buyuruyorsunuz! 

Başkanlık, yanlış yapmadığı kanaatinde ısrarlıdır. Bundan dolayı da, görüşmelerin tamam-
lanmayıp, tamamlanmadığı için ikinci tura geçildiği ve bunun da, bu icraatımla zımnen tara
fımdan ifade ve kabul edildiği görüşünü de, İçtüzüğe uygun bulmuyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. (RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi, Başbakanlık tezkeresi üzerinde... (RP sırala

rından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bir dakika... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, bu Meclis bu İçtüzükle yönetilir uzmanlar

la değil. 
BAŞKAN — Efendim, ben A'dan Z'ye, efradını cami ağyarını mani dinledim, siyasî me

saj dahil, sonunda da öyle cevap arz ettim. Bundan ötesi, konuşmak olur. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sunuş konuşması 29 dakika sürer mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sürmez dedim efendim, dedim işte onu; onu dedim... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sürer mi? İşte ondan dolayı söz istiyorum. Ondan sonra 

tekrar bir 20 dakika söz verdiniz. Bundan dolayı söz istiyorum. İçtüzükte, "Hükümete sunuş 
konuşması verilir" diye bir şey yok, 

BAŞKAN — Tekrar bir 20 dakika vermedim; bir. İkincisi: Sayın Asiltürk, Sayın Kazan, 
; usule taalluk eden itirazlarınızı saygıyla, dikkatle ve.sonuna kadar dinledim ve anlamaya çalış

tım. Anladım, anlaşıldığı gibi de anlattım. Nokta. Usul burada bitti. Bundan sonrası politika
dır, Başkanlığın politikaya, ne ayıracak zamanı, ne de tanıyacak imkânı yoktur. (DYP ve SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, müzakerelere bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 
Şimdi, Başbakanlık tezkeresi üzerinde son konuşmayı yapmak üzere, şahsı adına, Çorum 

Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek'i kürsüye davet ediyorum; buyurun Sayın Şemsek. (Al
kışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, başka bir şey söyleyeceğim efendim... 
BAŞKAN — Başka bir şeye yer kalmadı efendim. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bir şey söyleyeceğim, bir başka şey söyleyeceğim... 
(DYP ve SHP sıralarından "yerine otur" sesleri, gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Başkan, yerine otursun efendim. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Otur yerine. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, mesele sizin İçtüzüğü uygulamadı

ğınız değil; burada söylemek istediğimiz, sizin yanlış yaptığınız da değildir. İçtüzüğe göre bir 
hak vardır. Bu hakkı, isterse, Hükümet, müzakerelerin başında kullanır, isterse sonunda kul
lanır. Hükümet bu hakkı başında kullanmıştır. Ondan sonra, hükümetin ikinci bir hakkı yok
tur. > 

Şimdi, ikinci defa bu hakkını kullandığı zaman, gruplara da konuşma hakkı doğmakta
dır. Konumuz, siz yanlış yaptınız değil, İçtüzüğü uygulamamanız değil; tamamen başka bir 

. şeydir. Bir vakıa var; Hükümet konuşursa, gruplara da konuşma hakkı doğar... (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) Hükümet bu hakkım ikinci defa kullanırsa, o zaman gruplara da bu 
hak doğar... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bir dakika arkadaşlar, niçin bağırıyorsunuz. Sayın 

Başkan, Hükümet konuşma hakkını kullanmıştır. Bu hakkı ikinci defa kullanırsa, İçtüzüğe 
göre gruplara da konuşma hakkı doğar. Bunu yüksek takdirlerinize arz ediyorum. Tarafsız ha
reket ettiğinize inanıyorum. Hükümetin ikinci defa konuşma hakkı yoktur, İçtüzükte böyle 
bir şey yoktur, mesele budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. ' 
Değerli arkadaşlarım, bu süre aşımı ve sıra oyunu... Gruplara soruyorum, soruyorum, herkes 

birbirine bakıyor., sözcülerini söylemiyor, yani gerçekler 6n dakika evvel söylense ne olur, on 
dakika sonra ne olur!.. Gerçekse, kıyamete kadar zaten yaşar, on dakikada, yirmi dakikada, 
yarım dakikada, o önce konuştu, o sonra konuştu... Gerçekler değişir mi? Yeni bir temayül 
belirdi; gruplar söz almaz, sözcüler süresini dinlemez. Ben, toparlayınız, derken, eziklik duyu
yorum; çünkü, kimse bunu ciddiye almıyor, rüşveti kelam kabilinden, dönüyor, "toparlıyo
rum Sayın Başkan" diyor, ana süresinden daha fazla zammı sure yapıyor. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu işin içinden çıkamayız. Şunu açık söylüyorum : Bütçede, değerli 
bakanlarımızın maiyetinde, Yüce Meclisin huzurunda, bürokratlarımız, teknokratlarımız yer 
alıyor ve bir sayın bakana, bir sayın sözcüye, onların önünde, birtakım şeyleri uyarmayı uygun 
ve şık görmediğim için susuyorum; ama benim niçin sustuğumu bilemeyenler, aşağıdan bize 
binbir türlü pusula yolluyor, binbir türlü el kol hareketi yapıyor. 

Tabiî ki, Türkiye Cumhuriyeti bakanı olmak şerefine, idrakine, olgunluğuna, güvenine maz-
har bir zata, burada ikide bir müdahale etmek, bizi sevindirmez. Bu, bizim zorlukla yaptığı
mız şeydir; ama darılma, gücenme yok; bundan sonra, hangi sayın üye olursa olsun, böyle iş
lere maruz kalmamak için, usul dışına çıktı mı, usulü uygularım. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarımız, meseleyi, müsaadenizle, burada noktalıyoruz. Kürsüde bir değer
li hatip, Yüce Meclise görüşlerini sunmak üzere beklemektedir. 

Buyurun Sayın Şemsek. 
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MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çekiç Güç'Ie 
ilgili görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Yani, Sayın Başkan, Hükümetin iki defa konuşma 
hakkı var mı yok mu? içtüzük konusunda sizin ne kadar hassas olduğunuzu biliyorum, İçtü
züğü uygulamak istediğinizi de biliyorum, Hepsini takdir ediyoruz; ama şunu arz ediyorum; 
Hükümetin iki defa konuşma hakkı yoktur, varsa söyleyin. Bunu söylemek istiyorum... (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Çekiç Güç operasyonunun hedef ve amaçlan, esasen 
bir yıl önce, yani 31.12.1991 tarihinde son bulmuştur. Son bir yılda yapılan iki uzatma kararıy
la, devam eden Çekiç Güç harekâtı, farklı hedef ve amaçlarla, muhtemel olumsuz gelişmelere 
hizmet eden bir hareket olarak görülmektedir. Bir yıldır sürdürülen bu harekâtın özellikleri, 
hedefleri ve amaçlan konusunda Türk kamuoyunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Ülkemi
zin ve bölgemizin güvenliği konusunda, ciddî şekilde endişeler belirmiştir. Ülkenin ve bölgenin 
güvenliği yönünde endişe verici ve şüphe doğuran önemli iddialar da bulunmaktadır. Maale
sef, bu iddialar yönünde, bu iddialara karşılık yapılan açıklamalar, Meclisimizi ve Türk kamu
oyunu tatmin edici bir noktaya da gelebilmiş değildir. Bu görünüm ve müphemlik paralelinde, 
Hükümetimizin uzatılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine getirdiği Çekiç Güç'Ie il
gili tam ve doğru karar verilebilmesi, Hükümetimiz için olduğu kadar, Yüce Türk Milletinin 
temsilcisi biz parlamenterler için de çok zor bir iştir. Ancak, Yüce Meclis olarak, bu konuda 
doğru karar vermekle ve bu zoru başarmakla da görevliyiz. 

Hükümetçe süre uzatılması istemine rağmen, harekâtın amaçları, hedefleri ve nitelikleri 
konusunda Parlamentoya ve kamuoyuna verilen açıklayıcı bilgiler, inandırıcı belgelerle destek-
lenememiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiğimiz araştırma önergemize rağ
men, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından teşkil edilecek bir Parlamento heyetinin Türki
ye ve Kuzey Irak'ta Çekiç Güç'ün faaliyetlerini ve etkinliklerini yerinde inceleme ve araştırma 
fırsatı bulunamamış, Çekiç Güç, Parlamento denetimine tabi tutulamamış, dolayısıyla, bu ko
nudaki endişeleri giderecek objektif bilgilere de kavuşulamamıştır. 

Çekiç Güç'ün bölgede kalması kararını, süre yönünden olduğu kadar, hükümranlık hak
larımız bakımından da değerlendirmek gerekir. Hükümet, Kuzey Irak'ta daimî huzur ve istik
rarın, sadece yabancı güçler tarafından sağlanmasında, âdeta ısrar eder görünmektedir. Bu-
gün gelinen noktada, Çekiç Güç'e altı ay daha evet demek, hükümranlık haklarımız yönünden 
de fevkalade mahzurlar doğuracaktır. Türkiye'de konuşlandırılan bu gücün, kimin emrinde 
olduğu önemlidir; Türkiye'nin egemenlik ve hükümranlık hakları bakımından önemlidir. Bu 
yabancı güç, mesela, Türk Hükümetinin, Türk Genelkurmayının karar ve emrine tabi midir? 
İstediklerini yapan, istemediklerini yapmayan bir birlik midir? Yoksa, ABD veya başka bir ül
ke veya kuruluşunun karar ve emirlerine mi uyar? Tam denetim ve kontrol söz konusu mudur? 
Kâğıt üzerinde yazılanlarf ve taahhütleri, pratikte uygulama garantisi var mıdır? Bu güç, Tür
kiye'nin istediklerinin bir kısmını yapan, kendi istemediklerini de yapmayan bir güç durumun
da mıdır? Bu şekliyle, topraklarının bir kısmında sözü geçmeyen, sınırları içinde kontrol ede
mediği mıntıkaları olan bir ülkenin bağımsızlık ve hükümranlık hakları zedelenmez mi? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bölgede, yabancı güçlerin yanında, çok sayıda Hükü
met dışı kuruluş veya gönüllü kuruluşlar da çalışmaktadır. Çekiç Güç'ün, Türkiye mahreçli askerî 
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harekâtını, Türkiye tam kontrolediyor olsa bile, yabancı sivil kuruluşların faaliyetleri hakkın
da devletin yeterli bilgisi var mıdır? Bu sivil kuruluşların, terör örgütü PKK ile ilişkilerinin 
olduğu iddia edilmektedir. Biz; Irak'ın bütünlüğünün korunmasını düşünüyorsak, Irak'taki 
federatif oluşumların bile, bu şekildeki gelişmelerle bölgeyi yeni tehditlere götüreceği gerçeğini 
de görmemiz gerekmez mi? 

Kuzey Irak'taki gelişmeler, Meclis hüviyetinde, seçimle gelmiş bir heyetin başkanının ifa
desine göre, "şu anda biz, federasyondan daha ileriyiz. Kendi kanunumuzu yapıyoruz, dış mü
nasebetlerimizi götürüyoruz, ordumuzu kuruyoruz, eğitim programımızı geliştiriyoruz, mahallî 
yönetimleri yönetiyoruz; ancak, Irak'ın bütünlüğü konusunda Batı'nın ve komşularımızın et
kisi dolayısıyla, bir büyük atılım içinde federe devlet olmak istiyoruz" şeklindedir. Bu, Kuzey 
Irak'taki oluşumun, en yetkili ağızdan ifadesi olup, son derece endişe verici bir gelişmedir. Bu 
itibarla, insancıl amaçlı görünen bu sivil kuruluşların yerini, en kısa zamanda, şartsız tabiî 
kuruluşların alacağı da düşünülmelidir. Kuzey Irak'ta, adım adım Çekiç Güç'ün gölgesinde 
oluşan, açıkça, bağımsız Kürt devletidir. Bu, Batının yıllardır rüyasını gördüğü Sevr'den başka 
bir şey de değildir. Türkiye için aslında savaş sebebi sayılabilecek bu vahim gelişmeyi göz ardı 
etmekle hiçbir yere varmamız da mümkün değildir. 

Hükümetimizin programında, Türkiye için yeni tehdit ve risk değerlendirmelerinden bah-
bedilmesi karşısında, Türkiye'nin bir tehdit ve risk değerlendirmesi yapması artık kaçınılmaz 
olmuştur. Hızla değişen dünya ve gelişen olaylar karşısında Türkiye'nin yeni, hatta daimî risk 
ve tehdit değerlendirmelerine ihtiyacı vardır. 

Çekiç Güç'ün süresinin uzatılması halinde, başta, Bosna-Hersek'e askerî müdahale, Er
menistan'ın Azerbaycan'a saldırısının önlenmesi, Kıbrıs'la ilgili gelişmeler olmak üzere, Tür
kiye'yi uluslararası politikada tehdit eden ve Hükümetimizi zor durumda bırakan konularda 
Hükümetimiz atak yapmak durumundadır. Böylece, tarih ve coğrafyasıyla güçlü Türkiye'ye 
yakışır millî dış politikayı ortaya koyabiliriz. 

öte yandan, Türkiye'nin, Irak'la olan ilişkilerini ciddî bir düzeyde değerlendirme zorun
luluğu vardır. Irak'a Birleşmiş Milletler tarafından uygulanan ambargo, dünyadaki hızlı deği
şime paralel olarak boyut değiştirmiş ve tamamiyle Türkiye'nin ve kardeş Irak halkının zararı
na sonuçlar doyurmaya başlamıştır. 

Bugün, sınır ticareti yapmak suretiyle geçinen halkı, ekonomik bakımdan fevkalade ağır 
şartlar altındadır. Sonuçta, bu ambargo, Saddam'ın şahsına değil, Irak halkına zarar vermekle 
kalmıyor, Türk ekonomisi ve Türk Milletine de zarar veriyor. 

Çekiç Güç konusunda, bugünkü yetkililer, bir zamanlar, haklı olarak, "savunma ihaleye 
mi çıktı?" diye sormuşlardı. . . 

Biz, Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir zaman ve hiçbir şartta savunmasını ve iç güvenliğini 
beceremez durumda olmasını düşünemeyiz, kabul de edemeyiz. 

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Çekiç Güç'ün bugün yapmakla görevli olduğu insa
nî yardım vazifesini ve Birleşmiş Milletlerce verilecek başkaca görevleri rahatça yapabileceği 
görüşündeyim. 

Yabancı güçlerin ülkemizde bulundurulmasına izin veren hukukî belge, 17 Ocak 1991 ta
rih ve 116 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıdır. 
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Bu karara dayanmadan, sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Karan 
gözetilerek yabancı güçlerin Türkiye'de bulundurulması, hukuk! dayanaktan yoksundur. 

Hükümetin, bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisine iade etmesi, 30 Haziran 1992'de 
veya daha önce, bu kararın yürürlükten kaldırıldığı anlamına gelebileceğinden, halen Türki
ye'de bulunan yabancı güçlerin süresinin uzatılmasından evvel Türkiye'de bulunmalarına, Ana
yasamıza göre, Meclisimizin izin yermesi gerekmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın, bölgenin güvenliği, Irak'ın toprak bü
tünlüğü ve Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulamayacağına dair temenni ve garantilerinin hiç
bir önemi yoktur. 

Ayrıca, Batılıların dış politikalarının özünde, insanî boyut da yoktur. Bosna-Hersek'te, 
Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali ve zulmünde insanî hassasiyetini göstermeyen Batılıların, muh
temel bir insanî mesele için, Türkiye'de problem olduğunu da bile bile Çekiç Güç'ü tutmaya 
çalışması fevkalade düşündürücüdür. Bugünlerde basında yer aldığı üzere, bu çifte standartlı 
Batının Çekiç Güç'ü, Suriye, Kuzey Irak veya Kıbrıs Rum kesimine taşıma yönündeki şantajını 
da, ciddiyetten uzak ve yakışıksız buluyorum. 

12 Temmuz 1991'de Türkiye'ye yerleşen Çekiç Güç'ün süresi, bugüne kadar, iki defa Ba
kanlar Kurulu ve bir defa da Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından üç defa uzatılmıştır. 

Çekiç Güç'ün süresinin uzatılma kararları Türkiye'nin ihtiyaç ve talebiyle değil, her defa
sında ABD, Fransa, İngiltere gibi, Çekiç Güç'te kuvvet bulunduran ülkelerin talepleri ve te-
maslarıyla, hükümetlerimizce veya hükümetlerimizin teklifiyle, hükümetlerin dayandığı Mec
lis desteğiyle alınmaktadır. Bu durum da, Türkiye'nin büyüklüğü ve Yüce Meclisimizin yüceli-
ğiyle bağdaştırılamaz. ^ 

Üzerinde durulması gereken bir başka konu da "Çekiç Güç" isimli bu askerî gücün sayı
sı, hedefi, yaptığı işin ötesinde, konunun, başlıbaşına, Türkiye'nin dış politikasını ipotek altın
da tutuyor olmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Şemsek, süreniz dolmuştur. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Hemen toparlıyorum Sayın Başkan. 
Şu anda Çekiç Güç, Türk dış politikasında, hatta neredeyse iç politikasında, siyasî iktida

rımızın bağımsız karar vermesine engel olan bir unsur olarak karşımıza çıkmakta; ülke olarak, 
bağımsız karar verilemez bir noktaya gelinmektedir. ,\ 

Çekiç Güç'ün, Kuzey Irak'ta uygulanan, 36 ncı paralelin kuzeyinde hiçbir Irak uçağının 
faaliyet göstermemesi ve Türk sınırı boyunca tesis edilen güvenlik kuşağı uygulamasının, Türkiye 
için, güvenlik bölgesi olmak yerine, bölücü ve terör kuruluşlarının (PKK'nın) ülkemizin bü
tünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin varlığını bozucu faaliyetlerinin saldırı ve tehdit 
merkezi haline geldiğini, artık kimse inkâr edebilecek durumda değildir. ' 

Kuzey Irak'ta yürütülen güvenlik operasyonu öncesinde, bu bölgede 500'er kişilik, yer yer 
1 OOO'er kişilik gruplarla, sınır karakollarımıza, köy, ilçe ve illerimize karşı yapılan saldırılarla, 
Kuzey Irak'ta yapılan güvenlik operasyonu sonucunda elde edilen mühimmat, bunun açık gös
tergesidir. 

Ayrıca, Çekiç Güç helikopterlerinin, 27 çuval yardım malzemesini PKK'nın yararlanacağı 
yerlere, hem de Türk topraklarına attığına dair bilgiler hâlâ zihinlerde tazeliğini korumaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin, ekonomik, sosyal, siyasî, askerî ve millî 
çıkarları, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmamasını gerektirmektedir. 

Çekiç Güç'ten dolayı, Türkiye'nin bağımsızlığı, psikolojik ve ciddî şekilde tehdit altındadır. 
Çekiç Güç, Türkiye'nin, esas itibariyle hiçbir zaman kabul edemeyeceği bağımsız Kürt dev

letini adım adım oluşturmakta, Batı'nın Sevri'ni tahakkuk ettirmektedir. 
Çekiç Güç, Türkiye'nin PKK ile mücadelesini zaafa uğratmakta, PKK'ya destek ver

mektedir. 
Çekiç Güç, Türkiye'nin bağımsız politika geliştirmesine, Türk hükümetlerinin bağımsız 

karar vermelerine engel olmaktadır. 
Çekiç Güç, Türkiye'nin büyük devlet politikasını engellemektedir. 
Çekiç Güç, Türk kamuoyu tarafından istenmiyor; grup taassubu altına alınmaması halin

de, Yüce Meclisimiz tarafından da istenmediği ortaya çıkacaktır. 
Çekiç Güç'ün görev süresinin sona erdirilmesinin, Saddam ile bütünleşmek veya Birleş

miş Milletlerce yapılmak istenen insanî yardımı engellemek, bu yardımı yapmak isteyen ülkele
ri karşıya almakla da bir ilgisi yoktur. 

Çekiç Güç, ABD'nin öncülüğünü yaptığı yeni dünya düzeninin bölgede oluşturduğu kuv
vet, Türkiye'nin parçalanmasının da içinde bulunduğu muhtemel neticelerin öncü gücü.görü
nümündedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çekiç Güç'ün Türkiye'de bulundurulmasıyla ilgili 
süre uzatımını onaylamıyor; Hükümetin, bu konudaki talebini yeniden gözden geçirmesini ta
lep ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin ve Yüce Meclisimizin, Türkiye'
nin iç ve dış politikalarında bağımsız karar oluşturmasına engel olucu etki yapan Çekiç Güç'ü 
ortadan kaldırmasını diliyor, bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle, Başbakanlık tezkeresi üzerinde gruplar ve şahıslar adına 

konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır, 
Tezkereyle ilgili önergeler vardır, okutup işleme koyacağım; ancak, önergeleri okutmadan 

önce, Sayın Başbakanın tezkere metniyle ilgili bir düzeltme yazısı vardır, onu arz ediyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Hükümet tezkeresinin baştan altıncı satırındaki "sağlanmış bulunan 

nispî sükûnetin ve" ibaresinin kaldırılmasını; sondan altıncı satırındaki "yapısı" kelimesinin 
sonuna "nın" ekinin konmasını ve yine sondan üçüncü satırdaki "bütün kararları almaya" 
ifadesinden sonra gelmek üzere "ve mevzuatı çıkarmaya" ibaresinin ilave edilmesini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, ne söylendi?.. Steno gibi bir şey 
oldu bu!.. 

BAŞKAN — Efendim?.. \ 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Anlaşılmadı Sayın Başkan, yeniden yazamazlar mı? 
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BAŞKAN — Efendim, zaten, işaret buyurduğunuz hususu mufassalan açıklayan asıl met
ni takdim edeceğiz. 

Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Körfez savaşını takiben Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar sonucunda ülkemize yöne

len ve sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyal 
düzenimizi de zorlayacak boyutlara erişen toplu göç hareketinin tekrarına yol açabilecek geliş
meleri, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mani ol
mak, Kuzey Irak'ta bölge halkının insanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Birleşmiş Millet
ler bağlı kuruluşlarınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak amacıyla, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararı da göz önünde tutularak ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı Kararına dayanılarak başlatılan "Provide 
Comfort II" Harekâtı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresi
nin 31 Aralık 1992 tarihinden itibarenaltı ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısının, 
güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayi
ni, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bü
tün kararları almaya ve mevzuatı çıkarmaya ve gerektiğinde harekâtı sona erdirmeye Bakanlar 
Kurulunun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesini arz ederim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeleri, bu düzenleme muvacehesinde okutuyorum : 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, tezkerede bir düzeltme mi yapıldı, 

ne oldu; ifade edebilir misiniz? ' . , ' 

BAŞKAN — Görüşülmekte olan Hükümet tezkeresinin, baştan altıncı satırındaki "sağ
lanmış bulunan nispî sükûnetin ve" ibaresinin kaldırılmasını; sondan altıncı satırındaki "yapısı" 
kelimesinin sonuna "nın" ekinin konmasını ye yine sondan üçüncü satırdaki "bütün kararları 
almaya" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve mevzuat çıkarmaya" ibaresinin ilave edilmesini 
demiş olması münasebetiyle, demek ki, bir kısım ibarenin kaldırılmasını, bir kısmına ek yapıl
masını istemiştir... 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Yeni bir tezkere o zaman... 
BAŞKAN — Bir başka ifadeyle, bunun ikisi de, düzeltme ya da yeniden düzenlemedir. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bu yeniden bir düzenleme olması 

itibariyle, Hükümet, eski tezkeresini değiştirmiş, yeni bir düzenleme ile bir tezkere sunmuştur. 
Bu sebeple, gruplara yeniden konuşma hakkı doğar. Lütfen, bu talebimizi yerine getirin. 

(ANAP ve RP sıralarından "doğru, doğru" sesleri, alkışlar; DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Asiltürk'ün müracaatı münasebetiyle, bir kere 
daha okumak suretiyle arz ettiğim tezkere, usule uygundur; yapılmış bulunan işlemler de usule 
uygun bulunmaktadır. Bu itibarla, okunmuş bulunan bu düzenleme muvacehesinde, şimdi di
ğer önergeleri okutup işleme koyacağım. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler, 
"Otur, otur" sesleri)... Bugün, gerçekten tarihî bir uygulama yapıyorsunuz. Burada, Bakanlar 
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Kurulunun kararını anlıyoruz; ama, mevzuat çıkarmak nedir?.. Bunun mahiyetinin açıklığa 
kavuşması lazımdır. Bunu bilmek ve öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, bir çalışmanın belirli bir noktasına ulaşmış bulunuyoruz. İti
razınızda, hukuk açısından uygulamamızın doğru olmadığı konusunda vazgeçilmez ısrarınız 
varsa, usul müzakeresi açılmasını... , ' 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Talep ediyorum. 
BAŞKAN — Talep ediyorsunuz... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Evet, talep ediyorum. (DYP sıralarından "Oylayın, Sayın 

Başkan" sesleri) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Başkanlık, uygulamasında usule aykırı bir husus ol
madığı kanaatindedir. Ancak, Refah Partisi Grubunun değerli Başkanvekili Sayın Kazan, Baş
kanlık uygulamasının usule aykırı olduğu hususunda ısrarlıdır. Bu itibarla, ben, konuyu, izin 
verirseniz Genel Kurulun hakemliğine sunmak istiyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Açıklama yapmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yerinizden buyurun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, biz, bugün burada verilecek olan kararın 

her bakımdan sağlıklı olmasını istiyoruz. Bizim tutumumuz belli, kararımız belli. Ancak, bu
raya getirilmiş olan Başbakanlık tezkeresinde "şunlar, şunlar düzeltilmiş, düzeltilmelidir" di
ye yapılmış olan müracaat, bir imla hatasını aşmaktadır, imla hatasından ibaret değildir. 

Burada gayet açık bir şekilde, şu kısım çıkarıldı, onu anladık; "yapısı" kelimesinin arka
sına "nın" geldi onu da anladık; ama, "ilgili kararları almaya ve mevzuatı çıkarmaya" sözü
nün manasını elbette biz anlamamış bulunmaktayız. O nedenle, bunun açıklığa kavuşması la
zımdır. Karar alacaklar, bunun dışında hangi mevzuatı çıkaracaklar? Hükümetin nelere yetki
si var?.. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Sayın Başkan, özel televizyon getirtmiş, ona şov yapmak 
için yapıyor bunları Kazan... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Şov yapmıyorum, hukuk konuşuyorum. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Şov yapıyorsun... 
BAŞKAN — Sayın Kazan, ifade buyurduğunuz açıklamalara rağlen, önce de benzer uy

gulamaların yapıldığı sabit. Bu itibarla, Başkanlık, bu uygulamasında bir usulsüzlük bulun
madığı kanaatinde sabittir. Ancak, böyle bir tereddütü ya da böyle bir tartışmayı daha da ke
sin bir şekle dönüştürebilmek için, acaba, bunu, bir Hükümet önergesi olarak oylarsâk -ki, 
buna, hiçbir açıdan, hiçbir itiraz imkân ve ihtimal dahilinde olamaz- Sayın Başbakan, Hükü
met ne derler acaba? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Evet, önerge olarak... 
BAŞKAN •— Evet, teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, Sayın Kazan'ın yorumlarına rağmen, uygulamamızın doğ

ruluğunda ısrarlı olmamızla birlikte, biz, bunu, arkadaşlarımızın da müsterih olmaları için, 
nasıl, diğer sayın milletvekillerinin verdikleri önergeler oluyorsa, okunuyorsa, oylanıyorsa ve 
bu suretle karara bağlanıyorsa, Sayın Başbakanın tevdi buyurduğu bu yeni düzenlemeyi de bir 
Hükümet önergesi olarak kabul ve buna göre muamele yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu tartışma burada sona ermiştir. 
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OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Sizin açıklamanızla ilgili değil Sayın Başkan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Danışma Kurulunda hallederiz bunu. 
BAŞKAN — Şimdi, Başbakanlık tezkeresi üzerinde verilmiş önergeleri sırasıyla okutacağım. 
Değerli arkadaşlarım, okunmuş bulunan Hükümet önergesini tekrar okutmaya gerek var 

mı?.. (Yok sesleri) Yok, . 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge muvacehesinde, verilmiş olan diğer önergeleri okutuyorum : 
Buyurun. 

M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — Olmadı ki, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Oldu, oldu... 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Bütün önergeler okunacaktı; işte şimdi usulsüzlük 

oldu... . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ; 

a) Başbakanlığın 23.12.1992 tarihli "Provide Comford II" Çekiç Güç Harekâtı hakkın
daki tezkeresinde teklif edilen altı aylık uzatma süresinin üç ay olarak değiştirilmesini, 

b) Söz konusu tezkerenin 13 üncü satırındaki "Çokuluslu Gücün görev süresinin" iba
resinden sonra gelmek üzere aşağıdaki metnin tezkereye eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mesut Yılmaz Ekrem Pakdemirli 
Rize - Manisa 

Vehbi Dinçerler Ülkü Güney 
Ankara Bayburt 

Mustafa Kalemli t. Safa Giray 
Kütahya İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen • •'• ; 
içel 

Eklenecek metin : 
Çokuslu güce katılan ülkelerle yeniden katkıda bulunmak isteyen ülkeler ve/veya organi

zasyonlar ve bölge ülkeleri arasında çok taraflı acil görüşmeler yapılarak; Irak'ın toprak bü
tünlüğünü korumak kaydıyla Kuzey Irak'ta istikrar ve güvenliğin sağlanması, muhtemel iç kar
gaşa ve toplu göç harekâtının tekrarına meydan verilmemesi, fertlerin can ve mal güvenliğiyle 
insanî ihtiyaçlarının sürekli ve kalıcı olarak karşılanabilmesi, başta Türkiye olmak üzere ilgili 
ülkelerin Körfez savaşının ortaya çıkardığı askerî, siyasî, iktisadî ve malî zarar ve kayıplarının 
en kısa zamanda telafi veya tazmin yollarının bulunması, Kuzey Irak'ta bağımsız veya federe 
yeni devlet yapılanmasının önlenmesi, faaliyetlerin gözlem ve denetiminin etkili mekanizma
larla yürütülmesi amaçlarını hedefleyen ve kapsayan çok taraflı bir antlaşmanın, uzatma süre
si sonuna kadar Hükümetçe ikmal edilmesi, bu antlaşmada bölgesel ve küresel caydırıcı ve et
kili yaptırımların yer alması, Çekiç Güç harekâtının sona erdirilmesi, sınır şartlarının açıkça 
belirlenmesi ve antlaşmanın en geç 31.3.1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
ması şartıyla." 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. . 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlığın 23.12.1992 tarihli Çekiç Güç Harekâtı hakkındaki tezkeresinin 13 üncü sa

tırındaki "görev süresinin" kelimelerinden sonra aşağıdaki metnin tezkereye eklenmesini arz 
ve,teklif ederiz. , ^ 

Engin Güner . Tunca Töskay 
İstanbul , İstanbul 

Mehmet Keçeciler Yıldırım Akbulut 
Konya Erzincan 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Eklenecek metin : 
"Her iki ayda bir uygulama hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor verilerek..." 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Aykut Edibali, Sayın İbrahim Kumaş, Sayın Osman Ceylan, vermiş bulunduğunuz 

önergeyi, bugün, münhasıran Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması konusu müzakere edil
diği için, diğer temennilerinizi mevzu dışı telakki ettiğimden, önergenizi işleme koyamıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Oylamaya geçmeden önce, oylamanın açık oylama şeklinde yapılması doğrultusunda, bir 

önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Gücün (Çekiç Güç'ün) görev süresinin uzatılması

na ilişkin tezkerenin oylanmasının, İçtüzüğün 119 uncu maddesi gereğince, açık oylama olarak 
(üyelerin kabul - ret - çekinser şeklindeki bayanlanyla) yapılması hususunu arz ve teklif ederiz. 

Oltan Sungurlu Orhan Ergüder 
Gümüşhane İstanbul 

Yaşar Eryılmaz Fahrettin Kurt 
Ağrı Trabzon 

Rüştü Kâzım Yücelen Halil İbrahim özsoy 
İçel Afyon 

Hamdi Eriş Bülent Akarcalı 
Ankara İstanbul 

Yavuz Köymen Emin Kul 
Giresun İstanbul 

Mehmet,Çevik Safa Giray 
; Ankara İstanbul 
Gürhan Çelebican Süleyman Hatinoğlu 

İstanbul Artvin 
Mehmet Nedim Budak 

Ankara 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Şevket Kazan ve arkadaşları da, aynı mahiyette 
bir önerge vermişlerdir. 

Şimdi, okunmuş.bulunan önergedeki imza sahiplerini sırasıyla arayacağım : 
Sayın Orhan Ergüder?.. Burada 
Sayın Oltan Sungurlu?.. Burada. 
Sayın Yaşar Eryılmaz?.. Burada. 
Sayın Fahrettin Kurt?.. Burada. 
Sayın Rüştü Kâzım Yücelen?.. Burada. 
Sayın Halil İbrahim özsoy?.. Burada. 
Sayın Hamdi Eriş?.. Burada. 
Sayın Bülent Akarcalı?.. Burada. 
Sayın Yavuz Köymen?.. Burada. 
Sayın Emin Kul?.. Burada. 
Sayın Mehmet Çevik?.. Burada. 
Sayın Safa Giray?.. Burada. 
Sayın Gürhan Çelebican?.. Burada. 
Sayın Süleyman Hatînoğlu?.. Burada. , 
Sayın Mehmet Nedim Budak?.. Burada. 

önergede imzası bulunan sayın milletvekillerinin, bulundukları tespit edilmiştir. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, yerinde ayağa kalkarak "kabul", "ret", 

"çekinser" demesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Değerli milletvekilleri, sayımı biz yapıyoruz. Siz muharrik olduğunuz müddetçe sayım sağ
lıksız olabilin Sabit kalalım lütfen... (ANAP sıralarından "ayağa kalkalım" sesleri) 

Peki efendim siz arzu ettiniz; oy sahipleri ayağa kalksın lütfen. 
... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Kabul edilmemiştir. 
Açık oylamanın, adı okunan... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — önergede istenen, sadece bu husustu efendim.. 
BAŞKAN — Açık oylama istiyorlardı efendim. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekillerinin kürsüye konacak oy kupasına oy pu

sulasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Oylama, oy kupası sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, isimlerini, seçim çevrelerini 

ve imzalarını havi beyaz bir pusulayı kullanabilirler. 
Oy kupaları dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev sü
resinin 31 Aralık 1992 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına, Anayasanın 92 nci mad-
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desi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresiyle ilgili oylama sonuçlarını arz ediyo
rum : 

Kullanılan oy sayısı : 391 
Kabul : 234 
Ret : 157 

Bu suretle, ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 31 Aralık 1992 ta
rihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, programa göre bütçe müzakerelerine devam etmek için saat 15.45'te 
toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 14.38 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.45 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
; . • • ' , . • ( • . . 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Akın Gönen'in dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlüfnun vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/743) 

BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine başlamadan önce, bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk îhraç Ürünleri Fuarına katılmak üzere, 20 Aralık 1992 tarihinde Türkmenistan Cum
huriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Akın Gönen'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. ! 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (1) 

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI 

1. —Kültür Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Kültür Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre Kültür Bakanlığının 1993 malî yılı büt
çesi ile 1991 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

(1) 211, 212,223, 219 S. Sayılı Basmayazılar 10.12.1992 tarihli 38 inci Birleşim tutanağına 
eklidir. 
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Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz almış bulunan sayın mil
letvekillerini arz ediyorum : 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Yaşar Dedelek, Hatay Milletvekili 
Nurettin Tokdemir; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Adnan Keskin; 
Refah Partisi Grubu adına, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Çelik, Bingöl Milletvekili Kâzım Ata-
oğlu; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Erzincan Milletvekili İbrahim Tutu; Anava
tan Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Süha Tanık, Ankara Milletvekili Hamdi Eriş. 

Şahısları adına, lehinde, Konya Milletvekili Servet Turgut; aleyhinde, Kahramanmaraş Mil
letvekili Saffet Topaktaş; üzerinde, Şırnak Milletvekili Selim Sadak. 

Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Sayın Yaşar Dedelek'i kür
süye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Dedelek. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; müzakere edeceğimiz Kültür Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Mecli
simize, Grubum adına saygılarımı arz ediyorum. Ayrıca, Kültür Bakanlığı bütçesinin, Bakanlı
ğa ve kültür dünyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Sözlerime, meselemizin odak noktasını teşkil eden kültür kavramını ele alarak başlamak 
istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, kültür, bir milletin yaşama tarzıdır; bir milleti başka milletler
den ayıran, maddî ve manevî değerler bütünüdür. Yani, kültür, bir milletin konuştuğu dildir, 
o milletin dinî inancıdır, tarih şuurudur, gelenek ve görenekleridir, güzel sanatlarıdır. Yine, kültür, 
bir milletin mensubiyet şuurudur, millet sevgisidir, vatan aşkıdır, devlet saygısıdır. 

Büyük Önder Atatürk, Onuncu Yıl Nutkunda "Temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk 
Kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti" ifadesini kullanmıştır. Türk kahramanlığından bahse ge
rek yoktur. Zira, 4000 yıldır, yalnız Türk tarihine değil, dünya tarihine de şekil vermiş olan 
Türk kahramanlığı, tarihin her döneminde, millî bir nabız gibi atmıştır. Fakat, Atatürk'ün, 
Türkiye Cumhuriyetinin temeli olarak gördüğü Türk kültürü için durum farklıdır. Gerçek odur 
ki, Atatürkçülük, Türk kültürü temelinden mahrum düşünülemez. Milletleri millet yapan, maddî 
ve manevî ortak değer ve müesseselerin hepsine kültür adını veriyorsak, tarihte milletlerin ge
lişmesi, yükselmesi veya gerilemesi, yok olması, milletlerin kültür değerlerine ve onlara sahip 
çıkıp çıkmadıklarına bağlıdır. 

Bir millet, kendi ortak kültür değerlerini benimsiyor ve onun etrafında bütünleşiyorsa, 
gelişir; eğer onda bir kültür çözülmesi varsa, krize düşer. Bütün sosyal huzursuzlukların ve 
ekonomik buhranların arkasında kültür çözülmesi vardır. Bu nokta son derece mühimdir. Çünkü, 
millet, her şeyden önce kültür birliğine dayanan bir varlıktır, gelişigüzel insan yığını değildir. 
Onu millet yapan, tarih içinde şekillendiren, varoluş şuurunu uyandıran, yaşama iradesini ve 
vatanına sahip olma duygusunu besleyen asıl kaynak ve kuvvet, millî kültür değerleridir. 

Türk Milleti için, bu değerler, onu var eden ye ebedileştiren kıymetlerdir. Türk Dili, Türk 
Tarihi, Türk Sanat ve Edebiyatı, Türk Musikisi, Türk Mimarisi, ortak kültür değerlerimizdir. 
Çünkü, bu değerler ve eserler, Türk Milletinin, Türkiye coğrafyasını ebedî vatan yaptığının ölüm
süz delilleridir. Bu vatanda kurulan Türkiye Cumhuriyetinin temeli, bunun için millî kültürdür 
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ve Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin temeli saydığı yüksek Türk Kültürü, ancak böyle bir 
şuurla gelişecek ve zenginleşecektir. 

Millî kültür kavramı, daha başlangıçta, her milletin kendine has bir kültüre sahip olduğu 
kabulünü ihtiva eder. Gerçekten, bugün, dünya üzerinde çeşitli milletler vardır. Her millette, 
toplum birliğini sağlayan müşterekler farklıdır. Bugün, ingiliz, Amerikan, Rus veya Türk de
diğimizde, flu da olsa, zihnimizde birbirinden değişik insan ve kültür özellikleri canlanır. Rus

'ların kaderciliği, İngilizlerin soğukkanlılığı, Amerikalının teşebbüs cesareti, Türk'ün impara
torluk mirası, medenî ahlakı, hemen ilk akla gelen özellikleridir. Ancak, elbette milletler ve 
kültürler, diğerlerinden izole değildir; aksine kültürler tarihin eski zamanlarından beri alışve
riş içindedir. 

Günümüzde bu ilişki, artan iletişim,imkânlarıyla daha bir yoğunluk kazanmıştır. Kültür
lerin saf ve homojen olması gerektiği yolundaki düşünce, gerçeklerle telifi mümkün olmayan 
psikolojik bir tavra dayanır. Temelde, kültür değerlerini, dinî naslar gibi kutsallaştırma ameli
yesi vardır. Her kültürün kendini geliştirebilmesi, değişen ihtiyaçlara cevap verebilmesi gelene
ğinden ürettiği yeni değerler kadar, başka kültürlerden adapte ettiği unsurlara da dayanır. Esa
sen, başka kültürlerle ilişkilerin yoğunluğu, millî kültürlerin bir gelişmişlik göstergesidir. 

Bugün, Amerikan kültürü, Amerikan hayat tarzı dediğimiz değerlerin kökeninde, Ameri
ka'ya göç etmiş, başka ülkelere ait rafine millî kültür unsurları vardır; fakat, onlar, artık, Ame-
rikanlaşmıştır. Arslan, ormanda çeşitli hayvanlarla beslenir; ama, kulağı, tavşan kulağı; kuy
ruğu, tilki kuyruğu; ayağı, ceylan ayağı olmaz... ' . - * ' • ' 

Millî kültürlerin birbirini etkilediğinden bahisle, saf ve homojen millî kültür olamayaca
ğından bahsetmeme rağmen, dünyada tek ve evrensel bir kültür bulunduğu iddiası gerçekçi 
değildir. Bu iddia, bugün, daha çok, evrensel kültürle Batı kültürünün aynı olduğu kabulüyle 
ileri sürülüyor; fakat, her şeyden evvel, Batı kültürü diye adlandırdığımız hayat üslubu ve tek
nolojinin homojen bir bütünlük oluşturduğu söylenemez. 

Siyaset bilimcisi Sartori, Batı kültür ve medeniyetinin tek müştereği ve evrensel katkısı
nın, demokrasi olduğunu söylüyor. Gerçekten, demokrasi dışında, Batı kültürü ekletizminden, 
millî kültürlerin yerine ikame edilecek uyumlu unsurlar çıkarmak mümkün değildir. Aksine, 
"Batı" başlığı altında toplanan kültürlerin, çelişki ve zıtlıkları uzun bahisler tutar. Daha ya
kınlarda, Paris civarında açılan Eurodisney'e karşı, Fransız kamuoyunun hiç de küçümsenme
yecek tepkisi dikkat çekicidir. Keza, Alman, İngiliz, Fransız kültürlerinin benzerliklerinden çok, 
ayrılıklarının bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

• Değerli milletvekilleri, şimdi de, etnik kültürlerin araştırılması, geliştirilmesiyle ilgili bazı 
düşüncelere karşı, Partimin görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Etnik tartışmaların yapıldığı alan, hissiyatın, peşin hükümlerin, kemikleşmiş argümanla
rın hâkim olduğu bir alandır. Esasen meselenin Özünde böyle bir zorluk bulunduğu için, in
sanların birbiriyle anlaşmasını bırakın, birbirleriyle anlaşılabilir konuşmalar yapmaları bile güç 
olmaktadır. 

Konunun bir diğer,zor yanı, yeryüzünde çeşitli milletler ve etnik gruplar olmakla birlikte, 
ilmî olarak, millet ve etnik grup tariflerinin, her yer için ortak ve tek bir şekKnin bulunmayışı
dır. Çünkü, her toplumun tarihî macerası, etnik grupların bu tarih içindeki ilişkileri, ortak 
noktaları, ayrılıkları, toplumların gelişmişlik seviyeleri, zihnî referansları farklıdır. Bu farklı
lık, reel hayatta, insan ilişkilerinin niteliğini büyük ölçüde etkilemekte, belirlemektedir. 
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Buradan, bizim toplumumuza dönecek olursak, bizdeki millet ve etnik grup kavramları
nın kendine ait özellikler taşıdığını görürüz. Bir kere, bizim uzun bir imparatorluk tecrübemiz 
vardır. Birçok millet ve çeşitli dinlere mensup insanlar, uzun asırlar bir arada yaşamışlar, aynı 
toplumun kaderini paylaşmışlardır. Bu tecrübenin en önemli sonucu şudur : Bizdeki millet, 
milliyet ve milliyetçilik anlayışı, kültür, tarih, din ve ortak geleceklerin hamurundan oluşmuş
tur. Türk milliyetçiliği denildiğinde kastedilen, etnik anlamda bir şey olmaktan çok, tarih, din, 
ortak kültür ve ortak kaderdir. Bu hareketli coğrafyanın ürünü olan milliyetçilik anlayışı, ayı
rıcı değil, birleştirici ve bütünleştiricidir. Esasen, bugün Türk kültürü adına verdiğimiz nesne
ler ve değerler sisteminde, bu coğrafyada yaşayan herkesin, etnik menşeî ne olursa olsun, kül-
türümüze,kültür birliğimize katkıları vardır. 

Değerli milletvekilleri, haziran ayında Amerika'da tertiplenen geleneksel Türk Yürüyüşü
ne, Parlamentomuzu temsilen ben de katıldım. Bu büyük yürüyüşe, zaman içinde yurtların
dan göç ederek Amerika'ya yerleşen bütün soydaşlarımız da katıldı. Şeref tribünü önünden 
geçen Azerbaycanlı* Karaçaylı, Türkistanlı, özbekistanlı, Bosna-Hersekli ve hatta Makedon
yalı grupların her biri şu sloganı söylediler: "En büyük Türkiye, başka büyük yok." 

Yine, Amerika'da yaşayan soydaşlarımız için tertiplenen konser ve gösterilerde, güneydo
ğunun evladı tzzet Altınmeşe, Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan, Devlet Halk Dans
larının Karadeniz FûlklorEkibi aynı coşkuyla alkışlandılar ve teşyi edildiler. Bu manzara, kül
tür birliğimizin en güzel örneğini Amerika'da teşkil etmiştir. Hepimiz gurur duyduk ve iftihar 
ettik. 

Değerli milletvekilleri, bizler, Orta Asya'dan kopup gelirken, her bahçeden gül kokladık, 
her kadehten nasip aldık, rastladığımız her güzele türküler yaktık, üzerinde yayıldığımız coğ
rafyanın iklimiyle, kanıyla tazelendik. Denize ulaştğımızda, Ege'nin gümüşî sularında yıka
nan Aspendoslu kızlara sırtımızı dönmedik, akıncılarımız da lepiska saçlı Macar güzellerine 
küskün durmadılar. Ayasofyanın kubbesini, Roma kemerlerini yüzyıllarca seyrettik. Hep biz
dik; biz çakşırlı, külahlı Türkler, karşılaştığımız bütün kültürlerle hesaplaşarak kültürümüzü 
kurduk. Kilimlerimiz onun için bu kadar renklidir, canlıdır; minarelerimiz, türkülerimiz bu 
yüzden o kadar güzeldir. Millet de kültür gibi dinamik bir sosyal gerçektir. Bugün şalvarsız, 
kaftansız isek de, biz o insanlarız ve yapan eden biziz. Biz, bu coğrafya ve onun altındaki kül
türler üzerinde yükselenleriz. 

BAŞKAN — Sayın bedel ek, 5 dakikanız var... 

İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Devamla) — Evet Sayın Başkanım, kültür bu kadar dar 
bir zamana sığmıyor... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21 inci Yüzyıla girerken dünyada hızlı gelişim ye de
ğişimler olmaktadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin yıkılmasıyla birlikte, bu top
raklarda yaşayan milletler birer birer bağımsızlıklarını ilan ederek devletlerini kurmuşlardır. 
Bu yeniden yapılanma ve oluşum, bizleri çok yakından ilgilendirmektedir. Çünkü, bağımsızlı
ğını ilan eden devletler içinde, soydaşlarımızın kurduğu Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenis
tan, Özbekistan, Kırgızistan Türk Cumhuriyetleri de bulunmaktadır. 

Bu yeni kurulan Türk cumhuriyetleriyle kurulacak ilişkilerde, Kültür Bakanlığımıza önemli 
ve ciddî görevler düşmektedir. 
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Bugün, yeni adıyla "Bağımsız Devletler Topluluğu" sınırları içerisinde yaşayan Türklerin 
nüfusu 55 milyon kadardır. Bu yüksek Türk nüfusu, kendileri kadar.Türklüğün Kâbesi gör
dükleri Türkiye Cumhuriyetine de güç verecek bir nüfustur. 

21 inci Yüzyıla girerken, Türkiye'nin, kurulmuş bulunan yeni Türkî cumhuriyetlerle en 
kısa zamanda kültürel ilişkilerini güçlendirmesi gerekmektedir. 

Mevcut halde, karşılıklı kültür alışverişlerinin hızlandırılması, müştereklerin güçlendiril
mesi, yeni müşterekler tesis edilmesi Türkiye'ye güç katacak ve kurulmuş olan yeni cumhuri
yetlere de ayrıca güç verecektir. 

Bu yeni kurulmuş cumhuriyetlerle, Asya'da ve diğer bölgelerde yaşayan Türk toplulukla
rıyla kültür bağlarımızın kuvvetlendirilmesi, soydaşlarımızın birbirlerini tanımalarının sağlan
ması, Türk cumhuriyetleriyle Türk toplulukları arasında dil birliğinin kurulması konularında 
Kültür Bakanlığımıza önemli görevler düşmektedir. Kültür Bakanlığımızın, kendine düşen bu 
görevi en iyi şekilde gerçekleştireceğine inanıyoruz. Yeni Türk cumhuriyetleri ile diğer ülkeler
de yaşayan Türk topluluklarının kültürlerini koruyup geliştirmek amacıyla ihdas edilen TRT-
INT ye Avrasya yayınları için hazırlanacak kültür programlarının yapımına ilişkin, Kültür Ba
kanlığıyla TRT arasında bir işbirliği protokolü imzalandığını memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

Yine, Türk cumhuriyetleri ile Türk toplulukları arasında, ortak yazım ve yazı dili sorunla
rına çözüm aramak amacıyla gerçekleştirilen sürekli Türk dil kurultayının devamını diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, kültür Bakanlığının 1993 malî yılı ile ilgili faaliyetlerini içeren Plan 
ve Bütçe Komisyonu tutanaklarını dikkatle inceledim. Kültür Bakanlığının, 21 inci Yüzyıla gi
rerken, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar genişleyen kültür varlığımız gerçeğini görerek, ciddî 
projelerle konuya önem vermesi sevindiricidir. 

Kültüref mirasımızın korunmasıyla ilgili, Budapeşte'deki Gül Baba Türbesinin onarımın
dan Zigetvar'da Kanunî Sultan Süleyman için yeni bir türbe yapımına; Kahire, Şam ve Lüb
nan'daki Osmanh-Türk eserlerinin restorasyonundan Orhun kitabelerine; Ahmet Yesevi ve Sultan 
Sencer türbelerinin bakım ve yenilenmesine kadar hazırlanan projeler, son derece olumludur. 

Karadeniz Kültürel İşbirliği ve Akdeniz Kültürel İşbirliği projelerinin işlerlik kazanmasıy
la, UNESCO'nun dünya miras listesinde yer alan doğal ve kültürel varlığımız Hierapolis-
Pamukkale projesinin hayata geçmesi için yapılan çalışmalar sevindiricidir. 

Toplum kültürünün yönlenmesinde ve bilinçlenmesinde çok önemli bir yeri olan sinema, 
son yıllarda, televizyonun gelişen etkinliği karşısında önemini büyük ölçüde kaybetmiştir. Bundan 
onbeş yıl öncesine kadar Türkiye'de toplam 3 bin sinema varken, bugün bu sayı 300'e düşmüş
tür. 13 ilimizde de" maalesef artık sinema salonu yoktur. 

Kitle kültür aracı olan sinemanın, Türkiyehıizde bu duruma gelmesi, gerçekten üzücüdür. 
Kültür Bakanlığının, Türk sinemasını kalkındırmak ve geliştirmek amacıyla sinemaya destek 

yönetmeliği hazırlatması, takdire şayandır, inşallah, bu çalışmasıyla, Türk sineması eski konu
muna gelecektir. 

Türk kültür ve sanatının tüm dünyanın ilgisini uyandırmaya başladığı bu dönemde.Ba-
kanlıkça, 1993 yılının, "İstanbul Yılı" olarak kutlanması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. 
İstanbul'un, 2000 yılından önce, Avrupaya kültür başkenti olarak ilanını'sağlama yönünde ya
pılan çalışmalara destek veriyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, Büyük Önder Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültür
dür. Bir milleti millet yapan ve onu diğer milletlerden ayıran, temel kültür unsurlarıdır'' cüm
lesi, partimizin kültür politikası görüşüdür. 

Kültür, toplumdaki davranışların biriktirilerek aktarılan sonuçlarıdır. Bir başka deyişle, 
kültür, bir insan toplumunun, devlet hayatında, düşün hayatında ve ekonomik hayatta yapa
bildiği şeylerin bileşkesidir. Dolayısıyla, insanımızı yakından ilgilendiren önemli bir unsurdur. 
Bu yüce çatı altında, muhtelif siyasî partilerimizin, görüşlerini arz etmeleri, tartışmaları, de
mokrasinin doğal bir sonucudur. Doğruyu ve güzeli bulmada fevkalade yararlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Dedelek, süreniz dolmuştur; son cümlenizi söyleyin! 
İBRAHÎM YAŞAR DEDELEK (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Bu vesileyle, ben, Partim adına, Kültür Bakanlığının 1993 bütçesinin hayırlı olmasını te

menni ediyor, Yüce Meclisimize saygılarımı sunuyorum. (DYP, SHP, CHP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dedelek. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Nurettin Tokdemir. 
Buyurun Sayın Tokdemir. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; görüşülmekte olan Kültür Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini anlatmak üzere söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan ön
ce, hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Dilimiz, dinimiz, tarihimiz, edebiyatımız, musikimiz, güzel sanatlarımız, folklorumuz, örf, 
âdet ve geleneklerimiz, hulasa, bütün öz değerlerimiz, kültürümüzün ana unsurlarını meyda
na getirir. Yukarıda sayılan değerlerimizle, Türk Milleti, tarih sahnesinde, kendisine müstesna 
bir "yer ayırmıştır. 

Kültürümüze ne zaman sahip çıkıp, ona gereken önemi verdiysek, o derece büyümüş, ilim 
ve teknikte ilerlemiş, gelişmişizdir; Yabancı kültürleri taklide yeltendiğimizde, dinamizmimiz
den çok şeyler yitirrriişizdir. 

Bugüq, ekonomide dev adımlarla ilerleyen, ilim ve teknolojide gelişen noktada son çizgi
de bulunan Japonya, bunun en canlı örneğini dünyaya göstermektedir. Bu değişim ve gelişme
nin en büyük itici gücü, tarihine, geleneklerine, inançlarına sahip olması değil midir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çağımızda, teknolojik imkânlarla donatılmış, kendi 
millî kültürümüze dayalı bilgi ve beceri kazandırılmış insanlar, büyümemizin itici gücünü oluş
turacaktır. 

Kültür bir birikimdir ve malı olduğu bir toplumun geleceğini korumak, kendi normlarını 
muhafaza etmek zorundadır. Kültür, bir toplumun bütün ideallerinin, sosyal kişiliğinin simge
sidir. Her toplum, kültürünü oluşturan bu ideallerini gerçekleştirmeye çalışır. 

Milletler, tarih boyunca birbirlerinden maddî ve manevî pek çok şey almışlardır; kültürle
rini zenginleştirmişlerdir; fakat, şahsiyetlerini kaybetmemişlerdir. Yozlaşmadan, kendi millî kimJ 

İlklerini kaybetmeden hem uzlaşmışlâr hem de uzlaşmalara katkıda bulunmuşlardır; tıpkı tari
himizde olduğu gibi. 
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Millet olmanın temel unsuru, ortak kültür değerleridir. Kültür Bakanlığının da kuruluş 
amacı, millî, manevî, tarihî ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, değerlen
dirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün sağlanmasına yardımcı 
olmaktır. 

Ülkemizin kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, en son değişikliğiyle Kültür Bakanlı
ğımız, 10 ana hizmet birimi, 3 yardımcı hizmet birimi; 3 bağlı ve ilgili kuruluş, danışma birim
leri, yurt içi ve yurt dışı teşkilatları aracılığıyla amacındaki görevleri yapmaya çalışmaktadır; 
ancak, 1993 malî yılı bütçesinde Kültür Bakanlığına ayrılması öngörülen binde 6 oranındaki 
payla, bunlann layıkıyla yerine getirilmesi oldukça zor görünmektedir. Devletimizin, imkânla
rı arttıkça, bu payı, eğitimde olduğu gibi, kültür politikamız için de artıracağına inanmaktayız. 

Sayın Başkan,, sayın milletvekilleri; Türk Milletinin bilgi toplumu değerlerini yaşar hale 
gelmesi, temel hedefimizdir. Bilgi toplumu olmak ise, temelde bilgi üretilmesiyle, üretilen bil
ginin günlük hayatın problemlerine uygulanmasıyla mümkün olur. Bilgi kaynaklarına ulaşmak 
ise, kurumlaşabilmekten geçmektedir. Dünyanın ve ülkemizin, uzun bir zaman sonunda elde 
ettiği bilgi birikiminin muhafazasının ve bu birikimin halkın kullanımına sunulmasının genel 
görevlisi, en başta Kültür Bakanlığımızdır. Bilgi toplumunun, teknolojik gelişmelerin dışında 
kalan bir ülke artık söz konusu olamaz. Türkiye bunun içindedir ve bunun kurallarına uyarak 
da çağdaş medeniyet seviyesine mutlaka ulaşacaktır. 

Bir toplumda düşünce ve inanç hürriyeti yoksa, o toplum bilgi toplumu haline gelemez. 
Türk toplumu, düşünce ve inanç hürriyetinde ilerliyor, ilerlemeli, hepimiz de buna yardımcı 
olmalıyız. 

Düşünce hürriyetini, ilmî zihniyeti, araştırma ruhunu, metotlu çalışmayı, girişim ve tasar
ruf alışkanlığını, yetiştirdiğimiz nesillere, bilgi toplumunun temelleri olarak mutlaka vermeliyiz. 

Kültür, yalnız Kültür Bakanlığımı* meselesi değil, bütün toplumun meselesi olarak ele alın
malı ve devletimiz, millî kültür politikamızın içinde var olan zenginlikleri, hem yetişen nesille
re hem de dünyaya tanıtmalıdır. 

Yurt dışında açılan sergiler, güzel faaliyetlerdir, kültürümüzü tanıtmak bakımından fay
dalı çalışmalardır; bu etkinliklere devam edilmelidir. 

Yurt içi kültür zenginliklerimizi de, yaygın iletişim araçlarıyla geniş kitlelere duyurmalı-
yız. Türkiye'nin, kültür zenginliğinde bir cazibe merkezi olduğunu dünyaya göstermeliyiz, özel
likle, 2000 yılına gelmeden önceki yıllardan birinde, İstanbul, Avrupa kültür başkenti olarak 
ilan edilmelidir. Kültür beşiği ve tarih hazinesi olan İstanbul'a layık olduğu bu unvan mutlaka 
verilmelidir. Bü alandaki, Kültür Bakanlığının girişimlerini, takdirle karşılıyoruz. 

UNESCO, kültürü, bir milletin hafızası olarak tarif etmektedir. Bu cümleden olarak, 1993 
yılının, hafızaları tazeleme bakımından, Ahmet Yesevi Yılı olarak kabul edilmesini ve Başba
kanlığın bir genelgeyle bunu duyurmasını sevinçle karşılıyoruz. 

Tasavvuf geleneğinin kurucusu ve kendisinden sonraki büyük mutasavvıfların ve tefekkür 
dünyamızın büyük mimarları, Yunus Emre,-Mevlana, Hacı Bektaşi Veli ve benzerlerinin; yetiş
melerinin, Anadolu'nun Müslüman Türk yurdu haline gelmesindeki manevî rollerinin^ İsla-. 
miyeti sade ve dosdoğru anlatan temiz üsluplarının, insanlığın ihtiyacı olan yüksek değerleri 
çok önceden ifadelendiren, kardeşliğe, dostluğa, sevgi ve hoşgörüye dayanan fikirlerinin, bi
linmesinde ve tanıtılmasında Kültür Bakanlığımızın da katkıları olacağı inancı içerisindeyiz, 
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Ahmet Yesevi Yılında, onun şahsında, insanlığın ihtiyacı olan yüksek değerleri her vesi
leyle vurgulamalı, dün olduğu gibi bugün de, Türk Milletinin, dünyaya, kardeşliği, dostluğu, 
sevgi ve hoşgörüyü anlatmaya çalıştığını göstermelidir. 

Bu kültür hareketlerinin, kitle haberleşme araçları dediğimiz, radyo, televizyon, basın ve 
yayınla, karşılıklı görüşmeler yapılarak, bunlardan son derece faydalanma/yolu özellikle dik
kate alınmalıdır, özellikle programlarında, bu kültür zenginliklerimizin yozlaştırmayacak çiz
giye çekilmesi yolunda, millî kültürümüzü güçlendirmeye çalışmasını diliyoruz. 

Hükümetimizin, demokratikleşme açısından yaptığı hamlelere, kütüphanecilik alanında
ki gelişmeler büyük destek verecektir.Kültür Bakanlığımızın, kütüphaneciliğe önem vermesini 
takdirle karşılıyoruz. Özellikle, kitap yasaklarının kaldırıldığı bir dönemi başlatmasından do
layı da Bakanlığı kutluyoruz. • 

1992 yılı eylül sonu itibariyle sayıları 1 031'e ulaşan kütüphanelerimizin, gezici kütüpha
nelerle birlikte mevcutlarının artırılarak, birtakım teknik imkânlarla bu kitapların toplumla 
bütünleşmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını görüyor, bu yolda yapılacak çalışmaların, de
mokratikleşmenin ayrılmaz parçası olan düşünce hürriyetine büyük katkılarda bulunacağına 
inanıyoruz. 

Ayrıca, sergi, panel, açık oturum, konferans ve koro çalışmaları; şiir ve Türk kültürünü 
tanıtan kaset gösterileri, fevkalade önemli çalışmalardır. , 

Bilgisayarlarla güçlendirilen kütüphanelerimizin, bilgi ağının oluşturulmasındaki önemli 
yerini görüyor, bu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. 

özellikle, millî kültürümüzün yazılı kaynakları olan yazma eserlerimiz, 196 561 adettir. 
En önemli yazma eser kütüphanemiz, istanbul'da bulunan Süleymaniye Kütüphanesidir. Bu 
değerli eserlerin yıpranmasının önlenmesi ve onarımlarının yaptırılabilmesi için, İstanbul ve 
Konya'da kurulan restorasyon merkezlerini fevkalade önemli kabul ediyoruz. Özellikle, bu yazma 
eserlerin, Süleymaniye Kütüphanesi ve Konya Yazma Eserler Kütüphanesinde toplanması için 
yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geride bıraktığımız üç dört yıl içerisinde, dünyada ve 
Avrupa'da önemli ve hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa'da, âdeta yeni bir mozaik oluşmuş
tur. Dünyada, siyasî coğrafyayı değiştirecek gelişmeler söz konusudur. Sovyetler Birliğindeki 
çözülme, arkasından birçok problemi sürükleyerek gelmektedir. Türkiye, bütün bu gelişmele
rin içerisinde, Asya kıtasında yeni yapılanmakta olan ülkeler ile Avrupa arasında bir köprü, 
bir odak noktası durumundadır. 

Eski Sovyetler Birliğindeki gelişmeler sonucunda oluşan yeni Türk cumhuriyetlerini, eko
nomik ve siyasî açıdan ortaya çıkmış yeni bir imkân olarak görmek, tek başına isabetli bir yak
laşım olmaz. Bu ülkeler açısından, Türkiye'nin fevkalade sorumluluğu bulunduğu ortadadır. 
Bu da, onların, yetmiş yıllık komünizm tasalludu ve hâkimiyeti altında geçen ve sonuçta onla
rı kendi kimliklerinden uzaklaştıran öz değerlerini onlara tanıtmak, Nahcivan'da kurulan Umut 
Köprüsü gibi bir kültür köprüsü kurmakla olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tokdemir, 5 dakikanız kaldı. 
NURETTİN TOKDEMİR (Devamla) — Kültür Bakanlığımızın, bu cumhuriyetlerle ilgili 

yürüttüğü İpek Yolu Halk Ozanları Projesi çalışması; Türk lehçe ve şivelerinin araştırılması, 
bunlarla ilgili kursların sürdürülmesi, enstitülerin kurulması, oradaki seçkin eserlerin Türkiye 
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Türkçesine çevrilmesi çalışmaları, bu kurulacak kültür, köprüsünde çok önemli rol oyna
yacaktır.. 

Ayrıca, geleneksel tiyatro festivalinin altıncısının 1993 yılında Türkiye'de gerçekleştirilmesi 
çalışmalarını takdirle karşılamaktayız. Bütün dileğimiz, milletimizin ortak değerlerini her ve
sileyle güçlendirmek, yeni kurulan Türk cumhuriyetleriyle, Umut Köprüsü gibi kültür köprü
leri kurup, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 2000'li yıllarda, bir kültür devleti olarak dünyaya 
tanıtmaktır. 

25 milyonluk genç nüfusumuzla, dünyanın kıskanacağı eşsiz insan kaynağını yetiştirebil-
menin gayreti içinde bulunurken, her şeyden önce, onlara, kendi kimliklerinin de iyi verilmesi 
gerektiğine inanmaktayız. 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, 1993 yılı Kültür Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını 
diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP, SHP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tokdemir, teşekkür ediyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Adnan Keskin, buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ADNAN KESKÎN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Kültür Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
görüşlerimi sunmak üzere söz aldım; Yüce Kurulu saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri; iletişim ve ulaşım teknolojisinde kaydedilen hızlı gelişmeler sonucu, 
duvarların yıkıldığı, ulusal sınırların aralandığı, ulus ve ulusal kimlik kavramlarının sorgulan
dığı, dünyanın küreselleştiği, bilginin çağa damgasını vurduğu bir dünya süreci yaşanıyor. 

Türkiye insanı da yıllardır, bu süreci yakalayabilmenin yollarını, yöntemlerim arıyor; eko
nomik, sosyal, siyasal,hukuksal düzenlemeler yapıyor; kurumlar devreye sokuyor, kurumları 
devreden çıkarıyor; acılı, sancılı süreçler yaşıyor; bazen kıvanca kapılıyor, bazen yüksünüyor, 
tasalanıyor; kısacası, ikiyüz yıldır, çağdaş uygarlığı, refahı, sosyal barışı, dirliği, düzeni yaka
lama çabası içerisinde ve daha nice yıllar bu çabayı sürdüreceği de belirsiz. 

Bugün, ulusça, yıllardır sürdürdüğümüz çağdaşlaşma çabalarının olumlu sonuçlara ulaş
ması için gerekli maddî temelleri hazırlamakla yükümlü Kültür Bakanlığının bütçesini görüşe
ceğiz, geçen yıldan bu yana yapılan uygulamaları, çalışmaları tartışacağız, gelecek yıllara dö
nük görüşlerimizi dile getireceğiz. 

Mutlulukla gönenci daha iyiye, ileriye götürerek ortak yaşamı sürdürme kararlılığındaki 
birbirine bağlı insanlar, toplumu oluşturur. Toplumun, davranış, biliş ve duyuş kalıplarında 
oluşturduğu birikim v ebûtünlük ise, kültürü yaratır. İnsanı ve ulusu kültürün oluşturduğu, 
insan kişiliğinin kültürün ürünü olduğu savı geçerliliğini korumaktadır, tnsan, içinde yetiştiği 
toplumdan aldığı kültürle beslenir, yetişir ve farklılaşır; ama insan, tümüyle edilgen, yalnız 
verilene göre şekillenen bir canlı değildir. İnsanın, kendi toplumunu, kültürünü değiştirebilen, 
gereğinde kendisini bile aşabilen, öğrenen, araştıran, sınayan, yaratan bir yanı da vardır. İn
san, görerek, okuyarak, yapıp deneyerek öğrenir; öğrendiklerini sınar, uygular, geliştirir; baş
kalarına öğretir, aktarır, yayar; ölümüyle de, öğrendiklerini, yaptıklarını alıp götürmez, toplu
ma, öteki insanlara miras bırakır. 

O nedenle, başka kültürlerden yalıtlanmış, fanusta yetişen çiçek gibi kültür düşünüleme
yeceği gibi, aynı kalan,, tüm etkilere kapalı kültür kimlikleri de düşünülemez. Yalnızca 
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iletişime açık toplumlar değil, içlerine kapalı etnik gruplar bile, kendilerine özgü nitelikleri, 
bilgilenme, haber alma ve etkileşim sonunda değişime uğrar. Etnik diye nitelendirilen ve öyle 
olduğu için değişmez sanılan özellikler, zamanla farklı görünümler kazanır. 

Endüstri devriminden bu yana, bütün toplumların kültürlerinin hızla değiştiği, öz varlığı
nı sürdürebilmek için değişmek zorunda bulunduğu gerçeği daha iyi anlaşılmıştır. Bugün te
mel sorun, kültürün değişip değişmediği değil, kaçınılmaz olan değişim.süreci içerisinde/deği
şim sürecinin nasıl gerçekleşeceğinin saptanmasıdır. Sözü edilen etkileşim ve değişim süreci, 
insanlığın ortak malı olan çağdaş değerleri, ölçütleri ve kültür tanımını yaratmıştır. 

Günümüz dünyasında kültür, insanın duygu, akıl ve iradesini kullanarak, doğa ve yaşam 
koşullarıyla savaşımı sonucu ulaştığı bir düzen, bir yaşam biçimidir. Çağdaşlık ise, aynı zaman 
diliminde yaşamanın ötesinde, aynı uygarlık düzeyinde, aynı değerleri paylaşma anlamına ge
lir. Ulusal kültür farklılıkları, ne olursa olsun, bu bağlamda etkili olmaz. Temel değer, insanın 
yaratıcılığına, akla, bilime olan inançtır. Bütün çabalar, özgür insan yetiştirme temeline dayanır. 

Değerli milletvekilleri, ortaçağ zihniyetinin egemen olduğu bir yapıdan, endüstri ve bilgi 
çağına geçmeyle karşı karşıya olan, özgür düşünce geleneği olmayan bir toplumuz. Bu tablo-

. dan sıyrılmak için, devrimlerin gerçekleştirildiği yıllarda, planlı, uzun zaman dilimine yayılan, 
soluklu bir kültür politikası uygulanmıştır. Bu kültür politikasında, sanata, ilme verilen önem 
kadar halk eğitiminin de ağırlık taşıdığını saptıyoruz. Sanatın her türünün toplum yaşamına 
girmesini sağlayacak altyapılar devreye sokulurken, ekonomik kalkınmanın kültürel kalkınma 
kapsamında ele alındığını görüyoruz. 

Bu kültür politikası, 1950'li yıllardan sonra, önce yavaş yavaş, 12 Eylülden sonra da hızla 
tersine döndürüldü; kültür politikasının odak noktasını insan haklarının rafa kaldırılması; bi
reysel ve toplumsal bilinci barışçı ve insancıl yönde özgürce geliştirmenin yerini, yasaklar ve 
baskı; karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün yerini kaba güç aldı. 

Neticede, yasakların alıp yürüdüğü, kitapların toplatıldığ.ı insanların, düşüncelerinden 
ötürü tutuklandığı, işkenceden öldüğü; hastalanmanın parası olanın hakkı olduğu; öğrenimin 

, lüks haline geldiği; bilimin yerine hurafenin geçtiği*, araştırmanın, tartışmanın unutulup, veri
lenin, dikte edilenin sarsılmaz doğru gibi kabul edildiği; baskıcı yasaların kol gezdiği; sanatın, 
kültürün, uygun görülen resmî elbiseye göre yaratma olarak sunulduğu; katılımcı, özgürlükçü, 
çoğulcu demokratik anlayışa ters düşen bir Anayasanın yürürlükte olduğu bir Türkiye ortamı
na ulaşıldı. 

Değerli milletvekilleri, böylesi olumsuz bir ekonomik, sosyal, siyasal, hukukî yapıdan çağdaş 
bir toplumsal yapıya kavuşmanın, uygarlığı yakalamanın yolu, katılımcı, çoğulcu, Özgürlük
çü, demokratik bir toplum yapısını öngören, hedefleyen kültür politikasının yaşama aktarıl
masından geçer. 

Kültür Bakanının bu doğrultudaki, demeçlerinin varlığı, belleklerimizde. Ne var ki, 
Türkiye'de, hükümetle devletin, birbirinden kopuk ve zaman zaman da birbirine karşı direnen 
iki odak olduğunu da biliyoruz. Devlet, çok kez, hükümetlerin belirleyiciliğinden kurtulmayı 
başarmaktadır. Bunu da devlet, kuruluşundan gelen bazı kurumlara dayanarak, onları kulla
narak sağlamaktadır. Bu kurumların birçoğu, gerek kendi yapısal özellikleri nedeniyle gerekse 
ifade ettikleri anlamlar ve oynadıkları rol itibariyle, demokratik devlet kavramıyla ters düşer 
niteliktedirler. 
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Demokratik kültür politikasını benimseyen, hedefleyen bir Bakanlığın yapması gereken 
ilk iş, bu türden kurum ve kuruluşların, devletin bünyesinden uzaklaştırılması çabalanm sergi
lemek olmalıdır. 

örneğin, Talim ve Terbiye Kurulunun devam ettiği, ona yönelik herhangi bir tartışmanın 
açılmadığı bir ortamda, demokratikleşmeden, demokratik kültür politikasından, hatta kitap 
yasaklamaya son verildiğinden söz edilebilir mi? Bir başka deyişle, devletin temel yapısının ir-
delenmediği bir kültür politikasının demokratik olduğundan söz açılması olası mıdır? Çünkü, 
kültür politikası soyut değil, yaşamın somut oluşumlarına yönelik olmalıdır. Hele, demokrasi 
kültürünü yerleştireceğini programında vurgulayna Kültür Bakanlığı için, bu yaklaşım yaşam
saldır. 

Oysa, aradan geçen bir yıllık süreye rağmen, bu doğrultuda somut bir adım atılmamıştır. 
Böyle bir yaklaşım, merkezî sağ bir partiyle yapılmış olan koalisyonda, sosyal demokrat 

kanada düşen tarihî bir görevdir. 
Demokratikleşmeyi kendisine hedef edinmiş sosyal demokrat bir Kültür Bakanlığının te

mel politik hedeflerinin birisi de, giderek daha ağırlaşan ve hatta hantallaşan bürokrasiyle öz
deşleşme değil, sivil toplumun örgütleriyle bütünleşen ve Bakanlık yapısını o anlamda daral
tan bir yaklaşımı benimsemektir. 

Bugünkü Bakanlık yapısı, bu olumsuz anlamda, her geçen gün biraz daha genişleyerek, 
devletin içinde bir istihdam merkezine dönüşmüştür. 

Çoğulcu, özgürlükçü, demokratik kültür anlayışı, devletin, kültürel yaşama, hiyerarşik 
ve baskıcı bir anlayışla el atmasına hak vermez. Çağdaş anlayış, devleti, kültürel özerkliği sağ
lamakla yükümlü kılar. Bu anlayışta devlet, toplum bireylerinin, alt kültür gruplarının, eşit 
olanaklarla kültürel zenginliklerini ifade etmelerinin zeminini, altyapısını hazırlayıp, kültürel 
yapının kendi dinamizmi ile gelişmesine katkı yapar, kendisini bir kültür ve sanat kurumu gibi 
görmez. Ülkemizde, bunun tersi bir uygulama vardır. 

Devletin balesi, operası, tiyatroları, orkestrası vardır. Bu kuruluşlar, sanat yaşamının, kül
türel gelişmenin önünde engel oluşturmaktadırlar, öncelikle, bu alana uygun düşmeyen, ya
kışmayan bir devlet bürokrasisiyle biçimlendirilmeleri, sanatçıları tembelleştirmekte, yaratıcı
lıklarını törpüleyip, öngörüden üniformalann gereğini yapmaya sürüklemektedir. 

öbür yandan, devletin büyük olanaklarım'kullandıkları için de, diğer girişimleri ezmekte, 
sivil girişimler karşısında haksız rekabet oluşturmaktadır. Halk ise, bu kurumlann semtlerine 
uğramamaktadır. Böyle olduğu için. Opera Binasının önünde duran bir Ankaralıya sorulan 
bir soruya verileri yanıtta; Ankara'da operanın olmadığı vurgulanmıştır. Konservatuvardan mezun 
olan genç, iş anyordur, iş bulan da, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının binası içinde kay
bolup gitmektedir. 

Dün TRT'nin mikrofon ve ekranlarından uzak tutulan arabesk, özel televizyonların dev
reye girmesiyle,, TRT'nin kapılarını aralamaktır. 

Depolarda saklanan kitapları serbest bırakmaya yönelik merasimlerin ardından, polis, ki
tap fuarını basmaktadır. 

ZlYA HALİS (Sivas) — Yanlış Yapıyor polis. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — İktidardasın, düzelt! 
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Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığının bir yıldır uyguladığı politika, daha çok pratik 
sorunlara yöneliktir. Oysa, değişen dünya ve toplum koşullarında çok hızlı bir kültürel gelişim 
yaşanmakta, birçok alt kültür yapısı ortaya çıkmaktadır: Lümpen kültürü, gençlik kültürü bunun 
örneklerini oluşturmaktadır. Ayrıca, Türkiye, yerel kültür açısından çeşitli zenginlik taşıyan 
bir ülkedir; her yöresi, oldukça kendisine özgü renkler taşıyan bir ulusuz. Ne var ki, bu çeşitli
liği oluşturan kültür öğeleri, yerel boyutlardadır; bunların tek başına evrensel değerler üretme
si, düşünceye ve sanata temel olacak kültür tabanı oluşturması beklenemez. 

Bu tabanın oluşması için, yerel kültürlerin kesişerek kaynaşması, bir senteze ulaşması ge
rekir. Bunu sağlayacak zeminin, koşulların ve altyapıların, Kültür Bakanlığınca oluşturulması 
zorunludur. Bu nokta, bizi, ülkede yaşanan, Kültür Bakanlığının henüz ilgi alanına girmemiş 
olan bir başka soruna, kültür karşıtlığına, değerler savaşımına da götürüyor: Bu, kırkent ayrı
lığıdır. 

Düşünce geleneğinin oluşması için, zorunlu koşulların başında kentsellik ve düşünceye uygun 
bir kültür temeli gelir. Uygarlık, kentlerde yükselir, ülkeye buralardan yayılır. Kentselliğin sağ
ladığı refahın, örgütselliğin ve toplumsal ilişki biçiminin üzerinde yükselen karmaşık, ama in
celmiş bir kültür zenginliği taşır düşünceyi. 

Kentsellik, yapılaşmış bir alanda yaşayan insan sayısı ve yoğunluğuyla ölçülemez. Nasıl, 
göçebe kavimleri rastgele bir araya getirmekle yerleşik bir toplum elde edilemezse, kırsal kö
kenli insanların milyonlarcasını aynı yerleşim alanında toplamakla da kentleşme gerçekleştiri
lemez. Kentliliğe damgasını vuran, nicelikten daha çok, kendine özgü bir niteliktir. 

Ülkemizde otuz yıldır yaşanan kentlere göç olgusu, eskiden kent olan yerleşim birimleri
ni, yozlaşmış dev köylere dönüştürmüştür. Büyük merkezlerin nüfus çoğunluğu, kırsal kökenli 
insanlara geçmiştir. Çoğunluğu elde eden kırsal kökenli insanımız, kendi değerlerini kentli çev
relere empoze etmeye başlamış, kentlere sahip çıkmışlardır. 

Bugün, kent kültürü ve değerleri, temelden tehdit altında olup, gelecek nesillere öncülük 
etmek bir yana, giderek silinme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Gelişmiş ülkelerin tümünde tersi
ne gerçekleşen oluşum, ülkemizde kendiliğin yıkımı yönünde yol almaktadır. Kır-kent çatış
masının yarattığı olumsuz ortam, insanımızı, toplumla uyumlu olmaktan çıkarıp, bunalımla
rın, sertliklerin girdabına sürüklemektedir. ' 

I 

Çağdaş kültür politikalarıyla bütünleşen bir yaklaşımda ele alınıp, tartışılıp, çözüm üre
tilmeden, demokratik kültür politikasını yaşama aktaracağız savı, geçerliliğini koruyamaz. Kültür 
Bakanlığının, vakit yitirmeden, kentlerin varoşlarında yaşayan insanımızın, evrensel kültürün 
ve sanatın değerleriyle tanışacağı zeminleri devreye sokacak çalışmaları sergilemesi gerekiyor. 
Kültür merkezleri, tiyatro salonları, müzeler, kütüphaneler, kentlerin en uç noktalarına kadar 
yayılmalıdır. 

Bu alanda çaba gösteren kişi ve topluluklar, tüm olanaklarla desteklenmeli, kitap ve dergi 
basımı özendirilmeli; okuma alışkanlığının yaratalması için tüm araçlar sonuna dek kullanıl
malıdır. 

Eğitim ve öğretimin kültür politikalarıyla organik bağı kurularak, eğitim ve öğretimin kültür 
yaşamına katkı yapacak bir düzenlemeye tabi tutulması gerçekleştirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Anadolu Yarımadası, binlerce yıl içerisinde, nice büyük uygarlıkla
rın bir süre sonra küllendiğini görmüştür. Bu somut gerçeğe karşın, insanımız, büyük yanlışlıklan 

— 451 — 



T.B.M.M. B : 51 24 . 12 . 1992 0 : 2 

dün kimsenin düşünemeyeceği yoğunlukta sağlıksız girişimleri gündeme getirebilmekte; aza
lan, yok olan değerleri bir süre sonra aramaya koyulmaktadır. Dün Anadolu'da gördüğümüz 
birbirinden güzel doğal ve tarihsel çevre bugün yok olmaktadır. Gelecek kuşaklar ise, nasıl bir 
tarih derinliğine, köklü bir kültür birikimine,ikinci kez yaratılma olanağı olmayan yerleşim alan
larına sahip olduklarını bilemeyeceklerdir. 

Bu olumsuzluğun yaşanmasında kimin, hangi siyasal kadronun ihmali ve kusuru bulu
nursa bulunsun, Anadolu'nun, geçmişten geleceğe akan ürünleri, geleceğin insanının yararla
nacağı güzellikleri, incelikleri, bilgileri yok olup gitmiştir ve gitmektedir. 

Tarihsel ve kültürel mirasın zenginleştirilerek sürdürülmesi, bilinçli ve kararlı bir yaşam 
biçimidir; ama, bugüne değin, bu gerçek, ülkemizde anlaşılmamıştır. Eğer, bizler de, gelecekte 
doğabilecek sorunları önceden sezemezsek, ulusumuzun çok şeyi yitireceğini, bunun bedelini 
de çok ağır ödeyeceğini göreceğiz. 

Eğer, çağın tüm karmaşası içinde, sağlıklı, birikimli ve sancıları az bir toplum yaratmak 
istiyorsak, tarihsel ve kültürel mirasımızı sonuna kadar değerlendirmeliyiz; geleceğe dönük ipuç
larını onda yakalamayı bilmeliyiz. Gelecekteki insanların, son derece çeşitlilik ve hareketlilik 
içinde, bütünlüğü arayan bir yaklaşımı egemen kılmaları, biraz da buna bağlıdır. 

Tarihî ve kültürel varlıklarımız, bir yaşam nedeni ve sevinci olmalıdır. Bunun için, geçmiş
ten geleceğe akıp gelen değerleri korurken, yeni değerler yaratacak çağdaş yöntemleri yakala
yıp geliştirmek zorundayız. » • 

Anadolu, doğal çevresi zengin, binlerce yıldan beri oluşan köklü değerler, çok yönlü gir
diler barındıran bir toprak parçasıdır. Oraya, doğudan, batından, her yönden, tarihin her dö
neminde kültürler akıp gelmiş, bunlar Anadolu'da yeni sentezler oluşturmuş, çeşitlilik ve zen
ginlik yaratmıştır. Dolayısıyla, Anadolu bu doğal ve kültürel zenginliğine çok özen gösterilme
si gereken bir toprak parçasıdır. Anadolu, işte bu zenginliği, bütünlüğü ve çeşitliliği bize ulaş
tırmıştır. İster dışarıdan getirilsin, ister Anadolu'da üretilmiş olsun; ama, her gelen burada yo
ruma uğramıştır. Böylesi tarihsel ve kültürel mirasın, zengin doğal çevrede, bütünlük duygu
suyla ve yaklaşımıyla korunması kaçınılmazdır. 

Anadolu'nun son derece zengin, çekici bir doğal yapıya sahip olması, turizm denen olgu
yu da gündeme getirmiş; turizm, doğru ve sağlıklı olarak ele alınmadığı için yıpratıcı olmuş, 
kültür ve tarihî mirasımızın çok hızlı bir şekilde yok olmasına da katkı yapmıştır. 

Kültürel mirasımızın her boyutu için ortak yaklaşımlar ortaya koymamız, bunu, ulusal 
bir kampanyaya dönüştürmemiz, tutarlı, yoğun çabalarla konuya süreklilik kazandırmamız ge
rekmektedir. Kültür Bakanlığı, ister turizm ister sanayi yatırımı olsun, yapılacak tüm araştır
maları, tarihsel, kültürel alanda da değerlendirmelidir; tarihî ve kültürel varlıklarımızın bozul
masına, yok olmasına neden olan girişimlere engel olmalıdır. 

Kültürel varlıklarımızın korunması çalışmalarına ve organizasyonlarına yerel yönetimle
rin katılmasını sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, 5 dakikanız var... 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, kültür politikasının dış dünyaya yönelik kısmının ağırlık merkezi

ni, Orta Asya Türk cumhuriyetleri oluşturmaktadır. Kuşkusuz bu hususta ciddî bir plan
lamaya gidilememiştir. Türkiye'nin bu uluslara hangi çerçeve içinde önderlik edeceği de 
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somutlaştırılamamıştır. Bu doğrultuda atılan adımlar, son derece yetersizdir ve bir oranda da 
tartışmaya açıktır. Geniş, kapsamlı ve katılımlı tartışmalarla saptanacak ilkeler doğrultusunda 
oluşturulacak bir planlamanın öncülüğünü ve önderliğini, Kültür Bakanlığının yapması ge
rekmektedir. 

Türkiye, değişen kavramların odak noktasında ve kültürel geçişlerin kavşağında bulun
maktadır. Bu konumu, Türkiye'nin Batı dünyasında oynadığı uluslararası politik ve kültürel 
rolü de değiştirmektedir. Bu durumda, Batıyı yeniden algılayan, tartışan ve yorumlayan, o ara
da Türkiye'nin Batı'daki yeni boyutunu anlatan bir dizi yeni atılıma gereksinim vardır. Bakan
lığın bu eylemleri bir an önce başlatmasını diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 1993 malîydi bütçesinin, uluslaşma sürecinin sancılarını yaşayan, 
ekonomik, siyasal sorunların yarattığı sıkıntılarla kıvranan ülke insanımızın evrensel kültürün 
değerleriyle yoğrulmasının gerekli kıldığı çalışmaları yürütmek, tarihî ve kültürel varlıklarımı
zı koruyacak önlemleri devreye sokmakla yükümlü Kültür Bakanlığına başarı kaynağı olması
nı, ülkemize ve ülke insanına güzellikler getirmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — 21 milyar harcanan Pamukkale için de teşekkür et... 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Babanın mirasından mı verdin (!).. 
M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Pamukkale'den niye hiç bahsetmedin? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Refah Partisi Grubu adına, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, buyurun. (RP sıra

larından alkışlar) 

Sayın Çelik, 15'er dakika mı?.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RP GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Refah Partisi Grubu adına, Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyo
rum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi hürmetle selamlarım. 

Tanzimattan bu yana Batıyı resmî devlet politikası yaptık; kitabeleri, çeşmeleri, camileri, 
konakları hâk ile yeksan ettik; kılığımızı, kıyafetimizi, musikimizi, edebiyatımızı, mimarimizi, 
folklorumuzu, bizi biz yapan ne varsa hepsini toptan inkâr ettik. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Tebrik ederim (!..) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Fakat, neredeyse, Batılı olamadık. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; gruplarınızın da sözcüsü gelip konuşacak. 
Devam buyurun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Bin yıllık farkın şerefli ve haysiyetli mevkiinden 
el kadar yere sıbştınldığından beri, tarihî misyonundan istifaya zorlanmaktadır koskoca bir 
millet. Yüzlerce yıl dimdik ayakta duruşu, bütün müesseseleriyle, asırlarca mevkiinde kalışı, 
doğruluğun ölçüsü değil midir? 

Mazinin derin kültürü, onu okuyacak, onu diriltecek himmet sahiplerini bekliyor. 
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Anadolu toprağının her karışında şehitlerin, gazilerin kanı vardır; Şeyh Hayat El Harra-
niler, Şeyh Edebaliler, Bediüzzaman Saidi Nursiler, Mevlana Celaleddini Rumiler, Hacı Bayra
mı Veliler, Hacı Bektaşi Veliler, Şeyh Saidi Kürdiler, Seyit Battal Gaziler, Geyik Babalar, Haz-
reti Eyüb El Ensariler, Nebe Efendiler, Yunus Emreler, bu toprağın bereketli büyükleridir. 

Çeşmeleri, medreseleri, kervansarayları, imarethaneleri, camileri, tekkeleri, bimarhanele-
ri, darüşşifalan, sarnıçları, köprüleri, hamamları, kuş evleri, mektepleri, hastaneleriyle kos
koca bir medeniyeti talan edip, vakıfları satıp, kaynaklarını kurutup, depo, han, çöplük, mey
hane, kumarhane, kerhane yapıp, bu binlerce eserin sahiplerini de, padişahlar, eli kanlılar, du
daklarında kanun olanlar, falakacılar diye baştankara edip, onun devlet anlayışı, idare huku
ku, vakıf sistemi, toprak hukuku, aile hukuku ve cemiyet hayatı hakkında tek bir şey öğretme-
yenler; tarih diye üç kuruşluk Bizans kalıntısını, "aman, kilise taşıdır. Tanrı tapınağıdır, su 
yalağıdır" diye saklayanlar, şehir meydanlarına dikenler, gericiliğin, yobazlığın daniskasını yap
mıyorlar mı?.. 

Yaşamış bir medeniyetin nizamından değil de, köle kanı bulaşmış taştan medet umanlara, 
devri cahiliye âdetlerini tebcil edenlere, şehitlerin, gazilerin evlatları diyebilir misiniz?.. 

Yunah'dan kurtuluşun bilmem kaçıncı yıldönümü diye, bin türlü tantanalarla, Bizans'ın, 
Yunan'ın hela taşı baş üstünde taşınır ve bugün Ayasofya mahzun, kendi kendinin müzesi ola
rak kalırsa ve Fatih bize lanet okumaya devam ederse, bunun neresi kurtuluştur değerli millet
vekilleri? Bu ruhî esarettir, bu cinayettir! 

Selçuklu kötü, Osmanlı öcü, yaşasın Bizans medeniyeti (!..) 
Bağbozumu tanrıları, Afrodit'in zina heykelleri, Efes'in buluşma evleri, insan parçalama 

arenaları, fuhuş festivalleri, esir pazarları!., öyle mi?.. 
Beyler, sizler puthaneleri ihya ediyorsunuz; bu, açık bir irticadır. 
Neden Hicrî yılbaşı hatırlanmaz da, Miladî yılbaşı bütün çıplaklığıyla kutlanır; hele bu

gün, Bosna-Hersek'te, güneydoğuda, Filistin'de, Keşmir'de kan akarken, devletin televizyonu 
Mısırdan dansöz getirir?.. Hadi, özel televizyon kanalları, patlamış birer kanalizasyon gibi ah
laksızlık neşrediyor (RP sıralarından alkışlar) buna kılıf hazırlıyorsunuz; ama, bu milletin ver
gileriyle kurulan devletin televizyonunda milliyetçi, muhafazakâr, nurlu Demirel'in (!) devri 
Hükümetinde, bu rezalete ne demeli?.. (RP sıralarından alkışlar) 

Sabaha kadar, devletin özel arabaları, sarhoşları taşımak için seferber edilir! Niçin?.. 
Bu bozuk düzenin devamını isteyen vurguncular, sadece madde planında milletimizi kur

taracaklarını iddia ediyorlar... ortada bir bozuk düzen var; her şey birbirine karışmış... Nasıl 
anlatmalıyız bu hercümerci?.. 

Tekniğin zirvesinde olmasına rağmen, mutsuzluğu, esrarı, fuhuşu, homoseksüelliğiyle ça
tırdayan hasta bir Batı uygarlığı; bütün dinlere, medeniyetlere, devletlere, sermayedarları ve 
altın babalarıyla savaş açmış bir siyönizm ve bütün bunların ortasında biz... 

Neden, kendi medeniyetimize sahip çıkmak, onu diriltmek, Ortadoğu'nun, Kafkasların, 
Balkanların lideri olmak dururken, bu hastalıklı Batı kültürü ile medeniyetine yapışalım veya 
onların uydusu.olalım, neden? 

Asrı saadetin erişilmez ahlak ve ruh abideleri, velilerin örnek hayatları, Endülüs harikası, 
bunca ilmî asar, Eyyübüer, Selçuklular ve Osmanlı medeniyetleri birer yaşanmış gerçek olarak 
dururken, bütün bunlara kaynaklık etmiş tslam ortada iken, neden başka bir şeye ihtiyaç du
yalım?.. Düşünmeye ve tetkike değmez mi, değerli milletvekilleri?.. (RP sıralarından alkışlar) 
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Çünkü, sıhhatli bir bünyeden bu duruma düştük. Her türlü fikrin sergilendiği bir zaman
da yaşıyoruz. Memleketimiz Ortak Pazara tam üye olmadı; ama düşünce sahası, Avrupa pa
tentli bütün fikirlere.açık; kendi medeniyetimiz ise bir köşeye sıkışmış veya sıkıştırılmış, bekli
yor; keşfedileceği günü bekliyor; sessiz, ama vakur; bütün tarihî hüviyeti gibi, evlatlarının yü-
zelli yıllık kaçışını affetmeye hazır bir baba tavrıyla. 

Temel değerlerini yitirmiş, bugün Hırka-i Saadet'te bulunan kutsal emanetleri, binlerce 
cilt, ata yadigârı ruh medeniyetimizin kitaplarını okuyabilecek bir uzman bile yok, Topkapı 
Sarayında da, Konya Yazmanlar Müdürlüğünde de!.. 

Bugün, resmî ideolojinin bütün kurumlarında, Batıcılığın resmî yayıncılığını yapmaları
na rağmen, hâlâ ismimiz, "geri kalmış ülke"dir ve hâlâ kabahat, sahneden çekilmiş bir mede
niyette, kültür ve fertlerin vicdanlarına itilmiş imandadır! 

Bu ne anlaşılmaz kin, bu ne büyük saplantıdır?!. Biz, ruh tahripçileri olan bu kültür emper-
yalistleriyle hesaplaşmak zorundayız. 

Liberalizmin, yeni dünya düzeninin temelinde, sömürü yatar, israf yatar. îşte, 722 milyar, 
bale ve opera için ayrılmış (!) Hani serbest piyasa ekonomisini savunuyordunuz? 

Gelin, bu opera ve baleyi özelleştirin ve halkımızın geri kalmışlığına da, bu kalacak parayı 
sarf edin; biz de sizi kutlayalım Sayın Bakan. (RP sıralarından alkışlar) Ama, olmaz! O mutlu 
azınlığı memnun etmek, tüm halkı memnun etmekten daha üstündür! Hani sosyal adalet, ha
ni küreselleşmek?.. Bal gibi, bir halktan kaçıştır. Mutlu, putlu azınlığın parasal sefaletiyle, yı
ğınların parasız rezaleti... 

Bugünün Türkiye'si, Batıcı politikacıların ve rejimin eseridir. Ne gariptir ki, bozuk düze
ni yapanlar da,,karşı çıkanlar da kendileri... Batılılaşmanın yerli temsilcileri -hatta- Batılılaş
manın en son aşamasına özlem duyuyorlar. Oysa biz, insanı kalbiyle kucaklayan bir medeni
yete sahiptik. Gemaatçi, bütüncü cemiyetimizin bünyesine, Batı'nm ezeli hastalığı sokuluyor: 
Kumarhaneler, meyhaneler, bir sürü haneler... 

Yetişmekte olan nesillerin üstüne asit dökülüyor. Onları birer seks manyağı, homoseksü
el, cinsî sapık yapan seks filmlerine, "dur" diyemeyen bir idare! 

"Temel İçgüdü" adıyla bir film, haftalardır, Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin pek çok yer
leşim bölgelerinde oynatılıyordu; ancak, 16.12.1992 tarihinde, Grubumuzun suç duyurusun
dan sonra durduruluyor... (RP sıralarından alkışlar) 

Bugün, Anadolu Ajansının bülteninde Sayın Başbakana bu soru soruluyor; "eğer icra yap
saydı durdururdum" diyor, "ama hukuk yaptığı için durduramıyorum" diyor. 

Buradan sesleniyorum Sayın Başbakana: İngiltere'ye gittiğin zaman, "onların değer yar
gılarını alıp getireceğiz" diyorsun; ama, insanımızın değer yargılarıyla alay eden homoseksüel 
bir filmi, icra, yani Sayın Fikri Sağlar yasaklasaydı "ben onu açardım" diyorsun... Yazıklar 
olsun sana! (RP sıralarından alkışlar) 

"Köhnemiş Osmanlıyı uygar fikirlerle ortadan kaldırdık; hâlâ Osmanlıdan bahsetmek çağ-
dışıhktır..." 

Peki, İhtişamlı Osmanlı Sultanları Sergisini, ne yüzle, ülke ülke gezdiriyoruz?.. Evvela, 
ders kitaplarımızda ruhuna düşman olduğumuz Osmanlıya düşmanlıktan kurtulalım da, töv
be edelim de... Yoksa, sorarlar insana: "Düşman olduğun medeniyetin, eserlerinden, nakışlar 
rından, mimarisinden, evlerinden, kiliminden sana ne sevgili bakanım?" diye sormazlar mı 
insana? (RP sıralarından alkışlar) 
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Çünkü, o nakışta, o taşta, tahtada, levhada gördüğün şey, bir imandan kaynaklanan zev
kin, taşta, tahtada, bezde, levhada, madendeki aksidir. 

Hayat suyunu kıstın, "neden ağaç kurudu?" diye bir de soruyorsunuz!.O insan ve o me
deniyet, o ruhla kaimdir ve rejim, onun amansız düşmanıdır. 

"Mumsuz baldır şeriat, tortusuz yağdır tarikat, dost içün balı yağa pes niçün katmayan
lar..." Allah Allah!.. Yunus ne diyor böyle? Neden Yunus'un yakasına, "Seni gidi şeriatçı, üm
metçi, hû'cu, takunyacı, tarikatçı, yobaz" diye yapışmazlar acaba?! Yunus Divanını niçin top
latmazlar?" Yunus ilahisini söyleyerek ayin yapıp, laikliğin temeline dinamit koyanlar yakalandı" 
diye radyodan, televizyondan, gazetelerden yayınlamazlar da, üstelik, Yunus Emre oratoryo
su, heykeli yaparlar! Ama korkuları, Yunus'u yaşamak isteyenlerdendir, yoksa, yapılanlardan 
değil. Biz, Yunus'u yaşayacağız!.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Heyecanlanma bu kadar; çok heyecanlısın. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Hele, Mevlana törenleri... Bu laiklerin (!) vaz

geçmedikleri asrın sosyetik nefisperest insanı, günahkârlığın vicdanî sızısını bu törenlerle tat
min etmek isteyenler, Mevlana'yı çarpıtırlar; Mevlana'yı günah çıkaran, bir rahip, hatta Ke
malist bir derviş seviyesine indirirler; ne yardan ne serden vazgeçerler; hem "nefse dokunma" 
hem de "vicdan sızımı dindir" diyorlar... olmaz ki, böyle cahillik olmaz ki! 

Bunların Mevlana ve Yunus merakı, zevki ve alakası, bir turistin merakından öteye geç
mez. Turistte belki bu alaka, gönlünü teslim edeceği bir yolun kapısıdır; ama Türkiyeli insan 
için, yaşanılmamış, tatlı acı hatıralar bırakmamış, bir zamanların mümin insanlannca inanıl
mış, bugünün modern insanı tarafından terk edilmiş bir inançlar manzumesinin kalıntılarıdır. 

Asrın Türkiyeli insanı Islamı anlayamaz; çünkü, yaşanılmamış ve defteri kurtarıcı zan
nettikleri imaj ile durulmuş ölü mıntıkalarda abıhayat fışkırmaz; istediğin kadar asrın modern 
sondajlarını yap... Yunus da, Mevlana da, Hacı Bektaş da, Hacı Bayram Veli de, o dinin ve 
o ruhun insanlarıdır. Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı, Hacı Bayram Veli'yi sevip de Haz-
reti Muhammed'e düşman olmak, akarsuya bayılıp, kaynağına küfretmeye benzer. (RP sırala
rından alkışlar) O akarsu, o muhteşem kaynağın eseridir. 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyet nesli, Osmanlıyı tanımıyor; çünkü, gözlerini, Osman
lının enkazı üzerinde açtı; ardından, reddi miras ederek, enkazı dahi silip süpürdü. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Yok öyle bir şey. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sultan kim olacak?! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Layık kimse, o olur. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sultan sen mi olacaksın, Erbakan mı?! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Milletin iradesi neyse, o olur. (RP sıralarından 

"Bravo" sesleri, alkışlar) • " . 

Bu mirastan potansiyel olarak kalanlar, yani Çanakkale'yi, Yemen'i, Seddülbahir'i, Gaz-
ze'yi görmüş olanlar da, artık birer birer aramızdan çekildiler gittiler ve istenmeyen maziyi de 
beraberlerinde götürdüler; dili, dini, musikiyi, mimariyi, edebiyatı, hukuku, hâsılı, batan ge
miden, can pahasına, kan pahasına kurtarılmış ne varsa mezara taşıdılar; onlarla beraber gö
müldüler ve biz cumhuriyet nesli, ellerimize tutuşturulan balonlarla boşlukta asılı kaldık, 
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Onlar, buzlu camların, sisli ufukların ardında kalan Osmanlıyı anlatır; hemen yani başı
mızda bütün haşmetiyle duran, fakat artık konuşmayan, boynu bükük, hüznüyle günbegün 
eriyip kaybolan ecdadımızı anlatır. Onlar, kaybolan bir dünyanın hatırası karşısında saygı, yok
luğu karşısında dökülen gözyaşlandır. 

Cumhuriyet neslinin geçmişinden kopuşu tedrici olmamıştır; belli bir diyalektikle geçmişi 
aşmamıştır; birdenbire, cebrî ve Üstten gelen bir baskıyla geçmişinden koparılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çelik, süreniz dolmuştur. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Toparlıyorum. 
BAŞKAN — "Toparlıyorum" yok bu fasılda. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Müsamahanıza sığınarak bir cümle söylemek 

istiyorum; eksik kalmasın yani. ' , 
BAŞKAN — Doğrudur; ama, bir önceki oturumda, yüksek huzurda açıkça bir şeyler söy

ledim; söylediğimi çiğnemeye mecbur etmeyin beni. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Arkadaşım müsaade ederse, 5 dakikasını almak 

istiyorum söz süresinin. 
KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) — Müsaade ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Xtaoğlu'nun konuşma süresinin 5 dakikasını alıyorsunuz. 
Devam buyurun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Cumhuriyet neslinin geçmişinden kopuşu tedri
ci olmamıştır; belli bir diyalektikle geçmişi aşmamıştır; birdenbire, cebrî ve üstten gelen bir 
baskıyla geçmişinden koparılmıştır. Bu, bir yabancılaşmaydı; bu yabancılaşmanın gerçek yü
zü, artık ortaya çıkmıştır. 

Türkiyeli gerçek aydına, kafasında cemiyetin sancısını taşıyan insana bir vazife düşmekte
dir: Hesaplaşmak... Nasıl ve kiminle?.. Bütün Batılılaşma dönemiyle ve Batıcılara zemin ha
zırlayan bizim yanlış tatbikat ve idrakimizle. 

"Bizi senden ayırdılar 
İzbeliğe kapattılar > 
Bir âlemden kopardılar 
Ve biz bilemedik seni, biz bilemedik seni" diye kıtalar düzüp, yeni bir heyecanla yollara 

düştük. Baktık, "öcü" dedikleri harfler, vahiy ülkesine alıp götüren birer katarmış. Dibine 
darı ektikleri kelimelerin, meğer asaletiymiş, bütün günahı!.. 

Bir gecede yakılıveren yalıların, fuhuş yapılan vakfiyelerin, şarap patlatılan külliyelerin, 
zar fırlatılan tekkelerin, depo yapılan camilerin; satılan, yıkılan, çürütülen arşivlerin; beton 
canavarlarla yutulan cumbalı evlerin... Anamın örtüsü, babamın zikri, dedemin vakarı, nine
min Yunus'u, Fuzuli'si, Kuddusi'si, İbrahim Hakkı'sı, Nâbi'si... 

Hey bre hey!.. Nereden düştük bu izbeye? Kim itiverdi bizi böyle sinsice, rezilce?.. 
Söyleyin batıl ideolojiler: İnsanımıza ne verdiniz? Hani gönül âlemimiz? Nerede, onun 

iç mimarisini kucaklayan projeler, programlarınız?.. Yok. 
Artık, bunca çileye "son" diyoruz. Geleceğin "adil düzen" inde cihadımız, fikir ve ruh 

cephesinde, ahlak ve insan cephesinde olacaktır. 
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Evet; Türkiye, Batılılaşmanın yüzelli yıllık finalini oynuyor artık. Batı'nın canavar, vahşi 
kapitalizminin kapıkulu olmaktan kurtulmanın zamanı geçti ve geçiyor... 

"Zaman olur çağ olur 
her gün onların olmaz ya 
Bir gün bizim çağ olur" diyor ve mübarek Regaip Kandilinizi kutluyor, saygılarla huzur

larınızdan ayrılıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — "Bütçe hayırlı olsun" demedin! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bakanlığımızın bütçesi hayırlı uğurlu olsun. 

BAŞKAN — Sayın Çelik 3 dakika fazla kullanmış oldu; bu itibarla, Sayın Ataoğlu, sizin 
12 dakikanız var efendim. 

Refah Partisi grubu adına, Bingöl Milletvekili Sayın Kâzım Ataoğlu. 
Buyurun Sayın Ataoğlu. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun düşüncelerini belirtmek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarken, Kültür Ba
kanlığı bütçesinin Bakanlığımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. (RP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kültürün bir tanımını yaparak sözlerime başlamak 
istiyorum. "Kültür" kelimesi, çeşitli manalara gelmektedir. Batı Avrupa dillerinde "yüksek, 
umumî bilgi" anlamına gelen kültürü, "bir milletin tarihi derinliklerinden gelen, dinî, ahlakî, 
iktisadî ve sanatla ilgili değer hükümlerinin toplamı" şeklinde tarif etmek mümkündür. Bu 
değer hükümleri, millet fertlerinin hayat anlayışını, tavrını, edasını, zevkini meydana getirir. 

Kültürlerin, diğer milletler tarafından beğenilir, benimsenir ve kendi hayatı içinde kulla
nılır hale gelmesine de "medeniyet" diyoruz. Bu bakımdan, milletlerarası ortak değerler sevi
yesine yükselen anlayış, davranış ve yaşama vasıtalarının bütününe de "medeniyet" denilebi
lir. İşte, bundan dolayıdır ki, kültürler millî, medeniyetler ise milletlerarasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk kültürünün kökleri, bir yandan Orta Asya'ya 
uzanırken, diğer yandan da Mekke'ye gitmektedir. Bilhassa Selçuklular ve Osmanlılar, Orta 
Asya'dan getirdikleriyle Islamiyetten aldıklarını terkip etme hünerini göstermişler ve "İslam 
Türk Kültürü" adını verdiğimiz orijinal bir kültür ve medeniyeti meydana getirmişlerdir. Bu 
itibarla, bizim kültürümüzün temelinde, dil, din ve sanat vardır. Millî kültür bütünlüğü de, 
ancak, dinin, dilin, sanatın ve tarihin doğru öğretilmesiyle mümkündür. Zaten Kültür Bakan
lığının da amacı, millî, manevî, tarihî ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, değerlen
dirmek, yaymak, tanıtmak ve bu suretle de millî bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, millet olarak, dünyanın en zengin kültür biriki
mine sahip bir milletiz. Kültürümüzü çağın idrakine söyletebilmeyi başarabilirsek, teknoloji
nin gelişmesi, millî kültürümüzün bütün insanlığa ulaşmasına yol açabilir; ancak, bunun için, 
Batı taklitçiliğini terk ederek, kendi kaynaklarımıza ulaşmamız gerekir. 

Bize göre, ülkemizde gerçek demokrasinin yerleşmesinin ön şartlarından birisi, tslam kül
türünün, bu toplumun meşru kültür temeli olduğunun kabul edilmesi ve bu gerçeğin hazme-
dilmesidir. 
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Ülkemizde bu konuda bir millî mutabakatın oluşmasını diliyoruz. Çünkü, bu millî muta
bakat oluştuğu zaman, millî kültüre bakış meselemiz, siyasî kavga konusu olmaktan çıkacak 
ve genel kabul haline gelecektir. Bunlar gerçekleşmeden, şuurlu ve gaye sahibi insanlar yetiştir
mek mümkün değildir. 

Gençliğe bilgisayar vermek, öğretmek, nihayet, çağın bir aletini tanıtmaktır; ama, asıl olan, 
gençliğin ruhunu, gönlünü ve vücudunu sahipsiz bırakmamaktır. Yapıcı, inançlı, feragat ve ce-

• saret sahibi, mesuliyet duygusuyla hareket eden gençlik, stadyumlarda değil, şuurlu bir kültür 
politikasının takip edileceği tedbirlerle yetiştirilebilir. 

Bu bakımdan, Kültür Bakanlığının hedefinin ve ruhunun, mutlaka millî olması gerekir; 
( zaten, millî olmadan, milletlerarası camiada saygı görmek mümkün değildir. 

Ülkemiz şu anda, millî kültür ihmalinin acı sonuçlarını yaşamaktadır. Ekonomiden dış 
politikaya, israftan dil fukaralığına kadar her derdin temelinde, millî kültürden nasibini ala
mamış şuursuz insanımız vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelinen bu noktada, Batı'ya mahsus,belli bir hayat 
tarzını ve anlayışını yayma gayreti içinde olan kültür emperyalizmi, hayatımızın her safhasın
da kendini göstermekte, millî kültürleri imha etmekte veya dejenere etmenin yollarını ara
maktadır. 

Kültür emperyalizmin bu tesirleri sonucu, Türkiye'de farklı kültür değerlerine bağlı in
sanlar, düşünceler ve bunların doğurduğu farklı anlayışlar, inançlar ve yaşayışlar nedeniyle, 
millet fertlerinin birbirlerini tanımamaları, insanlarımızın aralarındaki manevî bağların kopuk-

. Iuğu vemillet bütünlüğünün zayıflaması gibi olaylar, kendini göstermektedir. 

Bu bakımdan, millî kültür politikası, ülke ekonomisi kadar ciddî bir şekilde düşünülüp 
ele alınmadan, devlete sahip olmak ve millete yön vermek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; millî kültürümüzü parçalamayı ve yok etmeyi hedef
leyen zihniyet, fırsat bulduğu zaman zorla, bulamadığı zaman ise.hileyle ülkemizi ele geçirme
ye çalışmış, kültür zenginliklerimizi yağmalamış, dinî ve millî duygu ve değerlerimizi tahrip 
etmiş, direnenleri lekeleme ve imha yoluna giderek, kendine uygun kadrolar yetiştirmek için 
her yola başvurmuştur. Böylece, millî ve mukaddes değerlere bağlı toplumumuzun karşısına, 
yine kendi toplumumuzun içerisinden, bu değerlere ters düşmüş ve yabancılaşmış kadrolar çık
mıştır. Sizler de takdir edersiniz ki, bir ülkede değerler ikizleşince, kadroların da ikizleşmesi 
ve çatışması kaçınılmaz olur. 

Bir zamanlar Türkiye'de, Batılılaşma sevdası başlamış, laik olma iddiası ortaya atılmış; 
bu ikisinin Türkiye'de yerleşebilmesi için, bize ait, millî kültürümüze ait ne varsa karşı çıkılmış 
ve tahrip edilmiştir. Bundan dolayı, Batılılaşmayı isteyen aydınlarımızla halk arasında bir uçu
rum meydana gelmiş; Türk aydınları, böylece, halk nazarındaki itibarlarını da yitirmişlerdir. 

İşte onun içindir ki, bu aydın - halk uçurumunu kapatmak, kadroların ikizleşmesini ve 
çatışmasını önlemek için, millî tarihimizi, hem bir fikir kaynağı hem de bir ibret levhası olarak 
kabul etmeliyiz. Çünkü biz, bütün dünyaya medeniyet dağıtan ve Yunus Emre'lerde, Mevla-
na'larda ifadesini bulan sevgiyi ve hoşgörüyü, bitmeyen bir aşkla insanlığın istifadesine sunan 
, bir kültürün sahibiyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; millî kültürümüzle ilgili bu genel değerlendirmeden 
sonra, Bakanlığımızın kültürel faaliyetlerine ışık tutmasını temenni ettiğim birkaç hususu kısa 
başlıklar altında arz etmek istiyorum. 
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Millî kültür ve tarihimizi yansıtan eserlerin yazılıp sahneye konulması, tiyatro ve operala
rımızda yerli ve millî oyunlara daha da çok ağırlık verilmesi gerekir kanaatindeyim. 

Çinicilik, el sanatları, hat sanatları ve seramik gibi sahalara Kültür Bakanlığı daha çok 
ilgi göstermeli ve bu önemli kültür varlıklarına karşı maddî ve manevî alakasını daha da artır
malıdır. 

Orta Asya'daki Müslüman Türk cumhuriyetleriyle kültürel münasebetler sön derece sık-
laştırılmalıdır. Bu cumhuriyetlerde bugüne kadar kültür merkezlerinin açılamaması ve kültür 
müşavirlerinin atanamamasını, bir eksiklik olarak görmekteyiz. 

Fatih Sultan Mehmet Han'ın iradesi doğrultusunda Ayasofya'nın onarılması ve camiye 
çevrilerek ibadete açılmasını, bütün bir milletin arzusu olarak bir kere daha ifade etmek is
tiyorum. 

Rus kültürünün bir ürünü olan baleye Bakanlık bütçesinden ayrılan miktarın fazla oldu
ğu ve bu ödeneğin bir kısmının millî kültürümüzün diğer sahalarına aktarılması gerektiği dü
şüncesindeyim. 

TRT ile işbirliğine gidilerek, millî kültürümüzü tanıtıcı programlar yapılmalıdır. 
Yine ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığıyla işbirliği yapılmak suretiyle, eğitimde millî kültür 

anlayışı ön plana çıkarılmalı; millî kültürümüzün devamlılığının sağlanması açısından, Osman-
Iıcanm, ortaokullardan itibaren, hiç olmazsa seçmeli ders olarak okutulmasına Kültür Bakan
lığımız öncülük etmeli, bu sahada kendine düşen gayreti göstermelidir. 

Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu döneminde millî kültürümüzün temelini oluşturan bilim, 
edebiyat, tarih ve sanat alanlarında kaleme alınmış eserlerin millî kültürümüze kazandırılması 
açısından bu eserler, mutlaka günümüz Türkçesjne çevrilmeli ve Kültür Bakanlığı bu konuda 
teşvik edici olmalı ve öncülük yapmalıdır. 

Bu düşüncelerle, Kültür Bakanlığı bütçesinin millî kültürümüze fayda getirecek alanlarda 
kullanılması dileğiyle, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diler; Yüce Heyetinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Erzincan Milletvekili Sayın İbrahim Tutu. 
Buyurun Sayın Tutu. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 1993 yılı Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi en içten saygılarımla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önümüzdeki yılın, Bütün insanlığa ve ülkemize mut
luluk ve esenlik getiren, siyasî ve sosyal barış yolunda önemli adımların atıldığı, böylece gele
ceğe ilişkin umutların korunduğu, sonuçta da bütün insanlığın daha güzel yarınlar için buluş
tuğu bir yeni, yepyeni bir yıl olmasını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, kültür, insanın veya bir toplumun içinde yaşadığı çevre ve ortamla 
uyuşma ve çatışma sürecinde yarattığı bilgi, düşünce, sanat, teknoloji, değer, gelenek ve göre
neklerin tümüdür; kültür, toplumun bu süreç sonunda oluşan birikimidir. Bütün bu süreç içinde, 
değer yargıları gelişiyor, toplumsal bellek de, gelişen olayları değerlendirip yerli yerine oturtuyor. 
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Kanımca, bugün geldiğimiz noktada sorulması gereken, "Dünya nereye gidiyor? Biz ne
reden geldik, nereye gidiyoruz?" sorularıdır. Hepimizin sıkça tekrarladığı gibi, bugün, dünya, 
oluşan yeni koşullar çerçevesinde bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Barış, insan hak ve özgür
lükleriyle katılımcı.demokrasinin her kıtada, her ülkede ve en küçük yerleşim biriminde geçer
li kılınması, insanlığın ortak özlemi haline gelmiş bulunuyor. Bütün bu değerlerin yanı sıra, 
ekonomik demokrasinin de önemi gitgide anlaşılır oluyor. 

Her türlü inanç sisteminde yer eden ve insanlığı ortak ideallerde kenetleyen bugünkü dü
şünce ve inanç düzeyini, bundan on yıl önce hangimiz öngörebilirdi? Ya da, toplumun ve siya
set biliminde uzman olanlar, bu boyuttaki bir değişim ve gelişmeyi öngörseler bile, açıktan ifa
de edebilirler miydi? 

Farklı gelişmişlik düzeyi olan, farklı sosyal, kültürel yapıları bulunan, teknolojiyle tanı
şıklıkları farklı toplumlarda, bu ortak ideallerin her toplum için farklı sürelerde etki yapacağı 
mutlaktır. Elbette, devinen dünyada her şey değişime uğrayacaktır; ama, ülkelerin ve toplum
ların geleneklerinden getirdikleri birtakım etmenler nedeniyle, değişimin sınırları da, süresi de 
toplumdan topluma farklılık gösterecektir. 

ister beğenelim, ister beğenmeyelim; Türkiyemiz de kendine özgü bir hızla bu değişim sü
recini yaşamaktadır. Bugün on yıl öncesine göre sanat anlayışımız farklı: her geçen gün, yeni 
bir teknolojiyle tanışıyoruz. Bir yandan, düne göre özgürleşiyor, öte yandan, yarını kurarken 
kullanacağımız belleğimizi öfkelerden, bağnazlıktan ve ihtirastan arındırmaya çalışıyoruz. Sağ
cısıyla, solcusuyla, inançlısı, inançsızı ye bilgesiyle, karşılıklı hoşgörüye dayalı ortamda dü
şünce üretiyor; bu arada, düşünceyi önyargıdan arındırdığımız ölçüde, toplumsal belleğe bir 
şeyler katıyoruz. Artık "dünyaya da verecek, ondan da alacak çok şeyimiz var" diyebiliyoruz. 
"Demokrasiyle barıştık, çağ ile tanıştık" demeye yüzümüz var. 

Oysa, bundan, çok değil, bir yıl öncesi, böylesine bir toplumsal ortamı ve siyasal iklimi 
hayal bile edemezdik. Bu ortamrve siyasal iklimi sağlayan, 20 Ekim 1991 seçimleridir. O güne 
kadar, ülkeyi 12 Eylel darbecilerinden devralan ANAP İktidarının, gelir dağılımını bozduğu, 
işsizliği artırdığı, sanayileşmeyi sıfırladığı bir Türkiye'yi yaşadık. Devlet yöneticiliğinin ve cum
huriyet geleneklerinin sorumluluğuyla bağdaşmayan bir yönetimin elinde, toplumsal yaşamı
mız, görülmedik bir yozlaşmaya ve çürümeye itildi. Köşe dönmecilik, bir erdem gibi gösterildi; 
en yetkili ağızlardan, yolsuzluk öğütleri verildi. Bu arada, ulusal değerlerimizle oynandı; bu 
da yetmedi, SS kararnamesi gibi, yeni kısıtlamalar getirildi. 

Bu politikalar, etkisini, kültür yaşamında da gösterdi. Birey olarak kendine güvenen ve 
toplumsal dayanışmanın erdemine inanmış vatandaşlar yerine, kendini kurtarma amacına yö
nelik, örgütsüz ve ürkek bir insan tipi yaratılmaya çalışıldı. Düşüncenin özgürce dile getirile-
mediği, sendikal örgütlenmenin alabildiğine engellendiği, yasak kitapların ve yakılan filmlerin 
her türlü gelişmeyi kitlediği bir toplumda, daha estetik ve çağdaş ürünler gelişemezdi. Nite
kim, arabesk kültür, her alanda gelişti ve egemen hale geldi. 

Geçerli anlayışı ve yaklaşımı, topluma, bireye ve onun düşüncesinin ürünlerine yasak koy
mak olan ANAP İktidarından, Helsinki Nihaî senedine veya AGİK sürecine uyması beklene
bilir miydi? Eğer ANAP İktidarı devam etseydi, Türkiye'nin, çağdaş dünyanın genel geçerlilik 
kazanan değerlerin, kendi iç hukukunu ve toplumsal yapısını uydurması da beklenemezdi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 20 Ekim 1991 genel seçim sonuçlarıyla, Türk siyasal 
geleneğinin en büyük iki temsilcisi, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 
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12 Eylül ve onun uzantısı olan ANAP yönetiminin toplumda yol açtığı siyasal, ekonomik, kül
türel yıkıntıyı gidermek ve Türk insanının çağdaş uygarlık özlemine yanıt vermek amacıyla, 
bugünkü geniş tabanlı Koalisyon Hükümetini oluşturmuşlardır. Nitekim, dünyanın içine gir
diği demokratikleşme, insan hakları ve özgürlüklerin ödünsüz olarak sağlanması idealini pay
laşan ve bunları programlarında somut olarak yansıtan DYP ve SHP, başta 1982 Anayasanın 
değiştirilmesi olmak üzere, birçok yasal düzenleme konusunda, daha 20 Ekim seçimlerinden 
önce, âdeta, adı konulmamış bir dayanışmaya girmişlerdi. Böyle olunca da, bu iki partinin, 
ülke sorunlarını çözmek iddiasıyla, halkın iradesi doğrultusunda geniş tabanlı bir koalisyon 
kurması, sanıldığından daha kolay olmuştur; ancak, devralınan olumsuzluklar göz önüne alı
nırsa, bugünkü Hükümetin işinin hiç de kolay olmadığı kolayca anlaşılır. 

Sanırım, bugünkü İktidarın başlıca ereği, toplumun politik, ekonomik, kültürel yaşamı
na ve karar alma süreçlerine katılabilecek ve katılmayı isteyecek vatandaşların yaratılmasıdır. 
Bu da, demokrasi kültürünün, topluma, tüm kurumlan, kavramları ve anlayışlarıyla ve en ge
niş biçimde yerleştirilmesiyle ilintilidir; ancak, böylesine bir demokrasi kültürünün yerleşme
si*, her şeyden önce, vatandaşlık bilincinin yeşertilmesiyle mümkün olur. 

Doğaldir ki, kendi hakkını aramayan, kendi haklarının bilincinde olmayan bir kişi, ne bir 
örgütlenmenin içinde yer alabilir ne de bir örgütün kimliğini kendisinin amacıyla bağdaştırabilir. 

Vatandaşlık bilinci ise, devlet-vatandaş ilişkilerinde, kişiye, bazı sorumlulukları olduğu kadar, 
bazı haklarının da bulunduğunun açıkça anlatılmasına bağlıdır. 

Kişi, eğitiminde, sağlık hizmetlerinden yararlanırken veya yasalar karşısında, kendisine ta
nınan hakların varlığını, o. hakları kullanarak ve somut olarak duyumsamalıdır. 

Hiç kuşkusuz, sadece hukuksal düzenlemeler değil, fakat bunların yanı sıra, bu düzenle
melere koşut ekonomik ve sosyal reformların yapılması da şarttır. 

İşte, vatandaşlık bilincinin gelişmesi, bireysel çabaların bir araya getirilmesine de hız ka
zandıracaktır. 

Kooparatiflerde, sendikalarda, derneklerde ve partilerde, birey, kendi işiyle veya genel so
runlarla ilgili çeşitli roller üstlenecek ve toplumsal yaşamın işleyişine daha aktif olarak katıla
caktır. Bu da, demokrasi kültürünün ta kendisi demektir. 

Demokrasi kültürünün yerleştirilmesi çabasıyla birlikte, yine bireyin üstünlüğünü savu
nan; ama, o arada, köken, ırk din ve dil ayinim-kabul etmeyen; emeğin üstünlüğünü savunur
ken de sınıflararası çatışmaya yol vermeyen bir anlayış geçerlilik kazanacaktır. Günümüz dün
yasının çok odaklılığını, çoğulcu oluşumlarını, ancak, bu boyutlarla tanımlanmış bir demok
rasi kültürünü geliştirerek yakalamak mümkündür. 

Bu yolda atılacak her adım, hoşgörü, uzlaşma ve toplumsal barış açısından bizleri güç
lendirecek; o arada katılımcı demokrasiye yaşam kazandıracak; Türkiye toplumunun evrensel 
bütünleşme sürecini hızlandıracaktır. 

Daha katılımcı bir demokrasinin işleyişi, çoksesli toplumun gereği olarak, daha nitelikli 
kültür ve sanat ürünlerinin ortaya konmasına da yarayacaktır. Bu da, Türkiye insanının, gele
neksel kültür birikimini çağdaş bir anlayışla yorumlaması, dönüştürerek yeniden üretmesi de
mektir. Böylelikle, geleneksel kültür birikimi, çağın duyarlılığını yansıtacak, günün kültürel 
gereksinimini de karşılayabilecektir. Geleneksel kültür birikimi, günlük kültürel etkinlik için
de soluk alıp verecektir. 
• • • < • : ' . , . 
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Devletin, bu amaçla, edebiyata, tiyatroya ve epora, bale, sinema ve plastik sanatların alt
yapısına yönelik desteklerde bulunması gereklidir. Yani, yaratıcılığın ve düşüncenin önündeki 
maddî ve manevî engelleri, hiç vakit yitirmeksizin, devlet kaldırmalıdır. Fakat, devlet, bunu 
yapma çabası içindeyken, kültürel üretimi yönlendirmemen ve onu güdümlememelidir. O, aşıl
mış ve çağ gerisine itilmiş bir politikanın canlandırılması anlamına geleceği gibi, devletin bu 
alan üstündeki sansürcü yaklaşımına da zemin hazırlayacaktır. Oysa, içinde yaşadığımız dün
yada "sansür" demek olan devlet tekeli ve baskısı, çağdaş teknoloji ve iletişim gelişmeleri kar
şısında'fiilen aşılmıştır. Türkiye'de izlenen kültür politikalarının çağı yakalama çabasını belir
leyen en temel yaklaşımlardan birisi de budur. Uygulanan politikaları bu nedenle de destek
liyoruz. 

Kültür Bakanlığının yasalara yönelik düzenleme çabaları, bu doğrultuda atılmış en önemli 
adımlardan biridir. Bir an önce tamamlanmalarını diliyor ve bekliyoruz. 

Nitekim, Kültür Bakanlığının ilk uygulamalarından birisi, yasakçı zihniyete karşı çıkmak 
olmuştur. Kitaplar, kütüphaneler, bir tür tutsaklıktan; sinema ve görsel sanatlar, amansız bir 
sansürden kurtarılmıştır. 

Doğallaşan kültür ortamında üreticiliği özendirirken, halkımızın da kültürel gereksinim
lerinin açığa çıkarılması ve toplum olarak daha çok kültür ürünü tüketimine yönelik önlemler 
alınmıştır. 

Bu yapılırken, herhangi bir ideolojik seçeneğin topluma dayatılması amaçlanmamıştır. Dev
let aygıtı, kapalı bir rejimde görülebileceği üzere, yukarıdan aşağıya resmî bir görüşü hoş tutar 
bir kültür politikası doğrultusunda kullanılmaktan özenle kaçınılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kültür Bakanlığının, bu yıl içerisinde, Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine yönelik yoğun kültürel etkinliklerde bulunması, olumlu bir adımdır. Bu ül
kelerle ilişki kurulması, tarihsel ve kültürel ortak bağlarımızın doğal, hatta zorunlu bir sonu
cudur; fakat, bir o kadar da, Türkiye'nin, son yetmiş yıllık birikiminden türeyen gücüyle ve 
gene o yetmiş yılda elde ettiği kazanımların etkisiyle yaşadığı bir gerçektir. Türkiye, bu ilişki
lerde, ortak kültür bağlarını güçlendirmenin yanı sıra, çağdaşlaşma konusundaki deneyim ve 
birikimlerini de o cağrafyaya taşıyacaktır. 

Ayrıca da, Avrupa, Balkanlar üstünden geçip Orta Asya'ya, Uzakdoğu'ya ulaşan akışı 
somutlaştıracaktır; evrensel bütünleşme olgusunda yeni ve somut bir adım atacaktır. 

, Fakat, bu bilincin, üstünde yaşadığımız coğrafyaya da yöneltilmesi gerekmektedir. Koru
macılık, bu anlamda önemli bir çıkış noktasıdır. Kamuoyuna yansıyan ve büyük ilgi gören Pa-
mukkale ve Kapadokya gibi projeler, doğal ve kültürel mirasın korunmasında, Bakanlığımızın 
ne denli duyarlı olduğunun en açık kanıtlarıdır. 

Hepimizin benimsediğine inandığımız bir başka olay, kültürel değerlerin yıkıntısı pahası
na bir yapılaşmaya izin vermemektir. Bu amaçla, Kültür Bakanlığının, koruma amaçlı imar 
planlan.konusunda verdiği önemi, takdirle karşılıyoruz. 

Ayrıca, gurbetçilerimize yönelik kültür hizmetleri açısından, verimli bir yılın geride bıra
kıldığını görüyoruz. Bakanlığımızca, yurt dışında, özellikle gurbetçi işçilerimizin yoğun ola
rak yaşadığı yerlerde yoğunlaştırılan kültür ve sanat etkinliklerine, oradaki Türklerin yanı sıra 
diğer insanların da katılması, toplumları kaynaştıracaktır. Böylece, sağlıksız eğilim ve sapma
ların, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve dirisel hoşgörüsüzlüğün önüne geçilmesi konusun
da, toplumlar, ortak bir dayanışma duygusu ve istenci oluşturabileceklerdir. 
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Kültür Bakanlığının, kamuoyunun tartışmasına açtığı ve demokratikleşmenin ötesinde ya
ratıcılığı desteklemeyi amaçlayan yasal düzenlemeler de, bir an önce yaşama geçmelidir. Bun
ların arasında yer alan Sinema ve Telif Hakları Yasası, Türk Tiyatro Yasası ve Sanatçıların Sos
yal Güvenliğini Düzenleyen Yasa Teklifleri gün yitirilmeden yasalaştırılmayıdır. 

Bu arada, hiç sinema salonu bulunmayan illerimize sinema salonu kazandırılması, kültür 
merkezleri sayısının neredeyse beş misli artırılmasının planlanmış olması, halk kütüphaneleri
nin niteliklerini geliştirerek sayılarının artırılması ve yerleşik orkestra ve koroların yaygınlaştı
rılmasını, sevinçle ve takdirle karşılıyoruz. 

Söz konusu hizmetlerin artarak devamını diliyoruz. Ancak, bu hizmetlerin devamı için, 
Kültür Bakanlığı bütçesinin de desteklenmesi gereğine inanıyoruz. Oysa, 1993 malî yılı bütçe 
teklifinin incelenmesiyle, bir önceki yıla göre, genel bütçe payının yüzde ll'lik bir azalma gös
terdiği anlaşılmaktadır. ' 

Azalan bütçe payına karşın, yatırımların artırıldığına bakılırsa; Kültür Bakanlığı yöneti
cilerimizin, bu kısıtlı olanaklara rağmen, zengin bir bütçe kültürü geliştirdikleri söylenebilir. 

Kültür alanındaki yatırımların kalkınma çabalarını oldukça etkileyeceği düşünülürse, bütçe 
kültürünün, kaynakları doğru ve verimli kullanmak alanında ne denli önemli olduğu ortaya çıkar. 

Sayın milletvekilleri, bu noktada iki hususa değinmek istiyorum. İlki, Kültür Bakanlığı
nın niçin daha geniş bir bütçeye gereksinimi olduğudur. Bunu saptamak için, 1992 yılında yap
tıklarının, önceki yıllarda yapılanlarla karşılaştırılması gerekir. Birkaç sayısal örnek yermek 
istiyorum: ı 

Sinema sektörüne Bakanlık katkısı 1991'de yüzde 14 iken, bu oran, 1992'de yüzde 74'e 
çıkmıştır. 

Yine aynı şekilde, film yapım ve satın alımları için yapılan ödemelerde artış oranı 1991'de 
yüzde 3 iken, bu oran, 1992'de yüzde 39'dur. 

1991'de mevcut kültür merkezi sayısı 23 iken, 1992'de inşaatı devam edenlerin sayısı 45'tir 
ve 5 kültür merkezine de fonksiyon verilmiştir. 

Devlet tiyatrolarında 1990-1991 döneminde temsil edilen eser sayısı 78 iken, bu sayı, 
1991-1992'de 82'ye çıkmıştır. Opera ve balede ise, 1990-1991'in temsil sayısı, 1991-1992'de 83'e 
taşınarak, yüzde 12'lik bir artış elde edilmiştir. 

Her alanda sağlanan bu artış, Kültür Bakanlığının daha geniş bir bütçeye gereksindiğini 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, Kültür Bakanlığı, 1992 yılında, özel ve kişisel amaçlarla kurulmuş vakıflara değil, 
toplumsal gücünü ve yararlılığını kanıtlamış olan kültürel etkinliklere doğrudan katkıda bulu
nan vakıflara yardım etmiştir. Bu amaçla ve bu doğrultuda, kültür ve sanat hizmetlerini des
tekleme ve özendirme amacıyla 6,675 milyar, yurt sathında yapılacak kültürel etkinliklere ka
tılma amacıyla 3 milyar 357 milyon,yukarıda değindiğim nitelikteki vakıflara da 500 milyon 
lira harcamıştır. 

Kültür Bakanlığının, 1992'de, kimi çevreler tarafından en çok eleştirilen bakanlıklardan 
biri olması, artık, özel kişilere çıkar sağlayan bir bakanlık olmamasındandır. Kültür Bakanlı-
ğı, artık, özel seçim giderlerini karşılamıyor; "Ekspo" gibi uluslararası etkinliklere katkı bulu
nuyor. Bu koşullar altında, kimi çevrelerin getirdiği eleştirilere elbette katılmıyoruz; fakat, on
ları anlayabiliyoruz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, oldukça genç bir nüfusa sahiptir. Gençlerin, 
gerek kendilerini tanımaları, gerekse topluma kendi sorunlarını daha iyi anlatabilmelerinde, 
sanat, başlıbaşına belki de en önemli araçtır. Bununla birlikte, ekonomik koşulların, gençlerin 
herhangi bir sanat dalına yönelmesine engel olduğu bilinmektedir. Yeni yapıtları, yeni sanatçı
lar yetişmemektedir. Bu konuda devletin önlem alması kaçınılmazdır. Yetenekli, ama maddî 
olanaklardan yoksun gençlere burs sağlanması konusunda daha yoğun bir çaba gösterilmesini 
diliyoruz. 

Öte yandan* yeni gelişen buz dansı, ritmik jimnastik ve yer jimnastiği ile uğraşan çocuk
larımızın temel bale eğitimi almaları konusunda, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığıyla koor-
dineli çalışma yapılmasının yararlarına inanıyoruz. 

Kültür Bakanlığının, çocuklara yönelik dergi çıkarmak, müzelerde özel bölümler açmak 
ve her ilde çocuk tiyatrosu gösterisi sahnelemek gibi hizmetlerini şükranla karşılıyoruz. An
cak, çocuklara yönelik görevimizin daha kapsamlı olduğunun ve çocuklarımızın bedenen ve 
ruhen istismarına karşı koymada bütün kamu kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmesi gereğinin al
tını çizmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk dilinin doğru ve güzel kullanımı kadar, yenilik
lere de açık tutulması gerekir. Oysa, Türkçemiz, yıllardır yıkıntıya uğratılmaktadır. Yabancı 
sözcükler, karmaşık cümleler, dayanıksız fiil çekimleri, gereksiz ek ve uzatmalar, gündelik ya
şamda her an karşımıza çıkıyor. Üstelik, bazı medya kuruluşlarının ve özel televizyonların ya
nı sıra TRT'nin de bu konuda yeterince titiz davranmadığını üzülerek görüyoruz. Kültür Ba
kanlığımızın, elinden geldiğince, güzel Türkçenin, yaşayan, canlı bir dil olarak saygı görmesi 
ve geliştirilmesi konusunda üzerine düşeni yapacağından eminiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu noktada, Kültür Bakanlığının geliştirmeye çalıştığı 
demokrasi kültürü ve demokratikleşme çabalarına bir kez daha değinmek istiyorum. 

Demokratikleşme, ancak devletin temel kurumlarında köklü bir değişikliğe gidilirse ta
mamlanabilir. Bu adımların başında, Anayasanın temel "devlet" ve "birey" anlayışının de
ğiştirilmesi gelir. Devleti dokunulmaz ve kutsal kılan bir anlayış, artık, devleti işlevsel ve değiş
ken kılan bir anlayışla aşılmalıdır. Bu ise, onun temel kurumlarında yaşanacak bir değişikliği 
öngörür. 

Laiklik kavramı, tıpkı millî eğitim kavramı gibi, bunlardan birisidir. Bu kurumlarda, za
manın aşındırdığı ve aştığı anlayışları yenilemek zorunluluğu vardır. Kültür Bakanlığı, bu sü
reci başlatabildiği gibi, hızlandırabilir. Çünkü, laiklik olgusu, bugün Türkiye'deki anlamıyla 
ele alınırsa, tartışmaya açıktır. 

Demokrasi, soyut bir kavram değil, somut bir yaşama biçimi olduğuna göre; Kültür Ba
kanlığı, bu olguların tümünü gündemine almak ve irdelemek, bunlarla ilgili kamuoyunu ya
ratmak durumundadır. ' • 

Örneğin, Diyanet İşleri Başkanlığı bu bağlamda elealınabilir; laisizmin çağdaş tanımı ge
reğince yeniden düzenlenebilir; o arada da, devletin belirlediği ve devleti belirleyen bir kurum 
olmaktan çıkarılabilir; tümüyle kaldırılabilir de. Bütüncül bir demokrasi anlayışının somut ge
reği budur. 

Gene, örneğin, okullardaki zorunlu din dersleri de bu çerçeve içine yerleştirilebilir. Laik 
bir toplumda, demokrasiyi temellendirmeye çalışan bir toplumda, bu yakmaşımlara yer yoktur. 
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Oysa, kimi siyasal islamcılar, kendi özgürlüklerinden vazgeçtikleri yetmiyormuş gibi, tek 
tek kişileri de etki altına almaya ve esareti bütün topluma yaymaya kalkışıyorlar; üstelik, ülke
mizin içinde bulunduğu konjonktürden yararlanarak, son günlerde toplumu, "Müslümanlar" 
ve "Islamı yaşamayanlar" diye ortadan bölmeye çalışıyorlar. 

Bu da, düşmanlıkları, kini, sevgisizliği ve korkuyu körüklemeye yönelik bir politikadır. 
Bu politikaların sonuçsuz kalması için, ekonomik sorunların azaltılması ve çağdaş eğitimden 
ödün verilmemesi gerekmektedir; fakat, çağdaş eğitim kavramının da yeniden ele alınmasında 
ve tanımlanmasında zorunluluk vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; insanın özgürlüğü, eşitliği ve yaratıcılığı hedeflerinin 
gerçekleşmesinde, kültür ve sanat etkinlikleri, en etkili araçlardır, öte yandan, sadece sanatçı
nın topluma yönelmesi yetmez; toplumun da sanata yönelmesi gerekmektedir. 

Sosyal devlete anlayışı gereği, kültür ve sanat etkinlikleri, toplumun tüm katmanlarına 
yayılmalıdır. Bu amaçla, Kültür Bakanlığının, kalkınmada öncelikli yörelerimize, gerçek anla
mıyla bir öncelik tanıyıp, yoğun yatırımlar götürmeyi planlamış olmasından mutluluk duyu
yoruz. Böylece, toplum, kendi kültürel birikimini güncel kılacak, onu değişik birikimlerle ta
nıştıracak ve birlikte yeni boyutlara taşıyacak bir üretkenliği yakalayabilecektir. Böylesine bir 
bütünleşme, yurdumuzun her yerinde, üstelik uluslararası festivallerde zenginleştirilerek sağla
nırsa, bunun, birliğimize ve dirliğimize büyük katkısı olacaktır. 

Çoğulcu kültür politikası, bütünlüğümüzün, toplumsal dinamizmimizin ve bireysel mut
luluğumuzun kaynağı ve temelidir. Toplumsal barışın savunulabileceği en güçlü mevzi ise, in
sanların zihinleri ve yürekleridir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüz dünyasında, artık, tek seslilik gibi, tekelcilik 
de fazla bir anlam taşımıyor. Tek seslilik, dünyadaki demokrasi, barış ve insan hakları idealle
rini yadsımak, görmezlikten gelmektir. Kendi doğrularını tartışılmaz saymaktır, içe kapanmaktır. 
Oysa, Türkiye insanı, kendi geleneksel değerlerini çağdaş bir anlayışla yorumlayıp, diğer kül
türlerle tanıştırmak ve dünyadaki değişime katkıda bulunmak istiyor. Bunu başarmak için de 
demokrasinin ve piyasa ekonomisinin oluşumunu tekelci yaklaşımdan arındırmak gerekiyor. 
Bu ise, çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü, açık bir toplum yapısı demektir ve ancak böyle bir top
lumsal yapıyla, bir yandan dünya ile her alanda, o arada da kültür ürünleri alanında rekabet 
edilirken, bir yandan da insanlığın ortak idealleri paylaşılabilir. 

Hükümetimizin amacı, zaten bu tanıma ve niteliklere uygun toplumsal dokumuzu, de
mokrasi kültürünü yaygınlaştırarak yeniden canlandırmaktır. Hükümetimiz bunu başarabilir 
inancındayız; çünkü, çağdaş uygarlık yolunda yürümek, halkımızın kültür dokusuna ne denli 
yatkınsa, demokrasi kültürü de, geniş tabanlı Koalisyon Hükümetimizin yapısındaki temel an
layış birliğinin ta kendisidir. Çünkü, günümüz Türkiyesinin temel sorunu, toplumsal yapısının 
yeniden tanımlanmasıdır. Etnik kimliklere yönelik tartışma da bu noktada doğmaktadır. Bas
kıcı, tekil bir devlet anlayışı ve onunla bütünleşmiş kısır bir demokrasi bilinci, toplumdaki çok
sesliliği göremez, hatta yok sayar. Oysa, toplum, çoğuldur ve yaşayan bir organizmadır; kendi 
gerçeğini, istemesek de üretir; o gerçeğin içinde, kimlik, köken farklılıkları olduğu gibi, bilinç 
farklılıkları da vardır. , / 

BAŞKAN — Sayın Tutu, sürenizi 3 dakika aştınız. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hemen, ne kadar yani?.. 
ALÎ İBRAHİM TUTU (Devamla) — Bir sayfa kaldı efendim. 
BAŞKAN — Olmaz... Son cümle... Zaten 3 dakika aşmışsınız. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla) — Sayın Başkanı, daha önceki konuşmacıları, sürele

rinin bitimine 5 dakika kala uyardınız. • ' . ' • . 
BAŞKAN — Efendim, "daha önce" kalmadı; bir önceki oturumda bir açıklama yaptım; 

hangi sayın üye olursa olsun.., 
ALİ İBRAHİM TUTLT (Devamla) — Daha önceki konuşmacıları, 5 dakika öncesinden 

uyarmıştınız; ben deminden beri onu bekliyorum Sayın Başkan; kendimi ona göre ayarlaya
caktım. 

M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Doğru söylüyor ama... 
BAŞKAN — Neyi doğru söylüyor? 
M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — "5 dakikanız kaldı" demediniz. 

. ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla) — Bir dakikada bitiririm efendim. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, ben, Sayın Tutu'yıı özel olarak takdir eden ve seven birisi

yim zaten... , 
ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla) — Sağ olun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hatır hukukundan da ona 5 dakika veririm ama, aranızdan bazı arkadaşlar, 

sonra, "sen padişah mısın?" derler bana! (SHP sıralarından; "hayır hayır, demeyiz" sesleri) 
Demezsiniz, değil mi?.. Peki. 
Buyurun Sayın Tutu. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla) — Sağ olun efendim. 
Bunları dışlamayan, aksine kucaklayan bir demokratik tutum, belki, isteniyorsa, üniter 

devletin de temel dayanağı olabilir. Oysa, merkeziyetçi, diktacı ve askerî yaklaşımların tepeden 
inmeci, hiyerarşik, resmiyetçi ve dar tutumları, farklılıkların altını zımnî de olsa çizerek, onla
ra yeni tartışma boyutları açar. 

Kültür Bakanlığı, etnik farklılıkları kabul ettiğini söyleyen tutumuyla, gerçek ve gerçekçi 
bir demokrasi bilincini temeli endir meye çalışmaktadır. Bu yaklaşımı destekliyoruz. Bunu, bö
lücü değil, aksine birleştirici ve yapıcı bir anlayış olarak görüyoruz. 

Kültür Bakanlığımızın bu yönde yürüttüğü çalışmaların, ülkemizin karşı karşıya bulun
duğu ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel sorunların son bulacağı; kökenleri, inançları, düşün
celeri ne olursa olsun, sağcısıyla solcusuyla, Alevisiyle Sünnisiyle, Türkü Kürdü, Çerkezi La-
zıyla, refah ve barış içinde kardeşçe yaşayacakları; çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı bir demok
rasinin, tümüyle, tüm kurum ve kurallarıyla yerleştiği, bir yaşam biçimi haline geldiği "yeni" 
Türkiye'ye önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, önümüzdeki yılın, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve 
esenlik getirmesi ve Kültür Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığımıza, halkımıza ve ülkemize hayırlı 
olması dileklerimle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (SHP, DYP, CHP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Tutu, teşekkür ederim. 
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Anavatan Partisi Grubu adına, izmir Milletvekili Sayın Süha Tanık. 
Buyurun Sayın Tanık. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SÜHA TANIK (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
birinci yılını doldurmuş bulunan Koalisyon Hükümetinin, 25 Kasım 1991 tarilıinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunduğu Hükümet Programı çerçevesinde ikinci bütçesinin görüşül
mekte olduğu bugünlerde, 1993 yılı Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisinin gö
rüş, tenkit ve önerilerini yapmak üzere kürsüyevgelmiş bulunuyorum. Grubum ve şahsım adı
na, sizleri saygıyla selamlarım. f 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Grubumuz adına bütçesi üzerinde görüş bildireceği
miz bakanlık, Kültür Bakanlığı olunca, takdir buyurursunuz ki, kültür düzeyi yüksek bir anla
tım içine girmek için gerekli çalışmayı yaparak huzurunuza geldim. 

öncelikle, kültürün esasını teşkil eden insan unsuru üzerinden konuya girmek istiyorum. 
"tnsan"ın, birçok değişik tarifleri vardır; ama öncelikle» insan, canlı bir varlıktır; doğar, 

beslenir, büyür, değişir, duyar, hareket eder, yapar ve yaratır. Hayat için çeşitli ihtiyaçları var
dır insanın; çünkü insan, ruh ve vücuttan meydana gelmiştir; bu ihtiyaçları, birlikte yaşadığı 
sosyal organizasyondan, yani cemiyetten temin eder. 

Cemiyetin temeli, sosyal bütünleşmedir. Bu sosyal bütünleşme, fertlerden aileye, aileden 
cemiyete ve cemiyetten millete uzanır. 

Milleti teşkil eden fertler arasındaki akrabalıklar, onların ana hayat tezahürleri ve yaşama 
r tarzları arasında görülen aynılıklar, benzerlikler, yakınlıklardır, tşte biz, bu ana hayat tezahür
lerinin hepsine birden "Kültür" diyoruz; 

Sözlükte "kültür"ün diğer bir tarifi şöyle:"Bir topluluğun bütün fertlerinin sahip olduğu 
olayları ve meseleleri karşılayan duyuş, düşünüş şekilleriyle tarih içinde meydana gelen fikir 
ve sanat verimleri ve değer hükümlerinin bütünü." 

Bu anlamda kültür, millî hayat tezahürlerinin tamamıdır; yani, dil, örf, âdet, din, sanat, 
tarih ve dünya görüşünün bütünlüğüdür. Hal böyle olunca, kültür varlığı zayıf olan milletler, 
millet olabilme özelliklerinin henüz emekleme çağındadırlar. 

Bütün bu yukarıdan beri söylediklerimden çıkan netice şudur: tnsan cemiyetlerinin en mü
kemmeli, en sağlamı, en gerçeği ve en büyüğü, millettir. Milletçe, bu vasfını veren ve onu bu 
yapıya kavuşturan da kültürdür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; siyasî kadrolaşmalardaki yapılaşmada, fikir ayrılık
ları, siyasî yelpazedeki tercih ve sistemler ve biz politikacılar için farklı uygulamalar ve yön
temler vardır. \ 

Halk, kendisini yönetmek için kendisinden destek isteyen ve hükümetini kurması için onu 
işbaşına getirip, ondan icraat beklediği başbakanına ve bakanlarına, gerekli değerlendirmele
ri, seçim zamanında, en bilinçli sağduyusuyla gerçekleştirmektedir. 

İktidarı oluşturan parti veya partiler kendi icraatlarını överken, muhalefet partileri de gi
dişatın gözlemcisi ve takipçisi olmaktadırlar, Bu sistem, demokrasi içerisinde işleyen, demok
ratik bir olaydır. 

Gelen iktidarlar, bütçeleri nispetinde yatırım yapabilirler, kaynakları en iyi kullanmanın 
yollarını arayabilirler, yeni birtakım arayışlar içinde de olabilirler. Mesela, tercihli olarak, 
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bilmem neredeki karayolunun yapımı Bayındırlık Bakanlığı tarafından durdurularak, bilmem 
neredeki herhangi bir yolun yapımına ağırlık verebilir yahut İçişleri Bakanlığının tercihinde 
polisin kıyafeti değiştirilebilir yahut Millî Savunma Bakanlığının tercihinde, helikopterlerin İtal
ya'dan değil, Amerika'dan temin edilmesi söz konusu olabilir yahut bir bölge turistik yatırım 
alanı olmaktan çıkarılarak, başka bir bölge turistik yatırım alanı olarak Turizm Bakanlığı ta
rafından ilan edilebilir yahut o bakanlığın kadrosundaki siyasî görüşlerden tercihler uygulana
bilir; ama makam ve iktidarların geçici olduğu bu dünyada, bir milletin, hele hele tarihin yüz
yıllarına kök salmış bir Türk Milletinin değişmeyecek, değiştirilmeyecek mahiyeti, vasıfları ve 
kültürü bellidir. Nedir bunlar; şimdi tek tek inceleyelim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evvela, kültür, millidir. Kültür, orijinaldir; bir kere 
yaratıldı mı, kültüre damga vuruldu mu değiştirilmez: Kültür, tabiî ve canlı bir varlıktır; serpi
lir, gelişir. Kültür, cemiyetlerin müşterek malıdır, kültürün özü değiştirilemez. Kültürü toptan 
tahrip edip, bir topluma yeni bir kültür getiremezsiniz. Kültür, ahenkli bir bütündür. Yani, na
sıl dinsiz, örfsüz, âdetsiz bir toplum, tarihsiz, millî şuursuz bir toplum olmazsa, bunlar arasın
daki denge de fevkalade önemlidir. Kültür ile medeniyet arasında fark vardır; kültür başkadır, 
medeniyet başkadır. Medeniyetin milliyeti yoktur; ama kültürün bir milliyeti vardır. Kültür, 
varlığını nesilden nesile* taşır. Önün içindir ki, terbiye ve öğretim, kültürün ana hayat yaşam 
tarzıdır. Kültür, fertlere ve o fertlerin meydana getirdiği cemiyetlere, cemiyetlerin meydana ge
tirdiği milletlere hizmet eder. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kültür, nerede olursa olsun, öncelikle insanın eseri
dir; yani, insanî değerlerin bütünüdür. Bu bakımdan, "Türk kültürü, yer yüzünde mevcut en 
büyük birkaç çağdaş kültürden biridir ve bu çağdaş kültürün yetiştirdiği insan tipleri de 
mükemmeldir" diyoruz. Dünya tarihine istikamet veren Attila'dan Fatih'e, Kanuni'den Barba
ros'a, Mimar Sinan'dan Namık Kemal'e, Nasrettin Hoca'dan Atatürk'e ve daha geçen gün yi
tirdiğimiz Vasfi Rıza Zobu'lardan, daha nice nice yüksek insan tipleri Türk kültürünün sine
sinden çıkmış birer şaheserdirler. Türk kültürü, diğer kültürlere saygılı, onlara baskı yapmaya 
lüzum görmeyen, müsamahalı bir kültürdür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte bu sebeplerden dolayıdır ki, 21 Kasım 1990 günü 
35 devlet büyüğünün imza koyduğu Paris Şartı, yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
(AGİK)'in 8 önemli şartından birisi kültür maddesidir. Bu maddede aynen şöyle diyor: "Or
tak Avrupa kültürünün vepaylaştığımız değerlerin, Kıtanın bölünmüşlüğünün ortadan kaldı-
rılmasındaki çok önemli katkısını kabul ediyoruz. Dolayısıyla, yaratıcı özgürlüğe, tüm zengin
liği ve çeşitliliğiyle kültürel ve manevî mirasımızın korunması ve geliştirilmesine olan bağlılığı
mızı vurguluyoruz. Halklarımız arasında daha fazla karşılıklı yakınlık kurmak için, katılan 
devletlerin birbirlerinin kentlerinde kültür merkezleri açmalarını; işitsel, görsel alanda daha 
fazla işbirliği; müzik, tiyatro, edebiyat ve sanat alanında daha gelişmiş temaslarda bulunmala
rını destekliyoruz." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür Bakanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına sunmuş olduğu 1993 yılı bütçe raporunun 2 nci madde 
olarak işaret ettiği Bakanlığın "Amaç" maddesinde aynen şöyle deniliyor: "Kültürel değerleri 
yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek; kültür konularıy
la ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak; tarihî ye kültü
rel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek..." 
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Şimdi, bu raporun "Amaç' * maddesinden hareket ederek, bütçesi görüşülmekte olan Kül
tür Bakanlığıyla ilgili tenkit ve uyarılarımıza geçiyoruz, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müsaadenizle, öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bu 
konuşmamın hazırlanması sırasında yaptığım temas ve incelemelerde bana her türlü bilgi ve 
dokümanı veren, başta Sayın Bakana, sayın bürokratlara ve tüm sanatçı arkadaşlarıma teşek
kürü bir borç bilirim. 

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığının bünyesinde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü
ğü, Halk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdür
lüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Anıtlar ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü, Telif Hakları ve Sinema Genel,Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü
ğü, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel 
Müdürlüğü olmak üzere 9 adet genel müdürlük bulunmaktadır. Ayrıca, tahmin ediyorum 4 
civarında da daire başkanlığı var. Bütün bunlarda istihdam edilen personel sayısı, yaklaşık 13 
bindir. Kültür Bakanlığında 13 bin personel istihdam ediliyor. 

Kültür Bakanlığımızın toplam bütçedeki payı binde 7'dir. Bu da yaklaşık 2,5 trilyon lira 
eder. Gelişmiş ülkelerin toplam bütçelerinden kültür bakanlıkları için ayırmış oldukları pay, 
yüzde değerlerin altına düşmüyor, hep yüzde değerleriyle gidiyor; yüzde 5, yüzde 2; ama bizde 
binde 7. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda geçen de söyledim, nüfusumuzu yaklaşık olarak 55 milyon 
kabul edersek, Hükümetimizin, Kültür Bakanlığı bütçesine koyduğu 2,5 trilyon lirayla, 13 bin 
personelin maaşını ayırırsak, her bir ferdi için> her bir insanı için günde 50 kuruşluk kültür 
hizmeti veriyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli)— Yeter yahu... 50 kuruşluk kültür... 
SÜHA TANIK (Devamla) — Takdir sizin tabiî. 50 kuruşluk kültür olunca öyle oluyor; 

bir şey diyemiyoruz tabiî. 
BAŞKAN — Sayın Tanık, 5 dakikanız var. > 
SÜHA TANIK (Devamla) — Kısaca, bu bütçenin az olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu 

kadar az bir bütçeyle bu Bakanlıktan önümüzdeki sene fazla bir şey beklemek de, bence fazla 
iyimserlik olur. 

Kültür Bakanlığının, geçen 1992 yılı içerisindeki icraatlarını kısaca gözler önüne getirmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Tiyatrolarında yeniden teşkilatlanma söz ko
nusudur. «Bu konuda neler yapılmıştır, neler yapılmak istenmektedir? Türk Tiyatro Yasası ve 
Devlet Tiyatro Yasası gibi iki ayrı yasanın anlamı nedir? Tiyatroda düşünülen özerk bir yapı
laşmanın getireceği çarpıklıklar nasıl telafi edilecektir? Sanata hizmet eden tiyatro, gizlice özel-
liştirilecek midir? Düşünülen yeni sahneler ne zaman açılacaktır? Antalya'da düşünülen Dev
let Tiyatrosu Salonu sorunu açıklık kazanmış mıdır?,. 

Geçen gün Sayın Genel Müdürle yaptığım görüşmede, o konunun önümüzdeki ay halle
dilmiş olacağı müjdesi verildi. 

Özel tiyatrolara yapılacak proje yardımının kriteri nedir; hangi kriterlere göre özel tiyat
rolara para yardımı yapacaksınız? 

— 470 — 



T.B.M.M. B : 51 24.12.1992 0 : 2 

Sayın Bakan tarafından, yasakların yasaklandığı iddia edilen bu Bakanlıkta, hangi tem
sillerin sahnelenmesi yasaklanmıştır?.. Bunların buradan açıklanmasını istiyoruz. 

Devlet Tiyatroları 1992-1993 repertuvarında yer almış bulunan Mevlana piyesinin prömi
yerinin ne zaman yapılacağı merakla beklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1992 senesindeki "Pamukkale'yi beyaz bırakın" heyecanı, acaba 1993 
senesinde de devam edecek midir?.. 

Kapadokya'da, Göreme Ürgüp'te yüzyıllarca toprağın altında tabiat şartlarıyla muhafaza 
edilmiş o canım anıt eserler, meydana çıkarıldıktan sonra, ziyaretçilerin hizmetine açıldıktan 
sonra, gidiniz görünüz, o duvarlarındaki yüzlerce, binlerce yıllık güzel işler, gelen ziyaretçiler 
tarafından çakıyla, bıçakla, tornavidayla isimlerinin yazılması sonucu birer harabeye dönmüş, 
geriye duvardan başka bir şey kalmamıştır. Bu eserlerimizi, bu kültür mirasımızı tahrip eden 
kırılası ellere Kültür Bakanlığımız ne zaman "dur" diyecektir; ne gibi tedbir alacaktır; hatta, 
yalnız Bakanlıkça değil, belki Hükümetçe ne gibi tedbirler alınacaktır?.. Bunların araştırılıp, 
bu kürsüye getirilmesini bekliyoruz. 

Salihli yakınlarında Şart harabeleri var... Birçok arkadaşımız o yoldan geçiyor; o harabe
lerin toprak altından nasıl çıkarıldığını orada görüyorsunuz... O harabeler uzun zamandan be
ri açıkta, tklim şartları, Ege Bölgesinin zelzeleye müsait olması, soğuk hava, yağmur, rüzgâr... 
O eserler 30, 40, 50, 100 sene sonra harap olacaktır, kaybolup gidecektir; çocuklarımıza ö mi
rastan hiçbir şey bırakamayacağız. O eserlerin üzerlerinin, Avrupa'daki gibi, özel çadırlarla 
kapatılması düşünülmüyor mu?.. 

Sayın Bakanın, elindeki bütçeyle, tabiî, bunları nasıl yapacağını bilemiyorum; ama, bun
dan sonra gelecek bakanlara hiç olmazsa, bu konularda birtakım taslaklar hazırlamasını bek
liyorum. ; . 

Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, büyük kriz içerisinde bulunan bir sinema sektörü.var
dır; her geçen gün kapanan sinema salonları vardır; üretimi durmuş film sanayii vardır. 

Bunların çarkının tekrar döneceği zaman, nasıl merakla bekleniyor bilemezsiniz!.. 
1986 yılında, ANAP hükümetleri zamanında, 3257 sayılı, Sinema, Video, Müzik Yasası

nın çıkarılmasını sağladım; o zamanın bir milletvekili olarak o yasaya kendi adımı verdim. i 
Yasa, 18 inci Dönemin bazı milletvekilleri tarafından tekrar elden geçirildi. Bu, 3257 sayılı 

Yasa, şimdi tekrar Bakanlıkta incelemededir. Ne getirecektir, ne götürecektir, o yasayla neler 
yapılacaktır, bilinmiyor. ANAP iktidarları zamanında biz, şimdiki İktidarın iddia ettiği kadar 
şeffaf hükümet olmamamıza rağmen -ki, bize öyle diyorlardı- bu yasayı getirirken, Beyoğlun-
da Fitaş Sinemasında bu yasayı sanatçıların görüşüne arz ettik, toplumun görüşüne açtık, ka
munun ve medyanın görüşüne açtık, tartıştık; onları ilgilendiren bu yasayı meclisten en sağlık
lı bir biçimde o zaman biz çıkardık. Şimdi, Sayın Bakandan, aynı tartışmayı açmasını bekliyoruz. 

Ne zaman, bu Bakanlıkça, sanatçının emeğinin ölçüsüzce sömürülmesinin sürmesine "dur" 
denecektir? Düşünün; bu bakanlık, sanatçının var olduğu müddetçe var olabilen bir bakanlık
tır. Ses kasetleri, video ve audio kasetleri, müzik kasetleri, sanatçıların büyük emekleriyle ya
pılan kasetlerdir. Elimizde bu konularla ilgili birçok mektuplar, telgraflar vardır, dergilerde de 
bu konular devamlı yazmaktadır. Bakınız, bu telgraflardan birisini de sanatçı Erol Evgin yol
lamıştır; Türkiye'de saygınlığı olan bir sanatçı arkadaşımızdan gelmiştir. Bakın, bir emek, bir 
uğraş karşılığında yaratılmış bir müzik kaseti düşünün ki, bu müzik kaseti, hiçbir yasal müey
yidesi yokken, hiçbir kontrolü yapılmayan FM radyolarda 24 saat çalınmaktadır. 
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Bu, sanatçıya hak mıdır, reva mıdır? 
Bu Bakanlıktan şunları bekliyorum; Kültür Bakanlığının kendisine hizmet eden bu sanat

çılarının eserlerine sahip çıkmasını bekliyorum. Nasıl mı?.. Devlet bu işe el atsın. Bu, bir ana
yasal bir konu ise, anayasal konu ortaya getirilsin; ama, bunun yalnız anayasal konu içerisinde 
kaldığı inancında değilim. Bakınız, aynı konuda Vakko kuruluşlarının hazırladığı bir FM rad
yo olayı var. Sanatçılarla görüştüler, sanatçıların eserlerini FM kanallarında belli zaman peri
yotları içerisinde icra ediyorlar ve ona göre de sanatçının hakkını ödüyorlar; hiç değilse emek
lerinin karşılığını ödüyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Tanık, süreniz doldu. 
Kapsamlı kavramlarınız ve zengin sunuşunuz, Hamdi Eriş Beyefendinin verdiği 5 dakika

sıyla, biraz daha bizlere yararlanma imkânı sağladı. 
Devam buyurunuz. 
SÜHA TANIK (Devamla) — Hamdi Beye de zaman tanımak istiyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada hiçbir şeyin savunmasını yapmak niyetinde de

ğiliz; ama, devlete elbirliğiyle sahip çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, el yazmasıyla bazı çok kıymetli eserlerin kütüphanelerden çalındığı 

doğru mudur? Eğer doğruysa, hangi eserler, hangi kütüphanelerden çalınmıştır? Bunu bilmek 
de, bizim en tabiî hakkımızdır ve sayın milletvekilleri, sizin de hakkınızdır. 

Geriye kalan eserler nasıl koruma altına alınmıştır? Bunu da beraber tartışalım. 
Bakanlığınızın kontrolünde kaç kütüphane vardır? Bu kütüphanelerde mevcut olan kitap 

mevcudu kesin olarak bilinmekte midir? 

Sayın Bakan, Devlet Opera ve Balesi için yeni bir yönetmelik hazırlanmakta olduğunu 
biliyoruz. Getirilmek istenen iki yeni genel müdürlük var; yani, Devlet Operası Genel Müdür
lüğü ve Devletbalesi Genel Müdürlüğü olmak üzere iki genel müdürlük kuracaksınız. Bir sah
neyi, bir eseri paylaşacak sanatçılar; opera sanatçısıyla, bale sanatçısı; ama, iki ayrı genel mü
dürlüğün, ayrı sanatçıları olacak. 

Burada bir rekabete, bir sürtüşmeye, sanatçılar arasında bir huzursuzluğa sebebiyet ver
mez mi? Bu yönetmeliğin tekrar gözden geçirilmesinde fayda vardır; icraat sizindir, 

îzmir Devlet Opera ve Balesi, çok dar bir seyirci kitlesine hizmet ederken, bu seyirci kitle
sinin artırılması için acaba birtakım önlemler düşünülmekte midir? 

Sayın milletvekilleri, bakınız, İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de ve İzmir'de Devlet Ope
ra ve Balesi vardır. 

Devlet Opera ve Balesi teşkilatlan niye Karadenizde yoktur, niye doğuda yoktur, güney
doğuda yoktur? 

Bunların da bir an önce kale alınmasını Sayın Bakandan bekliyoruz, bize bir müjde ver
sin; Karadeniz'de yahut Van'da yeni bir Devlet Opera Balesinin açılmasının müjdesini bekliyo
ruz Sayın Bakandan. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hiçbir arşivi yok
tur; bu, Sayın Genel Müdürle yaptığım temas neticesinde tespit ettiğımdir ve bunu burada şi
kâyet babında söylemiyorum; ama, o kadar güzel, o kadar büyük masrafla sahnelenmiş eser
ler vardır, ö kadar yeri doldurulamayacak sanatçılar vardır; ama onların bir .video kaseti, bir 
fotoğrafı, bir filmi, eserin bir metni arşivlerde yoktur; arşiv yoktur. 
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Sayın Bakan, Devlet Opera ve Balesinin, Türkmenistan' ın meşhur Firuze Balesini, 1993 
senesi repertuarına aldığını duyduk; bunun sahneye konulmasını merakla ve sevinçle bekliyoruz. 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünüzün elindeki paha biçilmez eserlerin bazı illerimizde 
sergilenmesini düşünüyor musunuz? Çünkü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün, bütün 
milletvekillerine en son gönderdikleri o fevkalade güzel, büyük, İstiklal Savaşıyla ve cumhuri
yetimize kadar geçen... 

BAŞKAN — "Cephelerden Kurtuluş Savaşına, İmparatorluktan Cumhuriyete." (Alkışlar) 

S Ü H A TANIK (Devamla) — ... o fevkalade güzel eseri, kendi kütüphanemde muhafaza 
etmeyi bencilik olarak hissetiğim için, izmir 'de bir okulun kütüphanesine hediye ettim; orada
ki çocukların faydalanmasına ve görüşüne sundum. 

Diyeceksiniz ki, Sayın Tanık, bu kadar hızlı karamsar bir tablo içerisinde bazı iyi olayları 
getirmeyecek misiniz? Var; mesela, 1992 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde açılmış olan 
Osmanlı Sultanının İhtişamı Sergisi var; teşekkür ediyoruz Sayın Bakana. Mesela, Türkiye'
den Amerika 'ya kaçırılmış bazı eserlerin geriye alınması için açılmış davalar; fevkalade güzel. 
Bir arkadaşımın bahsettiği gibi, Gülbaba Türbesinin onarımı; bu da güzel bir şey... 

H A L İ L O R H A N ERGÜDER (İstanbul) — Ama o davalar bizim zamanımızda başladı; 
o notu koyun. 

' S Ü H A TANIK (Devamla) — Tabiî, bizim zamanımızda başlatılmış; ama devletin bütün
lüğü içinde bugün devam eden, Bakanın icraatları içine girmiş olayları da kabul ediyoruz. 

Mesela, Türkî cumhuriyetlerde kültür müşavirliklerinin kurulması olayı; fevkalade güzel 
bir şey. Avrasya televizyonuyla kültür akımının Türkî cumhuriyetlere yapılması; fevkalade gü
zel bir şey. Bunlar, güzel ve başarılı çalışmalar sayın milletvekilleri. Gayemiz, iyiyi, güzeli bul
mak ve daha ileri bir toplum olarak, bizden sonra gelecek olan nesillere, çocuklarımıza güzel 
bir kültür mirasını bırakabilmek... 

1993 senesinin Kültür Bakanlığı bütçesinin ulusumuza, Bakanlığa hayırlı uğurlu olmasını 
diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanık. 

Anavatan Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Hamdi Eriş, buyurun. (ANAP 
sralarından alkışlar) ~ • • • 

Sayın Eriş, 15 dakikalık sürenizin 2 dakikası Sayın Tanık tarafından kullanıldı; 13 dakika
nız var. Buyurun efendim. 

. A N A P GRUBU A D I N A H A M D İ ERİŞ (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür Bakanlığının 1993 yılı bütçesi üzerinde, Ana

vatan Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Öncelikle, sevgi 
ve saygılarımı arz ederim. 

Sayın milletvekilleri, sürekli bir değişimi yaşayan dünyamızın ve buna bağlı olarak, sürek
li bir değişim ve gelişim içinde olması gereken ülkelerin, uluslararası sahalarda her türlü reka
beti yapabilmesi için, Hükümetimizi oluşturan bakanlıkların hepsinin, ayrı görevlerini bu an
layış içerisinde yaptıklarını biliyor ve bekliyoruz. 

20 Kasım 1992'de bir yılını doldurmuş bulunan bu Koalisyon Hükümetinin S H P kana
dından bir milletvekiline verilen Kültür Bakanlığı, ilk günden beri günleri hep güzel laflarla 
boşa geçmiş bir bakanlık olarak kalacaktır. 
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"Devletin kültür politikası olmaz" diyen bir bakanın, niye bakan olduğu anlaşılamamış; 
ancak, hangi fikrin savunuculuğunu yaptığı yoruma açık bırakılmıştır. 

Biz, Türk kültürünün, devlet kültürü politikamızda, millî kültür anlayışı içerisinde, örf, 
âdet, gelenek, görenek ve inançlarımızın yasana biçimi olarak, bizden sonra gelecek nesillere 
aktarılması düşüncesindeyiz. Biz, tabiattaki kültür varlıklarımızın korunmasına, bize kadar 
gelmiş olan bu tabiat-kültür varlıklarımızın bizden sonrakilere de aynı şekilde devredilmesinin 
takipçisiyiz. Biz, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulundaki bazı eserlerin göz göre göre tah
rip edilmemesinin takipçisiyiz. Biz, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün duvarlarını süsleyen 
eserlerimizin depolarda çürütülmem esinin takipçisiyiz. Biz, tarihî hatıralarımızı canlandıran 
kültür dolu tablolarımızın, Türk büyüklerimize ait posterlerin depolarda değil, kütüphane ve 
koridorlarda vatandaşlarımızın istifadesine sunulmasından ve gençlerimizin kendi öz kültürü
müzü nesilden nesile tanımalarından yanayız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biz, Devlet Opera ve Balemizin, Türk kültür ve anlayışına sanatsal olarak yenilikler getir
mesinden yanayız. Biz, devlet tiyatro ve sahnelerinde Türk eserlerine önem verilmesinden ya
nayız. Biz, "kitaplardaki yasakları kaldıracağım" deyip, İstanbul Kitap Fuarında kitap topla
tılması zihniyetine karşıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 'Devlet, kültürde yönlendirici değil, teşvikçi olmalıdır' 
diyen Kültür Bakanının, kitap basımı konusunda çifte standart uyguladığı görüşündeyiz. . 

Bizce, Sayın Kültür Bakanının birtakım köklü değişiklikler yapılacağından bahsettiği dev
letin kültür politikası, kültürümüzün aleyhine çalışmaktadır. 

Bu Bakan sayesindedir ki, yıllardır kitaplarını Kültür Bakanlığına satmak için bekleyen 
, bir grup yazar, şimdi büyük bir rahatlık içerisinde kitaplarını bu Bakanlığa satmaktadırlar. 

Bizce, Kültür Bakanlığı kütüphanesine gerçekten alınması gereken kitap ve dergiler, Sayın 
Bakanın ve kendi yandaşlarının göreve getirerek kadrolaşması yapılmış kimseler tarafından bi
linçli bir şekilde engellenmektedir, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benden önceki konuşmacı arkadaşlarımın da değin
dikleri gibi, Kültür Bakanlığı için toplam bütçeye konan pay fevkalade az ve yetersizdir. Bu 
bütçeyle Kültür Bakanlığından 1993 yılı içerisinde kültürümüz için fazla bir hizmet beklediği
mizi söyleyemeyiz. Yalnız, söylemek istediğim ve yapılmasını istediğim en önemli şey; bu Ba
kanlığın tasarrufa gitmesidir. 

İ993 yılı bütçesi için hazırlanan kitap dahi, savurganlığın bariz örneğidir. Şu anda görü
nen odur ki, büyük bir müsriflik içerisinde görevlere, yeni kadrolar, yeni danışmanlar getiril
mektedir. Bu konuda, daha sonra parasal sıkıntıya girecek olan Kültür Bakanlığını şimdiden 
uyarmak, muhalefet partisi olarak, bizim görevimizdir. Çünkü biz, kendisinden kültür hizme
ti beklediğimiz bu Bakanlığın, kültüre değil, siyasî düşünceye ve bazı kadrolara hizmet ettiği 
inancındayız. . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu Koalisyon Hükümetinin .1993 yılı bütçesinin ve 
bu bütçeden Kültür Bakanlığına ayrılan payın hayırlı olmasını diler, sevgi ve saygılarımı suna
rım. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Eriş. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
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Şahsı adına, lehinde, Konya Milletvekili Sayın Servet Turgut, buyurun. (MÇP sıraların
dan alkışlar) 

SERVET TURGUT (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla se- -
lamlıyorum. 

Sözlerime, kültür anlayışımızı açıklayarak başlamak istiyorum. Kültürü, bir iman çevre
sinde gerçekleştirilen bir hayat olarak tarif edebiliriz. Bakış açılarını, varlığı kabulleniş biçimi
ni, yorumlama tarzını ve hayat değerlerini insanlar, bu bağlandıkları imandan alırlar. O halde, 
kültürümüzü oluşturan unsurlardan biri maddî unsur, biri de imandır. Dolayısıyla, kültür mil
lidir. Her milletin yaşadığı çevre, maddî unsur farklı olduğu gibi, bu farklılıkları müşterek bir 
üsluba kavuşturan iman da, inanç sistemi de, gene her millette farklı olur. Aynı iman ve dünya 
görüşünü savunun cemiyetler, farklı maddî yerlerde kültürü gerçekleştirdikleri için, kültürleri 
de farklı olur. Bir örnek vermek gerekirse, Allah'ın emri olan ibadet yerleri yapma konusunu 
ele alabiliriz. Camileri baz olarak ele alırsak, bu, Türklerin de, Acemlerin de, Arapların da 
müşterek uygulaması gereken bir icraattır; ama, her birimizin yapmış olduğu camilerin yapılış 
olarak farklı olduğunu görürüz, tşte bu farklılıklar, kültürdeki milliliği ortaya çıkarır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kültürü evrensel olarak ele almak ve buna göre bir 
politika izlemek, toplumumuzun ve devletimizin çöküşünü hızlandırır, parçalanmasına neden 
olur. Kültürde, vatandaşlık kültürü, işçi kültürü, iptidaî kültür gibi kavramların mantıkî bir 
izahı yoktur. 

Yeni dünya düzeninde yer almaktan bahsediliyor; sınırların kalktığı bir dünya, din, dil, 
ırk gibi kavramların dikkate alınmadığı bir dünya, düşünülemeyecek kadar refah içinde bir dün
ya... Düşünce olarak çok güzel. Bunlara karşı çıkmak mümkün mü? 

özellikle biz, Milliyetçi Çalışma Partisi mensupları, "\aradılanı severiz, "Varadandan ötürü" 
düsturu gereği, Allah ve insan sevgisiyle doluyuz. Genelde, Türk Milleti de bu duygularla do
ludur; ama, beşbin yıllık bilinen dünya tarihindeki gerçekleri göz ardı edemeyiz; aksi takdirde, 
başka milletlerin kölesi oluruz. < 

Bakınız, sınırların kaldırılmaya çalışıldığı Avrupa ülkelerinde insanlar öldürülüyor; her 
insan kendi mensubu olduğu milletin kavgasını veriyor, diğerlerine yaşama hakkı tanımıyor. 
Almanya'da şehit edilen vatandaşlarımız, bunun en yakın örneğidir. Bosna-Hersek, Kıbrıs'ta
ki Rumların vahşeti, Ermenilerin Azerbaycan'daki soydaşlarımıza zulmü, Irak-Kuveyt Savaşı; 
Filistin, Etiyopya ve Somali'de açlıktan ölenler, çarpışanlar; Amerika Birleşik Devletleri ve Güney 
Afrıka'daki siyah-beyaz kavgası... Bunlar gözümüzü açmalı, olayları gerçekçi bir gözle gör
meliyiz. 

1980 öncesi bazı insanlarımız tarafından benimsenmiş yad fikirlerin bomboş olduğu orta
ya çıkmıştır. Bunlarda hâlâ ısrar etmek yanlıştır. Maastricth Antlaşması ile Avrupa ülkeleri 
arasında yapılan mutabakata ülke halklarının tepki göstermeye başladıkları gözlenmektedir; 
Danimarka, Fransa, İngiltere gibi. O halde, gerçekleri göz ardı edemeyiz. 

Sivil bir toplumdan bahsediyorsunuz; Türk Milleti, ordu-millet beraberce en yüksek ül
küleri taşımış ve imparatorluklar kurmuştur. Zaman içerisinde devletimizin bu güzel birimle
rinin yanlış zihniyetli kişiler tarafından idare edilmesinden doğan sıkıntıları, o birimlere ma-
letmek yanlıştır. O birimlerimizin de kültür politikamız içerisinde korunması, aslî görevimiz 
olmalıdır. Sivilleşmenin, bunların dikkate alınarak yapılmasında fayda görüyoruz. 
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İnsanları güzel ahlakla yetiştiren Yüce Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş bir mil
letin çocukları olarak, arzuladığımız güzelliklerin hâkim unsununun, Türk Milleti olmak üze
re gerçekleşeceğine inanıyoruz. Yıllarca Ermeni'yi, Rum'u, Sırp'ı Bulgar'ı Yahudi'yi idare et
mişiz; diğer ülkelerin kovduğu, işkence ettiği insanları bağrımıza basmışız; o yüzden, Türk Mil
letinin kıymeti bilinmelidir; Türk'ü tanıtacak, Türk'ü yaşatacak ve yaşayacak bir kültür politi
kasının, dünyadaki mazlum milletlerin de hayrına olacağını, tarihe bakarak görmek mümkündür. 

Yıllardır hep taklitçiliğe alıştık; bazen İngiliz'i, bazen Amerika'lıyı, bazen Alman'ı, bazen 
fran'lıyı,.bazen Suriye'liyi taklit ettik; oysa, kendi içimizdeki cevheri ortaya çıkarmak için hiç 
uğraşmadık. Diyoruz ki, 2 bin yıllık Müslüman Türk tarihindeki miras değerlendirilmeli ve 
gelecek nesillere armağan edilmelidir. 

Sayın Bakanım, 1992 yılı Kültür Bakanlığı bütçesine göre daha ılımlı olan 1993 yılı Kültür 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki çalışmalarınızı dikkatle takip ediyoruz. Sizlerden ricamız, Türk 
Dilinin kuşaklar arasında uçurum yaratacak şekilde uyduruk kelimelerden arındırılmasıdır. Bu, 
görevimiz olmalıdır. 

Türk cumhuriyetleriyle dil ve alfabe birliğini sağlayamazsak, soydaşlarımızla kültür en
tegresini gerçekleştiremeyiz. Bununla birlikte, bu cumhuriyetlerle yapmış olduğunuz çalışma
ları destekliyoruz. 

1992 yılı içinde, Amerika Birleşik Devletlerinde yapmış olduğunuz "Osmanlı Sultanları
nın İhtişamı" sergileri, bizleri memnun etmiştir. 

TRT'nin yapmış olduğu AVRASYA kanalı yayınlarındaki kültür ağırlıklı programlarımı
zın, özümüze uygun olması şarttır. İpek Yolu, Pamukkale, Kapadokya gibi doğal ve kültürel 
mirasımızın korunmasındaki çalışmalarınız memnuniyet vericidir. Ayrıca, Çanakkale Conk-
bayın 57 nci Alay Şehitliğinin anıt çalışmalarının gerçekleşmiş olması da dikkat çekicidir; teb
rik ediyoruz. 

Sayın Bakanım, bir üzüntümü de belirtmeden geçemeyeceğim. 11 Aralık 1992 günü, vefa
tının 17 nci yıldönümünde rahmetle andığımız büyük yazar, tarihçi, düşünür Nihal Adsız Bey'le 
ilgili zatı âlinizden ve Bakanlık bünyesinden en ufak bir açıklama, taziye'gelmedi. Bu, bizleri 
üzmüştür. Vatansız şairlerin vatandaşlığa kabul edildiği ve onlara övgüler yağdırıldığı bir dö
nemde -1993 yılında- millî şairlerimizin dikkate alınmasını sizlerden rica ediyoruz. 

Konya Kültür Merkezimizin temel atma töreninin ertelendiğini, bu törenin elde olmayan 
nedenlerle geciktiğini biliyorum. Bu törenin de, bir an evvel yapılmasını arzu ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1993 yılı Kültür Bakanlığı bütçesinin vatana ve millete hayırlı 
ve uğurlu almasını temenni ediyorum. (MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet adına Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar, buyurun efendim. (SHP ve DYP sırala

rından alkışlar) 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Başkan, çok değerli mil
letvekilleri; Kültür Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Genel Kurulumuza bilgi sun
madan ve Bakanlığımızın çalışmaları hakkında görüşlerimizi aktarmadan önce, hepinize say
gılarımı sunmak istiyorum. , 
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Grup sözcülerinin konuşmalarında, Bakanlığımızla ilgili olarak dile getirdikleri görüş, öneri 
ve eleştirileri çok dikkatle dinledim. Değerli katkılarından çok yararlanacağız. Bir ortak nokta 
ortaya çıktı, bunun için de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Grup sözcülerimiz, Kültür Ba
kanlığının 1992 yılında yapmış olduğu icraatlarla ilgili görüşlerinde, önerilerinde,eleştirilerin-
de, çok fazla şeyler de söylemediler. 

Bu, benim için büyük bir mutluluktur; Kültür Bakanlığımızın, kültür politikasının 1992 
yılındaki uygulanışındaki doğruluğun da bir göstergesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda da aynı düşüncelerle karşı karşıya kalmıştık. Bunun için, 
sizlere, sizlerin huzurlarınızda Bakanlığımın mensuplarına ve elemanlarına, böyle bir politika
yı 1992 yılında başarıyla uyguladıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. 

Hepimiz için yaşamsal önem taşıyan son bir noktanın altını çizerek sözlerime başlamak 
istiyorum. Kültürel çoğulculuğu, ulusal bütünlüğümüzü pekiştiren bir çimento olarak kabul 
ettiğimizi belirtmek istiyorum. Ulusal kültürümüzü oluşturan farklılıkları bir zenginlik olarak 
değerlendirdiğimi söylemek isterim. Çoğulcu kültürün bir ifadesi olan vatandaşlık kültürü, Mi-
sakı Millî sınırları içerisinde ülkemizin bölünmez bütünlüğünün en büyük teminatıdır. Böyle 
önemli bir kavrama sahip olan ülkemizi, kimsenin bölemeyeceği de açıktır. Ulusal,bütünlüğü
müzü koruma konusundaki duyarlılığımızı Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyelerinin de 
görüşmeler sırasında paylaştıklarını görmekten duyduğum mutluluğu bir kez daha belirtmek 
isterim. 

Sayın milletvekilleri, bizim temel iddiamız, dünyamızı sarsan değişimin koşullarını ve iv
mesini yakalayabilmektir. Türkiye'yi o koşullarla özdeşleşen bir ülke konumuna getirme arzu
su, bizim en büyük arzumuzdur. Hatta, özlemimiz, değişimin koşullarını belirleyen ve üreten 
bir Türkiye yaratmaktır. İnsanlığın uzun tarihi içerisinde çok kısa sayılabilecek bir süre sonra 
sona erecek olan 20 inci yüzyıl, endüstri devriminin tamamlandığı, bilgi ve iletişim çağının dün
yamızı küreselleştirdiği bir dönem olarak tarihte yerini alacaktır. 

İki dünya savaşı ve bunları izleyen soğuk savaşın yıpratıcı etkisiyle örselenen dünyamız, 
21 inci yüzyıla bilgi çağının aydınlığıyla girmeye çalışıyor. Tabiî ki, bu amaca ulaşmak, sadece 
hukuksal düzenlemelerle mümün değil. Tarım toplumundan bilgi toplumuna, olanaklarımızın 
elverdiği en ivedi biçimde geçişi gerçekleştirmek zorundayız. Bu süreçte kültüre çok büyük gö
revler düşmektedir. Biz, kültürel gelişmenin, ekonomik kalkınma ve demokratikleşme ile eş 
anlı olduğunu düşünüyoruz ve bu düşüncemizi uygulamaya çalışıyoruz. 

Kültür, bugünkü mevcut toplumsal yapımızı çağa uygun bir hale getirmedeki en itici güç
tür. Çünkü, toplumun kendisini tanımasında kültür, bir boy aynası işlevi görecektir ve toplum 
kendisini tanıdıkça, olumsuz yanlarını törpüleyecek, çağa uyumlu hale gelecektir. Bu, demok
ratik bir düzlemede ve demokrasi kültürünü geliştirerek kat edebileceğimiz bir yoldur. Bu ne
denle, Bakanlığımız, demokrasi kültürünü geliştirmeyi, özenle, gündeminin ilk sıralarına yer
leştirmiştir. . . v 

Demokrasi kültürünün yaygınlaşmasında temel koşul, vatandaşlık bilincinin tüm toplum
da egemen kılınmasıdır. Çünkü, vatandaşlık bilincinin yaşama geçirilmesiyle kendisini tanı
maktan ve ifade etmekten korkmayan bir toplumu yaratabiliriz. Bu oluşumu sağlamak için 
Bakanlığımız, vatandaşlık kültürünü temel politika haline getirmeye çalışıyor. Aynı kültürün 
değişik unsurlarının bir arada yaşamasını bir eksiklik olarak görüp kaygıyla karşılamıyor, ter
sine, bunu zenginlik olarak görüyor, kültür için avantaj olarak değerlendiriyoruz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün insan hak ve özgürlüklerinin sağlandığı, katı
lımcı demokrasinin kurumlaştığı, rekabetçi ekonominin yasalarıyla dinamikleşen bir dünya öz
lemini yaşıyoruz. Dünya, sürekli bir değişim sürecini yaşıyor. Bu süreçte, artık uluslararası re
kabet, teknolojik yeniliğin yerini almış. Yeniliğin önünü tıkamak yerine, en yeninin en çok ter
cih edildiği bir üretim çağını yaşıyoruz. Bilginin getirdiği teknolojik gelişim, yeryüzündeki kav
ramları ve düşünce sistemlerini değiştiriyor. Bugün, işte bunun için, yeni bir dünya düzenin
den söz ediliyor. Uluslararası anlaşma ve sözleşmeler yeni bir dünyanın yollarını örüyor, Hel
sinki Nihaî Senedinden, Paris şartına kadar insanlık, evrensel anlaşmalarla tekrar yeni baştan 
oluşuyor. Totaliter sistemler ve baskıcı yönetimler mahkûm ediliyor; daha kalıcı barış, daha 
yaygın eşitlik, daha geniş özgürlük ve daha etkin insan hakları uygulaması, insanlığın ortak 
sloganı haline geliyor. Bu uluslararası ortaklığı pekiştirecek öğe, bizzat kültürün kendisidir, 

Türkiye de, büyük bir özlemle, çağı doğru zamanında yaşamak istiyor. Dünyanın paylaş
tığı değer yargılarına ortak olmak, yeni dünya düzeninin oluşumuna kendi kültürümüzle ve 
toplumsal varlığımızla katkıda bulunmak, hedefimizdir. Türkiye Cumhuriyeti 49 uncu Hükü
met Programının ödünsüz uygulanması, bizi, bu hedefe, kendiliğinden ve çabucak yetiştirecektir. 

Çağdaş ve uygar bir dünyada, düşünce yasağı, sanatsal yaratıcılığı sansür, ülkemize hiç 
yakışmamaktadır. Kültür politikasını, tek bir düşüncenin yukarıdan aşağı empoze edilmesi olarak 
kabul etmiyoruz. Çünkü, devlet örgütü, bireye hizmet için, toplumun mutluluğu ve refahının 
sağlanması için vardır. Zaten, devletin baskıcı bir ideolojisi de olmamalıdır; çünkü devlet, va
tandaşa hizmetle yükümlü bir siyasal örgüttür. 

Kültür yaşamında devletin görevi; halkın kültürüne, halkın yaratıcılığına, halkın kendini 
tanımasına aracılık etmek, halkın arzuladığı kültürel kimliğe olanak ve özgürlük tanımaktır. 

Devlet, yönlendirici değil, özendirici ve destekleyici olmalıdır. 
Bu bağlamda görevimiz, halkın ifade ettiği kültürel sentezleri devlete taşımak ve yeniden 

üretilmesini, çoğaltılmasını sağlamaktır. 
Tüm bu aşamalarda, kendi öz kültürümüzün diğer kültürlerle kucaklaşmasını ve kültürü

müzün zenginliğinin insanlığın ortak değerlerine katkıda bulunmasını da hedefliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anadolu'da çeşitli dönemlerde yaşamış çok sayıda yetkin 
uygarlıkların birikimi üzerine kurulan Osmanlı-Türk-tslam uygarlığından beslenen ulusal kül
türümüzün zenginliğiyle gurur duyuyoruz. Nitekim, Osmanlı İmparatorluğunun sınırları üze
rinde bugün 20 ülke doğmuştur. Bu topraklarda bulunan kültürel miras, kültürel zenginliğimi
zin bir göstergesi olmasının yanı sıra, ulusal kültürümüzün etkinlik alanlarının geliştiğini de 
ortaya koymaktadır. 

Bu, bize ülke sınırlarını da aşan bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun bilin
ciyle, Kültür Bakanlığı olarak, bugün sınırlarımızın dışında bulunan önemli kültürel değerleri
mizin korunması ve onarımını, doğal bir görev sayıyoruz; aynı zamanda evrensel kültüre olan 
katkımızın somut örneklerinin dünyaya gösterilmesi için de bir fırsat olarak görüyoruz. Maca
ristan'daki Gülbaba Türbesi ve Kanuni'nin yaşamını yitirdiği Zigetvar'da yapılacak olan türbe 
ve kültür merkezi, bu çalışmalarımızın güncel örnekleridir. 

Dünyadaki yeni oluşumlar, Tttrkiyemize, etkin ve etken bir kültür devleti olma olanağını 
tanımaktadır. Ulusal kültürümüzün geçmişteki birikimi ve devraldığı mirası, Türkiye'nin kül
tür havzasını, Akdeniz-Karadeniz-Hazar ekseni çerçevesinde bir anda genişletmiştir. 
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Türkiye, artık, Avrupa ve Asya'nın dar sınırları içerisinde kalamaz. 
Bakanlığımız, bu çok zengin kültürel mirası, Avrasya'ya taşımaktadır. Batı Avrupa kültü

rü, Doğu Avrupa kültürüyle, Orta Asya Türk kültürleri, islam kültürleriyle kucaklaşıyor, son
ra da her biri, diğerine kavuşarak, yeni ve özgün bir sentez yaratıyor. 

Gerek Selçuklu-Osmanlı çizgisindeki İslam mirası gerekse bunun üzerine Atatürk'ün oluş
turduğu ulusal laik kültür ve bu iki çizginin bugünkü sentezi, Türkiye'yi, Avrupa kavramın
dan, Avrasya olgusuna taşımakta ve avantajlı kılmaktadır. 

1 Bunun kaybedilmemesi, üretilecek yeni kültürel politikalarla olanaklıdır, Türkiye'nin böyle 
bir uluslararası atmosferde çıkış noktasını oluşturacak kavramlar, çoğulculuk, katılımcılık, si
vil toplum ve demokratik devlet ilkesi olabilir. 

Türkiye, özellikle kültür değerlerine ağırlık vererek, bu alandaki kazanımlarını dikkatle 
ve bilinçle koruyarak, onlara evrensel anlamlar kazandırarak, tüm bu oluşumları farklı bir bo
yutta belirleyebilir. Bu belirlemeyle, dünya ailesi içinde hak ettiği saygın ve, ağırlıklı yerini alır. 

TRT ile imzaladığımız bir protokol sonucu, Avrasya yayınlarındaki kültür ağırlıklı prog
ramların yapılmasına destek olmayı, bu amaçla kararlaştırmış bulunuyoruz. 

Türkiye'nin, öz kültüründen ayrılmadan, Bâtı'nın temel ve olumlu değer yargılarına sa
hip; fakat Müslüman bir kimlik taşıması* bu konudaki çıkışlarını üzerine oturtulacağı tabandır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, DoğVnun ve tslam dünyasının laik tek top
lumudur. Türkiye halkının, Doğu ve Batı'yı kucaklayarak yaşaması, bugüne kadar rastlanma- > 
mış bir kültür zenginliği oluşturmuştur, 

Geniş kitleler, laisizmi bir yaşam biçimi olarak görürken, bir yandan da, dinsel inançları
nın gereklerini, hiç çekinmeden yerine getirebilmektedirler. 

Laiklik, ibadet özgürlüğünün güvencesi olmuştur, Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miras 
ve cumhuriyetin temel taşıdır; Türkiye'nin çağdaşlığı ve uygarlığının da en önemli unsurudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; küreselleşen dünyamızda evrensel dünya kültürüne 
doğru bir yöneliş gözlemlenmektedir; ancak, bu gidişin yanı sıra, ülkeler de, kendi ulusal kül
türlerinin zenginliğini korumaya, tanıtmaya, yaymaya ayrı bir özen göstermekten de geri kal
mamaktadırlar. Nitekim, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, özellikle Orta Asyadaki 
Türk cumhuriyetleri; Kafkasya'da ve Balkanlarda bağımsızlıklarına kavuşan yeni ülkeler, ken
di kültürlerini geliştirme, tanıtma ve yayma konusunda daha da duyarlı bir çaba içerisine gir
mişlerdir. 

Ulusal kimliğe verilen bu önem, bölgesel birliktelikleri de gündeme getirmekte, insanlar 
ve toplumlar, bölgesel özelliklerini araştırma, koruma, tanıtma ve yayma amaçlı çalışmalarını 
birlikte yapmak yollarını aramaktadırlar. Bunu yaparken de, çağdaş ve geleneksel kültürler ara
sındaki etkileşimi ve ayrıca, bölge ülkeleri arasındaki kültürel diyalogun güçlenebilmesi için 
ortak formüller geliştirilmektedir. 

Türkiye, ulusal kimliğini koruma, tanıtma ve yaygınlaştırma çabalarını sürdürürken, bu
günün dünyasındaki yeri ve stratejik öneminin bilinciyle, bölgesel işbirliği programlarının ön
cülüğünü de üstlenmektedir. 

Bölgesel işbirliği programlarının, daha çok ekonomiyi temel aldığı günümüzde, kültürel 
alanda düzenlenen ortak çalışmalar, bölgesel ilişkilerin güçlenmesine ayrıca katkıda bulun
maktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu çerçevede, 1992 yılında iki büyük bölgesel işbirli
ği projesine Bakanlık olarak canlılık kazandırdık. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz, "Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Toplantısı"yIa, bizim için büyük önemi olan Orta Asya Türk 
cumhuriyetleriyle, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kültür köprülerini, 
bir konsey oluşturarak, daha da sağlam bir biçimde kurduk. Daha da önemlisi, bu tarihî top
lantıyla, Türk Dili konuşan ülkelerin Latin alfabesine geçmesi benimsendi. Böylelikle, ortak 
dil, yazı, ve dolayısıyla kültürün oluşmasında tarihî bir dönemeç aşıldı. 

Bu konsey, ikinci toplantısını da aralık ayı başında Bakü'de yaptı ve bir dizi kararlar aldı. 
Bu kararlar arasında en önemlisi de, konsey adına ortak projelerin üretilmesi ve gerçekleştiril
mesi amacıyla, Türk Kültür ve Sanat Ortak Yönetimi; yani Türksoy'un daimî merkezinin An
kara'da kurulmasıdır. 

Bu merkezin yaşama geçirilmesiyle, Türk Dili konuşan ülkelerin kültürel ilişkilerinde ka
lıcı bir kurumlaşma gerçekleşecektir. 

Bu merkez, önümüzdeki ocak ayının 12'sinde, şu anda konseyin dönem başkanlığını yü
rütmekte olan Azerbaycan Kültür Bakanı Sayın Polat Bülbüloğlu'nun hazır bulunacağı bir tö
renle açılacaktır. 

İkinci büyük bölgesel işbirliği ise, Karadeniz Kültürel İşbirliği Alanı projesidir. 
Karadeniz işbirliği kapsamında, Karadeniz ülkeleri arasında çok daha canlı ve diri bir kül

türel etkileşimi başlatmış bulunuyoruz. 
Rusya Federasyonunun ev sahipliğinde Soçi kentinde yaptığımız kasım ayı toplantısında, 

11 ülkeden heyetlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, ülkelerin bölgesel işbirliği ve Türki
ye'nin öncülüğü benimsenmiştir. 

Bu toplantıda oybirliğiyle alınan bir kararla, İstanbul'da Karadeniz Ülkeleri Kültür Ba
kanları Toplantısı şubat ayı içerisinde yapılacak ve mutabakat sağlanan konvansiyon taslağı 
imzaya açılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin bugün dünyadaki önemi, sadece bir tek kültürle değil, 
birçok kültürle iç içe olmasından kaynaklanmaktadır. 

Karadeniz kültürü konusunda yoğun birikimi olan Türkiye, bir o kadar da Akdeniz kül
türü ülkesidir. Türkiye, tarihi boyunca hüküm sürdüğü Avrupa kültüründen farklı olan Akde
niz kültürünü etkilemiş ve o kültüre de güçlü katkılarda bulunmuştur. 

1993 yılı için öngördüğümüz bir diğer önemli bölgesel proje de, yine Türkiye'nin önderli
ğinde, Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelerin katılımıyla, bir Akdeniz Kültürleri Konseyi kurul
masıdır. -

Bu Konseyin, Akdeniz kültürleriyle ilgili çalışmalarda politika oluşturması, bu ülkeler ara
sında kültürel işbirliği için koordinasyonu sağlaması amaçlanmaktadır. 

1993 yılına yönelik hedeflerimizin başında, Batı toplumlarıyla, İslam dünyası arasındaki 
kültürel köprüleri kurmak da vardır. Böylelikle, iki kesim arasında görüş ve düşünce alışverişi
ni sağlamak için belli kurumları oluşturma, belli yapılanmaları sağlama konusunda daha yo
ğun çabalar içerisinde olacağız. Bu işlevi, hiçbir ülkenin, Türkiye'den daha etkin bir biçimde 
gerçekleştirebileceği kanısında değiliz. 

Bu arada, insanlık onurunu aşağılayıcı bir vahşetin yaşandığı Bosna Hersek'teki olayları 
şiddetle telin ettiğimi de belirtmek istiyorum. . ' 

Buradaki vahşetin engellenmesi konusunda da öncülük aldığımızı zannediyorum. 
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Bosna Hersek'te Müslümanların vahşice katledilmelerinin yanı sıra, burada bulunan 
Osmanlı-Türk ve îslam eserlerinin de yok edilerek, Türk uygarlığının görkemli izlerinin silin
mesine karşı, uluslararası kuruluşlar nezdinde başlattığımız girişimleri, yoğunlaştırarak sürdü
receğiz. Kültür Bakanlığı olarak katılacağımız her uluslararası toplantıda bu konuyu gündeme 
getirmeye devam edeceğiz. 

Ayrıca, Bosna Hersek'teki soykırımı, diğer yerlerdeki; yani Karabağ, Abhazya ve diğer 
ülkelerle birlikte tüm dünyaya aktarmak üzere bir belgesel hazırlatmaktayız. Tüm dünyayı, bu 
katliamlara daha duyarlı olmaya, belki bu şekilde çağırabiliriz. 

Değerli milletvekilleri, göreve geldiğimiz günden bu yana, düşünce yaşamı ve kültürel ya
şamın her alanında, yaratının önündeki engelleri kaldırmak için çaba gösteriyoruz. 

Özgürlükleri Türk halkına çok gören, ülkeye zarar vereceği savıyla, yıllar yılı kısıtlayanla
rın, bizim bu tutumumuzdan tedirgin olmalarını yadırgamıyorum. Ama, geride kalan bir yıl
lık dönemde, daha önce yasaklanan, engellenen özgürlükler, büyük ölçüde yaşama geçirildi; 
Türkiye'de ne insanlar birbirlerine saldırdı ne de devlet düzeni bozuldu. Aynı kütüphanede, 
aynı masada, artık insanlarımız Nazım Hikmet'i de, Necip Fazıl'ı da, Ziya Gökalp'i de, Do
ğan Avcıoğlu'nu da, Yaşar Kemal'i de, Said-i Nursi'yi de yan yana okuyorlar ve okuyacaklar 
da. (Alkışlar) Çünkü, Türk halkı, her türlü özgürlüğü özümseyebilecek birikim ve hoşgörüye 
sahiptir ve buna layıktır. 

Bu anlayış içerisinde ve hoşgörü çerçevesinde, değerli konuşmacı arkadaşlarımızın bizlere 
göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkürlerimi bildirirken, bazı açıklanması gereken yerleri 
de açıklamaya çalışmak istiyorum. , ' . - • ' 

Sayın Dedelek ve Sayın Tokdemir'in, konuşmalarında bizlere gerçekten önemli öneriler 
geldi; ayrıca bizlere önemli destekler verdiler; kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sayın Tokdemir, 1993 yılının 'Ahmet Yesevi" yılı olmasını ve Bakanlığımızca bu doğrul
tuda yapılan çalışmaları desteklediğini belirtti. 

Ben, bir başka şeyi daha eklemek istiyorum: Türkçe Konuşan Uluslar Kültür Bakanları 
Daimî Konseyi de, 1993 yılını Türk Cumhuriyetlerinde de, Bakanlığımızın önerisi doğrultu
sunda, "Ahmet Yesevi Yılı" olarak ilan etti. O ülkelerde de, bu yıl, böylelikle kutlanacak ve 

ı Ahmet Yesevi ile ilgili değerli bilgiler aktarılacak. 
Avrasya yayınları son derece önemlidir. Türkiye'nin bugün bulunduğu konumda önemli 

bir araç olan TRT'nin bu yayınlarının, mutlaka Türk kültür ve sanatını tanıtacak, ülkelerin 
birbirlerini tanımasını sağlayacak ve daha sonra da bütün dünyaya aktaracak bir programla
ma içerisinde olması gerekmektedir. Bunun için de, Kültür Bakanlığı tüm gücüyle katkıda bu
lunmaya çalışacaktır. 

Kütüphaneler, özellikle bilgi çağında, kitapların insanla buluşması için en önemli yerler
dir. Dolayısıyla, 1992 yılı içerisinde okuma alışkanlığını yaymaya ve kitapların özgürleştirilme-
si doğrultusunda çaba göstermeye çalışırken, 1993 yılında da en büyük yatırımlarımızı kütüp
hanelere yapacağız. . ' 

Bakanlığımızın yatırım içindeki en büyük pay Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne ayrıl
mıştır ve bu yıl hedeflediğimiz kütüphaneleri açabilirsek, -ki, 1992 yılında 102 tane kütüphane 
açtık- 1993 yılında da bu sayıyı aşmaya çalışacağız. 
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Değerli arkadaşlarım, Özellikle kitap konusunda açılan kampanyaların, kütüphanelerin 
daha güzel hale getirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmaların, ülkemizde büyük etkisi olmuştur. 

1992 yılı içerisinde, 250 kütüphanenin açılması doğrultusunda müracaat edilmiştir. 
Biz, 1992 yılında açtığımızl02 kütüphanenin büyük bir çoğunluğunu yerel yönetimlerle 

birlikte açtık. Yerel yönetimlerin ve vatandaşlarımızın kütüphanelere olan ilgisi ve verdiği önem, 
1992 yılında yaratılmıştır; 1993 yılında da daha artırılarak sürdürülmeye çalışılacaktır. 

Bu arada, kitap konusunda bir iki şey söylemek istiyorum. Anavatan Partisi Grup sözcü
lerinin; yani, iki sözcünün birbirleriyle ne kadar ters olduğunu hepimiz gözledik; ama, o kadar 
açıktır ki, Anavatan Partisinin içinde bulunduğu düşünce ayrılığının temsilcileridir. 

Ben, öncelikle Sayın Tanık'a çok teşekkür ediyorum. Bize büyük güç verdi, destek verdi, 
eleştirilerinin yanı sıra, takdirlerini de iletti. 

Bu, gerçekten, muhalefet döneminde insanların çok az yaptıkları önemli bir harekettir. 
Kendisini her zaman centilmen olarak biliriz; bu centilmenliğini yaptı, bize destek verdi. Ken
dilerine bu nedenle teşekkür ediyorum. (SHP, DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

SÜHA TANIK (tzmir) — Ben de teşekkür ederim. 
KÜLTÜR BAKANI FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Biz, iyi yapılanları, bizden öncekile

rin iyi yaptıklarını devam ettirmek istiyoruz. Kendi görüşlerimiz ve politikalarımız doğrultu
sunda yapılamayanları da, yapılmayanları da yapmaya çalışıyoruz. 

Şimdi bugün, özellikle muhafelet kanadından Anavatan Partisinin sözcüleri, bundan ön
ce de olduğu gibi, "Kitap yasaklarını kaldırdık, yasaklan yasakladık diyor bu İktidar; ama, 
bir taraftan fuarı Kültür Bakanı açıyor, diğer taraftan polisler gelip kitaplara el koyuyor." di
yorlar, "bunu neden düzeltemiyorsunuz?" diyorlar. 

Ben, bu düzeye geldikleri için kendilerini kutluyorum. Çünkü, 8 yıl iktidarda kaldılar ve 
kitaplar toplanıyordu, yasaklanıyordu, yakılıyordu, yıkılıyordu, o zaman sesleri çıkmıyordu... 
Demek ki, yasaklar yasaklandı. Yasakların yasaklandığı bir Türkiye'de, ufacık yasak olduğu 
zaman, bundan önce büyük bir çoğunluğun olduğu gibi, şimdi azınlıkta hep birlikte bağırılı-
yor. İşte bu, 49 uncu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin geliştirdiği, gerçekleştirdiği demok
ratikleşmenin en önemli göstergesidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli Keskin, devletin, sanatın önünden çekilmesini istedi; arkasından da, kırsal ve kentsel 
farklılıkları getirerek, kırsal alandan gelen insanlarımızın, kentlerde kültür ve sanat ihtiyaçla
rının giderilmesi için gerekli altyapının yapılmasını devletten beklediğini söyledi. 

Buradaki çelişkiyi görmemek mümkün değil. Zaten, biz de bunu yapıyoruz. Evet, devlet, 
sanatı ve kültürü engellememelidir; ama devlet, sanatı ve kültürü desteklemelidir, özendirme
lidir. İşte bugün, onun için Devlet Tiyatroları var, bugün onun için Devlet Opera ve Balesi var, 
koroları var ve onların sayesinde bugün Türkiye'de 33 ilde tiyatro seyredilebiliyor. Türkiye'de 
korolarımız bütün Türkiye'nin çeşitli kentlerine gidip, Türk sanatıyla, müziğiyle ilgili örnekler 
sunabiliyor. 

BAŞKAN —Sayın Bakan, 5 dakikanız var. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Tabiî, bir şeyi daha anlayamadım; opera ve baleden kimsenin haberi olmadığını, kimse

nin semtine uğramadığını söylediler. 
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Sayın Keskin'in kendisinin gidip gitmediğini bilemiyorum; ama, şimdi aldığım bilgiye gö
re, perdeleri açtıklarından bugüne kadar İstanbul ve Ankara'daki operalarımız kapalı gişe oy
nuyor, halkımız bilet bulamıyor. 

' 1992 yılında, operaya gidenlerin sayısı 259 862 kişi olmuş; tiyatroya gidenleri sayısı da 1 
milyonu aşmış durumdadır. 

Yani, "semtine uğramıyor". diyenler, belki kendileri uğramıyorlar ama, uğrayan vatandaş
larımız var...'Biz, bu uğrayan vatandaşlarımızın sayısını artırmak istiyoruz. Onun için, Sayın 
Tanık'ın söylediği gibi, salonların sayısını artırmamız gerekiyor. 

İşte, biz, onun için, özellikle tiyatroda, "her yer tiyatro", anlayışı içerisinde bir proje oluş
turmaya çalıştık ve kamunun elindeki salonları, tiyatro ve diğer gösterilerin emrine sunmaya 
çalışacağız. 

Sayın Çelik'in güzel konuşmasını ilgiyle dinledik. 
Rejime çattığını söylüyor; kendisinin bileceği iştir. Ama, ne güzel, özgürlük! Bu kürsüden 

her şey söyleniyor. İşte bu Hükümet, bunu gerçekleştirdi. (SHP sıralarından alkışlar; ANAP 
sıralarından gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Bakan, yani bizim dönemimizde köle
lik mi vardı? İlzam ediyorsunuz... 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — Efendim/sizlerin yaptık
larınızı da söylüyoruz. 

Sayın Başbakanın, bugün, bir filmle ilgili olarak yaptığı açıklamayı eleştirdi... 
Ben onu anlayamadım. Hukukun gereğini yerine getirdiğini, hukukun üstünlüğünü söy

leyen Başbakanı nasıl eleştiriyorsunuz; anlayamadım! 
HASAN KORKMAZCAN (Denizi) — Televizyondan belli oluyor hukukun üstünlüğü! 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — TRT eşittir, Başbakan! 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Efendim, yerler değişince, 

sözler aynı kalıyor yalnız! 
SÜHA TANIK (İzmir) — Ben size soruyorum Sayın Bakan. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Peki efendim. 
Sayın Tanık'ın öğrenmek istediği bir şeyi söylemek istiyorum. 
Biz, bugüne kadar hiçbir temsili yasaklamadık. Eğer, yasaklanan bir temsil varsa, siz bize 

söyleyin. 
SÜHA TANIK (İzmir) — Bunu öğrenmek istiyorum Sayın Bakan. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — "Yasakların, yasaklandığı 

bir Türkiye" diyoruz; dolayısıyla böyle bir şeyin olması mümkün değil. 
Mevlana oyunu, çalışmalar sürdüğü sırada, yönetmenin almış olduğu rapor sebebiyle ve 

oyuncuların daha sonra başka kadrolara aktarılmasından kaynaklanarak yarım kalmıştır; ama, 
bizim repertuarımız içindedir ve bu yıl, bu sezon içerisinde yeni bir kadroyla oynanacaktır. 

özellikle Kapadokya'nın tahrip edilmesi doğrultusundaki duyarlılığınıza teşekkür etmek 
istiyorum; bizim bir yıl içerisinde yapmaya çalıştığımız da o idi. 

Pamukkale'yle işe başlayarak, Kapadokya ve Hasankehf'in korunması doğrultusunda 
kampanyalar açmamızın nedeni, koruma bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmışıdır. 
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Bu, bir eğitim meselesidir; devletin yaptırımıyla olacak bir şey değildir. 
Çok güzel söylediniz; elindeki tornavide veya çiviyle orayı çizmektedir... Her insanın ya

nına bir polis koymak mümkün değildir; devletimiz, polis devleti de değildir. Bu, kişinin tama
men gelişmesi ve içinde bu bilinci özümsemesiyle mümkündür. Bunu, devlet geliştirebilir. Bu
nun için biz bir çaba gösteriyoruz. Bu sebeple, kültür miraslarımızın, tarih miraslarımızın biz
ler için son derece önemli olduğunu, tarihimizi öğrenerek ancak, geleceğimizi kurabileceğimizi 
ve doğal güzellikler içerisinde emanet aldığımız şeyleri gelecek nesillerimize aktarmamızın ge
reği olduğunu anlatmak istiyoruz. , 

Açtığımız kampanyalarda, özellikle gençlerimiz büyük katkıda bulundular. Çocuklarımız 
ve gençlerimiz bu konuda çok duyarlılar. Bu da, gelecek için bize büyük umutlar veriyor. Bu 
doğrultuda emeği geçen, destek veren herkese tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bu düşüncelerle, bu duy

gularla, bütün konuşmacı arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Eğer bir sürçü lisan etmiş
sek af fola diyerek, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde son konuşmayı yapmak için, şahsı adına, aleyhinde Kah

ramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş, buyurun. 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi 
şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Kültür kavramlarımız o denli karıştırılmış, idrakleri köreltilmiş, kıymet hükümleri siyasî 
çıkarlar için unutulmuş bir toplum hayatı, bir siyasî hayat yaşıyoruz. Türkçesi, "iki yüzlülük*' 
olan, "çifte standart" olan ve "menfaatçılık" olan oportünizm toplumumuzu kuşatmış du
rumda... Toplumumuz nereye götürülüyor, belli değil. 

Bu milletin, bu memleketin tartışmasız kabulleri, doğruları, iyileri, müşterekleri, kıymet 
hükümleri yok mudur? İnsanımız, yanlışı, kötüyü ortadan kaldırma; iyiyi, doğruyu, güzeli tavsiye 
etme ve gerçekleştirme duygusundan yoksun mu? Bildiğimiz vicdanî bir muhkem kaziyeyle, 
yanlış olduğunu idrak ettiğimiz bazı gerçekleri yok saymak, görmemezlikten gelmek, "ne ya
palım elimizden bir şey gelmiyor" diye sızlanmak, yeni bir norm mudur? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçesini görüştüğümüz Kültür Bakanlığının, geçen 
bir yıl içinde bu Meclis çatısı altında iki Plan ve Bütçe Komisyonu, bir Genel Kurul bütçe gö
rüşmeleri ve iki gensoru görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim.görüşleri 
ve bunlara Sayın Bakanın verdiği cevapları incelediğimde, yukarıda arz etmeye çalıştığım te
mel kabulleri hatırlatmak zorunda kaldım. 

Yüce Meclisteki müzakereler iki önemli hakikati ortaya koyuyor: Birincisi, muhalif siyasî 
partilerin sözcüleri, Sayın Bakanın icraatıyla alakalı olarak hataları, yanlışları, dile getirmiş
lerdir; yani, ikaz ve denetim görevi eksiksiz yapılmıştır. 

İkincisi; Sayın Bakanın, Yüce Mecliste ortaya konulan iddialara elle tutulur bir cevap ve-
remeyişidir; daha sonraki icraatlarında da hiçbir yanlışını düzeltmeyişidir. 

Bu yüce çatı altında dile getirilmiş ve cevapsız kalmış suallerden hareketle, Sayın Sağlar'in 
dosyasını ana başlıklar halinde arz ediyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kültür Bakanlığının en vahim icraatı, "halk kültürleri" 
kavramını devletin hukukî hükümleri arasına sokmuş olmasıdır. 

Millî kültür esasına dayalı tekli kültür anlayışından vazgeçip, çoklu kültür politikası geti
riyorsa, bunun adı ne olacaktır? Sloganları moda haline getiren lafları bir tarafa bırakalım; 
etnikçi bir anlayış ve tercih, bölücülük müdür, değil midir? 

Eğer, var olduğunu söylediğiniz 27 etnik kültürü araştırıp, geliştirecekseniz, yarın bu id
dia, sizin, bizim karşımıza dikilmeyecek midir? Bu kavramın ucu nereye götürülecektir? 

Bugün Çankaya'da oturan Sayın özal'ın bazı sözleri, bazı şeyleri çağrıştırıyor... Yarın bu, 
tür ayrıcalıkların da bizi, toplumumuzu, geleceğimizi tehlikeye atacağı düşüncesindeyiz. 

Sayın Bakan, "Ben vatandaşlık kültürünü öne çıkaracağım" diyor. 
Vatandaşlık kültürü, hukukî metinlerin tarif ve tadat ettiği kültürdür. Halbuki, bizim hu

kukî sistemimiz, millî kültürü, Türk Kültürünü tarif ve tadat eder. Anayasamız, sosyolojik bir 
millet tarifi yapar. Burada da etnik bir tarif yoktur. 

Vatandaşlarımızın bütünü, etnik menşeine bakmaksızın millî kültürümüzün bütün unsur
larını müşterek değer olarak kabul etmiş ve benimsemiştir. 

Bu terkip bin yıllık bir müşterekliktir. 
Şimdi siz ortaya çıkıyor, bu terkibi bozmaya çalışıyorsunuz. Nasıl mı?.. Halk kültürleri

nin etnik envanterini yapmaya çalışarak... 
Dün,ister benimseyin, ister benimsemeyin bu milleti ayakta tutan, tslam medeniyetini or

taya çıkaran ve bugün de övünç duyduğumuz millî kültürümüzün ortak değerleri sayesinde 
Adriyatik'ten Japon Denizine kadar ulaşan coğrafyada yaşayan insanların birliğini savunuyorsak, 
üst kültür değerlerinin aynı olmasındandır. 

Siz, bu üst kültür normlarını unutup,v kültürün en alt basamağı olan halk kültürlerini öne 
çıkarırsanız, evrensel kültürün içerisinde kaybolursunuz. 

Sayın Bakanın, halk kültürlerini araştırma ve geliştirme fikrine yöneltilen tenkitlerden sonra, 
sarıldığı vatandaşlık kültürü, onun sandığı gibi, kültürler manasına gelmez. 

Vatandaşlık kültürü, o ülkenin kanunlarına, nizamlarına ve sosyal hayatına tabi olarak 
uyum sağlamaktır; o toplumda yaşamanın asgarî şartlarıdır. Bunda tarihî derinlik yoktur. Millî / 
kültür ise, tarihin derinliklerinden gelen, bilgi, görgü, örf, âdet ve geleneklerden meydana ge
len bir yaşayış biçimi, bir hayat tarzı, bir kabuller bütünüdür. 

Bunlar birdenbire ortaya çıkmadığı gibi, "ben yaptım, oldu" usulüyle de ortadan kaldı
rılamaz. 

Sayın Bakan eğer, "oldu" diyorsa, sosyolog olan Sayın Müsteşarına sorsun!.. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine Sayın Bakanın, ikide bir tekrarladığı başka bir 

kavram daha var; o da, evrensel kültürdür. 
Nedir bu evrensel kültür? Millî kültürlerin müşterek kesiştiği, ortak değerler değil midir? 

Dünya globalleşmeye giderken, millî kültürler de, evrensel kültür değerler arasına kendi kabul
lerini, kendi doğrularını, kendi güzelliklerini katmak için bir mücadele vermeyecekler mi? Bu 
mücadele olmazsa, evrensel kültür, birtakım milletlerin bir dayatma aracı olmayacak mı? 

Evet, dünya globalleşmeye doğru giderken, millî kültürler birbirleriyle temas edecekler, 
kaynaşacaklar ve etkileşecekler ve evrensel kültür, güçlü olan millî kültürün rengini taşıyacak; 
ama, evrensel kültür, hiçbir zaman, millî kültürün yerini almayacaktır. 
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Siz evrensel kültüre, etnik kültürlerle giderseniz, kaybolursunuz. Bakın, Amerika Birleşik 
Devletlerinde Memphis'te Muhteşem Süleyman Sergisine gittiniz; oraya biri millî kültürün, di
ğeri de evrensel kültürün iki ürününü götürdünüz. Orada, senfoni orkestrası, kendi kültür ürünü 
olduğu için "çok iyi öğrenmişler" diye size aferin kazandırmıştır; ama, Mehteran Bölüğü hay
ranlık uyandırmıştır. 

Bu konuda ikinci sorum ise şudur: Halk kültürlerini araştırıp geliştirmek üzere genel mü
dürlük kurdunuz. Bir yıl zarfında, hangi halk kültürleri için hangi araştırma ve geliştirme faa
liyetlerini yürüttünüz? Bir tek örnek verebilir misiniz?/ 

Zaten Sayın Bakan da, ne olduğunu bir süre kendisinin de bilmediği kavramları ortaya 
atıp, birtakım şovlardan sonra, hangi zevatın uydurduğu belli olmayan bir slogan cümleyi söy
leyip, işin içinden sıyrıldığını zannediyor; "Devletin resmî kültür politikası olmaz, olmamalı 
diyor. • ' . • • : , 

Eğer, devletin, bir resmî kültür politikası olmayacaksa, siz ne Bakanısınız, neyin Bakanı
sınız?! Bakanlığın dayandığı hukukî bir zemin yok mudur? Kuruluş kanununun size verdiği 
bir vazife yok mu? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan devlete sadakat ye başarıyla hizmet eden 
Bakanlık bürokratlarının tamamını tasfiye etti; bunu yaparken de, hiçbir kanun, nizam ve dev
let teamülü dinlemedi. Görevden aldığı memurların özlük haklarını ihlal etti, aileleri parçaladı 
ve bunların bir kısmını da kürsüden itham etti... Tam bir zulüm ve kıyım kampanyası yürüttü... 

Bu insanların suçu ne idi. Yolsuzluklar mı, partizanlık mı, yoksa başarısızlık mı idi? 
Aradan geçen bir yıl içinde bunların hiçbirisinin, yolsuzluk, partizanlık veya başarısızlığı

nın sabit olduğunu gösterebilir misiniz? Aksi halde, sorumu, Sayın Başbakana yönelteceğim. 
Sayın Başbakanın 27 Ocak 1992 gün ve 1992/2 sayılı genelgesinde, "Devletin, yetişkin, 

dürüst, aktif ve objektif kalmış bürokratik kadroları, tam bir hizmet emniyeti içinde çalışa
caklardır deniyor. 

Sajın Başbakanın, kendi genelgesinin takipçisi olması gerekmez mi? Vatandaşa şefkatle 
yaklaşmak, kucak açmak, bu mudur? 

Sayın Bakandan, göreve getirdiği, kadrolu, kadrosuz, devletin maaş bordrosuna dahil et
tiği 50'ye yakın danışmanından ne gibi görev istihsal ettiğini de öğrenmek istiyoruz. 

Sayın Bakanın, bütün şöhreti, medyadaki bütün şovları, demokratiklik görüntüsü üzeri
ne bina edilmiştir; "cambaza bak" usulüyle bir sene idare ettiği, yasakçı olmama şovudur. 

Gerçekten Sayın Bakan yasajclardan hoşlanmıyor mu, yoksa bizatihi bir yasakçı mı? 
Sayın Bakan, "Bir yasak kitaplar deposu buldum" diyor, birçok laf ediyor; bir eski ba

kan, bu genelgenin tarih ve numarasını vererek, "ben 18 kitap üzerindeki dağıtımı durdurma 
kararını zaten kaldırmıştım" diyor! 

Sayın Bakan, bu sefer de, çark ederek,Mi!lî kütüphanenin, okuyucu hizmetlerine sunul
mayacak kitaplar listesiyle, kütüphanelerdeki "YK" rumuzlu kitapları ele alıyor... Genelgenin 
tarih ve numarası verilerek, bu yasakların da kaldırıldığı belirtilince, faziletli bir insana ne dü
şer; siz söyleyiniz!... 

Yasakları yasaklayan Bakan, Türk Ocağı binasındaki "Ergenekon'dan Çıkış" tablosunu 
yasaklamıştır! Bir genelgeyle, Kurtuluş Savaşını ifade eden tarihî tabloların Bakanlık birimle
rinde asılmasını yasaklamıştır! 
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Basında "şu yasağı kaldırdım, şunu geçersiz sayıyorum' diye beyanlarda bulunduğu hal
de, hiçbir kanun değişikliği gerçekleştirememiştir. Sayın Bakanın desteklediği bir kitap fuarın
da sergilenmekte olan "Sürgün" gibi filmler, sansüre takılıp kalmaktadır! Neyin demokratik
leşmesi, anlayamadık! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin önüne açılan yeni ufukları görebilecek, 
Türk cumhuriyetleriyle entegre olabilecek; dil birliğini, lügat birliğini, yazı birliğini sağlayacak 
bir kültür politikasını, Türkiye Cumhuriyetinin resmî kültür politikası haline getirmediğiniz 
sürece, ayakta duramazsınız, bu fırsatı da kaçırırsınız. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (MÇP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topaktaş. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Bakanı dünya beğendi, sen beğenmedin! 
BAŞKAN —- Bu atacağınız lafları bitirmeyin, daha bundan sonra 7 saatlik bir bütçemiz 

var, yani epey fırsatınız olacak Sayın Yılmaz! 
tki yazılı soru sorma istemi var. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın milletvekilleri, soru sormak isteyen arkadaşlarımızı arz ediyorum: Sayın Süha Ta

nık, Sayın Orhan Ergüder, Sayın Haşan Korkmazcan, Sayın Melike Tugay Haşefe, Sayın Hamdi 
Eriş, Sayın Coşkun Gökalp, Sayın Ali Oğuz, Sayın Salih Kapusuz. 

Sayın Tanık, buyurun efendim. 

SÜHA TANIK (tzmir) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan öğrenmek istediğim, Kültür Ba
kanlığının 24.9.1992 tarihli 284 nolu bir kararı var elimde. 

Bu karar, Sayın Bakanın Müsteşarı,Emre Kongar imzasını taşıyor. Kararın istinat noktası, 
4.6.1992 gün ve 3746 sayı ile Bakanlığın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu
na yapılan müracaatla ilgili. 

Müracaatın cevabı olarak gelen yazıda ve alınan kararda, "tzmir, Merkez, 23 M-IIIC paf
ta, 1625 ada, 2 parselde yer alan Kadifekale 1 inci derece arkeolojik sit alanında yapılmak iste
nilen Çevre Düzenleme Projesinin, Profesör Doktor Altan Çilingiroğlu, Profesör Doktor Ce
mal Arkon ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Arkeologu Özgür Çav-
ga'dan oluşan bir ekipçe yerinde incelenmesine karar verildi" deniyor. 

Haziran ayında karar alınmış ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna 
müracaat edilmiş. Orada eylül ayında karar alınmış ve bir komisyon gönderilmesine karar ve
rilmiş. Bugün 12 nci aydayız, yani 1992 senesinin son günlerindeyiz. 

Bu konuda, acaba Bakanlık, bu sit alanının incelenmesi konusunda, komisyonu, önümüz
deki sene içerisinde İzmir'e göndermeyi düşünüyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanık. 
Sayın Ergüder, buyurun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakan
dan suallerimin cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Türk mezarları, Türk kültürünün bir parçasıdır; şelvi ağaçlarıyla, mermer müzeyyen me
zarlarıyla, her mezarın başında Kur'an okuyan Müslümanlarıyla iftihar edilecek yerlerdir. 
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Maalesef, belediyeler ve bürokratlar Türk mezarlığına lazım gelen itinayı göstermedikleri 
için, bugün istanbul'da bulunan bazı şehitlikler ve bazı ecnebi mezarları bizden daha güzeldir. 

Şimdi diyorum ki, Türk sanatına ve Türk kültürüne yön veren besteci Itrî'nin, ressam Lev-
ni'nin, Karahisarî Hattab'ın, Sultanahmet Camii Mimarı Davut Ağa'nın mezarları kaybolmak 
üzeredir. Sayın Bakanım, bu mezarları imar ve ihya ediyorlar mı, edecekler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Sayın Korkmazcan, buyurun. -

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakandan öğ
renmek istediğim iki konu var: 

Birincisi: Dünyanın en önemli tabiat varlıklarından biri olan Pamukkalemizin korunması 
yolunda bir çalışma sürdürülmekte midir? 1992 yılı içinde bu çalışmalarda ne gibi mesafeler 
kat edilmiştir? 1993 yılı içinde neler yapılacaktır? 

, İkincisi: Balkanlardaki birçok eski Türk ve Osmanlı eserinin, 150 yıldan beri tahrip edil
miş olduğunu, Batılı bilim adamları da kitaplarında belirtmektedirler. Bilebildiğim kadarıyla, 
2 bine yakın cami, hamam, kervansaray gibi Osmanlı eseri Batıda tahrip edilmiştir. 

Hükümetimiz, bu eserlerin bulunduğu yerlere, hiç olmazsa, "vaktiyle burada Osmanlı dö
neminde yapılmış* olan şu eser vardı" gibi bir plaket konulması hususunda bir teşebbüse girişe
cek midir? Bugün işbaşına gelmiş olan Yugoslavya'daki hükümet de bu yoldaki teşebbüse zan
nederim ki olumlu cevap verebilir. Bu nedenle, eski eserlerimizin en azından orada geçmişte 
bulunduğunu gösteren birer küçük işaret konulabilir mi? Bu konuda Bakanlık ne düşünüyor? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
Sayın Melike Tugay Haşefe, buyurunuz. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Sayın Başkan, delaletinizle GESAM Türkiye 
Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Dinçer Erimez 
tarafından tarafıma gönderilmiş olan mektubun aşağıda okuyacağım paragrafının gerçeği yan
sıtıp yansıtmadığının Sayın Bakan tarafından açıklanmasını rica ediyorum: 

'"Meslek Birliklerinin çalışmalarında çok kısa bir zaman geçmesine rağmen, Kültür Ba
kanı, geçerli olan yasayı ve bu yasayla demokratik seçimlerle kurulmuş meslek birliklerini yok 
etmeye çalışarak, kendi yandaşlarını işbaşına getirmek amacıyla yeni bir yasa tasarısı hazırla
mıştır. ' 

Eski yasanın yalnızca kelimelerini düzelttik demelerine rağmen, işin doğrusu ve gizlenen 
önemli yanı, tasarının 42 nci maddesidir. 

Sayın Bakan bu maddeyi, Bakana vereceği yetkiyle işleterek, meşru meslek birliklerini tasfiye 
etmeyi ve kendi fikir yandaşlarını işbaşına getirmeyi gerçekleştireceklerdir." 

Bu iddialar doğru mudur? 
Teşekkül ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... 
Sayın Müsteşar, sayın milletvekili sorusunu sorarken, iki defa böyle... > 
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KÜLTÜR BAKANLIĞI MÜSTEŞARI EMRE KONGAR — Sayın Bakana bir şey arz edi
yordum... 

BAŞKAN — Efendim? 

KÜLTÜR BAKANLIĞI MÜSTEŞARI EMRE KONGAR — Sayın Bakana bir konuyu 
arz ettim. 

BAŞKAN — Sayın Müsteşarı istirahata davet ediyorum. Lütfen... (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir sayın milletvekili başkanlığa müteveccihen, Sayın Bakanı 
muhatap alarak, soru yönelttiği esnada, onun anlamını yorumlayan ve olumsuz tezahüratını 
ifade sadedinde el hareketleriyle tepki gösteren bürokrat, burada bu müzakerelere devam ede
mez. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

(Kültür Bakanlığı Müsteşarı Emre Kongar Genel Kurul salonunu terk etti) 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Bakan, soruları almaya devam ediyoruz. 
Buyurun Sayın Hamdi Eriş. 

HAMDİ ERİŞ (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan sormak istediğim konu şu: 
Video ve müzik kasetlerinin üzerine yapıştırılan ve Bakanlıkça satılan bandrollerin fiyatı her 
geçen gün artmaktadır. 

Bu bandroller acaba harç pulu mudur, yoksa kasetleri yasal yapan işaretler midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Coşkun Gökalp, buyurunuz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana soracağım 
suallerin açıklanmasını istemekteyim. 

1991 yılında Kırşehir İlinde; Kaman, Mucur ve Akçakent ilçelerine kültür siteleri yapılma
ya başlandı, temelleri atıldı ve bunlardan Kaman ve Mucur kültür siteleri belli bir seviyeye gel
di. Akçakent İlçesinin kültür sitesi ise, maalesef, kaldığı yerde durdu. 

Bu kültür sitesinin inşaatının yarım kalması, başta o ilçenin Belediye Başkanını, muhtar
larını ve ilçe halkını rahatsız etmektedir. 

Bu bakımdan, Kırşehir Milletvekili olarak, bunun en fazla sıkıntısını ve sancısını ben çek
mekteyim. & 

Sayın Bakandan, Kırşehir'e bağlı Akçakent İlçesinde temeli 1991'de atılan ve şu ana kadar 
da belli bir seviyeye kadar masraf edilen kültür sitesinin diğer ilçelerdeki kültür sitelerinin sevi
yesine getirilip getirilmeyeceği hususunun açıklanmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Sayın Ali Oğuz.buyurunuz. . 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana şu 4 sualimi tevcih 
edeceğim ve cevabını burada istirham ediyorum. 
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1. Bikini ve süper mini kıyafetler serbest iken, inancından dolayı başını örten kadının 
başörtüsüyle mücadele edilmektedir. ^ 

Yasaklarla mücadele ettiğini ve yasakların yasak olmasını isteyen Bakanımız, acaba, ba
şörtüsünün serbest bırakılması hususundaki faaliyet ve çalışmalara katılmak ister mi? 

2. Yahudinin ibadet şapkasının merasim şapkası olarak kabul edildiği memleketimizde, 
ecdadımızın 1400 yıldır taktığı sarık, hâlâ yasak! Bu yasakla da mücadele etmeyi düşünür mü? 

3. İbadet ve duaların serbest olması gereken memleketimizde, Mevlevi ayinleri Konya'da 
açıkça yapılırken, Nakşî ve benzeri tarikatların her türlü dua meclisleri yasaktır. Bu yasakla 
da mücadele etmeyi düşünür mü? 

4. Bir yıllık faaliyetlerine dair iki tane kitabı bize gönderdiler. Kültür varlığımıza ait bir 
derleme olduğunu zannederek, açıp karıştırıp baktığım kitabın, diğer bakanlıklarımız gibi, sa
dece faaliyetleriyle ilgili bilgileri ihtiva eden bir kitap olduğunu fark ettim. 

israfın da memleketimizde yasak olması gerekir. İsrafla da mücadele etmeyi düşünüyor
lar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Salih Kapusuz, buyurunuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkanım, aracılığınızla Bakanımızdan iki sual sor
mak istiyorum. 

Kütahya İkinci Çini ve Seramik Kongresinin yapılıp yapılmayacağına dair kendisine soru
lan soruya, birinci cevabında, yapılabileceğini söylediler; ikinci suale cevapta ise, 250 milyon 
lira gibi bir ödenek gerekli olduğundan,. 1992 yılı içinde yapılamayacağını belirttiler. 

Bizim kültürümüzde çok önemli yeri olan çini ve seramik sanatıyla ilgili bu kongrenin 
1993 yılı içinde yapılıp yapılmayacağını ve bunun için ne kadar ödenek ayrıldığını sormak is
tiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bildiğiniz gibi, dilediğiniz soruya yazılı, dilediğiniz soruya sözlü 
cevap vermek takdirinizdedir. 

Buyurun efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, bir şey sormak istiyorum... 
BAŞKAN — Hayır efendim... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Önemli olduğu için... 
BAŞKAN — Soru sorma işlemine, Sayın Bakandan cevap alma aşamasındayız, önemli 

olan ne? ' 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)—Efendim, biraz önceki Sayın Müsteşarın... 
BAŞKAN — İstirahat buyurun efendim, lütfen... Size söz veriyorum Sayın Gürkan. Size 

söz veriyorum efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne demek, "istirahat buyurun"! Şurada her keyfiliği yapı

yorsun... ' 
BAŞKAN — Müzakerelerin arasına böyle girilmez. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bürokratlar burada Bakana bilgi vermeyecekler mi? (SHP 

sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN T- Sayın Gürkan, şimdi sorular tamamlandı, Sayın Bakandan cevap alma aşa
masındayız. Bu aşamada müzakerelerin arasına hiçbir şeyi ithal etmemiz, ne usulen ne fiilen 
mümkün değildir, 

Buyurun efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, usulle ilgili... 
BAŞKAN — Ben zatı âlinize söz vermiyorum efendim, ben zatı âlinize söz vermediğimi 

söylüyorum. Usule riayetkar bir parlamenter olarak, verilmeyen sözü kullanmayacağınızı 
umuyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Bana hangi safhada söz vereceğinizi açıklayınız. 
BAŞKAN — Efendim, ben size söz vermek mecburiyetinde değilim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Mecbursun... 
BAŞKAN — Ben, evvela yürümekte olan bir işlemi tamamlamak mevkiindeyim. O bittik

ten sonra, zatı âliniz bir grup başkanvekili sıfatıyla ya da adınıza bir müracaatta bulunursanız, 
tabiidir ki, her zaman olduğu gibi, her arkadaşıma yaptığım gibi, ne istediğinizi sorarım, on-

ı dan sonra takdirimi ifade ederim, 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Peki. 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Niye bağırarak söylüyorsunuz ki yani? 
BAŞKAN — Efendim ne yapalım işte, iyi beslenmişiz... Fısıldarken bile, gürlüyoruz... 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Bir grup başkanvekiliyle konuşuyorsunuz... Sana hiç 

yakışıyor mu? Bu yaptığın terbiyesizlik! 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçel) — Sayın Başkan, öncelikle, biraz 

evvel Müsteşarımla ilgili yapmış olduğunuz uygulamadan dolayı sizi kınıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sözünüzü kesiyorum; çünkü ben, zatı âlinize bir protest eylem 

için söz vermedim... 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçel) — Efendim, cevap hakkımı verdi

niz, onu kullanıyorum. 
BAŞKAN — Şimdi, sorumlusu bulunduğunuz Kültür Bakanlığı bütçesi ye kesinhesabının 

müzakerelerinde geldiğimiz noktada size yöneltilmiş sorulara cevap vermeniz gerekti; ama, ne 
hazin tablodur ki, bir Sayın Bakana bunca özen içerisinde gerekli söz hakkını tanıdığımızda, 
görülmedik bir tavırla Sayın Bakan, Yüce Meclisi yöneten, yönetmeye çalışan, Sayın Bakanın 
çalışmalarını aksatmadan bütçesini geçirmeye uğraşan Başkanlık divanındaki arkadaşına, di
ğer arkadaşlarının hukukuna tecavüz sebebiyle bariz bir saygısızlığa kayıtsız kalamadığı için, 
Parlamento tarihinde görevi, sadece, maiyetinizde usul ve nezaket dahilinde dinlemek olan, 
gerek gördüğünüz takdirde müracaatınız ve müsaadeniz çerçevesinde size not ve bilgi aktar
makla mükellef bulunan, bunun dışında, bu çatı altında başka bir beyana, eyleme, tezahürata 
hiçbir suretle hakkı ve yetkisi olmayan memurlarınız için Meclis Başkanını kınamak, size yakı
şır. (DYP, ANAP ve RP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Uzatma! 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (tçel) — Bu Mecliste... 

— 491 — 



T.B.M.M. B : 51 .24. 12 ..1992 0 : 2 

İLHAN KAYA (İzmir) — Bakana bu yakışır zaten! 
BAŞKAN — Sayın Bakan, ben sizi kınamıyorum, yaptığınızı sizle yakıştırıyorum 1 
Suallere cevabınız varsa, sözünüzü almak istiyorum. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Sen oraya hiç yakışıyor musun? 
ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) — Bu kadar olmaz Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, soruların cevabını rica ediyorum. Aksi takdirde "soru ve ce

vap işlemi tamamlanmıştır" diyeceğim. 
ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) — Bu saat için Başkansın; kürsüden inersen... 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Başkan, sorulan sorula

rın önemli olduğunu biliyorum; onun için, Sayın Hasefe'nin haricindeki sorulara yazılı cevap 
vereceğim. 

ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) — Sen bu saat için Başkansın, kürsüden inersen 
belli olur! 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Hasefe'nin sormuş oldu
ğu soru, 5846 sayılı Yasanın 42 nci maddesiyle ilgili bir sorudur. 

Bu soruda şu maddeyi okumak istiyorum: "Türk uyruklu eser sahiplerinin malî hakları, 
ülke içinde bu maddeye göre kurulan meslek birlikleri dışında, başka birlik, dernek ve benzeri 
kuruluşlar tarafından takip edilemez" deniliyor. 

Şimdi, bir taslak halinde olan ve büyük bir katılım neticesinde oluşan bu yasa çalışmaları 
sırasında bir düşünce ortaya çıktı: Yasanın bu maddesi demokratikleşmeye aykırıdır. Çünkü, 
birden başka derneğin ya da herhangi bir birliğin kurulması engellenmektedir. 

Oysa, sanatçıların, demokrasilerde, örgütlenme hakları vardır, örgütlenme özgürlükleri 
ellerinden alınmaktadır. Dolayısıyla, bu yorum içerisinde, yeni bir tasarı hazırlanmaktadır. 

Tek bir birliktir ve bu amaçla öyle kişiler tarafından oluşturulmuştur ki sayıları anma
maktadır. 

Bir tek birlik olduğu için ve başka bir altarnatifi de olmadığından dolayı, herhangi bir 
denetim mekanizması da yoktur. 

Kültür Bakanlığının bu birliklerle ilişkisi de yoktur; Bakanlık, bu birliklere yasanın getir
diği parayı vermekten başka hiçbir şey yapmaz. 

Bu bir yasa çalışmasıdır; yasa tasarısı hakkında kararını verecek olan Yüce Meclistir. Ta
sarı bu Meclisten nasıl geçecekse, o şekilde kesinleşip kanunlaşacaktır; ama, o arkadaşlarımız, 
örgütlenme özgürlüklerine karşı oldukları gibi, düşünme özgürlüğüne de karşı olarak, asılsız 
bazı beyanlarla kamuoyunda dikkati çekecek hareketler içerisine girmektedirler. Bunu da bil
gilerinize sunmak istiyorum. 

Diğer sorulara, önemli olduklarından dolayı yazılı cevap vereceğim. 
Hepinize teşekkür ediyorum. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan soruları yazılı olarak cevaplandıracağını beyan etti; Sa

yın Hasefe'nin sorusu sözlü olarak cevaplandırıldı. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle soru sorma ve cevap alma işlemi tamamlanmış olup, Kültür 

Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
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Kültür Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

/. — Kültür Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 168 779 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Kültür Sanat Hizmetleri 2 291 081 000 000 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu bölüm üzerinde bir önerge verilmiş bulunmaktadır. 
Verilmiş bulunan önerge, bir miktar ödeneğin Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine aktarıl

masını amaçlamaktadır. Oysa, bildiğiniz gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi kabul edilmiş 
ve kesinleşmiştir. \ 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kim vermişse, okuyun, isimlerini de bilelim. Tüzüğü bilmi
yorlar... 

BAŞKAN — ... Bu itibarla, önerge üzerinde yapılacak işlem, tekriri müzakere mahiyetin
dedir. Oysa, böyle bir sual Meclisimizde yoktur. Binaenaleyh, önergeyi işleme koyamıyorum. 

Bölümü, okunmuş şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 94 439 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 2 554 299 000 000 

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

Kültür Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. -

2. — Kültür Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Kültür Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerin genel toplamını okutuyorum : 
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A —CETVELİ 

0 : 2 

• ' . ' • . ' ' • 

Genel ödenek 
toplamı 

OPLAM 854066 700100 

Toplam 
harcama 

771 148 096 300 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

23 129 700 

' 

îptal edilen 
ödenek' 

82 895474 100 

1050 S.K. 83. MD. 
Remo ile dış proje 
kredilerinden ertesi 

yıla devreden 
ödenek 

5 967 373 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...Kabuledilmiştir. 

Kültür Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Böylece, Kültür Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi ve 1991 malî yılı kesinhesabı kabul edil
miştir; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu ihsanları ile 1991 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu ihsanlarının 1 inci maddeleri kapsamına giren bakanlık ve ilgili kuru
luşların bütçeleri ile, kesinhesaplarının görüşmeleri tamamlanmış bulunmaktadır. , 

Programımıza göre, çalışma süremiz saat 20.00'de dolmaktadır. 
Kapsamlı ve yoğun bir çalışma olacağı bilinen Gelir Bütçesinin görüşülmesine başlama

mız halinde, yarım kalacağı aşikârdır. Bu itibarla, saat 20.45'te toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.45 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.45 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (DEVAM) 

1. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211,212, 223,219) (Devam) 

B) GELİR BÜTÇESİ 
2. — 1993 Malîydi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 

(S. Sayısı : 211) 
3. —1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına A it Genel Uygun

luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı: 223) 

4. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) 

5. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. Sayı
sı : 219) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 1 inci maddeleri kapsamına giren bakan
lık ve ilgili kuruluşların bütçeleri ile kesinhesaplarının görüşmeleri tamamlanmış bulunmaktadır. 

Şimdi, 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Gider bütçesiyle ilgili 1 inci maddesini 
tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 

1993 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI ' J 

BİRİNCİ KISIM ' ' • • 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere (398 710 000 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gelir bütçesine ilişkin 2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir Bütçesi 
MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(342 400 000 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Gelir bütçesi üzerindeki görüşmelere 

başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunmaktadırlar. 
Söz sırasını okuyorum : Anavatan Partisi Grubu adına izmir Milletvekili Işın Çelebi, Doğru 

Yol Partisi Grubu adına îzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu, Cumhuriyet*Halk Partisi Grubu 
adına istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, Refah Partisi Grubu adına Sivas Milletvekili Ab-
düllatif Şener* Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Batman Milletvekili Adnan Ekmen. 

Şahısları adına, lehinde, Tokat Milletvekili ibrahim Kumaş, aleyhinde, istanbul Milletve
kili Orhan Ergüder; üzerinde, Kayseri Milletvekili Abdullah Gül. 

Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi'yi kürsüye da
vet ediyorum. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çelebi, süreniz 30 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (izmir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Gelir bütçesi, yaptığımız çalışmalar içinde oldukça 

önem taşıyan ve yarın yapacağımız tümü üzerindeki görüşmelerden önce, meseleyi gelirler açı
sından bir kez daha değerlendirme fırsatı veren ve hem 1992 yılını hem de 1993 yılını gözden 
geçirme şansı veren bir bütçe. Bu anlamda, 1993 yılı bütçe açığının 53 trilyon düzeyinde olaca
ğını ve 1993 yılında 53 trilyon finanse edilmesi gereken bir açığın olduğunu görmekteyiz. 

Bütçe gelirleri açısından baktığımızda; 244 trilyon lira vergi gelirlerini; 26 trilyon lira vergi 
dışı normal gelirleri; 72 trilyon lira özel gelir ve fonları ve 2 trilyon lira da katma bütçeli idare
lerden oluşan bir gelir tablosu görmekteyiz. 

Ayrıca, konsolide bütçe büyüklüğü açısından incelersek; 145 trilyon lira personel gideri; 
34,7 trilyon lira carî giderler ve 46,3 trilyon lira yatırım harcamalarını; 171,6 trilyon lira olarak 
da transfer harcamalarını görmekteyiz. 

Biraz önce belirttiğim gibi, finanse edilmesi gereken 1993 yılı bütçe açığı 53 trilyon liradır. 
Ancak, 1992 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe açığı gerçekleşmesi 32 trilyon liradır. Kasım ayında 
bu açık 16 trilyon, Aralık ayında ise 16 trilyon lira ve üzeri beklenmektedir. Yani, 1992 yılı 
bütçe açığının 60 trilyon liranın üzerinde olacağı görülmektedir. 1992 yılında 60 trilyon liralık 
bir bütçe açığı olurken, 1993 yılında 53 trilyon liralık bir bütçe açığını gerçekleştirmek ne dere
ce mümkündür; bunu da biraz sonra tartışmamız gerekir. 

1993 yılı bütçesinin, malî disiplini sağlayacağı, malî sisteme sağlıklı bir yapı kazandırma 
bütçesi olacağı vergilerin yerli yerinde harcanacağı bir bütçe olması iddiasını taşıması; bizim, 
özellikle, 1993 yılındaki bütçe büyüklükleri ve 1992 yılındaki harcamalar üzerinde daha dik
katle durmamızı gerekli kılmaktadır. 

Burada hep belirtildiği üzere, eğer bir toplum demokrasi içinde yönetiliyorsa ve demokra
si içinde sorunlarımızı çözeceksek; seçilmişler, atanmışlara karşı daha güçlü ve dirayetli bir 
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konumda olacaksa ve biz seçilmişler olarak toplumda hesap vereceksek, öncelikle, vergi gelir
lerinin akılcı biçimde kullanılıp kullanılmadığının ve nereye harcandığının hesabını vereceğiz. 
Bu anlamda, 1993 yılı bütçesini bu gözlüklerle de değerlendirmek istiyorum. 

1993 yılı bütçesinde KİT'lere 20 trilyon liralık ödenek ayrıldığını görüyoruz. Bunun 16 
trilyon lirasının sermaye artırımı ve 4 trilyon lirasının da görev zararı olacağı öngörülmektedir. 
Bence, 1992 yılında KİT'lerin finansman açığı 50 trilyon lira olmuştur. KİT'lerin zararı ise 16 
trilyon lira düzeyindedir ve finansman ihtiyacı da 50 trilyon liranın üzerindedir. Yani KİT'ler, 
1992 yılında adeta iflas etmiştir. 1993 yılında öngörülen 20 trilyon liralık ödenek ve 16 trilyon 
liralık sermaye artırımına ilişkin transferler ise tamamen bizim vergilerimizden, vatandaşın ver
gilerinden oluşan gelirlerden sağlanan bu aktarımların da akılcı biçimde kullanılıp kullanıl
madığının da irdelenmesi şarttır. 

Sayın Bakan, 10 Aralık 1992 tarihinde, bütçenin 1992 yılında ipotek altında olduğunu ve 
sistemin âdeta enflasyon üreten bir sistem haline dönüştüğünü söylemiş ve 1992 yılı şubat ve 
mart aylarında 1992 yılı bütçesini sunarken de şu sözlerin altını çizmiştir : "1993 yılı bütçesini 
biz hazırladığımızda, bizim ekonomi politikamızın somut sonuçlarını göreceksiniz" demiştir; 
ama, ne yazık ki, 1993 yılı bütçesini incelediğimizde, 1992 yılı bütçesinin enflasyon hedefi yüz
de 42'dir, gerçekleşme yüzde 60'ın üzerinde olacaktır ve yüzde 42'lik enflasyon hedefine karşı
lık 1992 yılının bütçesinde belirtilen enflasyon hedefi yüzde 47'dir. Yani, bu Hükümet, enflas
yonla mücadelede umudunu kesmiştir, yani barajı yükseltmiştir. Biraz sonra tekrar aynı nok
taya geleceğim. 

Bu anlamda, Hükümet, 1993 yılında kendi ekonomi politikasını uygulayacağı ve sonuçla
rı itibariyle kendilerinin sorumlu olduğu bütçenin-ki, Sayın Bakanın şubat ve mart aylarında
ki sözlerinden, ipotekten kurtulduklarını anlıyorum-1993 bütçesi olacağını ifade etmiştir; ama, 
10 Aralıkta Sayın Bakanın, burada, yeniden; "biz ipotek altındayız bu 1993 yılı bütçesi enflas
yon üreten bir bütçedir" sözleri, 1993 yılının kendi bütçesi olacağını söyleyen Sayın OraPın 
sözleriyle çelişki teşkil etmektedir. < 

Evet, bütçelerin yüzde 80'den fazlası daha önceki harcamalarla, belli ölçüde ipotek altın
dadır. Türkiye bütçelerinin yirmi, yirmibeş yılını incelerseniz, bu hep böyledir. 

Denecek ki, "iç borçlanmadan dolayı faizler büyük ölçüde ayağımızı bağlamaktadır." 
Evet, doğru; ama 1980 öncesinde Merkez Bankası kaynaklarıyla oluşturulan açıkları ka

patma politikasının iç borçlanma yoluyla sürdürülmesinin yanı sıra, 1992 yılında Merkez Ban^ 
kasıyla da finanse edilmesi ilave edilmiştir. Yani, Merkez Bankası kaynaklarına başvurmayan 
hükümetler, 1992 yılında, hem iç borçlanmayı sonuna kadar aşırı biçimde kullanmıştır, artı, 
hem de Merkez Bankası kaynaklarını aşırı biçimde kullanmaya başlamıştır. Buna da biraz sonra 
çok detaylı biçimde geleceğim. 

, Evet, Hükümetin, 1992 yılında önemli başarıları vardır, ödemeler dengesi pozitiftir, ihra
cat gelirleri artmıştır; ama ödemeler dengesindeki bu başarılı tablonun sahibi, acaba bu Hü
kümet midir? Bu ödemeler dengesindeki başarının, ihracat artışlarının, turizm gelirleri artışı
nın, o devralınan ipoteklerin, mirasların bir sonucu olduğunu söyleyemez miyiz? Pekâlâ bu, 
geçmişteki hükümetlerin başarısıdır. Eğer, hem zihniyet değişikliği gerçekleşmemiş olsaydı, hem 
ülke ekonomisinin ve sanayisinin ihracatı yaşam biçimi olarak kabul etmediği bir pozisyon ol
saydı ve Türkiye bu döviz gelirlerini elde edeceği altyapı yatırımlarını gerçekleştirmemiş olsay
dı, acaba ihracat gelirleri bu denli artabilir miydi, turizm gelirleri bu denli yükselebilir miydi? 
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Eğer Türkiye, elektrik, yol, su, havaalanı gibi altyapı tesislerini bitirmeseydi, ödemeler dengesi 
problemini bugün bu denli başarıyla bir pozitif noktaya getirip, döviz rezervleri 15 milyar do
lara ulaşabilir miydi? Mümkün değil. Yani, eğer geçmişin bir ipoteği söz konusuysa, ödemeler 
dengesinin bugünkü pozitif etkisinde geçmişin de önemli katkıları olduğunu kabul etmemiz 
gerekir. 

Evet, Hükümet, yüzde 5,5'lik büyüme hızıyla önemli bir başarı elde etmiştir denilebilir; 
ama bu büyüme hızını incelediğimizde görüyoruz ki, bu yüzde 5,5'lik büyüme hızı, tüketim 
artışından kaynaklanmıştır. Türkiye'nin tasarrufları düşmektedir. Bu anlamda, tüketimden kay
naklanan bir büyüme hızı söz konusudur ve büyüme, yatırımların artışından, üretimin artışın
dan kaynaklanmamaktadır. Türkiye, kalıcı bir Üretim artışına ve ciddî, köklü yatırımlara ihti
yaç göstermektedir. 

Bu anlamda, pozitif noktalar ile gördüğüm birtakım negatif noktaları burada sizlere ser
gilemeye ve düşüncelerimi açıklamaya devam edeceğim; çünkü, bütçe, bir yıllık icraatı değer
lendiren ve gelecek bir yıla nasıl bakıldığını belirleyen çok önemli bir belgedir. Ne yazık ki, 
500 günlük dönemin 400 günü bitmiştir ve bugün Türkiye'de yapısal bozukluktan kaynakla
nan, sistemin içindeki, iç işleyişindeki ciddî çürüme devam etmektedir. 

1991 sonunda iç borçlar 90 trilyon düzeyindedir; 1992 yılında bu 145 trilyonun üzerine 
çıkmaktadır ve 1993 yılında 200 trilyonun üzerine çıkacağı görülmektedir. Bunu da biraz son
ra detayıyla açıklayacağım. 

Dış borçlar 48 milyar dolardır 1991 yılı sonunda, 1992 yılı sonunda 51 milyar dolar düze
yine gelmiştir. Yani, hem iç borçlar artmaktadır, hem dış borçlar artmaktadır. 

Merkez Bankasının para. programında yüzde 100'e yakın sapmalar görülmektedir. Biraz 
sonra bunun da detayını anlatacağım. Yani, Türkiye, 1992 yılında biraz önce söylediğim, hem 
iç borç kaynaklarım zorlamıştır, hem Merkez Bankası kaynaklarını zorlamıştır. Kısacası, 1992 
yılı, bence kayıp bir yıl olmuştur. Şu anlamda kayıp bir yıl olmuştur : Türkiye'nin çok temel 
meselelerini çözebilecek, belli ölçüde kamuoyunun desteğini almış bir hükümet, çok radikal 
ve. önemli kararları alabilecek, Türkiye'nin önündeki darboğazları aşabilecek çözümleri ürete
bilecek güce sahip bir parlamentonun desteğine sahip Hükümet, 1992 yılında yapması gere
kenleri yapmamıştır ve bu anlamda ben, 1992 yılını kayıp bir yıl olarak görüyorum. Maalesef, 
1993 yılını incelediğimizde, hem 1993 yılı programında hem bütçesinde, bu anlamda, Türkiye'
nin darboğazlarım, sorunlarını aşabilecek çok önemli politikalar da üretilmediğini görmekteyim. 

Bu anlamda, Türkiye'nin iç borç stoku, 1992 yılının ekim ayı sonunda 144,7 trilyon liraya 
çıkmıştır; yani Türkiye'nin iç borcu, on ayda, 49,5 trilyon lira büyümüştür. Bu artışın 32,5 tril
yon lirası, devlet tahvilinden kaynaklanmıştır; yani, bir yandan enflasyon hedefini yüzde 42 
olarak programlarken, gerçekleşme yüzde 60'ın üzerinde, yüzde 70'e yakın olmaktadır ve 1993 
enflasyon hedefinin inandırıcı ve güvenilir bir hedef olmayan yüzde 47 gibi bir rakam belirlen
mesi de toplumda, Hükümetin ekonomik politikasına olan güven konusunda tartışmalara yol 
açmaktadır. 

Kısacası, iç borçlar alabildiğine yükselirken, Hükümetin enflasyonla, mücadele notu, karne 
notu sıfır olmaktadır. 

Bütçe açığı ve kamu kesimi finansman açığı meselesini ele aldığımda, Sayın Bakan gelip, 
buradan, 1980 öncesini, 1984 yılı rakamlarını, 1985 yılı rakamlarını söyleyecek; çünkü, bunu 
çeşitli toplantılarda dile getirdiğini gördüm. 
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Değerli arkadaşlarım, bunlar mevcut sonucu değiştirmez. 1992 yılı boşa geçmiştir. Bakın, 
1980 yılında enflasyon oranı yüzde 107'dir. 1977 yılında, bütçe açığının gayri safı millî hâsılaya 
oranı yüzde 5,4'tür; bu oran, 1983'te yüzde 2,6; 1989'da 4,4, 1990'da4,l; 1991'de7,3; 1992'de 
ise 7,7'dir. Yani, Türkiye, ödemeler dengesi problemini çözmüştür; ama kamu kesimi finans
man açığı meselesini çözememiştir ve bu yapısal sorun ağırlaşmaktadır. Bu konuda birbirimizi 
ikna edebiliriz, birbirimizi inandırabiliriz; ama sonuçlar, Türk ekonomisini ipotek altına al
maktadır. Bu ipotek altına alışın somut sonuçlarını açıklamaya devam edeceğim. . 

Bu süreçte ne olmuştur? Yatırımlar binde 7 artış göstermiştir; yani, ortada, yatırımlarda 
ciddî bir artış yoktur. 1984-1991 yılları arasında, büyüme hızı, ortalaması, yüzde 5,2; reel gayri 
safı yurtiçi hasıladaki büyüme -OECD rakamlarına göre- yüzde 5,89 olmuş ve enflasyon, bi
raz önce söylediğim gibi, belli noktaların üstünde, maalesef, yüzde 60'ların üstünde istikrara 
kavuşmuştur. ' ' 

Bütçe açığı 1991 yılında 32 trilyon liradır; 1991 yılında da 32 trilyon olması öngörülmüş
tür; ama şu andaki gerçekleşmelere göre, 1992 yılı bütçe açığının 60 trilyonu aşacağı görül
mektedir; yani, yüzde 100'e varan sapma vardır. 

1991 yılında KİT açıkları 22 trilyon liradır. 1992 yılı Programında, KİT açıklarının 26 tril
yon olacağı öngörülmüş; Hazinenin rakamlarına göre, 57 trilyon lira olduğu söylenmektedir; 
yani, yüzde 100'e varan sapmalar söz konusudur. 

1993 yılı bütçe açığının, burada belirtilen 53 trilyon lira olmayacağı çok kesin görülmekte
dir; ne yazık ki, 1993 yılı bütçe açığı 100 trilyon liraya yaklaşacaktır. Yine, 1993 yılında KİT 
açığı, 75 trilyon lira civarında olacaktır. 

Özetle, 1991 yılında 54 trilyonluk bir kamu kesimi finansman açığı varken, bu açık 1992 
yılında 110 trilyon lira civarına gelmektedir; 1993 yılında da, 175 trilyonu geçeceği görülmekte
dir; yani, kamu kesimi finansman açığı, yüzde 14'ler, yüzde 15'Ier düzeyinde bir dengeye otur
maktadır, ki bu, ekonomi için ciddî sıkıntı yaratacak bir noktadır. 

Peki, faizler ne olmaktadır? Yılın başında, faizlerin düşeceği söylenmiştir; dövize olan ta
lebin düşürüleceği, faizin düşeceği söylenmiş, borsaya giriş öngörülmüştür; ama bir yıl vadeli 
mevduat faizi Ocak 1992'de, ortalama yüzde 69 iken, Aralık 1992'de yüzde 72,4'dür; Hazine 
bonosu Ocak 1992'de yüzde 71,9 iken, Aralık 1992'de yüzde 75,6 olmuştur. 

Ne önemi vardır, faizlerin yükselmesinin; yatırımların belli ölçüde duraklama noktasında 
olmasının; enflasyonun artmasının? Nasıl olsa ödemeler dengesi iyi gitmektedir. Döviz rezerv
leri 15 milyar dolar civarındadır, ihracat artmaktadır. 

Madalyonun bir yüzü, döviz getirici hizmetler açısından doğrudur; ama Türkiye'nin ya-
pisat problemleri açısından ve Türkiye'nin geleceği açısından ciddî alarmlar üç, beş yıldır çal
maktadır; ama 1992 yılında bu alarm, acı bir sinyale, acı bir sese dönüşmektedir! 

Bu anlamda para programının 1992 yılında lafta kaldığını söylemiştim. Parasal büyük
lüklere ve borç idaresi yönetiminde ciddî sapmalar söz konusudur. Merkez Bankası parası da 
net iç varlıklar, toplam iç yükümlülükler ve toplam bilanço büyüklüğü açısından önemli sap
malar görüyoruz. 

Net iç varlıklardaki sapma yüzde 73 civarındadır. Toplam iç yUkümlülÜklerdeki sapma 
yüzde 88'dir. Merkez Bankası parasındaki sapma, para programına göre yüzde 91,6'dır. 

Bu rakamlar, 27 Kasım 1992 tarihi itibariyledir. Yıl sonu itibariyle, bu rakamların, daha 
da yükselme trendi vardır. . 
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1993 yılında, biraz önce sözünü ettiğim gibi, 103 trilyonluk bir borçlanma öngörülmekte
dir. Bunun 95 trilyonu tahvil, 8,8 trilyonu bonodan. Bu meblağın geri ödeme planı ise, 46 tril
yonu tahvil, 32,8 trilyonu bonodan olmak üzere, toplam 78,8 trilyonluk bir geri ödeme öngö
rülmektedir. 

Yani, iç borç stokunda 25 trilyonluk bir artış programlanmıştır; ama bu 53 trilyonluk büt
çe açığına göredir. Ne yazık ki, bütçe açığı, 100 trilyona yaklaşacaktır. 

Bugün, 145-150 trilyona yaklaşan iç borç stokunda, 25 trilyon da, normal programlandığı 
gibi gerçekleşse bile, 200 trilyona yaklaşan bir iç borç stokuyla 1993 yılını devredeceğimiz an
laşılmaktadır. Bu ise, Türkiye açısından üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken önemli bir gös
tergedir. Bir başka önemli gösterge şudur : 

Değerli arkadaşlarım, Kamu kesimi açıkları ya piyasadan borçlanarak karşılanmaktadır 
ya da Merkez Bankası kaynaklarına ağırlık verilerek, gerekirse iç borç stoku zorlanarak ve pa
ra basılarak ödenmesi suretiyle temin edilmektedir. Yani, bugün şu tartışma, 1992 yılının ba
şında yapılmıştır. Piyasadaki para miktarının yetersiz olduğu görüşüyle para basımına dayalı 
finansman yönteminin uygulanması gerektiği konusunda Hazine yetkilileriyle, Merkez Banka
sı yetkilileri arasında önemli bir görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Nitekim, bu görüş ayrılığı so
nunda, Merkez Bankası kaynakları alabildiğine zorlanmıştır. 

Bu zorlama, Merkez Bankası kaynaklarını ve emisyon artışlarını ve -Merkez Bankası pa-
rasındaki genişleme, oranlarını biraz önce belirttim- enflasyon vergisinden korkan yatırımcı
nın dövize olan talebini hızla yukarı çekmiştir. 

Nitekim, bugün, geniş tanımlı para arzı içinde, dolaşımdaki parayı, vadesiz mevduat ve 
vadeli mevduata ilave, döviz tevdiat hesaplarından oluşan M2Y dediğimiz geniş tanımlı para 
arzı içinde, döviz tevdiat hesaplarının oranı yüzde 20'Ierden, yüzde 35'Ierin üzerine çıkmıştır. 
Yani, toplumda Türk lirasından kaçış başlamıştır ve Türk Lirası ile yabancı paralar arasındaki 
tercihte, yatırımcı, dövize yönelmektedir. 

Bu, benim inancıma göre) 1993 yılı açısından önemli bir sorunun da başlangıcı halinde
dir. Türkiye bu anlamda, 1993 yılında Merkez Bankasının Malî piyasalara müdahale gücünün 
minimuma indiği bir dönemi yaşayabilir ve bu dönemde Merkez Bankasının, piyasaları düzen
lemesi için, kapalı ekonominin; yani, 1980 öncesi ekonomi yöntemlerinin uygulanması gibi bir 
tasarrufa yol açabilir ki, bu, Türk ekonomisi için son derece büyük tehlikelerin başlangıcı olur. 

Bu, oldukça sıkıntıları da beraberinde getirir değerli arkadaşlarım. Bu anlamda ne yap
mak lazım? 

Bir vergi paketi hazırlandığını duyuyoruz. Bu vergi paketinin vergi oranları açısından ve 
vergi yönetimi açısından 1993 yılında Hükümete pozitif etkilerinin olmasını dilerim; ama bu
günkü mevzuatının basitleştirilmesi ve tabana yayılması gerektiğine inanıyoruz. Bildiğim ka
darıyla, Gelir Vergisinde 5 dilim, KDV'de 6 oran vardır. Bu vergi dilimlerinin azaltılması, ba
sitleştirilmesi ve tabana yayılarak vergi toplamının artırılması gerektiği inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, yapısal sorunların ağırlaşmasına çözüm olarak, biraz sonra değine
ceğim bazı tedbirler açısından, Türkiye'de yapısal sorunların altını çizmekte yarar var. Merkez 
Bankasının malî piyasalar üzerindeki etkinliğinin azalacağını, buna karşılık iç borçlanmanın 
ve Merkez Bankası kaynaklarını zorlamanın sonuçlarını belirttiğimde, size vermek istediğim 
bazı rakamlar var. 
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Bakın, 31.12.1991 itibariyle iç kredilerin kamu kurumlarına açılan miktarı 18,453 trilyon 
iken, 1992 yılında 38.6 trilyona çıkmış olup, yüzde 111 bir artış göstermiştir. 

Hem iç piyasadan borçlanıyorsunuz hem Merkez Bankası kredilerinin kamuya açılanları
nın yüzde 111 oranında arttığı bir dönemi yaşıyorsunuz. 

• Kısa vadeli Hazine avansı üzerinde durmayacağım. O rakamın 13 trilyondan 27 trilyona 
çıktığını, zaman zaman da 25 trilyona indiğini görüyoruz. 

Bu da çok önemli bir gösterge; ama çok daha önemli bir gösterge var... 
v BAŞKAN — Sayın Çelebi, 3 dakikanız var. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Açık piyasa işlemlerinde kullanılan Merkez Bankası kaynak
ları 4 trilyondan 16 trilyona çıkmıştır; yani Merkez Bankasının açık piyasa işlemlerinde yüzde 
300 artış vardır. Merkez Bankası kaynaklarının zorlanması, yapısal sorunların çok ciddî bir 
biçimde ağırlaştığını göstermektedir. ' . 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Tahir Köse'nin belirttiği rakamlara göre, bütün bunlar yapıl
dığında; yani iç borçlanma maksimum ölçüde, Merkez Bankası kaynakları maksimum ölçüde 
zorlandığında, acaba Toprak Mahsulleri Ofisinin borçları azalmakta mıdır? Hayır. Merkez Ban
kasının bankalara olan borcu, 9 trilyondan 18 trilyona çıkmıştır. Hazinenin 2,3 trilyonluk des
teğine rağmen, Toprak Mahsullerinin buğday alım politikası başarılı olamamış ve Türkiye'de 
ekmek 500 liradan 1 800 - 2 000 liraya çıkmıştır. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Siz de ekmeğin fiyatını 5 liradan 500 liraya çıkardınız! 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — 1992 yılında Çay-Kur'un banka borcu yüzde 237 oranında 

artmıştır. Trakyabirlik'in yüzde 233 oranında, Tariş'in, Çukobirlik'in, Antbirlik'in yüzde 100'ün 
üzerinde artmıştır. 

Hem iç borçları maksimum kullanılacak hem Merkez Bankası kaynakları maksimum öl-
çüde zorlanacak; ama buna karşılık Tarım Satış Kooperatifi Birlikleri ve Toprak Mahsulleri 
Ofisi gibi, birtakım kamu kuruluşlarının banka borçları da, yüzde 100'lerin üzerinde artacak! 

Burada, kaynakların verimsiz ve akılcı olmayan biçimde kullanıldığını, etkin kullanılma
dığını görüyoruz. 

Bu anlamda, Türkiye, açıklarını ve enflasyonu frenleme açısından ne yapacaktır? 
Değerli arkadaşlarım, maalesef, bazı bakanlarımız ve yöneticilerimiz doğru bilgi vermi

yorlar veya bildikleri, söyledikleri ve verdikleri talimatlar varsa, peşini takip etmiyorlar. "Faiz
ler inecek" diyorlar, yükseliyor; ne söylüyorlarsa, tersi oluyor... 

İki gün önce burada çok ilginç bir şey gördüm... Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Sa
yın Çiller'in, "borsaya vergi dopingi" konusunda bir açıklaması var; Sayın Bakan diyor ki, 
"Enflasyonu frenlemek, döviz talebini düşürmek, kredi faizini ucuzlatmak için hazırlanan bir 
program uygulamaya sokuldu". 

Burada, ekonomide yapısal değişim diye nitelediği yeni uygulamayla, "sermaye tabana 
yayılacak, sanayici bu kaynağa yönelecek, döviz fiyatı ve kredi artışı frenlenecek" gibi, son 
derece iddialı cümlelerle devam ediyor. 

Değerli arkadaşlar, bunun olmasını dilerim, bunun gerçekleşmesini dilerim; ama bakınız, 
enflasyonu frenlemek, döviz talebini düşürmek, kredi faizini ucuzlatmak için, burada, "bor
saya vergi dopingi" diye sunulan hadisenin altını açtığınızda ve bir teknisyen gözüyle baktığı
nızda, bir fiyaskoyla karşı karşıyasınız. Böyle maskaralık olmaz arkadaşlar! Bu ciddiyse söyle
nir; ama ciddî değilse, bu kadar ciddî şeyler söylenmez. 
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Ekonomide yapısal değişim programı olduğunu söyleyeceksiniz, hem kredi faizlerini aşa
ğıya indireceğini, enflasyonu frenleyeceğini, döviz talebini düşürecek bir yapısal değişim prog
ramı olduğunu iddia edeceksiniz; ama bunu araştırdığınızda, kendi içinde bir yığın hatalar olan 
bir karar olduğunu göreceksiniz! Ayrıca, yatırım fonları... 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Anlayamadık, ne dediniz? 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Anlatayım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Çelebi, süreniz dolmuştur,efendim'. 
Müdahale etmeyin efendim, lütfen. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Peki efendim. 
Toplam yatırım fonları içinde, hisse senedi payları yüzde 25'i aşan firmaların ödedikleri 

Kurumlar Vergisinin azaltılmasına ilişkin bir hadisenin, enflasyonu frenleme, döv ẑ talebini dü
şürmeyle ilgisini araştırdık, 

Yatırım fonları tutarı, Türkiye'de 3 trilyondur. Bugün yatırım fonları içinde hisse senedi 
miktarı yüzde 2'dir, yani 600 milyar civarındadır. Buhun yüzde 25'e çıkması istenmektedir, Ya
ni bir trilyon düzeyine gelmesi istenmektedir. Bir trilyon düzeyine geldiğinde, bugün 100 tril
yondan fazla sadece kamunun kullandığı krediler içinde, siz 200 trilyona varan bir iç borç sto
kunda, nasıl, enflasyonu, döviz talebini düşürürsünüz? Kamu kesimi finansman açığını hallet
meden, ciddî ekonomik kararlar almadan, özelleştirme programını uygulamadan, böyle gayrî 
ciddî işlerle halkı nasıl uyutursunuz, buna nasıl saygısızlık yaparsınız? Bunu burada ciddî ola
rak kınıyorum. 

Hepinize de saygılar sunuyorum arkadaşlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Rıfat Serdaroğlü, buyurun Sayın 

Serdaroğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 1993 yılı bütçesinin gelir bütçesiyle ilgili kısmı hakkında, DYP Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına saygılarımı sunar, mü
barek Regaip Kandilinizi kutlarım. (DYP sıralarından alkışlar) , 

Değerî  milletvekilleri, Sayın Çelebi'nin niye bu kadar sinirlendiğini anlayamadım. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Faydalı olmak için... 

' RIFAT SERDAROĞLU (Devamla) — Tabiî faydalı olmak için konuştu da, sinirlenmesini 
anlayamadım! 

Benim, mensubu bulunmaktan şeref duyduğum Doğru Yol Partisinin, bu misyonunun, 
geçmişten bugüne kadar bir talihsizliği vardır : Birileri gelir, tesadüfen de olsa iktidar olur, 
işleri içinden çıkılamaz hale getirir, 12 Eylül öncesinde, ülkeyi, yokluklara boğar, karaborsaya 
boğar, kuyruklara mahkûm eder; biz gelir temizleriz... Ondan sonra birileri gelir, 300'e yakın 
milletvekiliyle 8sene tek başına iktidar olur, ülkeyi içinden çıkılamaz meselelerle orta yerde 
bırakır ve bugünkü koalisyon Hükümetine -234 milletvekiline sahip Hükümete- "neden radi
kal çözümler almaz?" diye hesap sorar! v •, 

Niye, 300'e yakın milletvekiliyle, 8 senedir bu radikal çözümler alınmadı, bunu Sayın Çe
lebi buradan bize izah etseydi ya! (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bütçeyi, hem gelir hem gider yönüyle mütalaa etmek gerekiyor. He
pimizin de iyi bildiği gibi, devletin, üstlendiği ve üstlenmek zorunda kaldığı görevleri yerine 

— 502 — 



T.B.M.M. B : 51 24 . 12 . 1992 0 : 3 

getirebilmesi için, yeterli ve sağlam gelir kaynağı bulması bir zarurettir. Ekonomik dengelerin 
ve istikrarın sağlanması, harcamaların sağlam kaynaklara dayandırılmalarına bağlıdır. 

1993 gelir bütçesine bakarken, içinde bulunduğumuz 1992 yılını, tüm ekonomik olumsuz
luklarıyla 1992 yılını etkileyen şanssız 1991 yılını irdelemeden geçmek mümkün değildir. 

Hepinizin bildiği gibi, 1991 yılında ekonominin büyüme hızı binde 3'ler seviyesinde, yani 
sıfırlar mertebesindedir. Türkiye ekonomisinin gündemindeki meselelerin başında gelen enf
lasyon olayı, 10 yıldır süregelmekte ve kronik bir yapı kazanmış bulunmaktadır. 

1991 yılında izlenen genişletici Maliye politikası, enflasyonist baskılan ve bekleyişleri de 
artırmıştır. Enflasyonun başka gelen sebebi, malumlarınız olduğu üzere, kamu kesimi açıkları
dır. 1991 yılı sonu itibariyle, kamu kesimlerinin borçlanma ihtiyacı, gayrî safî millî hâsılanın 
yüzde 14,4'üne ulaşmıştır. 

Körfez krizi nedeniyle ekonomiye gelen arızî gelirler dikkate alınmazsa, bu rakam yüzde 
16.3'ler seviyesine yükselmektedir. 1981 senesinde -ne kadar, söylenmekten, konuşulmaktan ra
hatsız oluyorsa bazı arkadaşlarım-bu oran yüzde 4,9 oranında idi. 

Yani, yaklaşık 8 sene iktidarları boyunca kamu kesimi borçlanma ihtiyacını dört misli ar
tırmış değerli arkadaşlarım. 

Kasım 1991 tablosu, başta ekonomisi olmak üzere, siyasal, ekonomik ve sosyal bütün ku
rumları tahrip olmuş, dengeleri bozulmuş, Parlamentosu işlerliğini yitirmiş, kanun hükmünde 
kararnamelerle yönetilen; sayısı belirsiz fonlarla bütçenin fonksiyonunu yitirdiği, usulsüzlük 
ve yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan; neredeyse terör denizinde boğulmakta olan, satın aldığı 
ürünün, yaptırdığı hizmetin parasını ödeyemeyen, 48,7 milyar dolar dış borcu bulunan, gelir 
dağılımındaki dengesizliği had safhada, her 5 kişiden de, maalesef, Tinin işsiz olduğu,- yatı
rımların durma noktasına geldiği bir Türkiye tablosu idi. 

Bu tabloyu devralan Koalisyon Hükümetimiz, geçen bir yıllık süre içinde pek çok işi ba
şarmış ve birçok alanda belirgin ilerlemeler kaydetmiştir, ancak, geçmiş on yılın bütün yıkıntı 
ve çarpıklığının, bir yıl zarfında tamamen giderilmesi, ilmen ve maddeten mümkün değildir. 

1992 yılına baktığımızda, hemen hemen bütün konulara el atıldığını; önemli pek çok hu- >, 
susun gerçekleştirildiğini; bir kısmının çalışmalarının yapılmış ve gerçekleşme aşamasında ol
duğunu; Hükümet Programında ve Koalisyon Protokolünde açıklanan hemen her konuda be
lirgin ilerlemeler sağlandığını, memnuniyetle müşahede ediyoruz. 

1992 uygulamalarına baktığımızda, gayri safî millî hâsıla büyüme hızı, 1992 yılının zor 
şartlarına ve kısıtlı imkânlarına rağmen, 1991 yılındaki sıfırlar mertebesinden, nüfus artış hızı
nın üzerinde, yüzde 5,4 mertebesinde gerçekleşmiştir. 

Sektörel olarak; tarımda 1991 yılında binde 8 gerileme görülürken, 1992'de yüzde 3,5 ar
tış gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Sanayi sektörü, katma değer artış hızı bir yıl içerisinde ikiye katlanmış, yüzde 6,6'ya yük
selmiştir. 

Hizmetler sektöründeki büyüme ise, bihde 8'lerden yüzde 4,6'lara çıkmıştır. 
1992 yılının ilk 9 aylık döneminde otomotiv sanayii üretimi, yüzde 34,4 oranında artış gös

termiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde, otomotiv üretiminde, binde 5 oranında azalma söz 
konusuydu. 
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1991 yılının Ocak-Eylül döneminde yüzde 3,3 oranında gerileyen sanayide elektrik enerji
si tüketimi, 1992 yılının aynı döneminde yüzde 5,5 oranında artmıştır. 

Sabit sermaye yatırımları, 1991 yılında reel olarak gerilemiştir. 1992 yılında ise, bu olum
suz gelişme, tersine dönmüştür. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 1992 senesi içinde Hükümetimizin yaptığı, ekonomiyi rayına 
oturtmak için aldığı önemli kararlar var; izninizle, onlardan da bahsetmek istiyorum. 

Bu konuda önemsediğimiz olaylardan bir tanesi; bizce finans reformudur. 
1992 yılı içerisinde finans reformuyla ilgili olarak sermaye piyasalarında, açıklık, güven 

ve istikrarı sağlamak için kamuyu aydınlatma esaslarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler getiril
miş, menkul kıymet ihraçlarında standardizasyon sağlanmış, repo işlemleri yasal düzenlemeye 
kavuşturulmuştur. 

Piyasa mekanizmasının işleyişini yaygınlaştırıp etkinleştirmek için gerekli tedbirler alın
mış; yatırım, üretim, ihracat ve özelleştirmeye ilişkin finansal altyapıyı güçlendirmek, borçlan
maya yönelik sermaye piyasası araçları için getirilen esnek düzenleme ve varlığa dayalı menkul 
kıymetlerle, özel sektörün sermaye piyasalarından doğrudan ya da dolaylı olarak etkin bir şe
kilde yararlanmaları mümkün kılınmıştır. 

Yeni araç kurum ve piyasaları geliştirip, mevcutların sorunlarını çözmek, sermayenin ta
bana yayılmasına, gelir dağılımının düzeltilmesine, ekonomide demokrasinin ve sosyal güven
liğin sağlanmasına katkıda bulunmak, finansal yapı ve uygulamalarda ileri ülke standartlarıy
la bütünleşmek amacıyla yasal düzenlemeler yapılmış,-bir seri tedbirler alınmış ve uygulama
lara başlanmıştır. 

1992 yılında Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişikliklerle, bankaların yanı sıra, si
gorta şirketleri, emekli sandıkları ve finansal aracı kuruluşlar gibi kurumsal yatırımcıların da, 
yatırım fonu kurmalarına izin verilmiştir. 

Malî araçları çeşitlendirmek amacıyla, yeni menkul değerler, kanunda tanımlanmış; böy
lece, malî sistemde rekabetin gelişmesine ve kaynak aktarmada etkinliğin artmasına imkân ve
ren bir ortam sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir ülkenin, güvenilir bir ülke olabilmesi için, bence, 
en önemli iki şart şudur : Bunlardan birincisi, demokratik rejimi, siyasal istikrar içinde yürü
tebilmesi; ikincisi de, o ülkedç güvenilir bir hükümetin işbaşında olması... 

Çok şükür ki, bugün bu iki şart da ülkemiz için mevcuttur. 
Bunu neden söyledim? Ülkemizde 1992 senesindeki yabancı sermaye hareketlerini sizlere 

arz edebilmek için. 
Bilindiği gibi, yabancı sermaye, gelişmekte olan ülkeler için önemli bir finans kaynağı ola

rak ekonomik problemlerin çözümüne katkıda bulunmaktadır. Türkiye'de 1992 yılı Kasım ayı 
sonunda yabancı sermayeye verilen izin miktarı, 10 milyar 154 milyon dolara ulaşmıştır. 2 305 
adedi bulan yabancı sermayeli firmaların kayıtlı sermaye tutarı ise, 22 trilyon 505 milyar lira 
olarak gerçekleşmiştir. 

Söz konusu yabancı sermayenin yüzde 83,6'lık kısmı OECD ülkelerinden sağlanırken, is
lam ülkelerinin payı ise, sadece yüzde 8,8 seviyesinde bulunmaktadır. Refah Partili arkadaşla
rım şu anda yoklar, bunu duymalarını isterdim... 
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1992 yılı Kasım sonunda verilen toplam 10 milyar 154 milyon dolarlık yabancı sermaye 
izinlerinin yüzde 61,9'u imalat sektöründe, yüzde 34,7'si hizmetler sektöründe gerçekleşmiştir. 

1992 Kasım ayı sonunda gerçekleşen yabancı sermaye fiilî girişi, kümülatif olarak, 5 mil
yar 65 milyon dolara ulaşmıştır. 

Mevcut yabancı sermayeli firmaların, kayıtlı sermayelerinin sektörel dağılımında, imalat 
sanayii yüzde 54,5 pay ile birinci sırayı almakta, bunu yüzde 42,5 pay ile hizmetler sektörü 
takip etmektedir. 

1992 Kasım ayı sonunda yabancı sermayeye verilen izin miktarı, son 1 yıl içerisinde yüzde 
20,3 oranında artış göstermiştir. Bu dönem izinlerinin yüzde 68,9'u imalat sanayiinde gerçek
leşmiştir. 

1992 yılının ilk 9 ayında fiilî olarak giren yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı döne
mine oranla yüzde 26 oranında artarak 939 milyon dolara ulaşmıştır. 

Hükümetimizin, yıllarca ihmal edilen kalkınmada öncelikli yörelere bakış açısını arz et
mek istiyorum : Elbette ki, bunda, ülkede, bozulan gelir dağılımının süratle düzeltilmesi isteği 
yatmaktadır. Kalkınmada öncelikli yöreler, yeniden tespit edilmiştir. Yeni kurulan Ardahan ve 
İğdır'ın da ilavesiyle, yöre kapsamı 35 ile yükselmiştir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde kamu yatırımları artarak devam etmiştir. Birinci derecede 
kalkınmada öncelikli yörelerde carî fiyatlarla 1991 yılında 2,5 trilyon lira civarında olan kamu 
yatırımı, 1992 yılında 3,5 trilyon liraya yükselmiştir; 1993 yılında yaklaşık 11 trilyon lira ola
caktır. Yani, 1991 yılına göre, 4 mislinden fazla olacaktır. 

ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde, 1991 yılında 3,7 trilyon lira civarında olan 
kamu yatırımları, 1992 yılında 4,7 trilyon liraya yükselmiştir; 1993 yılında da 7,4 trilyon lira 
olacaktır yani, 1991 senesine göre, 2 mislinden daha fazla olacaktır. 

Kırsal altyapıya verilen önem doğrultusunda, kalkınmada öncelikli yörelerde yer alan köy
lerin tamamına yakını telefon ve elektriğe kavuşturulmuştur. 

Yine, kalkınmada öncelikli yörelerde, çalışanların ücretlerinde özel indirim uygulamasına 
devam edilerek, belirli derecede ücret iyileştirilmesi yapılmıştır. 

Mahallî idarelere Hükümetimizin verdiği önem ortadadır. Bunu da arz etmek istiyorum. 
İdarî yargının reorganizasyonu çerçevesinde 1992 yılında 2 il, 92 belediye kurulmuş, il sa

yısı 76'ya, belediye sayısı 2 470'e ulaşmıştır. 
Mahallî idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan toplam kaynakların 3030 sayılı 

Kanun gereği ayrılanlar hariç olmak üzere, 1992 yılında, bir önceki yıla göre, yüzde 75 oranın
da artışla 11 trilyon 78,8 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. 

Bu kaynakların, konsolide bütçe vergi gelirleri içindeki payının 1992 yılında yüzde 8.3 ora
nında olması beklenmektedir. Genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine ve di
ğer belediyelere dağıtılan payların, toplam belediye gelirleri içindeki oranı, 1992 yılında yüzde 
60.8'e ulaşmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terör konusunda Hükümetin aldığı mesafe ortada
dır. Terör, büyük şehirlerden, hemen hemen, tamamen kazınmıştır. Kuzey Irak'ta yapılan ope
rasyon ise, Güneydoğu Anadolu'daki terör hareketinin etkisini geniş çapta ortadan kaldırmıştır. 

Cinayet şebekelerinin işlediği ve geçmiş dönemde uzun süre faili meçhul olan cinayetlerin 
tamamına yakını aydınlatılmıştır. 
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Güvenlik birimlerimiz personel ve donanım olarak takviye edilmektedir. 
Terörün üzerine kararlılıkla gidilmiş ve gidilmektedir. 
Türkiye Cumhuriyetinin, kanun hâkimiyetine dayanarak ve demokratik rejim içerisinde, 

terörün üstesinden geleceği, artık, dost, düşman herkes tarafından bilinmektedir. 
Bu kararlı ve tereddütsüz mücadeleyle, devlet, devlet haline gelmiş ve ülkenin her yanında 

var olmuştur. 
Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlar neticesinde, terör örgütünün buradaki üsleri dağıtıl

mış, kuzey Irak sınırının güvenliği pekiştirilmiştir. 
Çok şükür ki, bu çatışmalar esnasında çok az zayiat verilmiş; buna karşılık, terör örgütü 

önemli darbeler yiyerek, panik içerisine girmiştir, İçte ve dışta yapılan hareketler sırasında mil
yarlarca lirayla ifade edilen harcamalar yapılmaktadır. 

Devletimizin bekası, kan dökülmesinin önlenmesi, halkımızın can güvenliğinin sağlanması 
için harcanan milyarlar, trilyonlar enflasyonun önlenmesi ve kamu harcamalarının ve açıkla
rın azaltılmasında, tabiî ki, olumsuz etkiler yapmaktadır. Ancak, bu ulvî mücadele için, ikti
darımız buna seve seve katlanmaktadır. 

Hükümetimizin, bölücü terör örgütü ve cinayet şebekesine karşı hukukun üstünlüğüne bağlı 
kalarak sürdürdüğü kararlı ye yılmaz mücadelesini, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, kayıtsız 
ve şartsız, tam olarak destekliyor, güvenlik kuvvetlerimizin şimdiye kadar gösterdikleri gayret 
ve başarıları takdir ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı 
arz ediyoruz. 

1992 yılı içerisinde dış ekonomik ilişkiler ve dış politika konusunda da önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. Avrupa Topluluğuyla gümrük birliği oluşturulması süreci devam ettirilirken, EF-
TA ülkeleriyle imzalanan Serbest Ticaret Bölge Anlaşması uygulamaya konmuş; Karadeniz Eko
nomik İşbirliğinin oluşturulmasında liderlik görevi sürdürülmüş ve Ekonomik İşbirliği Teşki
latının etkin hale getirilmesi için çabalar yoğunlaştırılmıştır. 

Türkiye, bağımsızlıklarını kazanmaları müteakip, Azerbaycan ve Orta Asya Türk cumhu
riyetleriyle çok yönlü ekonomik ilişkiler kurmuştur. 

Ekonomik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesinde ulaştırma ve haberleşme alanında işbirliği
ne öncelik verilmiş, kurulan telefon santralları ve yer uydu istasyonlarıyla, bu ülkelerin dünya 
ile haberleşmeleri, Türkiye üzerinden sağlanmıştır. 

Bu ülkelere açılan kredilerin ve yardımların toplamı 1 milyar 200 milyon doları aşmış bu
lunmaktadır. 

Bu dönemde, akılcı, gerçekçi, saygın ve dinamik bir dış politika takip edilmiştir. 
Beyaz Rusya'dan Tacikistan'a uzanan alanda, tüm yeni devletleri, aralarında hiçbir ayırım 

yapmaksızın, ilk tanıyan ve diplomatik temsilcilik açan ülke, Türkiye'dir. Türk cumhuriyetle
riyle her alanda işbirliğinin temellerini atmak amacıyla 47 adet ikili anlaşma imzalanmıştır. 

Doğru Yol Partisi Grubu olarak, dış politikada sürdürülen çabaları, Türkî cumhuriyetler
le ilişkileri, gerçekçi ve dinamik olarak niteliyor; bu akılcı politikası dolayısıyla Hükümetimizi 
tebrik ediyor, bu kararlı tutumunu bundan sonra da sürdürmesini diliyoruz. 

Koalisyon Protokolü ve Hükümet Programında, demokratikleşmeyle ilgili konu ve düzen
lemeler ağırlıklı olarak yer almıştır. Koalisyon Hükümeti, demokratik ilke ve kuralların tekrar 
hayatiyet kazanması ve çağdaş bir seviyeye ulaşması konularında kayda değer mesafeler almıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisine layık olduğu yer ve önem verilmiş, Parlamentoya yeniden 
işlerlik kazandırılmıştır. 

Artık, Türkiye'nin her önemli konusu Parlamentoda görüşülmekte, kararlar bu çatı altın
da alınmaktadır. 

Açıklık ve hoşgörülü bir tartışma ortamına, ülke sathında hayatiyet kazandırılmıştır. 
Demokratikleşme paketi içerisinde önemli yer tutan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun-, 

daki değişikliklerle, gözlem ve tutukluluk sürelerinin önemli ölçüde azaltılması; sanığın iste
mesi halinde, ifade, sorgu ve soruşturmanın her safhasında avukat bulundurulması; sanığın, 
her safhada, avukatıyla serbest bir şekilde görüşebilmesi; tutuklunun* en geç 24 saat içerisinde 
yetkili hâkim önüne çıkarılması; sanığın, avukat tayin hakkının bulunduğu ve isnat edilen suç 
hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğunun söylenmesi; sorgulamada ira
deyi bozan bedenî ve ruhî müdahalelerin yapılmaması gibi temel haklar sağlanmıştır. 

Böylece, insan hakları sözleşmelerinde ve bu sözleleşmelerle ilgili uygulamalarda öngörü
len tüm ilkeler, bu kanunda yer almıştır. 

Üniversite ve Yüksek öğretim Kurumuyla ilgili yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 
îş ve çalışma hayatını, Uluslararası Çalışma örgütü ilkeleri uyarınca düzenleyen kanun 

Yüce Meclisten geçirilmiş, ancak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiştir. 
Demokratikleşme ve işçi haklarının en önemli adımlarından birisi olan iş ve çalışma ha

yatının çağdaşlaştırılmasıyla ilgili bu kanunun, Yüce Meclisimizden* tekrar, en kısa zamanda 
hayata geçirileceğine inanıyoruz. 

Ayrıca, ara rejimler döneminde yapılan haksız tasarrufların telafisi için, 12 Eylül rejimi
nin kapattıkları da dahil, şimdiye kadar kapatılan tüm siyasî partilerin açılması ve el konulan 
mal varlıklarının iade edilmesiyle ilgili kanun yürürlüğe girmiş ve böylece, demokrasimizin büyük 
bir ayıbı, bugünkü Koalisyon Hükümetimiz döneminde telafi edilmiştir. 

Kadınlarımızın 20, erkeklerimizin 25 hizmet yılını tamamlamaları halinde, yaş haddine 
bakılmaksızın, emeklilik hakkı elde etmesi sağlanmıştır. 

Silahlı kuvvetler personel sayısının azaltılması ve askerlik süresinin kısaltılması için yapı
lan kanunî düzenlemelerle, askerlik hizmet süresi, erbaş ve erlerde 15 aya, yedek subaylarda 
12 aya, yedek subay statüsünden, seçim sonucu erbaş ve er statüsüne girmiş olanlarda da 6 
aya indirilmiştir. Kanunun uygulamaya .konmasını mütakiben 120 bin erbaş, er ite, yedek su
bay erken terhis edilmiştir. 

Devlet, 1,5 milyon çiftçimizin borçlarını ödemede önemli ödeme kolaylıkları sağlamış, Ziraat 
Bankasından 5 milyon Türk Lirası ve altında kredi kullanan 2 milyon çiftçimizin 3,4 trilyon 
lira tutarındaki kredi borcunun faizlerinin büyük bir kısmı silinmiştir. 

Tarımsal üretimi geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmiş; bu kapsamda, ürün maliyetleri 
içerisindeki çiftçi yükünü azaltmak için gübre fiyatları yüzde 40 oranında sübvanse edilmiştir. 

Bu dönemde, önceki dönemden farklı olarak, köylünün, çiftçinin alın teri ve el emeğinin 
karşılığı verilmiştir ve alın teri kurumadan verilmiştir. 

Devletin, buğday, pamuk, fındık, tütün, çay, ayçiçeği üreticilerine olan borcunun tama
mına yakını ödenmiştir. 

1993 Malî Yılı bütçe kanun tasarısı, genel ve katma bütçeli kuruluşların ödenek ihtiyaçları 
gerçekçi bir şekilde belirlenerek azamî tasarruf anlayışı içerisinde enflasyonla mücadeleye 
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büyük önem veren politikalar çerçevesinde makro ekonomik istikrarın sağlanmasına, rekabet 
ortamının yaygınlaştırılmasına ve gelir dağılımının iyileştirilmesine ağırlık veren bir yaklaşım
la hazırlanmıştır. 

1993 yılı bütçesinin özelliklerine bakınca, bu çerçevede, malî disiplinin sağlanması, malî 
sisteme sağlıklı bir yapı kazandırılması, ekonominin dengeli bir şekilde büyümesi, maliye, pa
ra, kredi ve kambiyo politikalarının koordineli bir şekilde uygulanması; dış ticaret ve ödemeler 
dengesine ilişkin problemlerin halledilmesi; sağlıklı bir üretim-tüketim dengesinin kurulması; 
devlet hizmetlerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi; enflasyonun en önemli neden
lerinden biri olan kamu açıklarının azaltılarak, fiyat istikrarının sağlanması; dengeli ve istik
rarlı bir kalkınma süresi içinde gelir dağılımının iyileştirilmesi; işsizliğin ve bölgesel gelişmişlik 
farklarının azaltılması; bütçe açığını asgarî seviyeye çekerek, gelir ve gider arasındaki denkli
ğin sağlanması; yatırım hamlelerine hazırlık niteliğindeki iyileştirmelerin yapılması; istihda
mın artırılması; kaynakların hakça paylaştırılması; ekonominin büyüme hızının, ihracat ve tu
rizm gelirlerinin artırılması; adil, verimli ve etkin bir vergi sistemi kurularak, kamu gelirlerinin 
çoğaltılması; vergi tabanının yaygınlaştırılması; kayıp ve kaçakların asgariye indirilmesi gibi 
pek çok hususun göz önünde bulundurulduğu ve geçmişten gelen tüm olumsuzluklara rağmen, 
mükemmeli yakalamaya çalışan bir bütçe özelliği taşımaktadır, 1993 yılı bütçesi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, bizce en 
önemli özelliklerinden birisi, bazı istisnalar dışında, fonların bütçe içerisine alınması ve böyle
ce, fonların bütçe disiplini içerisine alınarak, kamuda sağlıklı bir malî yapı oluşturulmasının 
amaçlanmış olmasıdır. 

Fonların önemli bölümünün tasfiyesiyle, kamu harcamalarının disiplin altına alınması ve 
bütçe birliğinin tesisine yönelik düşünceyle, 1993 yılında, toplam fon gelirlerinin yüzde 83'üne 
sahip olan 63 adet fonun, bütçe kapsamına alınması gerçekleştirilmiştir. Bütçe dışında kalan 
44 adet fonun 28 adedi, üniversitelere ait araştırma fonlarıdır. 

Ayrıca, bütçe dışı fonlardan 1993 yılında 3 trilyon liralık bir gelirin de bütçeye aktarılması 
öngörülmüş bulunmaktadır., ' ' . - • ' . ' 

Esasen, fonların her türlü gelirlerinin, müşterek fon hesabına yatırılması, harcamaların 
ise, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uygun görüşüyle 
yapılması şeklindeki 1992 yılı uygulamasıyla, fonlar önemli ölçüde bütçe disiplini altına alın
mıştı. 1993 yılında yapılacak uygulamayla, daha geniş kapsamlı olarak, vatandaşın, ödediği 
vergiyi ve bunun nereye harcandığını bütçede görmesi ve demokratik temsil mekanizması için
de denetlemesi sağlanmıştır. 

öte yandan, fonların bütçe içine alınması, bazı milletvekili arkadaşlarımızın iddia ettiği 
gibi, fon hizmetlerinde herhangi bir aksaklık meydana getirmeyecektir. Fonlarla ilgili, görev, 
yetki ve sorumlulukların, fon idarelerine ve fonların bağlı oldukları Bakanlıklara aidiyeti ay
nen devam edecektir. % 

1993 yılı malî bütçesinin, nüfus artışının üzerinde bir büyümeyi gerçekleştireceği ve bozu
lan ekonomik dengelerin yeniden kurulacağı görülmektedir. 1993 yılında öngörülen yüzde 5 
civarındaki büyüme bunu açıkça göstermektedir. 

1993 yılında, 1992'deki yüzde 26,6 olan toplam kamu, gelirlerinin, gayri safî millî hâsılaya 
oranının yüzde 29,6 ya çıkartılması hedef alınmıştır.- Diğer taraftan, yüzde 39,2 olan toplam . 
kamu harcamalarının gayri safî millî hâsılaya oranında yüzde 38,6 civarında tutulması ön-
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görülmektedir. Böylece, 1992 yılında gayri safı millî hâsılanın yüzde 12,6 sına gerilemiş bulu
nan kamu kesimi borçlanma gereğinin, kamu gelir ve harcamalarında sağlanacak 3,6 puanlık 
iyileştirmeyle, 1993 yılında yüzde 9'a indirilmesi hedef alınmıştır. 

Kamu borçlanma ihtiyacının yüzde 16,3'den iki yıl içinde yüzde 9'Iara indirilmesinin he
deflenmesi, bizce büyük bir başarıdır. Kamu açıklarının azaltılmasının enflasyonist bekleyiş
ler üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. 

. 1993 yılında eğitim ve sağlık sektörlerinin, toplam bütçe harcamaları içindeki payı, yüzde 
24,9'a yükselecektir. Millî eğitim ve sağlığın bütçeden aldığı pay, son 8 yılın en yüksek oranına 
ulaşmıştır. 

Bu durum, enflasyonla mücadele uğruna, sosyal önceliklerden ve harcamalardan feda
kârlık yapılmadığını göstermektedir. 

1993 yılı kamu yatırım programında, eğitim, sağlık ve diğer hizmetler sektörünün payla
rında artış öngörülmektedir. 

Sektörel bazda kamu yatırım tahsislerinde, 1993 yılında, GAP sulamaları başta olmak üzere, 
tarımsal altyapı, turizm altyapısı, ulaştırma, çevre, eğitim ve sağlık yatırımlarına öncelik veril
miştir. Buna göre, turizmde yüzde 16, eğitimde yüzde 12,9, sağlıkta 12,8 ve diğer hizmet sek
törlerinde yüzde 10,8 oranında reel artış öngörülmüştür. 

Yatırım politikasında, toplam yatırımlar içerisinde özel sektör payının artırılması; kamu 
yatırımlarının, eğitim ve sağlık gibi ana konularda yoğunlaştırılması, özel sektör yatırımları
nın ise, geniş ölçüde teşvik edilmesi, tutarlı ve gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmektedir. 

1993 yılında ihracatın yüzde 12,3 oranında artarak, yaklaşık 17 milyar dolara; ithalatın 
yüzde 12,2 oranında artarak, 25,8 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Turizm gelirlerindeki artışın ise 1993 yılında da sürmesi ve yüzde 25 artışla 5 milyar dola
ra ulaşması öngörülmektedir. 

İhracatta sanayi ürünlerinin payının artması, ithalat içerisinde ise, yatırım mallarının pa
yının yükselmesi ve tüketim maddelerinin payında azalma gözlenmesi, ihracat artış hızının, 
ithalat artış hızının üzerinde olması, turizm gelirlerindeki artış ve ihracatın ithalatı karşılama
daki oranın yükselmesi, olumlu göstergeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan, net 
yabancı sermaye girişindeki artışın ve döviz rezervindeki artışın da süreceği anlaşılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1993.malî yılı konsolide devlet bütçesinin finansmanı için 344 tril
yon 400 milyar lira kaynak öngörülmüştür. Bunun 342 trilyon 400 milyar lirası genel bütçe 
geliri, 2 trilyon lirası da katma bütçe geliridir. 

Genel bütçe gelirlerinin 243 trilyon 600 milyar lirası vergi gelirlerinden, 26 trilyon 100 mil
yar lirası da vergi dışı normal gelirlerden, 72 trilyon 700 milyar lirası da özel gelir ve fonlardan 
meydana gelmektedir. 

Konsolide bütçe gelirlerinde bir önceki yıl tahsilat tahminine göre, yüzde 101,1 oranında 
artış beklenmektedir. 

Vergi gelirlerinde beklenen artış oranı yüzde 72,7*dir. Vergi dışı normal gelirlerin ise, yüz
de 207 artış göstereceği tahmin edilmiştir, özel gelirler ve fonlardaki artış oranı da, bir önceki 
yıla göre, yüzde 251,2 olacaktır. 

Konsolide bütçe gelirlerinin, bütçe giderlerini karşılama oranı yüzde 86,6; bütçe giderle
rin, vergi gelirlerince karşılanma oranı ise, yüzde 61,2 olmaktadır. 

— 509 — 



T.B.M.M. B : 51 24.12.1992 0 : 3 

1993 yılında konsolide bütçe gelirlerinin gayri şaft millî hâsıla içindeki payının, 6 puan 
artarak, yüzde 28,1'e ulaşması hedef alınmıştır. Konsolide bütçe vergi gelirlerinin gayri safî millî 
hâsıla içindeki payı ise yüzde 19,8 olacaktır. 

Bütçe gelirlerinin yüzde 70,7'sini vergi gelirleri, yüzde 7,6'sını vergi dışı normal gelirler, 
yüzde 21,1'ni özel gelir, fonlar ve binde 6'sını da, katma değer bütçeleri oluşturacaklardır. 

Toplam vergi gelirleri içindeki vasıtasız vergilerin payının yüzde 48,9; vasıtalı vergilerin 
payının ise, yüzde 51,1 olması hedef alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın bir beyanatı var... Taşıt Vergile
rinin, Hükümetimiz tarafından 20 kat artırıldığını söylemektedir. 

Yanlış bilgilendirilmiş kendileri... 
Hükümetimizce istenen ye Meclisçe verilen artırım oranı, 1 kattır; fakat 1988 senesinde 

Anavatan İktidarı tarafından 20 kat artırılmıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanının ağız alışkanlığı herhalde, 1988'le 1992'yi karıştırdılar! Bunu da 

bilgi olarak arz ediyorum. 
Vergi gelirlerini artırmada vergi sistemini bir bütün olarak ele almak, vergi kanunları ka

dar, sistemin diğer unsurları olan vergi idaresi ve vergi denetimini de birlikte mütalaa etmek 
gerekmektedir. 

Vergi adaletini sağlamada, vergi kaçağı ile mücadele bu halkaların içerisinde en önemlisi, 
vergi idaresidir. 

Vergi idaresi, devletin gücünü, çağın teknolojik imkânlarından da yararlanarak kullana
cak şekilde teşkilatlanmadığı sürece, tutarlı vergi politikalarının uygulanması çok zor olmak
tadır. Bu nedenle, vergi idaresinin, etkin, işler ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması için yoğun 
çalışmaların devam ettiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Önümüzdeki bütçe yılının, devlet hizmetlerinin finansmanı için alınması gereken verginin 
alınabileceği, adaletli bir vergi sisteminin kuruluşu için önemli adımların atıldığı bir yıl olaca
ğına bütün kalbimizle inanıyoruz. 

Yeni vergi paketi, bozulan gelir adaletini düzeltmeyi hedeflediği için, vergi hasılatını artı
rırken, sonuçta, düşük ücretlilerin vergi yükünü hafifletecektir. 

İstikrar ve adalete hizmet edecek olan yeni vergi paketi, bizce, övülmeye değer bir tutumdur. 
Sağlıklı ve sağlam bir bütçe yapmanın temel şartı, iyi ve adaletli vergi toplamaktan geç-

* mektedir. Adil, verimli ve etkin bir sistemin kurulmasını amaçlayan ve vergi idaresini ıslah edi
ci tedbîrleri de kapsayan, geniş kapsamlı vergi tasarısının, yani bir manada, vergi reformunun, 
en kısa zamanda Yüce Meclise sunulmasını, Hükümetimizden bekliyoruz, istiyoruz. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının hazırlamış olduğu vergi kanun tasarılarıyla, Gelir ve Ku
rumlar Vergisi Kanunlarında önemli değişiklikler yapılmaktadır. Bu meyanda, Gelir Vergisin
de üniter sisteme geçilmektedir. Mükelleflerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin, be
lirlenen istisna hadlerini aşmaları durumunda, beyannameye dahil edilerek, müterakki vergi 
tarifesinin uygulanması esması getirilmektedir. 

Bu çerçevede, sadece stopaja tabi olan faiz gelirleri, menkul sermaye iratları ve değer artış 
kazançları da beyannameye dahil edilmektedir. 

Kurumlar Vergisi oranı, Gelir Vergisinde yapılan yerii düzenleme çerçevesinde düşürülmek
tedir. Kurumlar Vergisi oranı, bir tasarıyla, birinci derecede öncelikli yörelerde yüzde 10'a ka
dar indirilmiş olmaktadır. 
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Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile tanınan istisna ve muafiyetler daraltılmaktadır. 
Yatırım indirimi, Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu olarak Hükümetimizden beklentilerimizi 
arz ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Vergi politikası ve vergi yönetimiyle ilgili olarak, 
verginin, tam ve zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla yapılacak düzenlemelerin yanı sı
ra, etkin vergi denetimleriyle, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, bu amaçla denetim ele
manı sayısının artırılması ve bunların özellikle eğitilmesi; belge düzeninin yerleşmesi ve eko
nomideki belgesiz mal dolaşımının önlenmesi; gelir idaresinin yeniden yapılanması; götürü vergi 
usulünün kaldırılması; denetimin kaynakta yapılması; yeminli malî müşavirlik müessesesin
den a2amî ölçüde yararlanılması; vergi istihbarat arşivinin güçlendirilerek, bu bilgilerden aza-

. mî ölçüde faydalanılması; vergi ceza sisteminin, caydırıcılık niteliği kazandırılmak suretiyle ye
niden düzenlenmesi; ihtisas vergi dairelerinin genişletilmesi; otomasyon uygulamalarının yay
gınlaştırılması ve tamamlanması gibi ilke ve hedeflerin, 1993 yılı içerisinde hayata geçirilmesi
ni Hükümetimizden beklemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, bütçe hakkı, en aziz haklardan birisidir, vergi de bunun içerisinde
dir; demokrasinin temelindeki ana kurallarından birisidir; ancak, vatandaşın, vergiyi, külfet 
olarak görmemesi, israf olarak değil, ahlak olarak benimsemesi gerekir. Bunun için vergiyi, 
doğru olarak ve yerinde kullanmak lazımdır. Hükümetimizin, bu çaba içinde olduğunu mem
nuniyetle gözlemliyoruz. 

Sözlerime son verirken, Yüce Meclise saygılar sunar; 1993 malî yılı gelir bütçesinde öngö
rülen hedeflere ulaşacağımız inancıyla, tüm milletvekili arkadaşlarımın, sağlık ve mutluluk içinde 
yeni yıllarını geçirmelerini diler, tekrar hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Serdaroğlu, nezih üslubunuza ve uygun zamanlamanıza teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adınaj İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üye

ler; Gelirler bütçesi üzerinde, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini 
dile getirmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım^ ülkemiz, 1980'li yıllardan devralınmış bir dizi sorunlarla karşı kar
şıyadır. Son beş yıldır enflasyon yüzde 60'larda kronikleşmiş; çalışanlar, sabit gelirliler, küçük 
üreticiler, acımasız bir kıskaca alınmışlardır. 

İşsizlik, bu dönemde rekor düzeylere çıkmış; gençlerimiz, diplomalı diplomasız insanları
mızın sosyal yarası haline dönüşmüştür. 

Gelir dağılımında ve refahın paylaşımında fertler ve bölgeler arasındaki uçurum giderek 
artmış, eşitsizlikler daha da çarpıcı düzeylere çıkmıştır. 

Yine bu dönemde, sanayileşme ve gelişmede atılım yapılamamış; gelişmiş ülkelerle ara
mızdaki mesafe daraltılamamıştır. 

24 Ocak'ın çarpık ekonomi ve 12 Eylül'ün baskıcı hukuk anlayışının kulvarlarında daha 
da kök salan bu sorunları saymaya, ne yazık ki, zamanım müsait değil. Ancak, halkımızı bu
naltan; çağdaş, üretken, eşitlikçi refah toplumuna geçişin engeli olan bu sorunlar; demokratik
leşmeyi, çoğulcu sivil toplum yapısına geçişi zora sokan bu sorunlar, ne yazık ki, bazı alanlar
da sağlanan nispî iyileşmelere rağmen, 1992 yılında Koalisyon Hükümeti tarafından da göğüs-
lenememiş; aksine, birçok alanda yeni boyutlar kazandırılmıştır. 
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Bu sorunlar, kolaycı, palyatif önlemlerle aşılamaz. Hele, son beş yılın, günü kurtarmayı 
hedef alan, siyasete göre yelken açan, sadece belirli etkin kesimlerin taleplerine ve beklentileri
ne karşı duyarlı politikalarla, hiç aşılamaz. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar çok tartışılan, yetersizliği birçok platformda dile ge
tirilen 1993 yılı bütçesinin de, bu sorunların aşılmasında önemli bir mihenk taşı olamayacağı, 
artık herkes tarafından görülmektedir. 

Birçok kereler dile getirildi; 1993 bütçesi, ne bir istikrar ne bir hizmet ne de bir yatırım 
ve büyüme bütçesidir. Bu bütçe, borç ve faiz, ücret ve bir kararsızlık bütçesidir. 

Sayın Başbakan, muhalefette başka, iktidarda başkalığı, salt demokratikleşme konularıy
la sınırlı tutmamaktadır; Sayın Demirel, ekonomik konularda da aynı dualitenin, çifte stan
dartlı tavrın kısır döngüsüne tutsaktır. 

Dün, "çare denk bütçedir, yaparsanız sorunlar çözümlenir" demekteydi; iktidar oldu, iki 
bütçe yaptı; her iki bütçe de, dünün, yani ANAP anlayışının ve uygulamasının devamı olan 
bütçeler... 

Bu bütçeler ekonomiyi yönlendirici değil, günü geçiştirmeyi hedef alan bütçelerdir. Bu
gün, ekonomi politikası ANAP'la aynı olan-yani zenginden, rantiye kesimlerinden vergi alma
yan; kamu açıklarını, zamla, borçla kapatmaya çalışan; banka kesimine mahkûm; ekonomi
nin finansmanını, dar ve orta gelirli insanlarımızın omuzlarına yıkan bir ekonomi anlayışı hâ
lâ iktidarda... 

Bu iktidar, bu ekonomi anlayışıyla; yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyondan medet 
uman tavrıyla, halkımıza, sol ve sağın uzlaşması olarak sunulmaktadır. 

Bu siyasette, sağ politikaların varlığını açık olarak görmekteyiz; ama sosyal demokrasi nerede 
saklı, bir türlü çözemiyoruz! . 

Değerli arkadaşlarım, bundan evvelki bütçe görüşmelerinde bu kürsüden birkaç kere ben 
de dile getirdim : 1993 yılı program ve konsolide bütçesinin, gayri safî millî hâsılayı, yaklaşık 
yüzde 38 düzeyinde daha düşük gösteren DPT'nin eski gayri safî millî hâsıla serisiyle değerlen
dirildiğini biliyoruz. 

Devlet istatistik Enstitüsünün yeni serisine göre 1992 yılı gayri safî millî hâsılası 1 077,7 
trilyon, yani 158,5 milyar dolardır. Oysa, eski seride bu değer 113.8 milyar dolar olarak tahmin 
edilmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün yeni gayri safı millî hâsıla serisiyle yapılacak bir değerlen
dirme, bazı çarpıcı gerçekleri ortaya koymaktadır. Ben, çarpıcı gördüğüm bazı gerçeklerin altı
nı önemle çizmek istiyorum. 

Bunlardan birinci husus : Türkiye'nin, kişi başına millî geliri 2 bin dolardan az değil, 3 
bin dolara yakındır. Bu nedenle, hem tüketim hem de tasarruf potansiyeli, kayıtlı ekonomi de
ğerlerinden ve zannettiğimizden daha yüksektir. 

Belirtmek istediğim ikinci husus : Türkiye, henüz yeterince sanayileşememiştir. 
Evet, bunu her zaman diyoruz; ancak, belgelerde kayıtlı olduğu düzeyde sanayileşeme

miştir, iddia edildiği ölçüde sanayileşememiştir. 
Üçüncü husus : Türkiye'de çok az sabit sermaye yatırımı yapılmaktadır. 
Sabit sermaye yatırımlarının gayri safî millî hâsılaya oranı, 1991'de 16.3, 1992'de 15.5 ola

rak gerçekleşmiş, 1993 yılı program hedefi ise, 15.4 ile sınırlı tutulmuştur. 
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Bu oran, ne öyle 1993 programında belirtildiği gibi yüzde 21.6, ne de Altıncı Planda ön
görüldüğü gibi yüzde 24.2 değildir. 

Eğer Türkiye, yüzde 6'ları aşan büyüme hızlarına erişmek istiyorsa, sabit sermaye yatı
rımlarının gayri safî millî hâsılaya olan oranını, asgarî yüzde 22'ler, yüzde 23'ler düzeylerinin 
üstüne çıkarmak zorundadır. 

Yatırım ihtiyaçlarını bu boyutlar çerçevesinde içinize sindiremezseniz, sağlıklı gelir politi
kalarını da geliştiremezsiniz. 

Dördüncü husus : Kamu kesiminin toplam ekonomi içindeki payı, öyle zannettiğimiz ka
dar, daha evvel düşündüğümüz kadar büyük değildir. Zira, yeni millî gelir serisiyle, eski seriye 
oranla oluşan yüzde 38.5'Iik artışın yüzde 80'i, özel kesimin sağladığı ek katma değer biriki
minden kaynaklanmaktadır. 

Beşinci husus, dış borçlarla ilgili: Türkiye'nin dış borçları, öyle, korkulacak düzeyde, zan
nettiğimiz kadar yüksek düzeyde değildir. Türkiye'nin dış borçları, öyle, belgelerde kayıtlı ol
duğu gibi, gayrî safî millî hâsılanın yüzde 46'sı düzeyinde değildir. Yeni seriye göre Türkiye'nin 
dış borçları, gayri safî millî hâsılanın yüzde 33'ü düzeyindedir. 

Bu nedenle, uzun vadeli olmak ve ANAP'ın yaptığından farklı olarak, üretken alanlara 
yönlendirilmek kaydıyla, Türkiye, ek dış borçlanmaya dahi gidebilir. 

Altıncı husus, bütçenin büyüklüğüyle ilgili : Son yılların bütçeleri, küçük bütçelerdir, ye
tersiz bütçelerdir. Bütçe büyüklüğünün, gayri safî millî hâsılaya oranı, yıllık programda belir
tildiği gibi yüzde 29.4 değil, sadece yüzde 21'dir. 

Bu oran yüzde 30'lara çıkarılmadığı sürece, ne sosyal devletin sorumluluğu olan kamusal 
hizmetleri topluma taşıyabilirsiniz ne de halkın beklentilerine yanıt verebilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım yedinci husus olarak, kamu kesimi borçlanma gereği üzerinde dur
mak istiyorum : Burada, sürekli, 1991 yılında kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safî mil
lî hâsılaya oranının 16.4 olduğu belirtildi. 

Bu doğru değildir. Bu oran, yeni seriye göre, 1991 yılında yüzde 10.4; 1992 yılında da yüz
de 9'dur ve yüzde 10.4 ile yüzde 9 arasında, öyle zannedildiği gibi fark yoktur. Yani, 1992 yılın
da kamu kesimi borçlanma gereğinde ciddî bir indirim sağlanamamıştır ve 1993 yılı için yeni 
seriye göre konulmuş bulunan hedef de, eğer bütçenin resmen 53 trilyon olarak gösterilen; ama, 
gerçekte personel ödeneklerindeki yapaylıkla aldatıcılık dikkate alındığında ve belirli kaçınıl
maz giderlerin bütçe dengesine tam yansıtılmadığı dikkate alındığında, 1993 yılı kamu kesimi 
borçlanma gereğinin de, 1993 yılı değerinin altında olmayacağı açıkça görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, yeni millî gelir serisinin açıkça ortaya koyduğu, genelde bilinen, an
cak yeterince üzerinde durulmayan, tartışmakta olduğumuz bütçeyle, yani gelirler bütçesiyle 
doğrudan ilgili bir diğer husus da, devletin, yeterince vergi almamakta olduğu gerçeğidir. 

Sayın Başbakan ve Sayın Maliye Bakanımız, bu ayın başında, televizyonda, toplam vergi 
gelirlerinin gayri safî millî hâsılaya oranının, yani vergi yükünün, 1992 yılında OECD ülkele
rinde ortalama yüzde 29,4, bizde ise yüzde 24,8 olduğunu belirtmişlerdir. - -

Sayın Başbakanın da, Sayın Bakanın da söyledikleri doğru değildir; gerçekleri sap
tırmadır. 

Ülkemizde toplam kamu kesimi gelirlerinin gayri safî millî hâsılaya oranı, yüzde 19,1, toplam 
vergi yükü ise sadece yüzde 17,7'dir. 
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Eğer vergi yükümüz gerçekten yüzde 24,8 olsaydı, gerçekten Sayın Başbakanın dediği öU 
çülerde vergi toplanabilmiş olsaydı, 1992 yılı bütçesi 60 trilyon açık Vermez, 23 trilyon fazla 
ile, ülke ekonomisine ve istikrara katkı sağlardı. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında belirttiğim gibi, Türkiye'nin, birikmiş sorun
larını, iç dengesinin temelleri çürük, vizyonu dar, boyutları yetersiz, yüksek faizli iç borçlan
maya tutsak 1993 bütçesiyle aşması olası değildir. İnandırıcı olmayan bu bütçeyle enflasyon 
indirilemez, ekonomide istikrar sağlanamaz. Bu bütçeyle, kamu çalışanlarının ve emeklilerin 
geçim sıkıntısı azalülamaz. Emeğin, Ücretlilerin, yüksek kur, yüksek faiz altında ezilmeleri en
gellenemez. 

Hükümetin enflasyon programı, takvimi ve içeriğiyle, hedeflerinden şaşmıştır. 500 günde 
enflasyonu yüzde 20'lerin altına indireceğini halkımıza taahhüt eden Koalisyon Hükümeti, ger
çekte, ANAP'ın, yüksek enflasyon düzeyinde denge politikasının izleyicisi olmuştur. 

Koalisyon Hükümetinin, enflasyonu indirmede kararlı olmadığını düşünmekteyiz. Koa
lisyon Hükümeti, bu konuda ne siyasî kararlılık içindedir ne de somut politikalar üretebilmiş-
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde enflasyonu kontrol altına alabilmek, bundan sonra iki 
yıl içinde yüzde 20'lerin altına indirebilmek için iki temel şeyin yapılması gereklidir : Bunlar
dan birincisi, ekonominin hedefleri ve yönetimiyle ilgilidir. 

Konsolide bütçe, yıllık program, Merkez Bankası para programı ve Hazine kaynak ödeme 
programı arasında hedeflerde tutarlılık, uygulamada eşgüdüm, kesinlikle sağlanmalıdır. Bu ya
pılmadığı sürece, -ki 1992 yılında Koalisyon Hükümeti bu konuda açz içinde olmuştur, bu tu
tarlılığı sağlayamamıştır- enflasyonla mücadelede başarıya ulaşmak olası değildir. 

Kendi bakanları ve bürokratları arasında uyumu sağlayamayan Hükümetten, programları 
arasında tutarlılık beklemek, politikalarında tutarlılık beklemek, ülkemizin ve insanlarımızın 
çıkarları doğrultusunda ekonomiyi yönetmelerini beklemek, herhalde fazla iyimserlik olur di
ye düşünmekteyim. ' 

Acilen yapılması gerekli ikinci husus ise, biraz evvel belirttiğim gibi, vergi gelirlerini artır
mak; bu amaçla, çok ciddî kapsamlı, dengeli, kolay uygulanabilecek bir vergi reformu uygula
maya koymaktır. 

Değerli arkadaşlarım, vergi sistemimiz adil değildir, eşitsizlikleri azaltmaya yönelik değil
dir; eşitsizlikleri azaltan değil, artıran bir yapıdadır. 

Bu yapıda bir vergi düzeniyle, başka koşullarını sağlasanız dahi, ülkede, sosyal barışı ya
şama geçiremezsiniz, demokrasiyi derinleştiremezsiniz. 

1980'li yılların 24 Ocak anlayışı ve 12 Eylül hukukunun uzantısındaki politikalarla, emek 
gelirleri ve çalışanların millî gelirden aldıklan pay geriletilirken, Gelir Vergisi, özü itibariyle 
bir ücret vergisine dönüştürülmüştür. Toplumun tüm kesimlerince paylaşılması gereken vergi 
yükünü, gösterilmesi gereken özveriyi, büyük bölümüyle sadece ücretliler ve emekçiler üstlen
mişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü vergi sistemimiz, 1992'de çıkan bazı yasalara rağmen, kıs
men de o yasalar nedeniyle, dünden, 1980'li yılların çarpık yapısından farklı değildir; Koalis
yon Protokolünde halkımıza verilen tüm vaatlere rağmen, ne yazık ki, farklı değildir. Bu fark
sızlığı, özellikle, Koalisyon Hükümetinin, eşitsizliklere daha duyarlı olması gereken SHP ka
nadının, içine nasıl sindirdiğini anlamakta çok zorluk çekmekteyiz. 
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Bugün, toplam vergi gelirlerinin yüzde 43'ü Gelir Vergisinden sağlanmaktadır; Kurumlar 
Vergisinin katkısı ise yüzde 7,1 ile sınırlıdır. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 29'unu oluşturan 
KDV ve diğer dolaylı vergilerin yükü de dikkate alındığında, Türkiye'nin, büyük sermaye ve 
rantiye kesimleri için, bir nevi vergi cenneti olduğu kolaylıkla görülebilir. 

Büyük sermayeyi ve rantiye kesimleri kayıran vergi politikalarının doğal sonucu olarak, 
ücretliler üzerindeki vergi baskısı, yani Gelir Vergisi yüklerinin, millî gelirden aldıkları paya 
oranı 1970'li yıllarda yüzde 2,5 iken ve hatta yüzde 2,5'in altında iken, günümüzde yüzde 3,5 
civarına ve hatta üstüne tırmanmıştır. Oysa ücret dışı kesimlerin üzerindeki vergi baskısı, tüm 
bu dönemde yüzde 0,75'in altında seyretmiş olup, günümüzde ise yüzde 0,50 ile sınırlı düzeydedir. 

Değerli arkadaşlarım, vergilerin amacı, sadece, devlete gelir sağlamak değildir. Vergilerin 
başka fonksiyonları, başka işlevleri de olmalıdır. Vergiler, bölüşümün iyileştirilmesine, bölge
ler arası gelişmişlik farklarının giderilmesine ve eşitsizliklerin azaltılmasına da katkıda bulun
malıdır. Bu, özellikle ülkemiz koşullarında, vergi düzeninden temel beklentilerimizin birisi ol
malıdır. Klasik deyimiyle vergi, ödeme gücü olan herkesten, ödeme gücüne göre alınmalıdır; 
az kazanandan az, çok kazanandan çok alınmalıdır. Vergi düzeni, eşitsizlikleri artırmanın de
ğil, azaltmanın bir aracı olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Türkiye'nin, belki çok doğru olmayan; ama elimiz
de başka veri olmadığı için kullandığımız, millî gelirin dağılım göstergelerinde, en düşük gelir
li yüzde 20'nin millî gelirden aldığ pay, yüzde 3; ikinci dilimdeki yüzde 20'nin aldığı pay, yüz
de 7 düzeyindedir. En yüksek yüzde 20'lik dilimin millî gelirden aldığı pay ise, yüzde 56'dır. 
Diğer bir ifadeyle, en düşük gelirli 36 milyon insanımızın millî gelirden aldığı pay, sadece yüz
de 23 ile sınırlı kalırken, en yüksek gelirli 12 milyon insanımızın millî gelirden aldığı pay, yüzde 
56'lar civarındadır. 

Bu rakamlar, hangi kesimin, ne miktar vergi yükü taşıyabileceğini açıkça ortaya koy
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, ülkemizde yeterince vergi 
alınamamakta, bu, hem hizmet bütçelerinin dar tutulmasına hem de, oluşan açıkların enflas-
yonist baskı yaratmasına neden olmaktadır. 

Vergi tabanı dardır; kaynakların önemli bölümü, kayıt dışı ekonomi kulvarlarında dolaş
makta, reel sektörler yerine, para piyasalarına ve rantiye kesimlerine akmaktadır. 

Özellikle, ANAP'ın çarpık ekonomi politikalarıyla güç kazanan bu eğilimi, Koalisyon Hü
kümeti de değiştirememiş, belki de değiştirmek istememiştir. Bugün, İstanbullu işadamları da
hi "bizim devlet kâfi vergi almıyor" demektedir. 

Bu nedenle, bütçe açıklarının gayri safî millî hâsılaya oranı, 1983 yılından beri her yıl sü
rekli artmış, 1992 yılında ise rekor düzeye ulaşmıştır. Bu gidişle, öyle görülüyor ki, 1993 yılı, 
bir başka rekorun(!) sahibi olacaktır; vergi gelirleri radikal bir şekilde artırılmadığı takdirde, 
bu trendin, bu açıkta artış trendinin kırılması mümkün olamayacaktır! 

Açıkçası, bütçenin iki yakasını bir araya getirmek mümkündür; ama, bunun için, siyasî 
kararlılık gereklidir. Malî yönden, güçlü kesimler üzerine kararlılıkla gitmek gereklidir. Üret
ken olmayan parazit sektörlere, enflasyon zenginlerine, her türlü rant ve spekülatif kazanç pe
şindeki legal veya illegal statüdeki iş bitiricilere karşı sistemli bir vergi atağı başlatabilmek geri-
kir. Bunu, sekiz yıllık ANAP hükümetleri yapamadı. Verdiği bütün vaatlere rağmen, bir yıllık 
icraatıyla, Koalisyon Hükümeti de, bunu yapamayacağını ortaya koymuştur. 
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Değerli arkadaşlanm, halen yüzde 40'Iar düzeyine çıktığı belirtilen kayıt dışı ekonomi için, 
rantiye kesimlerini, olanaklar ölçüsünde, vergi kapsamı içine alacak düzenlemelere acilen git
mek, vergi tabanını genişletmek gereklidir. 

Mükelleflerin, tüm gelir unsurlarım kapsayacak şekilde yıllık gelir ve servet beyanında bu
lunmaları, yasal düzenlemeyle sağlanmalı; tüm gizli hesaplar şeffaflaştırılmalıdır. 

Bildiğimiz kadarıyla, Hükümetimizin hazırlamakta olduğu yeni yasa tasarısında, bu ko
nu tasarıya dahil edilmemiş bulunmaktadır. Bunu bir eksiklik olarak saptıyoruz. 

Yine, Gelir ve Kurumlar Vergileri, Avrupa Topluluğundaki genel uygulamaya paralel ola
rak, hissedarın nihaî yükümlülüğünü Gelir Vergisi belirleyecek biçimde birleştirilmen, bu amaca 
yönelik olarak, temettü gelirleri, menkul sermaye iradı olarak vergilendirilmen, ancak, Kurumlar 
Vergisi bundan mahsup edilmelidir. Yine, Gelir Vergisinde, sedüler yapıdan tekrar üniter yapı
ya dönülmeli, çoğu gelir türü için tek oranlı stopaj uygulaması yerine, gelirin birleştirilmesi 
ve artan oranlı tarifenin uygulanması sağlanmalıdır. -

Değerli arkadaşlanm, Kurumlar Vergisinde 1980 sonrası 8 kez yapılan değişiklikle, istisna 
sayısı daha önce 3 iken 18'e çıkarılmıştır. Bu istisnalar, Kurumlar Vergisi matrahını olumsuz 
yönde etkilemekte, ekonomide, kaynak dağılımında etkinsizliklere yol açmakta, toplumun di
ğer kesimlerine, aşırı yükler getirmektedir. Bugün, Kurumlar Vergisi Kanunu, bir vergilendirme 
kanunu özelliğinden daha çok muafiyetler kanunu yapısına dönüşmüştür. Tüm vergi muafi
yetleri yeni ilkelere bağlanmak, çok selektif uygulamalara geçilmelidir. Bu kapsamda, vergi mev
zuatımızdaki muafiyetler, mülkiyetin yaygınlaştırılmasına katkı, teknolojik gelişmeye, araştırma-
geliştirmeye katkı, geri kalmış yörelerin geliştirilmesine katla ve nihayet, endüstriyel demokra
siye katkı kriterleriyle sınırlandırılmalı, uygulaması çok ciddî olarak değerlendirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, reel kesim yerine, para piyasalarında dolaşan, sabit sermaye yatı
rımlarım finanse etmeyen, dövize, varlığa dayalı menkul kıymetlere, repoya, banka faizine, ha
zine kâğıtlarına gitmekte olan İcaynaklara belirli ölçülerde stopaj getirilerek, bu kaynakların 
ekonomi içindeki etkinliği artırılmalı, reel ekonomi özendirilmelidir. Kurumlar, Gelir ve kent 
rantı efektif vergi oranları, en kısa sürede, sanayileşmiş ülkeler ölçülerine çıkarılmalıdır. Vası
talı vergilerin, hem enflasyonu körükleyici, hem de gelir dağılımını bozunu nitelikleri ve etkile
ri dikkate alınarak, vasıtasız vergilere daha çok ağırlık veren bir yapıya geçilmelidir. 

Halen 1 milyona yakın mükellef götürü kapsamındadır; ancak, sağlanan kaynak, toplam 
Gelir Vergisinin yüzde l'i ölçüsündedir. Götürü sistem, vergi kayıplarına neden olmaktadır. 
Esnaf ve sanatkârların çalışma şartlarını ağırlaştıran vergi mevzuatı, bu kesimler lehine iyileş-
tirilirken, büyük şehir nitelikli kent menkezlerinde, götürü sisteminin kademeler halinde kaldı
rılması dikkate alınmalıdır. Yine, 1992 yılında 140 trilyon liralık üretim yapan tarım sektörü
nün ödediği vergileri, küçük üreticiler gözetilmek kaydıyla, birkaç milyardan, hiç olmazsa bir
kaç trilyona çıkarmak hedef alınmalıdır. Bu konuda siyasî partilerin bugüne kadar gösterdik
leri tutukluk aşılmalıdır. 

Bu arada, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Hükümetten, asgarî ücretin vergi dışı bırakıl
masına ilişkin verdiği sözü yerine getirmesini, yasanın, Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiyi bir 
an evvel uygulamaya koymasını bekliyoruz. Asgarî ücretin vergi dışı bırakılması özlemi içinde 
olan milyonlarca çalışan emekçinin gözleri Hükümetin üzerindedir. Bu sorumluluktan kaça
mazsınız, verdiğiniz sözün gereğini yapınız lütfen. 
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Değerli milletvekilleri, servet vergilerinin, toplam vergi gelirlerimize oranı binde 8'dir. Ba
tılı ülkelerin hiçbirinde servet vergilerinin payı yüksek değildir; ancak, bizdeki düzey, hem oransal, 
hem de mutlak olarak çok geridir. Geçen gün yapılan düzenlemelerle gayrimenkul ve motorlu 
taşıtlardan sağlanan vergi geliri biraz artabilir, ancak yine de yetersiz kalacaktır. Bugünkü uy
gulamada bu vergilerin gelir esnekliği çok düşüktür. Emlak Vergisinde beyan düşüklüğü hâlâ 
önemli bir problemdir. Bu açıdan, gayrimenkul ve taşıt mülkiyetinin izlenmesini olanaklı kıla
cak bir vergi bilgileri bankası oluşturularak, servet birikiminin ve değer artış vergilerinin daha 
etkin bir şekilde denetlenmesinin zorunlu olduğunu belirtmek istiyorum. 

Bu arada, Emlâk Vergisinde yapılan son düzenlemede, bina muafiyetinin, kalkınmada ön
celikli yörelerde kaldırılmasını, ülkemizde gelir eşitsizliklerini artıracak bir uygulama olarak 
gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Hükümet, ne yazık ki, bu konuda duyarlılık göstermemiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1980'li yıllardaj gelir ve servet dağılımında ortaya çıkan şiddetli bo
zulmaları bir ölçüde iyileştirmek, özveriyi kesimler arasında dengelemek, ekonominin rehabi
litasyonuna ek kaynak sağlamak için, bir defalık, bir net "servet vergisi" kesimler arası uzlaş
mayla, uygulamaya konulmalıdır.. 

Nominal değerler üzerine salınacak bu vergiyle, toplam vergi gelirlerinin yüzde 2,5'e ka
dar çıkabilecek bir ek kaynak hedef alınmalıdır. 

Ancak, bu verginin amacı, topluma iyi izah edilmeli, geçmişin Varlık Vergisi çağrışımları 
yaratılmamalıdır. 

Sağlanacak gelir, Maliye Bakanlığı bünyesinde bir fonda toplanmalı ve tümüyle, KİT'ler
de yeniden yapılanma amaçlı işsizlik fonuna ve reel kesim teşviklerine yönelik kullanılmalıdır. -

Burada kısıtlı zaman içinde kısmen özetlediğim yapıdaki bir vergi reformuyla, toplam vergi 
yükünün, bugünkü toplam yüzde 17,7 düzeyinden, dört yıl içinde, gerçek anlamda, yüzde 26'lar 
düzeyine çıkarılması ve bu yükün, kesimler arasında daha adil bir şekilde dağıtılması hedef 
alınmalıdır. 

Bu arada, vergi aflarıyla ilgili olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçtiğimiz 12 yıl
da vergi affıyla ilgili olarak 6 tane yasa çıkarıldı, değişik uygulamalar yapıldı. 

Vergi afları sonucunda elde edilen gelirlerin, uygulamada çok düşük kaldığı görülmüştür. 
Siyasî nedenlerle, vergi kayıplarını artıran, vergi ödememeyi özendiren, eşitsizlikleri artı-

ran, haksız rekabete neden olan bu tür düzenlemelerden vazgeçilmeli, denetim mekanizmaları 
etkinleştirilerek, tahsilatın gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, 5 dakikanız var. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Teşekkür ediyorum. 
Bu arada, Koalisyon Hükümetinin çıkardığı vergi affına -taleplerimize rağmen- sınır koy

mayışını, çok ciddî bir hata olarak kayıtlara geçirdiğimizin altını bir defa daha çizmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, kamu ekonomisinin saydamlığı, fonlar aracılığıyla yok edilerek, gerçek 

boyutların bilinmesi olanağı kalmamıştır. Fon sisteminin tasfiyesine devam edilmelidir. Bu ko
nuda yapılan çalışmalar, kamuoyunun denetimine açık tutulmalıdır. 

Konut edindirmeyle, tasarrufu teşvik fonu adları altında bugüne kadar 40 trilyon liraya 
yakın kaynak, kamu kesimince kesintiyle toplanmıştır. Bu kaynaklar, kamu geliri olarak de
ğerlendirilmiş; çalışanlar adına gereğince nemalandınlmadan, konut ihtiyacının karşılanması 
konusunda ciddî çalışmalar yapılmadan, bütçe ve kamu harcamaları çerçevesinde, amaçları dı
şında kullanılmıştır. 
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Mevcut kesinti, nemasıyla beraber, belirli bir süre içinde çalışanlara geri verilmelidir. Böy
lelikle, ANAP'ın başlatıp, Koalisyon Hükümetinin devam ettirdiği bu haksızlığa son verilme
lidir. Kaldı ki, bu fon uygulamaları, istihdamı da olumsuz yönde etkilemektedir. 

ı 
Değerli arkadaşlarım, ekonomide yönetimin etkinliğinin sağlanması ve vergi reformu dı

şında üç radikal reforrn daha, iki yıllık bir ekonomide kararlılık programı bütünselliği içinde 
uygulamaya konmalıdır. Bu reformlar, KİT, finans ve reel ekonomiyi teşvik alanlarında yapıl
malıdır. 

Zamanımın sınırlılığı nedeniyle, çok zorunlu olan, ancak Koalisyon Hükümetince ihmal 
edilen bu üç reformdan sadece KİT'lerle ilgili özet görüş belirtmek istiyorum. 

KİT'ler, son iki yılda ileri derecede tahrip edilmiştir; kendini yenileme ve rehabilitasyonf 

olanakları esirgenmiştir; bu nedenle, teknolojileri geri kalmış, rekabet güçleri azalmış, aşın is
tihdama boğulmuş, işletme açıkları artmıştır. 

Ekonomimiz, KİT'leri, bu genişlikte, bu hantal ve verimsiz yapılarıyla taşıyamamaktadır. 
KİT'lerin faaliyet alanı, teknolojide öncü sektörler, kritik mallar ve çok temel kamusal 

hizmetler ve kalkınmada gerice yörelerin geliştirilmesi amaçlan çerçevesinde yeniden belirlen
meli; bu yeni kapsam dışında kalan kuruluş ve işletmeler, uygun yöntemlerle, süratle özelleşti
rilmelidir. 

özelleştirmeye, ideolojik açıdan değil, sanayileşmede ve ekonomide yeniden yapılanma 
sürecinde, rekabetçi sosyal piyasanın etkinliğini artırmanın bir aracı olarak yaklaşılmalı, özel
leştirme kararlan, Meclis çatısı altında tartışılarak alınmalıdır. 

özelleştirme gelirleri, KİT'lerin rehabilitasyonu ve özelleştirmeden kaynaklanabilecek is
tihdam sorunlarının aşılması amaçlarına tahsis edilmeli; özelleştirme, iç ve dış borçların takas 
aracı olmamalıdır. 

Birçok alanda olduğu gibi, KİT reformu konusunda, Koalisyon Hükümeti, vaatlerini ye
rine getirmemiştir. Her bakandan çıkan, Hükümet Protokol ilkelerini yansıtmayan değişik ve 
akortsuz sesler, Hükümetin ekonomi yönündeki beceriksizliğinin bir başka canlı örneğidir. 

TÖYÖK derhal kurularak, Kamu Ortaklığı İdaresinin KİT'lerle ilgili yetkileri bu kuruma 
devredilmeli, kapsamlı bir KİT reformuyla, KİT'lerin, katılımcı, özerk, verimli, etkin bir yapı
ya, iç ve dış pazarlarda ayakta durabilmelerini sağlayacak, teknik, idarî ve malî güce kavuştu
rulmaları sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, ne yazık ki, DYP - SHP Koalisyon Hükümeti, protokolündeki parlak 
vaatlerine rağmen ilkesizlik, tutarsızlık ve siyasî kararsızlık nedeniyle, bir yıl içinde tıkanmış, 
umut olmaktan çıkmıştır. Bu İktidar, artık inişe geçmiştir. Artık, Türkiye, bu iktidara dayana
rak yarınlara bakamaz.' Bu İktidar, Türkiye'yi* yarınlara taşıyamaz. 

Türkiye, ekonomik sorunlarını, ancak sosyaldemokrat iddia ve vizyonla, radikal ve karar
lı yaklaşımlarla, akılcı, ilkeli, gelişme ve yeniliklere açık, reform nitelikli politikalarla aşabilir. 

Yüksek ücret düzeyinde çağdaş ileri sanayileşmeyi, eşitlikçi refah toplumuna geçişi ve hep
sinden önemlisi, özgürlükçü, çoğulcu demokrasinin tüm boyutlarıyla yaşama geçirilmesi, an
cak sosyal demokrasinin, Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde, iktidarıyla sağlanabilir. 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ederim Sayın Başkanım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
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Refah Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener, buyurun efendim. 
. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; DYP-SHP Hükümeti bir yılını doldurdu. Bu Hükümet, 1992 yılı bütçesini hazırladı ve 
bu Meclisten geçirdi, bir yıllık uygulamayı, tatbikatı hep birlikte izledik. Bu tatbikatın sonuç
larını da, hem vatandaşlarımız hem de bu ülkede bulunan herkes yaşadı, gördü, ıstırabını çekti. 

Yine bir yılını dolduran bu Hükümet, ikinci bütçesiyle buraya gelmiş ve bugün de Gelir 
Bütçesi üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 

Daha önceki ANAP iktidarları dönemindeki tüm uygulamaları tenkit eden, eleştiren ve 
ANAP iktidarlarının politikalarını tenkit ederek oy olan ve iktidara gelen, gerek Doğru Yol 
Partisi ve gerekse Sosyaldemokrat Halkçı Parti, bugün bir yıllık uygulaması sonucunda ve ha
zırlamış olduğu 1993 yılı bütçesiyle, açıkça "göstermiştir ki, ANAP iktidarlarının uyguladığı 
politikalar dışında, hazır hiçbir politikası ve programı yoktur; aynı politikalar ve aynı prog
ramlar uygulanmaya devam edilmektedir. 

Ekonomik göstergelere baktığımız zaman da aynı durumu görüyoruz. Pek çok gösterge, 
aynı çizgiyi izlemiş vaziyette ve pek çok ekonomik göstergede ise, daha bozuk, daha vahim 
gelişmeler söz konusudur. • 

Gerek seçim meydanlarında, gerekse Hükümet Programında, bu iktidarı oluşturan iki parti, 
sürekli olarak, "bu işi biz biliriz, vatandaş bizim peşimize takılsın" dediği halde, Hükümet 
Programında da umutlar, hedefler ve vaatler çizdiği halde, artık, aradan geçen bir yıllık süre 
zarfında hiçbir hedefini, hiçbir vaadini ve söylediği hiçbir sözü gerçekleştiremeyeceğini anla
mıştır ve bu anlayış sonucundadır ki, artık, "her şeyi bu Hükümet yapacaktır" demiyor ve 
pek çok olumsuz göstergeden dolayı da, vatandaşı, ekonomik birtakım birimleri, firmaları so
rumluluk altına sokan ifadelere doğru kaymaya başlamıştır. "Enflasyon mu? Bu, tüketicinin 
fazla alışveriş yapma alışkanlığından kaynaklanıyor. Yatırımlar yoksa, bunun sebebi özel 
sektördür" gibi bir yaklaşım, yavaş yavaş, iktidarın üslubu haline dönüşmeye başlamıştır. 

Ancak, bu noktanın altını çizmek gerekir. Hükümetler, ülkedeki iktisat politikalarından 
sorumludurlar. Bu bakımdan, ülkede genel bir iktisat politikası izleme gücündeki tek kuruluş 
devlettir ve devletin uygulamış olduğu iktisat politikalarından dolayı da hükümetler sorumlu
durlar, gerek vatandaşa gerekse muhalefete hesap vermek zorundadırlar. Çünkü, genel bir ik
tisat politikası uygulama amacı yalnızca devlette vardır, kişilerde veya firmalarda, kuruluşlar
da böyle bir amaç yoktur. Aynı şekilde, ekonominin içindeki büyüklüğü itibariyle de devlet 
böyle„bir politikayı uygulayacak güce sahiptir; çünkü, gayri safî millî hâsılanın yüzde 25'i ile 
yüzde 40'ı arasındaki bir değer, bir taraftan devlet eliyle vergi olarak toplanmakta, diğer taraf
tan da kamu harcamaları olarak topluma geri iade edilmektedir. Böylesine büyük bir kaynağı 
toplayan ve harcayan devletin elinde büyük bir imkân vardır; ekonominin geneline ait politika
lar uygulama gücü var demektir. Diğer taraftan, devletin ve hükümetlerin elinde, kullanmış 
oldukları para politikası araçları vardır. Bütün ekonomik birimlerin mübadele aracı olarak kul-
landığ para, her şeyden önce, hükümetlerin elindeki önemli bir iktisat politikası aracıdır. Bu
nun dışında, yine hükümetlerin elinde, maliye politikası araçları vardır, bütçeleri vardır ve hü
kümetler, bu bütçelerin, gerek giderlerini gerekse gelirlerini, hem miktar itibariyle, hem de bi
leşimleri itibariyle belirleyebilmekte, bu belirleyebildikleri özellikler itibariyle de, toplumda, 
enflasyonla ilgili, işsizlikle ilgili, yatırımla ilgili dengeleri değiştirebilmektedirler; denk, açık 
veya fazla bütçeler yapabilmektedirler. 
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Dolayısıyla, bu Hükümetin, yavaş yavaş, üslubunda meydana gelen değişiklikten ve sü
rekli, sorumluluğu, kendi üzerinden, bütün topluma doğru yayma alışkanlığından vazgeçmesi 
gerektiği kanaatindeyim; bunu birinci nokta olarak belirtmek istiyorum. 

tkincj bir husus: Bugünlerde vergi reformu paketi tartışılmaya başlanmıştır. Her ne kadar 
bu haketin ne olduğu, ne getireceği kimse tarafından bilinmiyorsa da, böyle bir taslağın mev
cut olduğu artık biliniyor, zaman zaman gazete haberleri arasında yer alıyor. 

tşte, böylesine önemli bir noktada, naslı bir vergi reformuna ihtiyaç duyulduğunu, bura
da Gelir bütçesi görüşülürken açıklamakta fayda görüyorum. 

Her şeyden önce, toplumdaki gelir dağılımı önemlidir ve gelirin fonksiyonel dağılımı de
diğimiz husus, her üretim faktörünün, piyasa ilişkileri içerisinde, üretimden aldığı payı ifade 
eder; müteşebbisler kâr, sermayedarlar faiz, toprak ye mülk sahipleri rant ve emekçiler de üc
ret geliri elde ederler; fakat, olayın içine devlet girdiği zaman, devlet, geliri yeniden dağıtır; 
çünkü, fonksiyonel gelir dağılımı sonucunda ortaya acıkan dağılımı, devlet, bir taraftan vergi 
toplarken, diğer taraftan da harcama yaparken bozar ve yeniden şekillendirir. 

tşte bu noktada, devletin vergi politikasını belirlerken, hangi kesimlerden vergi aldığı önem
lidir. Eğer, düşük gelir gruplarından vergi alıyor ve bu topladığı vergileri yüksek gelir grupları
na dağıtıyorsa, geiir dağılımını daha da adaletsiz hale getiriyor demektir. Halbuki, devletin 
görevi, gelir daglımını daha adaletli hale getirmektir. Nitekim, Türkiye'deki gelir dağılımının 
son derecede bozuk olduğu, zaman zaman Hükümet üyeleri tarafından da açıklanmaktadır. 

Eğer, bugün Türkiye'de yüzde 20'şerlik dilimleme yapıp, toplumda yaşayan insanları gelir 
gruplarına göre beş bölüme ayıracak olursak, en düşük gelir grubuna mensup kesimin toplam 
millî gelirden aldığı payın yüzde 5-6 civarında olduğunu görürüz. Halbuki, yüksek gelir gru
buna mensup yüzde 20'Iik kesimin millî gelirden aldığı pay yüzde 50'dir. Böylesine çarpık gelir 
dağılımının olduğu bir ortamda ve vergi reformunun tartışılıp, gündeme geleceği bugünlerde, 
ortaya çıkacak paketin, her şeyden önce, gelir dağılımını adaletli hale getirmeye yönelik bir 
paket olması ve şu adaletsiz, çarpık yapıyı daha da bozucu özellikler taşımaması gerekir; fa
kat, maalesef, Hükümetin 1992 yılı bütçesinde oluduğu gibi, 1993 yılı bütçesine baktığımı^ 
zaman, bu bütçenin de, gelir dağılımını daha adaletsiz bir hale getirecek özellikler taşıdığını 
hemen görüp tespit ediyoruz. 

1993 yılı bütçesinde geçen yıla göre ortalama vergi gelirlerindeki artış oranı yüzde 72'dir. 
Yüksek gelir grupları arasında bulunan kurumların ve şirketlerin ödediği vergiye baktığımız 
zaman, geçen yıla göre artış oranı yüzde 50'dir. Yani, 1993 yılı bütçesinde, Kurumlar Vergisi 
açısından, ortalama vergi gelirlerindeki artış kadar dahi bir artış söz konusu olmamıştır. Oysa, 
düşük gelir gruplarının harcamaları üzerinden alınan hiç gelir elde etmeyen, işsizlerin dahi ödediği 
Katma Değer ve benzeri vergiler olan, bu harcama vergileri, toplumdaki düşük gelir grupları
nın ödediği vergilerdir. Mal ve hizmetlerden alınan harcama vergilerindeki artış oranı 1993 büt
çesinde yüzde 77,5'tir; yani, ortalama vergi gelirleri toplarmndaki artıştan daha fazladır. Yine, 
aynı şekilde, fiyatlara eklenmek suretiyle, düşük gelir grupları tarafından ödenen, dış ticaret
ten alınan vergilerdeki artış oranı ise yüzde 85 civarındadır. 

Dolayısıyla, 1993 yılı bütçesinin gelir kalemlerine baktığımız zaman açıkça tespit edeceği
miz ve altını çizeceğimiz birinci nokta, bu bütçede, yüksek gelir gruplarındaki vergi artışının 
daha düşük tutulduğu; fakat, düşük gelir gruplarının ödediği vergi paylarının ise artırıldığıdır. 
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Halbuki, seçim öncesinde "benim köylüm, benim esnafım, benim işçim, benim işsizim" 
diyen bir siyasî partinin, üstelik, sosyeldemokrat olduğunu söyleyen bir partiyle yaptığı koalis
yon sonucunda, böyle bir bütçenin ve böyle bir gelir tablosunun ortaya çıkmaması gerekirdi. 

Yine, aynı şekilde, vergi gelirlerinin dağılımına baktığımız zaman, 1992 yılı itibariyle Ge
lir Vergisinde 38 tirlyon liralık tevkifat olduğu görülür ve bu tevkifatın büyük bir kısmını üc
retliler ödemektedirler. 

Mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergiler 35 trilyon, dış ticaretten alınan vergiler de 17 
trilyon lira civarındadır. Dolayısıyla, 1992 yılı itibariyle toplam vergi gelirlerinin 108 trilyon 
lira olacağını düşünecek olursak, vergi gelirlerinin yüzde 84'ü düşük gelir gruplarına yönel
miştir. Halbuki, 1991 yılı itibariyle rakamlara baktığımızda, düşük gelir gruplarına yönelen 
vergi miktarının yüzde 82 olduğunu görürüz. 1993 yılı bütçesinde aynı" orana baktığımızda, 
düşük gelir gruplarına yönelen verginin yüzde 85'e çıktığını görürüz. 

Yani, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti İktidarının hazırlamış olduğu son 
iki yıllık bütçede, düşük gelir gruplarından alınan vergilerin payı, toplam vergi gelirleri içeri
sinde sürekli artmaktadır ve bu Hükümetin, bu İktidarın, kimin iktidarı olduğu ve hangi çev
relerin çıkarlarına yönelik bir bütçe tanzim ettiği açıkça görülmektedir... 

Giderlerin dağıtılması açısından da ayni şey söz konusudur. En azından, bütçe giderleri 
arasında 73 trilyon liralık kısmın borç-faiz ödemelerine ayrıldığı düşünülecek olursa, buradan 
da,' yüksek gelir gruplarına doğru bir transferin söz konusu olduğunu hemen tespit edebiliriz. 
Gider bütçenin dağılımıyla ilgili kalemlerin nerelere dağıldığını ayrıntılı olarak tespit edemedi
ğimiz için, gider bütçesi içerisinde harcamaların hangi gelir gruplarına gittiğini tam söylemek 
mümkün değildir; fakat, en azından, bir eğilim olarak, bütçe gelirlerinin, sürekli, düşük gelir 
grupları üzerine yöneldiği ve gider bütçesi içerisinde de önemli kalemlerin, yüksek gelir grup
larına doğru harcandığını görüyoruz. Dolayısıyla, mevcut fonksiyonel gelir dağılımını, devle
tin araya girmesiyle meydana gelen yeniden dağılımda, bu bütçelerle, devletin daha fazla boz
duğunu görüyoruz. 

Gelir dağılımını bozan ikinci bir gelir kalemi ise enflasyondur ve bugün enflasyon, devlet 
için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Bu enflasyonun sebebi olarak, sürekli, kamu ke
simindeki açıklar dile getiriliyor, bazen dört, bazen beş, bazen altı açıktan bahsediliyor. 

Enflasyonun sebebi olarak bu açıkların gösterilmesinin bir anlamı yoktur; önemli olan, 
bu açıklan kapatabilmektir. Bir taraftan bütçe, diğer taraftan KİT'ler, diğer taraftan birlikler, 
belediyeler ve fonlara ait açıklarla ortaya çıkan kamu kesimi açığı, sürekli olarak, Merkez Ban
kası kaynaklarına yönelmeye sebep olmakta, bu ise, fiyat artışlarını, son noktaya doğru, eski 
hükümetler döneminde bulunan enflasyon oranlarının üzerine doğru çıkarmaktadır. 

İlginçtir, gerek 1992 bütçesinde, gerekse 1993 bütçesinde öngörülen bütçe açığı, bir önce
ki yılın fiilî bütçe açığı olarak tespit, edilmiştir. 1992 yılı bütçesi hazırlanırken, 32 trilyon liralık 
açık olacağı ifade edilmiş ve o tarihlerde 1991 yılı bütçesinin kesinleşen açık miktarı da 32 tril
yon olarak belirlenmişti. Mart ayı idi; fakat, o günkü rakamlar gerçeği yansıtmıyormuş; bu
gün verilen rakamlara göre, 1991 yılı açığının da 33 trilyonun üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. 
1992 yırı bütçe açığının 55-60 trilyon lira arasında gerçekleşeceği anlaşılmıştır. 1993 yılı bütçe
sine baktığımız zaman da, 1992 yılı bütçesinin kesinleşeceği tahmin edilen açık miktarının, 1993 
yılı bütçesinde tahmini bütçe açığı olarak yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Bu, sadece bir 
hesaptır ve bütçedeki rakamların ne derece rasgele dizildiğini, tertip edildiğini göstermektedir. 
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Nitekim, Sayın Başbakanın 11 inci basın toplantısına baktığımız zaman görüyoruz ki, Sa
yın Başbakan, orada, 1993 yılı bütçe açığının 73 trilyon olduğundan bahsediyor. Yüksek Plan
lama Kuruluna girerken de bütçe açığının 73 trilyon lira olduğundan bahsedilmişti; fakat, da
ha sonra, kâğıt üzerinde, yapılan birtakım hesaplarla, öngörülen bütçe açığı düşürülmüş gibi 
bir sonuç çıkarılmıştır. 

Kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safî millî hâsılaya oranı açısından olaya baktığı
mızda, 1991 yılı kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 14,4 olduğu, bugünkü Hükümetin 
en son çıkardığı rakamlarda gösteriliyor. Bu, ANAP döneminin, en son kamu kesimi borçlan
ma gereği rakamını ifade ettiği için, bunun da yükseltildiği anlaşılıyor; çünkü, 1991 yılının 20 
Kasım tarihinde kurulan Hükümetin Programını, Sayın Başbakan, 25 Kasım 1991 tarihinde 
Mecliste okurken, 1991 yılı kamu kesimi borçlanma gereğinin, yüzde 10'un biraz üzerinde ol
duğundan bahsediyordu. O tarihte, bu rakamların aşağı yukarı belirmiş olması gerekirdi. "Kamu 
kesimi borçlanma gereğini azaltacağız" denmiş ve 1992 bütçesinde kamu kesimi borçlanma 
gereği hedefi yüzde 8,8 olarak öngörülmüştü; fakat, yıl sonunda görüyoruz ki, bu hedef yüzde 
50 aşılmış, yüzde 12,6'ya çıkmıştır. 1993 yılı bütçesinde kamu kesimi borçlanma gereği hedefi 
olarak yüzde 9 oranı belirlenmiştir; fakat, bunun da yüzde 50 aşılacağı düşünülürse-bir önce
ki yılda olduğu gibi- 1993 yılında kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safî millî hâsılaya 
oranının yüzde 14'e doğru tırmanacağını ifade edebiliriz. 

Halbuki, Hükümet Programına baktığımız zaman, orada kamu kesimi borçlanma gereği
ni, iki yilda, yüzde 4'lere, yüzde 5'lere düşüreceğini ifade eden bu Hükümettir ve kendi progra
mındaki hedefi, 3 kat aşmış vaziyettedir. 

Enflasyonu, kamu kesiminin önemli bir gelir kaynağı olarak değerlendirmiştim. Nitekim, 
Hükümet üyeleri, zaman zaman yaptıkları açıklamalarda, 500 gün içerisinde enflasyonu yüz
de 10'un altına çekeceklerini ifade etmişlerdi. 1993 yılı bütçesinde enflasyon hedefi yüzde 47 
olarak belirlenmiştir; yani, Hükümet, 1993'ün Aralık ayının son günü, -Hükümet o güne ka
dar sürmeyecektir, bu anlaşılıyor- 770 inci günündeki enflasyonu yüzde 47 olarak belirlemiş
tir. Burada asıl söylemek istediğimiz husus şu : "Niçin enflasyonu düşünmüyorsunuz?" demi
yoruz; bu Hükümet, devralmış olduğu enflasyonu artırmıştır. Bizim asıl sormak istediğimiz 
şey, düşürme vaatleriyle geldiğiniz enflasyonu niçin artırdınız? Kasımdan kasıma, 1991 yılı ANAP 
döneminin enflasyonu yüzde 66,8'dir; fakat, kasımdan kasıma 1992 yılı, Doğru Yol Partisi-
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonu döneminin enflasyonu yüzde 68,6'dır; yani, bir ön
ceki yıla göre yüzde 2'lik bir fazlalık vardır. Bu Hükümet, enflasyonu düşüreceği vaatleriyle 
ortaya çıkmıştır; fakat, görünen odur ki, devralmış olduğu enflasyonu mevcut seviyesinde bile 
koruyamamıştır; artırmıştır. 

Ekonomiden sorumlu Sayın Devlet Bakanı, eylül ayında enflasyonun düşeceğini söylemişti; 
• fakat, eylül ayında enflasyon birden fırlayınca ve aradan geçen bir yıllık tecrübesi sonunda, 
enflasyon rakamlarının bahar aylarında azalmaya başladığını gördüğü için, şimdi diyor ki "Enf
lasyon nisan-mayıs aylarında düşecek" Bu bir hesap işi değildi^; sayın bakanın, bir yıllık tec
rübesi sonunda görmüş olduğu tabloyu formülleştirmesidir. 

Burada belirtmek istediğim* önemli nokta şu : Enflasyondan her bahsedişimde, sekiz ay 
kadar önce, Fransız Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın Türkiye'ye gelişini hatırlıyorum. Sayın Baş
bakanla birlikte bir toplantıda bulunuyorlardı ve bu toplantı esnasında Sayın Mitterrand, Al-
manya'daki yüzde 3'lük, Fransa'daki yüzde 4'Iük enflasyondan bahsederken, Sayın Başbakan 
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başını önüne eğmişti. Daha sonra gazeteciler merak edip "Sayın Başbakanım, niçin başınızı 
önünüze eğdiniz?" diye sorduklarında, Sayın Demirel "Mitterrand Avrupa'daki yüzde 3-4'lük 
enflasyondan bahsederken utandım ve başımı önüme eğdim" demişti. Bunu, o günkü gazete
lerin hepsi, büyük puntolar halinde yazdılar. 

"Bunda ne var?" diyeceksiniz... Yeri geldiğinde utanmak iyi şeydir; ama, bunun yapıla
cağı yeri iyi seçmek gerekir. Oyu, yetkiyi vatandaştan alacaksınız, reyi vatandaştan alacaksı
nız, sözü, vaadi vatandaşa vereceksiniz ve enflasyonun sıkıntısını, ıztırabını vatandaşın sırtına 
vuracaksınız; fakat, utanma, hesap verme zamanı geldiği zaman, gidip, Fransız Cumhurbaş
kanına hesap vereceksiniz... Bu, yanlış bir tutumdur, yanlış bir tavırdır. 

Hükümetin, gelir grupları itibariyle kime yöneldiği, kimin çıkarlarına uygun politikalar 
geliştirdiği ve uyguladığı, geçen yasama döneminde çıkarmış olduğu vergi affıyla ilgili kanun
dan da açıkça anlaşılmaktadır. 

Bu vergi affı çıkarılmıştır; ama, seçim vaatleri arasında yoktur, Hükümet Programında 
yoktur; buna rağmen, Hükümetin, vergi paketiyle ilgili olarak yapmış olduğu ilk icraat, bu 
vergi affıdır. 

Sonunda görülmüştür ki -basın yazmıştır- bu aftan yararlanılan 10 trilyon liralık gelir, sa
dece bin küsur kişiye aittir. Üstelik, büyük holdinglerin, şirketlerin, yüksek gelir gruplarının 
vergi borçları affedilirken, aynı af kanununa, bir de "matrah artırımı" diye bir bölüm ilave 
edilmiştir. Matrah artırımı diye, yüksek gelir gruplarından holdinglere bağışlanan vergiler, dü
şük gelir gruplarından esnaftan çıkarılmıştır. Aslında, matrah artırımının anlamı da budur. 

Doğru Yol Partisine mensup arkadaşımız buradan konuşurken, çiftçinin borçlarının affe
dildiğinden bahsettiler. Şunun, tekrar burada altını çizmemiz lazım : Çiftçi borçlarının faizleri 
affedilmiş değildir. Vergi affı çıkarılırken, milyarlık bir sınır bile getirilmemiştir; ancak, mağ
dur durumdaki çiftçilerin, nüfusun yüzde 50'sini beslediği halde, gayri safî millî hâsıladan sa
dece yüzde 18 pay alan çiftçilerin borç faizleri affedilmemiştir. Beş milyon liralık bir sınır geti
rilmiştir ve ikinci bir sınır daha getirilmiştir çiftçi borçlarında; bu ikinci sınır da, takipteki borç
ların affedileceğiyle ilgilidir; kanun maddesine özellikle yerleştirilmiştir. Yani, Ziraat Bankası, 
Tarım Kredi Kooperatifleri, şayet çiftçiyi haczetmemişse, icraya, mahkemeye vermemişse, borç
larının faizi affedilmiyor. Nitekim, uygulamada da affedilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Şener, beş dakikanız kaldı, 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — Bugün, Anadolu'da, Trakya'da, borcu affedilen çiftçi. 

sayısı çok azdır. Bunun için, sürekli olarak, gelip, bu kürsüden, çiftçi borçlarının affedildiğin
den bahsedilmemesinin yerinde olacağı kanaatindeyim. 

Bugün bir vergi reformuna ihtiyaç vardır. Bunun pek çok gerekçesi vardır. En azından, 
deminden beri üzerinde durduğum, gelir dağılımının düzeltilmesi açısından ihtiyaç vardır, Hü
kümet Programında pek çok sayfada sıralanan reformların, verilen sözün yerine getirilmesi 
açısından ihtiyaç vardır. ' > • . . 

Fakat, aradan bir yılı aşkın bir süre geçmiştir ve bugün vergi reformuyla ilgili hiçbir icraat 
yapılmamıştır; sadece, önemsiz bazı küçük değişiklikler yapılmıştır; sermaye piyasasına uyumla 
ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır, vergi tahsilatını artırmak için bazı değişiklikler yapılmıştır, 
geçen gün çıkan Taşıt Vergisiyle ilgili değişiklikte olduğu gibi. 

Diğer taraftan, orsalama kâr hadleri, 1992'nin Nisan ayında yayınlanırken, 1991 vergileri
ne de uygulanmış, daha önce 1991 yılında yürürlükte bulunan ve bilinen ortalama kâr had-
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Ieri cetvelinde yüzde 12 üzerinden gelir beyan etmesi gerekenler, 1992'de çıkarılan ortalama 
kâr haddi cetveliyle, yüzde 14'ten vergilendirilmiştir ve üstelik, ikmalen cezalı vergi tarhiyatı 
da yapılmıştır. 

Böyle geriye yürüyeni vergi artırımlarına gidilmesinin de yanlış olduğunu burada özellikle 
belirtmek istiyorum. Ancak, affedilen trilyonları telafi etmek için bu yollara başvurulduğu da 
bilinen bir gerçektir. 

Şimdi, bir vergi reformu taslağından bahsediliyor; fakat bu taslağın ne olduğu, içinde ne
lerin bulunduğu, ne gibi değişiklikleri öngördüğünü bir türlü tespit edemiyoruz. Maliye Ba
kanlığına sayın yetkililere ısrarla bu metni görmek istediğimizi söylüyoruz; fakat bir türlü ve
rilmiyor. Gazetelerde okuyoruz, Maliye Bakanlığı yetkilileri bu vergi reformu taslağını IMF 
heyetiyle tartışıyorlar; bunu anlayabilmek mümkün değil... 

"Vergi Konseyi" diye birim kuruldu. Zaman zaman sözü ediliyor, gazete ve dergilerde ko
nusu geçiyor. Bu reform paketinden Vergi Konseyinin de haberi yok! 

Bu ne biçim ülkedir, ne biçim memlekettir ve bu ne biçim İktidardır, anlayabilmek müm
kün görülmüyor... (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir noktayı daha belirtmek istiyorum : "Fonların sayı itibariyle büyük bir kısmı bütçeye 
alındı, bütçeye dahil edildi ve bütçe denetimine ilişkin usuller çerçevesinde denetlenmesi de 
sağlandı" deniliyor; fakat fonlarla ilgili rakamlara baktığım zaman bir terslik görüyorum; eğer 
yanlış tespitlerim varsa ve Sayın Bakan bü konuda açıklama yaparlarsa memnun olurum. 

Bildiğimiz kadanyla, nasıl, bütçe ve KİT'ler açık veriyorsa, aynı şekilde fonlar da açık 
veriyorlar; çünkü, fon gelirleri, fon giderlerini karşılamaya yeterli değildir. Ancak, bütçeye bak
tığımızda, 1993 bütçesine dahil edilen fonlardan bütçeye aktarılan gelir miktarı 71 trilyon, fon
lar için ayrılan Ödeneğe baktığımızda ise, 25 trilyondur. Halbuki fonların kendisi açık veriyor. 
Bütçeye girdiği zaman bütçe açıklarını kapatmak için 50 trilyona yakın bir kısım nasıl kullanı
labiliyor? 

AHMET SAYIN (Burdur) —- Her şeyi ters görüyorsunuz siz! 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bu anlaşılmayan noktayı burada açıklarlarsa mem

nun oluruz. Daha önceki dönemlerde fonlar açık veriyordu, bizim dönemde fazlalık veriyor 
demek istiyorsanız, o halde bütçeyi niye fazla verdirmiyorsunuz? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Fonlardaki harcamaları kısıyoruz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Diğer taraftan, özellikle KİT'lerin özelleştirilmesi 

meselesi var. Bu konuda Hükümet Programına uygun bir politika da izlenmiyor. Bu ifadelerin 
Sosyaldemokrat Halkçı Partili arkadaşlara ait veya parti görüşü olduğunu zannediyorum : "önce , 
özerkleştirilmesi, sonra özelleştirilmesi lazım" diyorlar. 

Hükümet Programına yerleştirdiğiniz ilkeye sahip çıkmanızı tavsiye ederim; çünkü, özerk
leştirme yapılmadan, blok satışlar halinde sürekli satılıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Çimento fabrikaları dışında hiçbir satış yok. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Konuşmacının süresi doldu Sayın Başkan. 

" BAŞKAN — İlk defa isabetli bir uyarıda bulundunuz Sayın Sayın!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Sayın Başkan, sürem dolmak üzere ve ben de to

parlıyorum zaten. 
BAŞKAN—Sayın Şener, toparlama yok; çünkü, toparlanamıyor bir türlü... 
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ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) — Bir cümleyle sözümü tamamlıyorum. 
BAŞKAN — Evet, lütfen... 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) — Bu KİT satışlarının da, bütçe açıklarının kapatıl

ması için yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim; carî harcamalar için kullanılması doğ
ru değildir. Madem KİT'ler satılıyor, alınacak paranın ülke kalkınmasına katkı sağlayacak alan
larda harcanması gerekir ve bunun bu şekilde anlaşılmasını sağlamak mümkündür. 

Sözlerimi tamamlarken, hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti Grubu Sözcüsü Batman Milletvekili Sayın Adnan Ekmen'i kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Ekmen. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1993 malî yılı gelir bütçesi üzerinde SHP Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın arkadaşlar, asil konuya girmeden önce, benden önce konuşan sayın sözcünün "Bu 
Hükümet döneminde enflasyon arttı" şeklindeki yanlışını düzeltmek istiyorum. Hükümet ku
rulduğunda; yani 1991 yılında enflasyon oranı Türkiye'de yüzde 71,4 olarak tahakkuk etti. 1992 
yılı itibariyle enflasyonun en az yüzde 10 düşeceği tahmin edilmektedir. Tabiî ki, 1993 yılında 
bu daha da düşürülecektir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — "Yüzde 10'a düşüreceğiz" demiştiniz!.. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Devamla) — Sayın milletvekili, "yüzde 10 daha" dedim, 

"yüzde 10'a" demedim. , 
Bunu böyle düzelttikten sonra, gelir bütçesi üzerinde görüşlerimi arz ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gelir bütçesi, bütçenin temel direğidir. Gider bütçesi hazırlanırken, 

önce ne kadar gelir elde edilebileceği tespit edilir, araştırılır. Bu büyüklük belirtildikten sonra, 
fanansman yoluyla temin edilebilecek olanaklar araştırılır. 

Finansman, ya borçlanmayla ya da Merkez Bankası kaynaklarına başvurmayla sağlanır; 
ancak, bu her iki yol da enflasyonisttir. Bu durumda, devletin masraflarının aslî ve sağlam 
kaynaklardan karşılanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu kaynakların nasıl sağlanacağı ve hangi 
boyutlara ulaşacağı ise gelir bütçesiyle belirlenir. İşte, gelir bütçesi, bu nedenlerle hayatî bir 
öneme sahiptir. 

Sayın milletvekilleri, 1993'te 243,6 trilyon liralık vergi geliri öngörülmektedir. Bu vergi ge
lirleriyle, çağdaş, sosyal devletin masraflarını karşılamak, maalesef fevkalade güç görünmek
tedir. Bırakınız sosyal devleti, bu bütçeyle, devletin mevcut masraflarını bile yürütmek son de
rece güçtür. 

Nasıl güç olmasın ki; bütçe harcamalarının yüzde 44'ü, personel harcamaları dahil, cari 
harcamalara; diğer yüzde 44'ü ise borç faizleri ve transfer harcamalarına gidecektir. Ancak 
bütçenin yüzde 12'si yatırıma harcanacaktır. 

Gerçi ekonominin yatırımları sadece konsolide bütçedeki ödenekten ibaret değildir; KİT'
lerin, fonların, mahallî idarelerin, İller Bankasının ve döner sermayelerin yatırımlarıyla bu ra
kam daha da yükselmektedir. Ancak, şu bir gerçektir ki, konsolide bütçeye ek olarak bu 
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yatırımlar devreye sokulsa bile, devletin mevcut çarkını döndürmenin ötesine geçilemeyecektir. 
Çağdaş ve sosyal devletin gereksinimlerinin istenilen ölçüde karşılanabilmesi, kaçınılmaz ola
rak ileri yıllara ertelenecektir. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin çaresizliğini, gelin, başka bir göstergeyle izleyelim : 1993'te, 
Katma Değer Vergisinde 68 trilyonluk bir tahsilat öngörülmektedir, öngörülen borç faiz öde
meleri ise 73 trilyon civarındadır. Yani, öngörülen Katma Değer Vergisi, borç faizini bile karşı
lamamaktadır. 

Bugünkü durum, hesapsız kitapsız borçlanmayı, bir kamu finansman modeli olarak seç
menin faturasıdır. Bugün, en sağlam kaynak olan vergi gelirleriyle, öngörülen bütçe giderleri
nin ancak yüzde 60, 80'i karşılanabilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bütçe, bu yönleriyle Hükümetimizin arzuladığı bir bütçe değildir. 
Evet, bütçe Hükümetimizce hazırlanmıştır; ancak şartları geçmiş ANAP hükümetlerince or
taya konmuş bir bütçedir. 

HALlT DUMANKAYA (İstanbul) — iki sene geçti, sabah oldu!.. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Devamla) — Günaydın! ( 

Geçmiş yılların bu bütçe üzerindeki ipotekleri kavranılmadan, bugünkü bütçeyi yargıla
mak, sanırım insafsızlık olur. 

1980'li yılların malî politikalarının esası, sermayenin, güçlü kesimlerinin üzerindeki vergi 
yükünün azaltılarak, bu kesimlerin gönüllü tasarruflara yöneltilmesi şeklindeydi. Bu tasarruf
lar yatırımlara dönüştürülecek, böylece özel kesim yatırımları, küçültülmesi öngörülen kamu 
kesimi yatırımlarının yerini dolduracaktı. 

Gönüllü tasarruf yaratılması politikasının bir gereği olarak, Kurumlar Vergisi, Gelir Ver
gisine ek bir vergi olmak yerine, vergiden kaçışın bir sığınağı durumuna getirilmiştir. 1980'Ierin 
ortasından itibaren, Kurumlar Vergisi yasal yüzde 46 iken, tanınan istisna ve muafiyetler sonu
cu, fiilî oran yüzde 21 olmuştur; hatta bankacılık sektöründe yüzde İO'Iarın altına düşmüştür. 
Yani, bir asgarî ücretlinin Gelir Vergisinin altında kalmıştır. 

Başka bir gösterge, tanınan vergi bağışıklıklarının yol açtığı vergi kaybıdır. Toplumun di
ğer kesimleri için vergi kaçakçılğı olarak ortaya çıkan ve bir vergi suçu oluşturan benzer bir 
durum, büyük sermaye grupları açısından yasal bir kılıfa sokulmuştur. 

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisinin 1986'da esas olarak birleştirilmesiyle, 
anonim şirket ortaklıkları Gelir Vergisinden muaf tutulmuşlardı. Bu vergi ikramı nedeniyle, 
büyük iş adamlarımızın. 1987'deki Gelir Vergisi beyanları, eski sisteme tabi 1986 beyanlarının 
4-5 kat altında kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, peki, yüksek gelirlilerin vergi yüklerinin düşürülmesi, özel tasarruf
larda ve'yatırımlarda beklenen artışı gerçekleştirebilmiş midir? Keşke bu soruya "evet" diye-

' . • v . . .• . • 

bilseydik. Maalesef, tasarruflar, beklenenin tersine, 1980'lerin ilk yarısında azalmıştır. 1982-1986 
yıllarını kapsayan beş yıl boyunca, özel tasarrufların gayri safî millî hâsılaya oranı, 1981 düze
yinin gerisinde kalmıştır, özel yatırımlardaki gelişme ise, daha olumlu değildir. 

1980'Ii yılların ortalaması olarak, toplam yatırımlar içindeki özel yatırımların payı, 1970'li, 
yılların ortalamasının gerisinde kalmıştır. Özellikle imalât sanayiinde bu durum daha belirgin 
olmuştur. , 
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Bu vergi bağışıklıklarına rağmen, özel tasarruflarda ve yatırımlarda beklenen artışların 
gerçekleşmeyişi, düşündürücüdür. 

Yapılan hesaplamalar, 1983 yıllarında, büyük sanayi firmalarının gayri safî kârlarının ya
rısıyla üçte ikisi arasında değişen bir bölümün, faiz ödemeleri biçiminde, malî sermaye ve ran
tiyelere aktarıldığını gösteriyor. 

Sayın milletvekilleri, bu politikalarla, bir yandan bütçe kısırlaştırıhrken, öte yandan, ka
mu kesimi gelir ve giderlerinin önemli bir kısmı, fon bütçesi uygulamasıyla merkezî bütçenin 
dışına çıkarılmıştır. Böylece, merkezî bütçenin ve Parlamentonun giderek etkinliği azaltılmıştır. 

1990'daki bütçe gelirlerinin yüzde 60'ı kadar bir kaynağını toplayan fon sistemi, âdeta bir 
ur haline getirilmiştir. Fon sisteminin topladığı kaynakların üçte ikisine yakın bir bölümü, ver
gisel niteliktedir. Bunun yaklaşık yüzde 95'i dolaylı vergi şeklindedir. Fon sisteminin devreye 
sokulmasıyla, tüm vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin payı, 1983'te yüzde 45 iken, bu oran 
1986 sonlarında yüzde 60'a çıkarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ANAP'ın uyguladığı maliye ve vergi politikalarıyla ekonomimizi ge
tirdiği nokta budur. Bu tablodan millî gelirin yüzde 15'ini alan ücretli kesim, Gelir Vergisinin 
yüzde 58'ini taşımaya zorlanırken, millî gelirin yüzde 70'ine el koyan toplumun en varlıklı ke
simi, Gelir Vergisi ödemesinin büyük ölçüde dışında tutulmakta ve Kurumlar Vergisindeki mu
afiyet ve istisnalar nedeniyle çok düşük bir vergi, yüküyle ödüllendirilmektedirler. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — 1992*ye gelelim... 
MEHMET ADNAN EKMEN (Devamla) — Bu tablo kadar, tablonun oluşum süreci de 

adaletsiz olmuştur. 
Vergi yükü yükselen ücretli kesimin millî gelirden aldığı pay, 1977,'deki yüzde 36'dan 1990'da 

yüzde 15'e gerilemiştir. Sermaye kesiminin millî gelirden aldığı pay ise, 1977'de yüzde 34 iken, 
1990'da yüzde 70'e ulaşmıştır. 

Sayın arkadaşlar, böylesine çarpık bir nimet-külfet bölüşümü nerede görülmüştür?.. Üc
retli kesime hem pastadan daha az dilim vereceksiniz hem de vergiye daha fazla katkı yapması
nı sağlayacaksınız... i 

İşte, Hükümetimizin önündeki tablo budur. Burada üç seçenek mevcuttur : Ya ANAP'ın 
kısa bir şekilde açıklamaya çalıştığım yolu izlenecektir, ki bu çıkar bir yol değildir. Keşke, bu 
politikayla sağlanan vergi bağışıklıkları nedeniyle tasarruf ve yatırımlar artsaydı, sanayileşme 
ivme kazansaydı... Ancak, bu olmadı. Zaten, "vur abalıya" mantığıyla ücretli kesime daha 
fazla yüklenilmesi de mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi artık bunları geçmişte bırakıp, aynı hataların tekrarlanmama
sına gidilmelidir. Bu durumda elimizde iki seçenek kalmaktadır; ya mevcut durum korunacak 
ya da yeni bir çıkış yolu bulunacaktır. Mevcut durumun daha fazla sürdürülebilmesi mümkün 
değildir. Halk arasında güzel bir deyiş vardır : "Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar." 

Ücretli kesimin şu düşük gelir payında bu yüksek vergi yükünü daha fazla taşıması son 
derece güçtür. Zorlamalar olur ve bu tür bir vergi politikasında ısrarlı olunursa, sosyal patla
malar olabilir. "îp inceldiği yerden kopsun" demek de çözüm değildir. Zaten, demokratik re
jimlerde toplumun büyük çoğunluğunu bu tür yüklerin altına sokmak, uzun dönemde müm
kün de değildir. Kaldı ki, mümkün bile olsa, demokratik açıdan kabul edilebilir de değildir. 

Bu durumda, geriye, kaçınılmaz olarak, tek seçenek ve tek çıkış yolu kalmaktadır. Bu yol, 
vergi reformudur. 
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Sayın milletvekilleri, hatırlanacaktır; ANAP'ın uyguladığı malî ve vergi politikaların, çıkmaz 
sokak olduğu, o günlerde SHP tarafından görülmüş ve çeşitli platformlarda da gerekli uyan
lar yapılmıştır, Bu uyarılarla yetinilmemiş, ayrıca bir vergi reformu önerisi hazırlanıp, kamuo
yuna sunulmuştur. 

Sevinerek söyleyebiliriz ki, vergiyle ilgili bu önerilerimiz, hem Koalisyon Protokolünde hem 
de Hükümet Programında ağırlıklı bir şekilde yer almıştır. 

Sayın milletvekilleri, vergi reformunun yapılabilmesi, sürekli kanun çıkarmak da değildir. 
Eğer bu böyle olsaydı̂  bugün vergi sorunu diye bir sorunun olmaması gerekirdi. 

1980 yılından bugüne kadar, vergi mevzuatıyla ilgili 103 kanun, 253 Bakanlar Kurulu ka
rarı çıkarılmıştır. 

Getirilen kanun maddeleri çoğu kez muğlak olup, tebliğler ve iç genelgeler arasında za
man zaman çelişkili durumlar ortaya çıkmaktadır. 

Vergi kanunlarının sadeleştirilmesi, Maliye Bakanlığının tebliğ ve iç genelgelerindekî çe
lişkili durumun ortadan kaldırılması ve kırtasiyeciliğin azaltılması sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin gerekeni yapacağına inanıyoruz. Vergi sistemine bir bü
tün olarak bakan, çağdaş anlayışı benimseyen Hükümetin, bu tutumunu olumlu, umut verici 
olarak görmekteyiz. 

Vergi reformunun olumlu sonuçlar verebilmesinin bir diğer Ön koşulu, vergi reformunun 
gerekliliğinin ve vergi alınabilir kaynakların mevcudiyetinin kamuoyuna iyi bir şekilde anlatı-
Iabilmesidir. Bilinmelidir ki, kamuoyu, inandırıcı olmayan tespit ve çözümlere itibar etme
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar sağlanan hizmetler, çağdaş gerekliliğe, halkın ihtiyaç' 
ve taleplerine cevap vermemektedir. Bunları sağlayabilmek için, devletin vergi gelirlerini artır
ması gerekir; ancak, vatandaş, vergi olarak verdiği her ilave paranın, kendisine hizmet olarak 
geri döneceğine de inandırılmalıdır. Bu nokta çok önemlidir. Çünkü, geçmiş ANAP iktidarla
rı döneminde toplanan vergi gelirlerinin nasıl çarçur edildiği ve hayalî ihracatçılara havadan 
nasıl ödemeler yapıldığı hafızalardadır. , 

Toplanacak her kuruşun topluma tekrar, geri döneceği inancı sağlanarak; bu kötü imaj 
mutlaka silinmelidir. 

Peki, ülkemizde vergi alınabilir kaynaklar yeterince mevcut mudur?.. Eğer bir ülkede millî 
gelirin yüzde 70*i sermaye kesimine gidiyorsa, herhalde bu soruya "hayır" demek mümkün 
değildir. Zaten Türkiye'de vergi yükü oranı düşüktür. Maliye Bakanlığının yayımladığı yıllık 
ekonomik rapora göre, 1989 yılında Türkiye'nin vergi yükü yüzde 15,2; AT ortalaması yüzde 
28,6; OECD ortalaması yüzde 29,3'tür. 1991 yılı itibariyle ise, Türkiye'de vergi yükü yüzde 17'dir. 
Bu rakamlar göstermektedir ki, Türkiye'de vergi yükü sanıldığı kadar yüksek değildir. 

Sayın milletvekilleri, peki, vergi yükünün yüksek olduğunu iddia eden bazı kimselerin bu 
düşünceleri nereden kaynaklanmaktadır? 

Devlet Planlama Teşkilatı, millî gelir serisi olarak eski seriyi kullanmaktadır. Bu seriyle 
yeni seri arasındaki fark, bugün yüzde 40'lara çıkmaktadır. 

örneklendirilirse : 1991 yılı itibariyle, Devlet İstatistik Enstitüsünün yeni serisine göre, 
vergi yükü yüzde 12 İken, eski seriye göre yüzde 23,5'tir. Maalesef, konsolide bütçe büyüklük
leri ve Devlet Planlama Teşkilatının makro büyüklükleri belirlenirken, bu eski seri dikkate alın
maktadır. Böylece, gereksiz yere, vergi yükü yüksekmiş gibi gözükmektedir. 
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Umarız 1994'te, hem bütçede hem de Devlet Planlama Teşkilatının yıllık programlarında, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün bu yeni serisi dikkate alınır. 

Ayrıca, kayıt dışı ekonominin tümünü kapsayan bir millî gelir serisi hesaplandığında gö
rülecektir ki, hem millî gelir yükselecek hem de vergi yükünün daha düşük düzeyde olduğu 
ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, vergi alınabilir kaynakların yeterince mevcut olduğu, rahatlıkla 
söylenebilir. 

Sayın milletvekilleri, vergi reformuna ilişkin önerilere geçmeden önce, Hükümetin 1992 
yılında yaptığı vergi düzenlemelerine kısaca değinmek istiyorum. 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, vergi sistemimizin bugün en çarpık yönü, çeşitli muaflık 
ve istisnalarla sistemin ciddî bir biçimde kemirilmiş olmasıdır. Geçtiğimiz haziran ayında Mec
lisimizce kabul olunan 3824 sayılı Kanunla, bu durumun önemli bir ölçüde giderilmesi amaç
lanmıştır. 

Sayın Bakanımızı, bu çabalarından ötürü kutluyoruz. Bu tür düzenlemeleri olumlu ve umut 
verici olarak karşılamaktayız. 

Bilindiği üzere, 3787 sayılı Kanun, Hükümet tarafından, vergi barışını sağlamak gerekçe
siyle getirilmiştir. Ancak, kanunun sağladığı olanaklara rağmen bazı mükelleflerin borcunu 
ödememekte direnmesi ve devletin barış çağrısıyla âdeta alay eder konuma gelmesi, düşündü
rücüdür. 

Sayın bakanımızın, bu konuya, yeni düzenlemelerin düşünüldüğü şu günlerde gerekli du
yarlılığı göstereceğini umuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, nasıl bir vergi reformu gerektiği konusundaki önerilerimizi 
kısaca sunmak istiyorum : 

Yapılacak vergi reformunda, vergi yönetimi, bölgesel temele dayalı olarak yeniden yapı
landırılmalıdır. 

Gelir Vergisi parçalanmış yapısından kurtarılarak, farklı kaynaklardan elde edilen gelirle
rin toplanması sağlanmalıdır. 

Götürü sınırları daraltılıp, en kısa sürede gerçek usulün egemen olması sağlanmalıdır. 
Kurumlar Vergisindeki muafiyet ve istisnalar kaldırılmalı, ayrıca, kurum içi dağıtılmayan 

kârların yüzde 20'sinin stopaja tabi tutulması sağlanmalıdır. 
Vergi sistemindeki ayrıcalıkların ayıklanması karşılığında, istihdam üzerinden alınan ver

gi, fon ve primlerin düşürülmesi sağlanmalıdır. 
Emlak Vergisi dışında, bugünkü vergi sistemindeki diğer bir vergi de, Servet, Mülkiyet Vergisi 

ve Motorlu Taşıtlar Vergisidir. Bu verginin, değer esasına göre alınması sağlanmalıdır. 
Katma Değer Vergisi daha geniş tabanlı bir vergi olarak uygulanarak, istisna tabanı daral-

tılmalıdır. 
1985'te kaldırılan servet beyanı ve gider bildirimi usulü yeniden getirilmelidir. 
Çok düşük bir oranda; yani, yüzde 1, binde 5 gibi kalmak kaydıyla Servet Vergisinin geti

rilmesi sağlanmalıdır. 
Vergi kaçakçılığına karşı uygulanan yaptırımlara, etkin ve caydırıcı bir yapı kazan

dırılmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, umudumuz o ki, vergi sisteminde köklü değişikliklerin düşünüldüğü 
şu günlerde, bu önerilerimiz dikkate alınır. . 

Sanırım, kamuoyunda, vergi sistemimizin adil olmadığı ve yeni bir vergi sisteminin gerek
li olduğu konusunda uzlaşma bulunmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşle
riyle, toplumun farklı kesimlerinin temsilcileri konumundaki 18 kuruluşun katkısıyla hazırla
nan vergi uzlaşma taslağı, bu uzlaşmanın sağlandığını gösteren önemli bir belgedir. Bu uzlaş» 
maya, vergi konseyinin çalışmalarının da önemli katkısı olmuştur. Yani, toplumun büyük ço
ğunluğu, aynı görüş ve anlayış içindedir. 

Sayın milletvekilleri, biraz da fonlar konusuna değinmek istiyorum. Daha önce de ifade 
ettiğim gibi, fon uygulaması, kamu maliyesinde önemli bir tahribat yaratmıştır. Nerede ise kon
solide bütçe gelirlerine yakın bir kamu kaynağı, Parlamentonun denetimi dışına çıkarılmıştır. 
Maliye disiplininin getirilmesi için fon sisteminin tasfiyesi zorunludur. Nitekim, bu durum, Hü
kümet Programında açık bir şekilde dile getirilmiştir. 

63 fonun doğrudan doğruya bütçe içine alınması uygulaması, Hazine ve bütçe birliğine 
doğru atılmış kararlı bir adım, sevindirici bir gelişmedir. 

Ayrıca, 5 trilyon liralık fon yedek ödeneğini ve fon ödemelerini yüzde 30'a kadar artırabi
lecek bir mekanizmanın Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesi, son derece yerinde ol
muştur.' Ancak, bu tür düzenlemeler, fonlar açısından tam bir tasfiye süreci değildir. 1993 büt
çesi, bu anlamda, fonların tasfiyesine yönelik süreçte bir geçiş dönemi niteliğindedir. 

Fonlar sorununun gerçek anlamda iki çözüm yolu vardır : Ya fonlar teker teker ele alınıp 
ta&fiye edilmelidir ya da kamu maliyesi disiplinine uygun bütçeli idarelere devredilmelidir, umut 
ederiz ki, ileriki yıllarda bu sorun tümüyle çözüme kavuşur, Hazine ve bütçe birliği de gerçek 
anlamda sağlanmış olur. 

Sayın milletvekilleri, son olarak katma bütçeli kuruluşlarımızın son yıllarda uğradığL gelir 
kayıplarına değinmek istiyorum. Bilindiği üzere, katma bütçeli idareler, kendilerine ait geliri 
olan kuruluşlardır. Bunların giderleri gelirlerinden fazla olduğundan, hizmetin gerçekleşmesi 
için gereken ödenek, genel bütçeden yapılan ve Hazine yardımı denen kaynakla karşılanır. 

Ancak, maalesef, son yıllarda, bu kuruluşların öz geliri çok sınırlı düzeyde kalmış ve gi
derlerin büyük bir kısmı Hazine yardımıyla karşılanır duruma gelmiştir. Böylece, katma büt
çeli idarelerden beklenen öz kaynak yaratma ve hizmetten yararlananın katkısını sağlama amacı 
gerçekleşememiştir. Bu kuruluşlara örnek olarak, Devlet Su İşlerini ve Karayollarını gösterebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, umarız ki, Hükümet bu konuya eğilir ve gerekli duyarlılığı gösterir. 
Görülecektir ki, bu kuruluşlar öz gelirlerini artırmaya yöneldiklerinde, gelir bütçesi, vergi geli
ri kadar sağlam bir kaynağa kavuşmuş olacaktır. 

Bu düşünce ve duygularla, 1993 malî yılı gelir bütçesinin hayırlı olmasını diler, Grubum 
ve şahsım adına hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Ekmen. 
Sayın milletvekilleri, siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına, lehinde, Tokat Milletvekili Sayın ibrahim Kumaş'ı davet ediyorum... 
Sayın Kumaş?.. Yok. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, arkadaş yoksa, lehinde ben konuşmak is
tiyorum... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gelir bütçesi üzerinde 

şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 
Değerli arkadaşlar, Türkiye bütçesi ve gelir bütçesi, bir yapılanmaya dayanıyor. Bu, nasıl 

bir yapılanma?.. Türkiye'deki devlet gelirleri enflasyona endeksli. 
Onu da izah edeyim : KİT'lere zam yapıyorsunuz, devlet geliri artıyor; ama öte taraftan, 

enflasyon da artıyor. Böyle bir yapılanma içinde, acaba nasıl bir sistem uygulamak gerekir ki, 
Türkiye'de enflasyonu artırmadan devletin gelirini artıralım... Bu, çok önemli bir olay. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki; "Bir senedir iktidardasınız; mucizeler yaratın, hiçbir yapısal 
değişiklik yapmadan, hiçbir radikal tedbir almadan devletin bütçesini düzeltin." Düzeltilmez. 
Çünkü, siz, devletin gelir yapısını öyle bir sisteme oturtmuşsunuz ki, gerçek geliri, kazancı olan 
insanlardan vergi;almamışsınız, devletin sırtından insanları zengin etmişsiniz, bu insanlardan 
vergi almamışsınız ve devletin vergi kaynaklarını bu sisteme kanalize etmişsiniz... Ondan sonra 
da diyorsunuz ki, "devlette ciddî bir şey yapın." Yapamazsınız! 

Bana göre şunu yapmak lazım : Bugün, mesela, özel bankalar devletin tahvilini alıyor, 
Hazine tahvili alıyor. Hazineden sorumlu Devlet Bakanımız da burada söyledi: Devletin KİT'
lerine yüzde 250 faizle borç para veren bankalar var ve bunlara vergi vermeme sistemi üzerine 
gelir kaynağı elde eden bir sistem kurulmuş. 

Şimdi, bu seneki devlet bütçesini incelediğiniz zaman göreceksiniz, 395 trilyonluk bütçe
nin içinden 73 trilyon faiz ödüyorsunuz. Kime ödüyorsunuz?.. İşte, belli özel bankalara ödü
yorsunuz. Bizim iktidarımız zamanında, yavaş yavaş, özel kişilere de devlet tahvili, Hazine tahvili 
satma sistemi diye bir sistem geliştirildi; ama bu kâfi değil. Onun için, ne yapmak lazım?.. 
Bana göre, eğer hakikaten bu memlekette ciddî birtakım şeyler yapmak istiyorsak... , 

Değerli arkadaşlar, devlet maliyesi bana göre bir tıkanıklığın içine girmiştir. Geçen gün 
ben bir vesileyle yine burada konuştum; İktidar bugün (a) partisi olur (b) partisi olur, bu önemli 
değil; önemli olan, Türkiye'de, sağlıklı bir rejimin temelini atacak, bir sorumluluk içinde, in
sanların olaylara yaklaşmasıdır. ' - . 

Biz bir vesileyle bu sene İsveç'e gittik. İsveç'te uzun zamandan beri sosyal demokratlar 
iktidardaydı; fakat, bundan on ay önce sosyal demokratlar iktidarı kaybetmiş, dört veya beş 
tane sağ parti iktidara gelmiş; ama iktidar da bir çıkmaza girmiş, ekonomik bir buhrana girmiş. 

Sosyal demokratlar gelmişler ve iktidara demişler ki: Arkadaşlar, bu memleket hepimizin 
memleketidir. Ne yapalım?.. Gelin, bir uzlaşma yapalım. Biz, fedakârlık yapalım ve sizler, eko
nomik yönden ciddî bir tedbir alırken bunun üzerinde politika yapmayalım, bunlar sosyal de
mokrat ilkelere aykırı olsa bile, gelin, ciddî birtakım tedbirler alalım ve bu memleketin ekono
misini düzeltelim. „ 

Sosyal demokratlar ve muhalefetteki diğer partilerin yaklaşımıyla birtakım ciddî tedbirler 
almışlar ve ekonomide ciddî adımlar atılmıştır. 

Ben burada kişisel konuşuyorum, Partim adına konuşmuyorum. Şimdi, özel bankalara 
ödemek zorunda olduğumuz 73 trilyon lira faiz var. Mülkiyet hakkı kutsal bir haktır; ama 
bu özel bankalar benim, sizin, onun sırtından para kazanıyorlar. Bu memleketin ekonomisin
de ferahlık yaratabilmek için, özel bankalara devletin ötedenberi ödediği bu faizleri, uzun va
deli ve faizsiz bir vadeye bağlayalım. 
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Bunu yaptığımız takdirde ne olacaktır?.. Türkiye'de yatırım artacaktır, işsize iş buluna
caktır, sanayi yatırımı yapılacaktır; ama, devlet de bir çıkmazı aşacaktır. 

Aksi takdirde, bu sisteme biz devam ettiğimiz takdirde; yani, devletin gelir kaynaklarında 
ciddî, radikal, önemli bir düzenleme yapmadıkça ve böyle, özel bankalara, devlet sırtından be
lirli kaynaklar aktarmak suretiyle, devletin gelir kaynağından önemli bir kısmını faize kanalize 
ettiğimiz takdirde, Türkiye'de ekonomi düzelmez arkadaşlar. 

tşte şurada iki tane bardak var. Bu bardakların yanına üçüncü bir bardak daha ilave et
memiz için, ciddî birtakım şeyler yapmamız lazım. Bu üçüncü bardağı yaratabilmek için de 
bazı fedakârlıklar yapmamız lazım. Onun için, Türkiye'de herkesin artık, bazı ciddî düşünce
lere, ciddî tedbirlere kendisini yönültmesi lazım. 

Burada, iktidar-muhalefet meselesi önemli değil. Türkiye'de bugün 8-10 milyon insan iş
siz... Siz, Türkiye'de, ciddî bir gelir toplamadıktan sonra, vergide radikal tedbirler almadıktan 
sonra, vergi toplayamazsınız. , 

Bugün Türkiye'de mükellef inceleme nispeti yüzde 3'tür. Hatta, yüzde 3 de değil, yüzde 
1,5 seviyesindedir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, öyle bir vergi sistemi kurmuşuz ki; diyoruz ki, ey vatandaş, 
ey tüccar, ey holdingci, sen sene sonunda beyanname ver, kalbinden ne kopuyorsa onu devlete 
ver (!) Ama mükellef benim kalbimden devlete verecek hiçbir sadaka çıkmıyor diyor. Ne yapa
caksınız?.. İnceleme kadroları, aşağı yukarı, hiç geliştirilmemiş. Geçen dönemlerde yüzde 50 
seviyesinde boştu. 

Ben, Plan ve Bütçe Komisyonunda da konuştum, Sayın Maliye Bakanına da söyledim. 
Benim ilim olan Tunceli'de 7 tane kontrol memuru var, 400 tane mükellef var. 400 mükellef 
senede iki defa inceleniyor. Bu mükellefler de şekercidir, uncudur, fırıncıdır; ama İstanbul'da 
ise 100 mükelleften ancak 2 tanesini inceleyebiliyorsunuz... Türkiye'deki gelişme de maalesef 
bu şekilde. 

BAŞKAN — Sayın Genç, 2 dakikanız kaldı. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım biz Türkiye'de sağlıklı bir maliye po

litikası ve sağlıklı bir gelir düzenlemesi yapmak istiyorsak, sağlıklı bir otokontrol sistemini kur
mak zorundayız. Zenginden muhakkak vergi almak zorundayız. Bunu almadığımız takdirde, 
Türkiye'nin bugünkü malî yapısını düzeltmemiz mümkün değildir. Bunun da en önemli etken
lerinden biri, çok sağlıklı bir otokontrol sistemini kurmaktır. Sağlıklı bit; otokontrol sisteminin 
kurulmasının temel hedeflerinden, karinelerinden birisi de -bana göre- geçmişte kaldırılan ser
vet beyannamesini yeniden getirilmesidir. Aksi takdirde, sağlıklı bir vergi alamayız. 

ikincisi : Sağlıklı bir vergi incelemesi yapacağız. 
Arkadaşlar, geçmişte, 1950 yılına kadar, Türkiye'de baş vergisi vardı. 1950 yılına kadar, 

kimin kaç tane hayvanı varsa, belirli aylarda sayım memurları gidiyorlardı, köyleri geziyorlar
dı; senin kaç tane keçin var, kaç tane ineğin var, kaç tane eşeğin var, bunları tespit ediyorlardı 
ve bunlardan vergi alıyorlardı. 

Bu saatte, bununla ilgili gülünç bir hikâye de anlatayım : Köyün birine hayvan sayım me
murları gidiyor. Bakıyorlar ki vatandaşın evinin meydanında bir yatak, üzerine de yorgan ört
müşler... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam Sayın Başkan, bitiriyorum. 
... Sayım memurları, ev sahibine, "geçmiş olsun, kim bu hasta?" diye soruyorlar. Ev sa

hibi, "Babam",diyor; fakat, biraz sonra bir eşek anırması duyuyorlar, bakıyorlar ki, vatan
daş, hayvan vergisini vermemek için, affedersiniz, eşeğini bağlamış, yatağa sokmuş, üzerine 
yorgam örtmüş, "işte babam" demiş! yani, eşek de orada ©nun babası olmadığını kanıtlamış(!) 

Türkiye'de artık 1950 zihniyetini aşmamız ve Türkiye'de ciddî vergi reformunu yapmamız 
lazım. Bu, bize de düşüyor, muhalefet partileri olarak herkese de düşüyor; çünkü, devleti eko
nomik zaaf içinde tutarak politika yapma zamanı artık geçmiştir. Burada herkese görev düşü
yor ve bu görevi de elbirliğiyle yapmamız lazım, çok ciddî ekonomik tedbirler almamız lazım. 
Aksi takdirde, bugünkü ekonomik buhranı aşamayız. , 

Zaten, Sayın Maliye Bakanı da, ciddî bir vergi reformu yapma hazırlıkları içinde olduğu
nu söylediler. Sayın Bakana şunu da söylemek istiyorum : Önümüzdeki dönemde, çok ciddî 
çok radikal, Türkiye'deki gelir düzeyini artıracak, özellikle servete dayalı, gelire dayalı vergi 
miktarını artıracak tedbirler alınmadığı takdirde, Sayın Bakanın rahat bakanlık yapacağına inan
madığımı belirtmek suretiyle, bu konuda kendisinin ciddî çalışmalar içinde olmasını tavsiye 
etmek suretiyle; gelir bütçesinin, ülkemize, milletimize hayırlı olması dileğiyle hepinize saygı
lar sunuyorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Hükümet adına, Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 1993 malî yılı gelir bütçesi üzerinde değerli arkadaşlarımca yapılmış bulunan 
eleştiri ve ileri sürülmüş bulunan görüşlerle ilgili düşüncelerimi Yüce Kurulunuza sunmak üze
re huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, Sayın Başkan, sizi ve değerli milletvekillerini say
gıyla selamlıyorum. 

Bütçelerin tartışılmasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. 10 Aralık 1992 günü başlayan büt
çe müzakereleri, bu akşam, gelir bütçesinin tartışılmasıyla birlikte nihayete ermiş olacaktır. 
10 aralıktan bu yana -takriben 15 günlük bir süre- bütçenin gider cetvelleri, (A) cetveli dediği
miz ödenek bölümleri tartışıldı; yani 397,7 trilyonluk bir harcama hedefi üzerinde Yüce Genel 
Kurul değerlendirmesini yaptı, görüşlerini ileri sürdü, 397,7 trilyon büyüklüğündeki ödeneğin 
kendi içindeki dengesini, tutarlı olup olmadığını, onun ekonomik bölünümünü tartıştı ve bu 
ödeneklerle yapılacak hizmetlerin mahiyeti hakkında değerlendirmelerde bulundu. 1993 yılıy
la ilgili çeşitli temenniler de ve dileklerde bulunuldu. Bu arada, 1992 malî yılı bütçe uygulama
sıyla neler yapıldı veya neler yapılması gerekirdi; neler, ne kadar yapıldı; bunlar değerlendirildi. 

Esasında, bütçe müzakerelerinden beklenen amaç da bu; yoksa, sadece kuru rakamlar üze
rinde birtakım neticelere varmak değil. O rakamlarla nelerin yapılması gerektiğinin ve onların 
yönlerinin ne olması gerektiğinin tartışılması icap ederdi ve Yüce Genel Kurulunuz da bunu yaptı. 

Bütçenin bugün görüştüğümüz gelir bütçesiyle ilgili bölümü, esasında bütçenin can da
marı niteliğindedir. Genel Kurulda 15 gün, Plan ve Bütçe Komisyonunda da 1 ay süreyle tartı
şılan bütün gider hedeflerinin karşılanması, buradaki gelir hedeflerinin tahakkukuna bağlıdır. 
(A) işaretli cetvelde yer alan 397,7 trilyon ödeneğin kullanılabilmesi, bu gelirin elde edilmesine 
veya bütçenin finansman tablosunun başarısına bağlıdır. Aksi takdirde, yani bütçenin finans-
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man tablosu kendinden beklenen neticeyi vermediği takdirde, bütçe ödeneklerinin kullanılma
sında da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınır. Sadece sıkıntılarla karşı karşıya kalınmaz; eko
nomik hedeflere ulaşmakta da büyük güçlükler olur. 

Eğer kamu kesiminin finansmanı, bütçenin finansmanı, sağlam kaynaklarla yapılmaz ve
ya öngörülen büyüklükler ve hedefler içerisinde gerçekleşmezse, enflasyonla mücadeleniz çok 
etkili olmaz. Bütçenin yatırım hedefi tam tahakkuk etmezse, gene enflasyonla mücadeleniz 
tutarlı olmaz, O bakımdan, esas nokta burasıdır; ama, ne yazık ki, bu bölüm de iki üç saatlik 
bir süre içerisinde tartışılıyor. Giderleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 ay, Genel Kurulda 15 
gün süreyle tartışıyoruz; can damarı olan gelir tertiplerini üç dört saatte tamamlıyoruz... 

Burada değerli arkadaşlarım çok güzel şeyler söylediler. Keşke, buna üç dört saat değil 
de çok daha uzun bir süre ayırmış olabilsek ve bütün gelir kalemlerini tek tek ele alma; sağlam 
ve aslî nitelikteki kalemleri teker teker gözden geçirme ve o gelirlerin istenilen düzeye erişeme-
mesindeki nedenler üzerinde durma, onları görüşme; aslî kaynakların dışındaki kaynakları tek 
tek ele alma ve sağlam bir finansman modeli için ne gerekiyorsa onu uzun uzun tartışma im
kânına sahip olsak. Nasıl ki Genel Kurulda 15 günlük bir tartışma süresini uzun buluyoruz 
ve İçtüzükle bunu daraltalım diyoruz; bu yeni modelde ve çalışma esasında, gelirler kısmına 
da biraz daha fazla yer ayırmakta büyük fayda vardır. , 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçenin (A) cetvelinde gösterilen harcama hedefle
rini karşılarken, gelir kısmında dörtlü bir tablo vardır : Bu harcamaların en büyük kısmı, sağ
lam ve aslî kaynak olan vergi gelirleriyle karşılanır. Ondan sonra, eğer sağlam kaynak olan 
vergi gelirleri yetmiyorsa, devletin vergi gelirleri dışında diğer gelirleri vardır; onlardan tahsil 
edilir. Onun dışında, özel gelirler ve fonlar vardır; bunlarla karşılanır. Bunlarla karşılayabildi
ğiniz miktar, sağlam ve aslî nitelikteki kaynaklarla karşılanan miktarı gösterir. Bunlar eğer har
cama hedefleri karşısında yetersiz kalıyorsa, işte o kısım açıktır. Onu da, ya borçlanmayla kar
şılayacaksınız veya Merkez Bankasının kısa vadeli avansıyla karşılayacaksınız. 

Burada mühim olan, aslî ve sağlam nitelikteki kaynakları, bütçe giderlerini karşılamada 
biraz daha yüksek oranlarda tutabilmektir. Bunu bu şekilde tuttuğunuzda açığınız azalacaktır, 
açığın enflasyonist tazyiki azalacaktır ve enflasyonla mücadelede de büyük merhale elde edil
miş olunacaktır. 

"Açık" demek, esasında, kaynak noksanlığı demektir. Bütçe giderini kaynaklarınızla kar-
şılayamıyorsunuz demektir. 

Mühim olan da, kamu kesiminin finansmanında bu açığı makul ölçülerde tutabilmek ve 
bu açığı küçültebilmektir. Bunu küçültürken, gayet tabiî, bir taraftan giderlerinizi de belli li
mitler içerisinde tutmaya çalışacaksınız, diğer yönden de, sağlam ve aslî kaynakları artırmaya 
çalışacaksınız; önemli olan budur. 

Bizim son yıllardaki kamu kesimi finansman modeline baktığımızda -ki, bugün karşı kar-
şıya bulunduğumuz tabloya buradan gelmek lazım- bütçe açıklarının gayri safî millî hâsılaya 
oranını şöyle bir gözden geçirdiğimizde, 1981 yılında yüzde 1,8 kamu açığı var, yani bütçe gi
derlerinin aslî ve sağlam kaynaklarla karşılanamayan bölümü 1,8. 1983'te bu biraz daha büyü
müş, yüzde 2,6 olmuş, 1987'de biraz daha büyüyerek yüzde 4'e ulaşmış, 1991'de yüzde 7,4'e 
erişmiş, konsolide bütçenin gayri safî millî hâsıla karşısındaki açığı. , . 

Tabiî, böyle bir gelişme, mutlaka arzu edilen bir gelişme değil ve sağlam, sağlıklı bir eko
nomi için de uygun düşmeyen bir trenddir. 
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Bir başka tabloya bakalım, vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranına çünkü, 
biraz evvel bahsettiğim tabloya, vergi gelirlerinin yanında diğer normal gelirler, fonlar da var
dı; ama sadece vergi gelirlerinin, bütçe giderlerini karşılama oranına baktığınızda karşılaştığı
nız tablo şu : 1981'de bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanma oranı yüzde 78,5. 1983'te 
bu düşüyor, yani vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama nispeti bir miktar daha düşüyor, 
1983'te yüzde 74 oluyor; 1988'de yüzde.66,4'e, 1991'de 59,4'e düşüyor. Şüphesiz ki, bu da, ka
mu finansmanında karşımıza çıkan önemli bir engel. Dolayısıyla, bunlar, yavaş yavaş, kamu 
kesiminin finansmanında ciddî darboğazların meydana geldiğini gösteren önemli göstergelerdir. 

Burada yapılacak iş, bu tabloları normal boyutlarına veya normal çizgilerine çekebilmek
tir. Bunu yaparken, biraz evvel de ifade ettim, bütçe giderlerini azaltırken vergi gelirlerini artı
racaksınız; ancak vergi gelirlerini artırırken bazı hususlar üzerinde de durmak lazım. 

Vergiyi alacaksınız; ama vergiyi kimden alacağınız da fevkalade önemlidir, yani, vergiyi 
almak kadar, verginin kimden alındığı da fevkalade önemlidir. İşte burada vergi adaleti kendi
sini gösteriyor. 

Vergi adaleti, verginin alınması, esasında demokrasinin kendisidir. Vergi hakkı, bütçe hakkı, 
ta Magne Cafta'dan gelen bir hak; ama vergi adaleti de fevkalade önemli ve üzerinde durula
cak bir konudur. Bizim ta Tanzimat Fermanında yeri olan, vergiyi, gücü olandan alacaksınız, 
gücü olandan gücü oranında alacaksınız, eğer gücü yoksa hiç almayacaksınız. Böyle bir şab
lonla da karşı karşıya bulunuyorsunuz. 

Şüphesiz ki, bugün, vergiyi artırmak, vergiyi daha fazla almak, her malî idarenin temel 
hedefidir. Bizim de aynı şekilde temel amaçlarımızdan biri, vergi hâsılatını artırmaktır. Yalnız, 
vergi hâsılatını artırmak, vergi sistemini daha etkin hale getirmekle mümkün. Yoksa, sadece, 
"efendim, vergi kanunlarını çıkaralım ve yergi kanunlarında, biraz daha, vergi kapsamını ge
nişletelim ve vergiyi daha fazla alalım" dediğiniz zaman, beklediğiniz sonucu elde etmeniz müm
kün olmaz. 

Vergi sistemi bir küldür* bir tek vergi kanunundan ibaret değildir. Vergi kanunu kadar, 
vergi idaresi, vergi denetimi ve vergi kazanan hepsi, sistemin yan yana halkalarıdır ve birbiriyle 
de irtibatlıdır. Bu sistemi daha etkin, daha işler bir hale getireceksiniz ve vergi hâsılatının öyle 
artıracaksınız. 

Vergiyi, sadece fiskal açıdan da görmek doğru değildir. Biraz önce arkadaşlarım görüşle
rini o yönde beyan ettiler;*ama, meseleye sadece fiskal açıdan bakamazsınız. Verginin en önemli 
fonksiyonu ekonomikliktir. Vergi alırken, dengeleri dikkate almadğınız zaman, ekonomide bir 
durgunluk meydana getirdiğinizde, o vergi alma gayretleriniz sonuç da vermez. Ekonomideki 
dengelerle birlikte vergi sistemi adil olacak, vergi sistemi verimli olacak, fiskal amacı olacak; 
ama, ekonomik boyutu asla ihmal edilmeyecek... 

Vergi ve gelir politikaları, dünyanın her yerinde fevkalade zor politikalardır; o kadar ko
lay politikalar değildir. "Hemen bir düzenleme yapayım da vergi gelirleri süratle artsın" diye 
bir şey yoktur; bu, o kadar kolay değildir. Hele bir ülkede, yedi sekiz sene, yüzde 60-70'lerde 
bir enflasyon yaşanıyorsa, ekonomik konjonktür bu kadar hassas dengeler üzerinde duruyor
sa, hatta ekonomi dengesizliklere dayanan bir denge üzerinde duruyorsa, olayın üzerine fevka
lade tedbirli bir şekilde gitmek lazımdır. 
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Bakınız, biraz sonra da değineceğim, değerli arkadaşım Işın Çelebi de vergi reformu veya 
vergi düzenlemelerinden bahsettiler; sekiz yıllık bir dönem içerisinde, vergi kanunlarında, 100'ün 
üzerinde yeni birtakım düzenlemeler yapıldığı halde bugün gene bir darboğazla karşı karşıya 
kaldığımızı kabul ediyorlar, ki "birtakım tedbirler almak gerekir" dediler. Demek ki, mesele, 
sadece kanun çıkarmak değildir, vergi idaresini ve denetimini fevkalade güçlü hale getirmek 
gerekir, ki çalışmalarımızın temelinde de o yatıyor. Çünkü, kanunları uygulayacak olan vergi 
idaresidir. Vergi idaresini etkin ve işler bir noktaya getirmediğiniz takdirde, neticeye ulaşamaz
sınız; bizim de yaptığımız budur. 

Bazı arkadaşlarımız Hükümeti eleştirdiler... Hükümet daha ilk bütçesinin sonucunu al
mamıştır; meselenin üzerine biraz da insaf ölçüsünde gidilmesi lazımdır. Hükümet, daha yap
tığı bütçeyi tamamlamamış. Hem de nasıl bir yıl?. Parçalı bütçe yapmak mecburiyetinde kaim
miş bir yıl; önce bir geçici bütçe, sonra da normal bütçe... Daha bütçe yılının sonucunu alma
mışız, "şunda şu neticeye ulaşamadınız, bunu demiştiniz bunda neticeye ulaşamadınız..." şek
linde eleştiriler yapılıyor... Biraz sabırlı olmak lazımdır. Biraz sonra arkadaşlarımızın eleştiri
lerini cevaplandırırken müspet konuları da söyleyeceğim -dün de bahsettim, bugün de 
bahsediyorum-1992 yılı, Türk ekonomisindeki olumsuzlukların önlendiği ve müspet gelişme
lerin başladığı bir yıldır. Rakamlar bunu gösteriyor. Eğer ekonomiyi rakamlarla değerlendire-
ceksek, bunu kabul etmemiz lazımdır. 

Dün Yüce Meclis burada Motorlu Kara Taşıtları Vergisiyle ilgili bir kanunu kabul etti -bu 
arada ona da değinmek istiyorum- ve kamuoyuna, bu vergiler, 20 misli, 30 misli artırılmıştır 
gibi, birtakım, doğru olmayan bilgiler yayıldı. Evvelsi gün Meclisin yaptığı değişiklik sadece 
şudur : Bugün alınan Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile Taşıt Alım Vergisinin değerini bir misli 
artırmıştır; 10 veya 20 misli değildir. 

Bu vergi büyüklükleri, 1988 Mart ayında çıkan bir kanunla konmuştu ve o zaman hükü
mete artırma yetkisi verilmişti. Şimdi o yetki doldu. Yetki dolunca, onu bir misli artırdık. Bu
nu kalkıp da, "20 misli artırılmıştır, hükümetlere bu kadar geniş yetki vermek doğru değildir" 
demek, yanlış olur. Hele hele, İ988'de hükümete 20 misli, 50 misli artırma yetkisi verenlerin, 
kalkıp bugün, "efendim, hükümete 20 misli değer artırma yetkisi verilir mi?.." demesine, ha
kikaten şaşırmamak, hayret etmemek mümkün değildir. 

Bakınız, 950 kilogram veya altındaki 1 yaşındaki yerli bir araba için ödenen Motorlu Kara 
Taşıtları Vergisi 392 bin lira imiş. Evvelsi gün Meclisin kabul ettiği kanunla, bunu 780 bin lira
ya çıkarma konusunda Hükümete yetki veriliyor, yani "780 bin liranın üzerine çıkaramazsın" 
deniyor. Bu yetkiyi de bu Hükümet bir yılda kullancak değil. 

Dolayısıyla, böyle, söylenildiği kadar misli misli bir vergi getirilmiş değildir. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımın üzerinde durduğu bazı konulara değinmek istiyorum. 
Sayın Çelebi, "1992'de 60 trilyon civarında bir açık varken, 1993 yılında 53 trilyonluk bir 

açık gösteriliyor; bu nasıl olur?." diyor. 
Eğer, kamu kesiminin finansman açığını azaltmak istiyorsak, işte bunları gerçekleştirme

miz lazım. Yoksa, her sene, geçen seneki açığın bir misli veya yüzde 50 fazlasıyla bütçeleri ka
patırsak, ekonominin dengelerini sağlayamayız. Bunun tedbirlerini alacağız ve bunu gerçek
leştirmeye çalışacağız; ama, bu bir hedeftir; bizim bütün amacımız bu rakam içerisinde kala
bilmektir ve biz de o gayret içerisinde olacağız. 
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1992 yılında da bütçe açığı, bir kere 60 trilyon lira değil. Biliyorsunuz, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda da bunu açık artırmaya çıkarmışlardı; ama 60 trilyonu bulmaz, belki 56 trilyonu 
da bulmayacak; ama "1992 yılı 60 trilyon oldu, 1993 yılını da 90 trilyon yapalım" dersek, ol
maz; o zaman neticeye gidemeyiz. 

Bu hedefi göstereceğiz ve bu hedefe ulaşmak için gerekli tedbir neyse, onları alacağız. Bi
zim bütçemizde tasarruf edebileceğimiz birtakım kalemler olabilir, onun üzerinde çalışacağız; 
uygulama fevkalade önemlidir; onlar üzerinde durup, o hedefe ulaşmaya çalışacağız. 

1992 yılı bütçesiyle ilgili olarak, "Sayın Bakan, 1993 bütçesi hazırlanırken, bizim politika
larımızın sonucunu göreceksiniz demişti" diyor arkadaşımız. Evet, onu demiştik; ama hangi 
gerekçeyle olursa olsun, 1992 yılında -yatırımla irtibatlandırın veya irtibatlandırmayın, tüke
timle irtibatlandırın veya irtibatlandırmayın- 5,4'lük bir büyüme vardır. İhracatta bir önceki 
yıla nazaran yüzde 12'lik bir artış var. 

"Kamu açığı düşmemiştir" denildi. Eğer 12,5 rakamı 16,4 rakamından küçükse, düşmüş
tür; herhalde siz de büyük diyemezsiniz. Onun için, 1992 yılında kamu açığında da azalma 
meydana gelmiştir. 

Gene, "enflasyondan Hükümet umudunu kesmiştir" dediler; hayır, biz enflasyonla mü
cadeleyi, Hükümet olduğumuz ilk günden itibaren ortaya koyduk ve kararlılık içerisinde gidi
yoruz; ama, yedi sekiz sene devamlı yüzde 60'larda, yüzde 70'Ierde seyretmiş ve kronik bir ya
pıya kavuşmuş enflasyonu, sekiz ayda, dokuz ayda, on ayda indirmek mümkün mü?.. 

Siz, 1984 yılında, göreve başladığınız zaman, yüzde 28-30 olan enflasyonu, "iki sene için
de yüzde 10'a çekeceğiz" dediniz; ama sekiz senede yüzde 70'e getirdiniz. Bırakın bakalım, 
biz hiç olmazsa geldiğimiz sene, aşağı yukarı enflasyonu aynı rakamda tutmuşuz; ama hesap 
yapmış arkadaşlarımız, 2 puan fazlaymışız(î) 

Henüz bir seneyi tamamlamamışız, bütçeyi kapatmamışız, bu durumda iken 2 puanlık 
enflasyona takılmak yanlış olur. 

Bakınız, 1983'te yüzde 30 olan enflasyon, hemen hemen hiçbir hükümete nasip olmamış 
bir şekilde, iki plan dönemini kesintisiz götürmek şansını elde eden ANAP hükümeti döne
minde, sekiz sene sonunda yüzde 70'e gelmiştir. Bunu, bu noktaya getirenlerin, bize kalkıp, 
daha bütçemizi tamamlamadan, "bakın, iki puan yukarıdasınız" demelerini, hakkaniyet öl
çülerine sığdı ram am. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sonra, ne yazık -ki, 500 günün 400 günü diyerek sizler çetele tutuyorsunuz... Tutun; ama 
millet çetele falan tutmuyor. Millet bizi bir seçim dönemi için getirmiştir. 500 günde tutmadığı 
zaman ne olacak?!. 

• HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Aman efendim değişti mi şimdi?.. 500 gün 
dediniz; devlet sözü bu! 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Hayır, ne olacak?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Olur mu öyle şey! Söz verdiniz, "500 günde 

düşüreceğiz" dediniz... 
ADİL AYDIN (Antalya) — Siz sekiz senede ne yaptınız?. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Efehdim, denebilir, Batı 

demokrasilerinde olur bu. 
Şimdi, Amerika Başkanı Clinton'un da 100 günlük vaatleri var... 100 günde gerçekleşme

di diye, dört sene beklemeden bırakacak mı?!. 
Bunlar hedeftir; onun için, üzerinde çok durmamak gerekir. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Olur mu öyle şey?!. Bakan sözü, Başbakan 
sözü!.. 55 milyon bunu duydu!.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Biz 500 günde iyi şey
ler yaptık Sayın Ergüder. Bizim, İktidar olduğumuz zaman daha iyi olup da, kötü yaptığımız 
hiçbir şey yok; ama İktidar olduğumuzda kötü olan birçok şeyi iyi hale getirdik. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sonra, 1992 yılı kayıp bir yıl falan da olmamıştır. Şimdi, Sayın Çelebi, hem "1992 yılı 
kayıp bir yıldır" diyor, hem de, "bu Hükümet, şu darboğazları aşmak için birçok şeyi yapabi
lirdi; toplumun kendisine desteği vardı" diyor. Demek ki, siz sekiz sene sonunda ekonomiyi 
bir darboğaza sokmuşsunuz ki, "Aşın" diyorsunuz; aşacağız, yavaş yavaş; ama bunu birden 
yapmak kolay değil. 

Vergide basitlik ve tahsilatı artırıcı tedbirler üzerinde durdular; gayet yerindedir, gerçek
ten onlar üzerinde durmak lazım. > 

Sayın Çelebi'nin konuşmalarında, gerçekten istifade edebileceğimiz fevkalade güzel bö
lümler var ve onları da aldık; ama -bir tespit için söylüyorum- 30 dakikalık konuşmada bak
tım, 3 dakika falan gelir bütçesi üzerinde durdu Sayın Çelebi, daha çok bütçenin gider bölüm
lerini tercih etti. Ben, biraz daha bize yararlı olabilecek görüşler de bekledim, açık söyleyeyim, 
yani, birtakım değişim rüzgârlarından falan biz de istifade ederiz dedik; ama herhalde onları 
özel olarak bize verecekler, bundan fevkalade istifade edeceğiz... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Esas, gider önemlidir Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız kaldı. -
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 

Başkan. 
Sayın Hacaloğlu, "1993 bütçesi hizmet, istikrar bütçesi değil, borç, faiz ve kararsızlık 

bütçesidir" dedi. Şimdi, ne yapalım yani, borcu, faizini ödemeyelim mi? Siz hükümette olsa
nız, borç kalemini Hazine getirse, "1993*te 73 trilyon faiz ödemek durumundayız" dese, "ca
nım, bu faiz bütçesi olur, koyma bunu" diyebilir misiniz?.. Derseniz, söyleyin usulünü, biz 
de yapalım; ama yapamazsınız... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Anla, Kamer Genç söylüyor(!..) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Onun ötesinde, borç... 

Borç, yalnız bütçenin içinde değildir, bütçe dışında, borç idaresindedir, o ayrı; faizi var. 
Kararsızlık... Biz bütçenin içine kararsızlık ödeneği diye bir ödenek koymadık Sayın Ha

caloğlu, böyle bir kararsızlığımız yok, kararlılığımız var. 
"Günü geçiştiren bir bütçe.„" değil. Sonra, bakınız* bu 1992 bütçesinin dörtte üçlük bö

lümünü, beraber, sorumluluk altında götürdük. Yani, sizi dinleyince, iyi ki eylülde parti kur
muşsunuz dedim; eğer daha önce kursanız, Koalisyonu hiç yerinde tutmayacaktınız, kim bilir 
ne tür eleştiriler içerisinde bulunacaktınız(!..) (DYP sıralarından alkışlar) 

Borçlanma gereğinde ciddî bir azalma yok... Yok, ben ifade ettim; 9 hedefliyorduk, 12,5 
oldu; olmadı... Ekonomik meselelere bu kadar kısa zamanda çözüm bulmak mümkün olmu
yor; ama mühim olan, trendi aşağıya doğru çekebilmektir. 

, "Devlet yeterince vergi almıyor; vergi yüküyle ilgili yüzde 24 rakamını Başbakan telaffuz 
etti, Maliye Bakanı da söyledi; bu doğru değildir" denildi. Yok, doğru; yüzde 24, eski seriye 
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göre OECD'nin rakamıdır; ama OECD'nin rakamı yeni seriye göre yüzde 17. 17 de doğru 24'de 
doğru. Yani, 17 nin doğru olması demek, 24'ün yalan olması demek değildir. Kaldı ki... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — "Yalan" demedim, Sayın Bakan... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Haa, "doğru değil" 

dediniz; ama, "doğru değilin" karşıtı, yalandır. 
Şimdi, bugüne kadar da daha yeni seriler pek kullanılmadı bizim resmî uygulamalarımız

da; ama, normal olarak, eski seriye göre vergi yükü bugün yüzde/24 civarındadır. 
Şimdi, Kurumlar Vergisi üzerinde duruldu ve "Kurumlar Vergisinin payı azdır" denildi. 
Kurumlar Vergisinin, gerçekten bizim vergi yapımız içindeki payı azdır; ama bu, bugünün 

meselesi değil, devamlı surette azdır. 
Bakınız, 1978 ve 1979 yıllarında Kurumlar Vergisinin vergi yapımız içindeki payı yüzde 

4 veya yüzde 5'tir; bugün yüzde 14'lere gelmiştir. Bu yeterli değil. Yıllık artış oranı da yeterli 
değil. Biz de bunu yeterli bulmadığımız için, haziran ayında çıkarılan, temmuz ayının ll'inde 
neşredilen kanunla, Asgarî Kurumlar Vergisini getirdik; biz de bu noksanlığı gördüğümüz için 
bir düzenleme getirdik. Bu, 1978, 1979 yıllarında yüzde 4 olmuş, sonra bu yüzde 14'lere kadar 
çıkmış, son iki yıl gene yüzde 10'lara doğru düşmüş. Bu bizim meselemiz değil; ama biz de 
bunun eksikliğini görüyoruz; düzeltici birtakım tedbirler üzerindeyiz. 

Arkadaşlarım "servet vergisi" önerdiler. 
Bu, bir tercih meselesi, bir program meselesi. Bizim vergi anlayışımızda veya vergi düşün

cemizde, servet vergisi yok. siz iktidara geldiğinizde(î) bunu getireceksiniz, öyle anlaşılıyor!.. 
Türkiye çok kısa zamanda servet vergisine sahip olacak mı, olmayacak mı, bilmiyorum; tabiî, 
bunu zaman gösterecek!.. 

"Vergi affını yaygın Hale getirmeyin" dediniz. -
Buna aynen katılırım. Bjz de zaten, Bütçe Komisyonunda beraber bulunduğumuzda bu

nu dedik. Hakikaten, vergi affı, sık sık çıkarılacak bir düzenleme değil; onu da düşünmüyoruz. 
Sayın Şener bazı konulara değindiler. Arkadaşlarımızın değindikleri konularla paralellik 

taşıdığı için, bu konuda fazlaca vaktinizi almak istemiyorum; ama, ücretlilerin vergi payı üze
rinde durdular. . » ' • , 

Doğrudur. Bunlar da bugünün meselesi değil; ama, zamanla alınacak tedbirlerle, sosyal 
adaleti sağlayacak, vergi adaletini sağlayacak bir yapıya kavuşacağız. 

Bugün ücretlilerin ödediği Gelir Vergisinin, vergi gelirleri gelir üzerinden alınan vergiler 
ve toplam Gelir Vergisi içindeki payına baktığımız zaman : 

1991 yılında toplam vergi gelirleri içerisinde ücretlilerin payı yüzde 22,4; 1990'da yüzde 
20,3; 1989'da yüzde 18,4; 1992 yılında, ekim ayı sonu itibariyle yüzde 21,4. Bu yıl, 1991'e naza
ran biraz daha iyileşme var; ama, bu yeterli mi değil mi? Değil; o ayrı bir konu; ama, 1992'de 
hafif bir iyileşme görülüyor. 

Ücretlilerin toplam Gelir Vergisi içerisindeki payı, 1991'de yüzde 56, 1990'da yüzde 55, 
1989'da yüzde 45; bir yükselme meydana gelmiş. Bu sene ekim ayı sonu itibariyle yüzde 51'lik 
bir trent kendini gösteriyor, öyle sanıyorum ki, 1993'te, 1992'ye nazaran biraz daha azalma 
olacak. 

Hükümet olarak bizim de hedefimiz, bu nispetleri azaltmaktır. Fakat, bir yıl içerisindeki, 
vergi yapımızdaki dolaylı ve dolaysız vergilerin oranını veya ücretlilerin ödediği verginin tüm 
vergi yapımız içindeki ağırlığını veya ücretlilerin ödediği Gelir Vergisinin gelir üzerinden 
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alınan vergiler içindeki payının bozukluğunu herhalde bize yükletiliyorsunuz; bunu tespit ola
rak yapıyorsunuz. O tespite biz de iştirak ediyoruz. Bunu düzeltmek için mutlaka birtakım 
tedbirler almak lazım ve bunlar üzerinde biz de aynı hassasiyetle duruyoruz. Bizim bu hassasi
yetimizden şüpheniz olmadığını sanıyorum. Her ne kadar aksi görüşleriniz oluyorsa da, bun
lar gerçeğe uymuyor. 

"1993 yılındaki bütçe açığı 73 trilyon liraydı; nitekim, Başbakanın onbirinci basın toplan
tısında da, Yüksek Planlama Kurulunda da bu vardı; ama, sonra bunu azalttınız, 53'e indirdiniz" 
dediniz. 

Bunu, bir vesileyle, daha evvel de söyledik... Bütçenin teknik bir çalışması olur; makro 
dengeler, teknik bir düzeyde götürülür. Oradaki rakamı, siyasî otorite aynen kabul edecek de
ğil ki... 

Nitekim, bakınız, öyle sizin söylediğiniz gibi,' '73 trilyon lira çoktur, hadi bunu 20 trilyon 
lira indiriverdim" demedik. Bu nasıl oldu? Biz, Kamu iktisadî teşebbüsleri yatırımlarını biraz 
kıstık. Kamu iktisadî teşebbüslerini, hem özelleştirmeye hem küçültmeye çalışıyoruz dedik ve 
teknik seviyedekilerin getirdiği yatırım rakamını 20 trilyon kıstık; yani, 1993 yılında bu kadar 
yatırım yapsın, eğer uygulama içerisinde gerek görürsek biraz daha artırırız diyerek biraz kıs
tık, Bu bütçe açığındaki 20 trilyonluk azalma oradan kaynaklanmıştır. Yoksa, sadece küçük 
görülsün diye kısılmaz; aksi takdirde, dengeler tutmaz. Oradan kıstık ve oraya intikal ettirdik. 

"Bu Hükümet,'enflasyonu düşüreceğiz'dedi, ama 1992 yılında düşüremedi" dediniz ve 
2 puan arttığını ifade ettiniz. 

Bu, 2 puan arttı; ama, siz de bilirsiniz ki, biraz evvel özelliğini ve yapısını anlattığım enf
lasyonu, bir senede aşağılara indirmek olmaz; eğer bunu indiririm denirse, hem gerçek olarak 
ifade edilmemiş olur hem de bilimsel olarak yanlış olur. Mühim olan, makul bir sürede -benim 
ağzımdan hep bu çıkmıştır- enflâsyonu makul bir düzeye indireceğiz. Yoksa, enflasyonla mü
cadelede kararlılığımız vardır, politikalarımız da çnflasyonist tazyiki azaltacak istikamettedir; 
ama, bunun bir zamanı olacaktır. 

Sayın Şener, ortalama kâr hadlerinden bahsettiler. 
Sayın Şener, olay, sizin anlattığınız gibi değildir. Siz de maliye camiasına yabancı değilsi

niz. Yıl sonuna doğru, normal olarak, ortalama kâr hadlerinin açıklanması lazımdır; ama, birçok 
yıllarda, ilgili yıl geçtikten sonra açıklandığı görülmüştür. Fakat, ikbalen cezalı tarhiyat yok
tur; ikbalen tarhiyat yapılır, ama ceza tatbik edilmez. 

Ayrıca, ortalama kâr hadleri karşısında, mükellefin ayrıca bir hakkı vardır; tzah edebilir. 
Eğer izah edebiliyorsa, ortalama kâr haddi uygulanmaz; izah etmiyorsa uygulanır; ama, cezaî 
bir müeyyidesi yok. 

Biliyorsunuz, ortalama kâr hadlerinin hazırlanmasının da bir prosedürü vardır; mahal
linden itibaren başlıyor ve bazı gecikmelere sebebiyet veriyor. Biz bu sene bunun da tedbirini 
almış durumdayız. İnşallah bundan sonra, o tür bir gecikmeyle de karşı karşıya kalmayacağız. 

Fonlardan bahsederek, "70 trilyon geliri var. 25 trilyon gideri var" dediniz. 
Bir kere, gideri 25 trilyon değildir; fonlar için ayrıca 5 trilyonluk toplu bir ödenek de var

dır, onunla 30 trilyon gider oluyor ve bu 70 trilyon, gelir tahminidir. Biz, fonları bütçenin içe
risine alınca daha dengeli kullanmaya niyet ettiğimiz için böyle bir düzenlemeye gittik. 

Fonların gelirleri sadece bunlardan ibaret değildir. Fonların bazı gelirleri vardır ki, vergi 
niteliğindedir. Bizim bütçede gösterdiğimiz, daha çoks bu tip vergi nitelikli fonlardır. Ayrıca, 
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fonun kendisinin birtakım gelirleri vardır. Fonların kredi gelirleri vardır, özel gelirleri vardır 
ki, onlarla birlikte ele alındığı zaman, fonlar bir açık veriyordu; ama, fonlara yeni bir düzen 
getiriyoruz. 

Fonlar için gelir tahmini ,70 trilyon civarındadır, bunu bütçe gelirleri içerisinde bekliyo
ruz. 30 trilyonluk bir ödenek koyduk; icabında o ödenek de artırılabilir. 

Bu ödenek, içerisinde birtakım mekanizmalar da taşımaktadır. Dolayısıyla, "bu rakamın 
böyle olması, fonlarda açık veriyordu, bu nasıl oluyor?" dediniz. 

Bunun hiçbir çarpık yönü yoktur. Vergi nitelikli fonlardan 70 trilyon gelir elde edeceğiz, 
30 trilyon da harcama yapacağız... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Bazı hizmetleri kısacak mısınız? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Hayır efendim. Fonun 

kendisi birtakım gelirler bulabilir, dış kredi bulabilir, yani, fonların başka mekanizmaları da 
var. Vergi niteliğindeki gelirleri böyle biraz dengelemek istiyoruz. 

"Kamu açığını düşüremediniz" dediniz. 1991 yılındaki kamu açığı bir tasnife göre 14.4 
oranında, diğer bir tasnife göre de 16.4 oranındaydı; 1992 yılında da 12.5 oranında olacağına 
göre, kamu açıklarını indirmişiz. Burada, enflasyonda yakaladığınız gibi bir nokta yakalaya
mamışsınız! Burada tersine, bir iniş var. 

Değerli arkadaşlarım, tespit edebildiğim kadarıyla ve zamanımın da elverdiği ölçüde, ar
kadaşlarımın görüş ve eleştirileriyle ilgili düşüncelerimi arza çalıştım. Bütün arkadaşlarıma te
ker teker teşekkür ediyorum. Hepimizin amacı, daha sağlıklı bir bütçe yapmak, daha iyi bir 
bütçe yapmak ve bütçeye konulan ödeneklerle, toplumumuza, aziz milletimize, daha fazla hiz
metler getirebilmek, onu biraz daha mutlu kılmak, onun refahını artırabilmektir. Hepimizin 
müşterek amaçları bunlardır. Bu amaçlar için çalışıyoruz. Gayet tabiî, görüşlerinizin yanında 
eleştiriler de olacaktır. Eleştirileriniz de bizim için fevkalade değerlidir ve onlar için de teker 
teker teşekkür ederim. İnşallah, kabul ettiğiniz bu gelir bütçesiyle ve bütçeyle, memleketimize 
daha iyi hizmetler yapma imkânına sahip olacağız. 

Sözlerimi burada bitirirken, Sayın Başkan, size ve değerli arkadaşlarıma teker teker teşek
kürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın'Bakan. 
•Şahsı adına, aleyhinde, İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder, buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; gecenin bu saatine kadar göstermiş olduğunuz mesaiye arzı 

teşekkür ederiz. Hep beraber, bu mübarek Kandil gecesinde, Allah'ın lütfuna mazhar olacak
sınız inşallah. 

Şimdi, Sayın Bakanım, aslında sevdiğim bir arkadaşımız. Biz eski siyasilerin, hükümet 
kurulurken en çok üzerinde durduğumuz şahıs, Maliye Bakanıdır; Batılı bir anlayışla, Maliye 
Bakanıdır. Adalet Bakanı, bir yatırım bakanlığının bakanı olmadığı için, ana strüktür olduğu 
için her zaman bulunur; Millî Savunma Bakanı -ordumuz zaten her zaman için dünyanın en 
mükemmel ordusu- her zaman bulunur; fakat, bizim gibi, geri kalmış ve sanayi sürecine daha 
girememiş, yokluk çeken millet ve devletlerde, Maliye Bakanı mühimdir, öyle bir Maliye Ba
kanı seçmek lazım ki, kaynak yaratsın. 
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Maliye Bakanlığının Kuruluş Kanununa göre, Maliye Bakanlığının görevi : "Devlet büt
çesinin hazırlanması ve uygulanması, devlet gelirlerinin toplanması, bütçe ve vergi politikala
rının yönlendirilmesi..." 

' 'Budget'' İngilizce tabiriyle bir çanta My Lord (Maliye Bakanı) Kraliçeye bütçeyi takdim 
ediyor, "buyurun, bu seneki bütçe" diyor; "bütçe" kelimesi aslında oradan kalmış. 

Beyefendi, bütçeyi hazırladı, getirdi. Başkalarının zimmetinde, bizim alacağımız duruyor. 
Bu konuda tam 95 250 mektup aldım; 20 milletvekilinin arkasına doldurdum küfeleri(l) Sayın 
Bakanıma götürdüm, verdim!.. Sayın Grup Başkanvekilim, Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanım... 38 inci maddeden istifade ettim, indirdim kanunu buraya... Beyefendi de söz ver
di, beyefendi de söz verdi... Tabiî, çok takip ediyorum bu işi. 

Genç milletvekillerinden istirhamım var : Bir çantayı kapın, devamlı doldurun onun içini; 
milletvekilliği böyle olur. 

Bendeniz, Maliye Bakanının, biraz, uykularını kaçıran bir milletvekiliyim; Işın Çelebi Bey 
değil, diğer arkadaşlar değil... Çünkü, ben devamlı takip ediyorum. 

Bakıyorum, beyanat veriyor. Bakan, son yedi aydan beri her vesileyle vergi reformundan 
bahsediyor, "reform" kelimesini kullanıyor. Kamusları (lügatları) açıp baktığınız zaman, 
"reform", kelimesi, "kökten iyilik, iyileştirme" anlamındadır. 

Maliyenin bürokratlarına soruyorum ve arz ediyorum : Türk Maliye tarihinde iki reform 
yapılmıştır. Avusturya kökenli rahmetli Neumark -•toprağı bol olsun; benim de hocamdı- geldi, 
demokratları ikna etti -o tarihte, biliyorsunuz, Kazanç Vergisi vardı- basit Kazanç Vergisinden 
modern Gelir Vergisine, Vergi Usul Kanununa döndük 1950'de. Sayın Bakanım, işte bu re
formdur. 

Şimdi, tabiî, kızacaksınız, belki de kıskanacaksınız; ama, ikinci büyük reform, elhak hakkını 
yemem, Sayın özâl devrinde, 1984'te çıkardığımız KDV'dir. Çok mühim bir mesele bu. Dün
yanın en ileri memleketlerinden biri olan Belçika, on senede çıkaramadı bunu. Biz bunu on 
günde çıkardık ve bugün KDV ile trilyonlar topluyor Sayın Maliye Bakanım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Topladığınızın hepsini bitirdiniz! 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Reform böyle olur. , 
Sayın Bakanım, takip ettim sizi! Tabiî, Bakanlığınıza geldiğimiz zaman, bürokratlar hep 

tecrit edilmiş oldukları için, istihbarat da yapamıyoruz; fakat, kendi gücümüzle bakıyoruz... 
Siz, vergi tasarısını hazırlamadınız, Hükümete taslak getirdiniz. Şimdi, Sayın Başbakan akıllı 
adam, düşünüyor; "Eğer ben vergiyi çıkarırsam, zaten bugünlerde iyi değilim, bir de üstüne 
vergi mükellefiyeti bindiği zaman başım derde girer, sosyal patlamalar olur... İdare et Sayın 
Oral idare et..." 

Zaten siz, vergi çıkarma müddetini kaçırdınız. Neden?.. Planlamacı arkadaşlar dinlesin 
beni... Siz, Vergiyi 1993 yılında çıkarsanız, 1994 yılında uygulanmaya başlayacak bu iş; ama, 
1994'ün uygulaması, Gelir ve Kurumlar Vergisinde 1995 yılı beyannamesine bağlı. 1995 yılında 
seçim var!.. Yani, siz ne yaparsanız yapın yaygın bir vergi sistemi getiremezsiniz böyle eski ha
liyle idare edeceksiniz. 

En büyük tehlike nerede biliyor musunuz? Benim garip otomobilime tekrar vergi koya
caksınız, benim garip apartman daireme tekrar yergi koyacaksınız ve öyle bunaltacaksınız ki 
bizi; işte bakın, bütün efkârı umumiyede "20 kat" diye çıktı... Doğrudur, aslında 20 kat değil, 
eskisini temdit ediyorsunuz; ama, yüzde 100 zam yapıyorsunuz, öyle demeyin... Bulmuşsunuz 
bir matrah, otomobil -kolay iş- bindirin üzerine... Bulmuşsunuz bir gayrimenkul, bindirin 
üzerine... 
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Sayın Bakanım, şimdi size matrahlar arz ediyorum : Niçin kumarhanelerden vergi topla-
mıyorsunuz? Bu kumarhaneler pıtrak gibi çoğalmaya başladı. Bugün Türkiye'de kumarhane 
açma yetkisi Turizm Bakanlığına aittir. Turizm Bakanım gitti her halde... O da, ancak beş yıl
dızlı otellerde ve birinci sınıf tatil köylerinde açılabilir. Ben Kadıköylüyüm -seçmenimin aleyhi
ne konuşuyorum, belki de kızacak bana; ama, ben aldırmıyorum- Kadıköy'de 6 tane kumar
hane var. Oradan on para vergi alamıyorsunuz. Gidiyor oraya müşteri, 100 bin lirayı veriyor, 
40 tane "coin" dedikleri parayı alıyor, tıkır tıkır kumarını oynuyor; ama, nerede benim ver
gim?.. Bu Orhan Ergüder, Almanya'daki kumarhaneleri de gitti dolaştı. Orada kumarhaneleri 
bankalar idare ediyor, maliye idare ediyor. Alın size bir kaynak... 

Bu kumarhaneler, gittikçe, Ankara'da da fazlalaşmaya başladı, öyle üzülüyorum ki, ya
kında spor kulüpleri gelecek size; çünkü, çok iyi bir kazanç var... Çünkü, bin liralık gelirin 
800 lirası kumarhaneye, 200 lirası da dışarıya gidiyor. Orada kumar oynayan zavallılar da, ora
dan zengin olacaklarını zannediyorlar. 

Şimdi, size bir matrah daha göstereceğim : Profesör Osman Altuğ'un kitabını okuyunuz. 
Türkiye'ye 1993 yılında 400 trilyon liralık bir bütçe getiriyorsunuz, en aşağı da 400 trilyon lira
lık yeraltı ticareti var Türkiye'de. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Daha fazla. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Buyurun beyefendi, misafirim olun, Aksa

ray'a gidelim, İstanbul'u dolaşalım sizinle; ben size, tefecilerin nasıl para kazandığını, taksici
lerin nasıl para kazandığını göstereyim. 

Hatta, daha, ziraî vergilere falan girmiyorum; ondan çekinirsiniz "oy kaybederim" diye... 
Bakın, ben korkmadan söylüyorum. Senede benim ziraatten kaybım 140 trilyon lira!.. 

Yine İstanbul'a, taksicilere geliyorum : Bir Doğan marka arabanın plakası İstanbul'da 500 
milyon lira! Bürokratlar bu lafı duysunlar! Eğer satmazsa, ayda 4 milyon lira kira veriliyor 
o gördüğünüz sarı renkli taksiye!.. Nerede araştırıyorsunuz bunları? Hangi memurlarla takip 
ediyorsunuz? Edemezsiniz, imkânı yok. Çünkü, reformist değilsiniz; kusura bakmayın. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz niye yapmadınız? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sayın Bakanım, siz beyefendi bir adamsınız. 

Maliye Bakanı, yaratacak... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Siz niye yapmadınız o zaman? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Biz mi?.. KDV'yi biz çıkardık. Beyefendi, mil

yarlarca lira gelir elde ettik. Reform yaptık işte; milyarlar... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Onlar eksik kalmış o zaman!.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Hayır, siz devam ettirin efendim... 
Şimdi, biz, 52 adet kanun çıkarmışız geldiğimiz günden beri. Siz, en son bir kanun çıkar

dınız. İşte, sayenizde, beni Türkiye'de meşhur eden kanun, yüzsüzler kanunu!.. Şu kanunu lüt
fen uygulayın diye yalvardım size; ama, çekindiniz... Defterdarlarınıza gittim; çekindiler... Bu 
konuda, 95 bin adet mektup geldi. Bu mektupların üzerinde "Orhan Ergüder" yazıyordu ve 
içinde de zatı âlinizin ve Başbakanın ismi... Eğer bu adamların mektuplarını okursanız -ki, 
size takdim ettik; mahzenlerinizde duruyordur onlar- siz, bir defa, 95 bin oy kaybettiniz; çarpı 
5; 500 bin oy kaybettiniz! Zaten aramızda 700 bin oy farkı var. İnanın durum bu. 

Şimdi, bir maliye bakanı, günlük olarak çalışmaz, gelir ihdas eder, matrah yaratır. Müte
madiyen rakam okuyorsunuz. Ben de bayılıyorum bu doğudaki bakanlara; rakam okumaya 
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bayılıyorlar! Arada sırada bizim Işın Bey de okuyor... Rakamlar bir şey ifade etmez. Ben ek
meğin kilosuna, fiyatına bakıyorum, Sümerbank'taki kumaşa bakıyorum. Halen yüzde 73 fa
iz veriyor; kim?.. Ziraat Bankası. Ziraat Bankasına 100 milyonun üzerinde para yatırdığınız 
zaman^ yüzde 73 faiz veriyor. Demek ki, bir defa, enflasyon yüzde 73... Benim oturduğum 
Feneryolu'nda zengin aileler var, çuvalla para getiriyorlar bankaya! Bundan daha güzel şey 
mi olur; yüzde 73 faiz; milyarlar kazanıyorlar. 

Türkiye rant üzerine yatmış, ekonomisi ölmüş; insanları böyle paralize haline gelmiş bir 
durumda; herkes faizde!.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayenizde oldu, sayenizde... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Efendim?.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayenizde oldu... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Zatı âlinize cevap vereyim : Türkiye'de, biz 

geldiğimiz zaman, beş yıldızlı 4 tane otel yoktu, beş yıldızlı 24 tane otel yaptık. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Kimler yaptı onları? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bizim kurduğumuz, sahillerdeki turistik te

sisler,. sizin çili senede yapamayacağınız işlerdir. Tamam mı?.. Tamam mı beyefendi?.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Zengin oldunuz hepiniz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bizim yaptığımız karayolları, bizim yaptığı

mız silahlar, harp vasıtaları... Siz bakmayın; biz çok güzel şeyler yaptık; ama, benim başkanla
rım takdim edemiyor ANAİP'ı. 

Şimdi Sayın Bakanım, sizden istirhamım... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade buyurun... 
ÖMER LÜTFİ COŞKUN (Balıkesir) — Başkan adayı mısınız Orhan Bey? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, daha dört saat sürecek oylamamız var. Müsaade bu

yurun, tamamlayalım. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bugün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da 

pıtrak gibi fışkırmış döviz bürolarını görüyorsunuz. Tabiî, sizler kültürlü insanlarsınız, oraları 
görüyorsunuz; hatta para da bozduruyorsunuz. Çünkü, bizde sıkıntılı bir hal başladı ve bun
dan millî hislerim rencide oluyor; her şeyi dolara kalb ediyoruz. Ne kadar feci bir şey! Hatta, 
aldığımız maaşı da dolara çeviriyoruz, aradaki arbitrasyondan istifade edelim diye. Ne kadar 
feci bir şey! İstanbul'da, Ankara'da dolarla evler veriliyor artık. Hale bakın!.. Yani, yarın öbür. 
gün, genç olup da desti izdivacımızı... (DYP sıralarından gürültüler) 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Ayıp denen bir şey var. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... Grup sözcüleri konuştu, Sayın Bakan konuş

tu, 10 dakika da arkadaşımız şahsı adına konuşacak, ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, kendi marifetlerini(î) bize söylüyor. 
BAŞKAN — İstirham ederim Sayın Ahmet Sayın... Sabah saat 10.00'dan beri herkes miktarı 

münasip konuştu. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Kendi dönemlerinin marifetlerini(!) söylüyor... 
BAŞKAN —• Efendini, kendi dönemlerinden söylenmedik laf mı kaldı? Yani, yeni bir şey... . 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ben dönemimle iftihar ediyorum. İnanın, çok 

uygar bir dönemdi. Türkiye'de devir yaptı, hedef gösterdi; Anavatan, hedef gösterdi, buna ka
ni olun. 
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Sayın Bakanım, son olarak bir ricam var : İstanbul'da bir otopark hikâyesine bakınız... 
433 546 özel oto var, 22 505 taksi var, 9 478 minibüs var, 5 652 ticarî minibüs var; toplam, 
471 181... Bunun yüzde 20'si parka girdiği takdirde -5 bin liradan aşağı yok- 104 milyar lira 
topluyorsunuz; tasavvur ediniz... Ne kaçak gelirler bunlar?.. Biz klasik sistemden anlamışız; 
helvacının dükkânına girip, ceza yazmak ve onun takibini yapmak... Halbuki, dosyalar birikmiş. 

Darılmayın; geldiğiniz günden beri bir tane vergi dairesi açamadınız. Hatta, merkezde, 
biliyorsunuz, otomasyon büromuz vardı; daire müdürleri bundan istifade ediyorlardı. Aldınız 
onun makinelerini, Ümraniye'ye götürdünüz. 

İstanbul'da vergi daireleri olarak taşıtlara ait bir onarım yaptınız; fakat, vergi yatırmak 
için gittiğiniz zaman görüyorsunuz; memurlar, yukarıya kadar dizilmiş dosyaların arasında, 
sapsarı bir yüzle, sigara dumanı içerisinde, zorluklarla çalışmalarını devam ettiriyorlar. 

Açın şu mağazaları, herkesi bir kontrol edin. Bilhassa, 607 tane yüzsüzü takip edin. Yal
vardım size... 17 trilyon ceplerinde duruyor ve gece kulüplerinde, lokantalarda rastladığım za
man, benimle alay ediyorlar, "biz egemen sınıfız, bizden kimse alamaz" diyorlar... Doğru, 
egemen sınıf bunlar(!) "Bizden kimse alamaz'' diyorlar. Hatta, bazı mecmualarda zatı âlini
zin ismi çıktı -doğru veya yanlış, bilmem... Akrabayı taallukat sebebiyle... Bunlar yazarlar, bunlar 
her şeyi yaparlar!.. 

Şimdi sizden ricam şu : Namuslu, şerefli bir Maliye ve Gümrük Bakanısınız, fakat mo
dern çalışın. Yarından itibaren, bütün bu yuvalara(l) adamlarınızı gönderin, defter kontrolle
rini yapın ve devletin alacağını tahsil edin; çünkü, köprü yapmak için, yol yapmak için, maaş 

, vermek için paraya ihtiyacınız var. Maliye ve Gümrük Bakanlığında, her gün, ne ıstıraplar içinde 
kaldığınızı biliyorum. Millî Eğitim Bakanı, sizden, cam tamiratı, oda tamiratı için para istedi
ği zaman ne hallere giriyorsunuz, onu da biliyorum. O halde, bu devleti kurtarabilmek için, 
Hükümeti kurtarabilmek için -Hükümet, benim de Hükümetimdir- mükelleften bu parayı ala
cağız. Bu parayı aldığımız zaman, ne enflasyon ne büyümeler ne küçülmeler kalır ve bu suretle 
siz de mutlu olursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, tamamlayabilirseniz memnun olurum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (pevamla) — Efendim, sözlerimi bir millî duyguyla söyle

diğimi, Hükümeti yermediğimi bilmenizi isterim; çünkü, Hükümet de benim Hükümetimdir, 
Başbakan da benim Başbakanımdır ve ben de bu memleketin bir evladıyım. 

Bilhassa Sayın Süleyman Bey'den rica ediyorum, Maliye Bakanını sıkıştırmasın ve Maliye 
Bakanımdan rica ediyorum,, şöyle bir açılsın, zengin muhitlere doğru gelsin, orada ne kadar 
güzel paralar yatıyor, aman ne güzel paralar yatıyor... 

Son olarak, Muğla Marmaris'teki afet sebebiyle 50 milyar lira istiyorlar şimdi sizden. Gü
nah değil mi size?.. Nereden bulacaksınız o parayı?.. İşte, o sülüklerin cebinde bulunan o para
yı toplarsanız, oraya verirseniz ve siz de rahat edersiniz. 

Ben, arkadaşlarımla beraber çuvallar dolusu mektubu size teslim ettiğim zaman, arka
daşlarıma sizi alkışlattım. Biz, kötü muhalif değiliz. Memleketin mutluluğu, benim mutlulu
ğum, hepimizin mutluluğudur. Ben isterim ki, Maliye Bakanının onuru kırılmasın, Avrupa'ya 
karşı kötü duruma düşmeyelim, boyun eğmeyelim!.. Gelsinler, bizim zengin ve müreffeh oldu
ğumuzu görsünler. 

Bu vesileyle saygılarımı sunarım; huzurunuzu işgal ettim, hepinizden özür dilerim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
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Sayın milletvekilleri, gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, 2 nci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Bölümleri okutuyorum : 

1993 Gelir Bütçesi 
B —CETVELİ 

•. Gelir ' ' • .. 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 243 600 000 000 000 
BAŞKAN -p- Kabul edenler.;. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 26 100 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Fonlar 72 700 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 342 400 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. > 
Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi, okunmuş ve kabul edilmiş ekli cetveliyle birlikte oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda kıraat olunacak çok uzun bir bölüm olduğu için, mü

saade ederseniz, Kâtip Üye arkadaşım bu görevim oturarak-yapsın. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Denge 
MADDE 3. —ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki .fark net borçlan

ma hâsılatı ile karşılanacaktır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın Üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî politikaya İlişkin Hükümler 

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

geli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek amacıyla ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir 
ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzere, ge
rekli önlemleri almaya, standartları tespite ve sınırlamaları koymaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?., Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştirT 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
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ödeneklerin Dağıtım ye Kullanımı 
MADDE 5. — a) Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödenekler, Maliye ve 

Gümrük Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları halinde kullanılır. Bu 
oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 

İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları 
dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık Programda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini göz 
önünde bulundurarak, tasarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdürler. 

b) Bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin (1), (2) ve (3) ödenek 
türü altında yer alan personel giderleri ödenekleri; Bütçelerin 77 alt programında yer alan fon
lara ait ödenekler; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinde bulunan konsolide iç borçlar 
faizi ve genel giderleri, konsolide dış borçlar faizi ve genel giderleri, faiz, acyo ve kur farkları, 
hazine bonoları genel giderlerine ilişkin ödenekler ve fonlar yedek ödeneği; Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı bütçesinde yer alan "930-08-3-351-900" personel giderleri ödeneği ve 
"940-01-3-401-900" Emekli Sandığına yapılacak ödemeler; hazine yardımı almayan katma bütçeli 
idarelerin ödenekleri; Millî Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Konutanhğının diğer cari ödenekleri ile Millî İstihbarat Teşki-

i 

latının ödenekleri hariç olmak üzere daire ve idarelerin ödeneklerinin % 3'ü iptal edilmiştir. 
Bu iptal ile ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak hazine 

yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum : 7 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1993 Malî Yılı Bütçe Tasarısının 5 inci maddesinin (a) fıkrasının ikinci 

paragrafının sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

",-•.•' Haydar Oymak Uluç Gürkan 
Amasya Ankara 

Ali Dinçer İbrahim özdiş 
Ankara Adana 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

"Ancak idarelerin bütçelerinde yer alan ödeneklerin harcama kalemleri itibariyle yarıdan 
fazlasının veya tamamının kullanımını ortadan kaldıracak tarzda düzenleme yapılamaz." 

. Gerekçe : , 
Son yıllarda bütçenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yayımlanan "tasarruf genelgesi" adı 

verilen uygulamalarla Yüce Meclisin iradesiyle idarelerin bütçesine konan ödeneklerden bazı 
harcama kalemlerinin tümüyle kullanılamaz hale getirildiği veya belli makamlardan izin alma 
zorunluluğunda bırakıldığı görülmektedir. 

Bu uygulama, bir taraftan Yüce Meclisin iradesini ortadan kaldırma, hiçe sayma anlamı 
taşımakta, diğer taraftan da bu yolla tasarruf da sağlanamamaktadır. 

Bu durum uygulamada da sıkıntılar yaratmaktadır. Teklif, bu sakıncaların ortadan kaldı
rılmasına dönüktür. 

BAŞKAN — Diğer Önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
•...' Görüşülmekte olan 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 5 inci maddesinin (b) fıkrası 
ilk cümlesinin sonuna, "... ödeneklerin yüzde 3'ü iptal edilmiş, yüzde 3'ü de Maliye ve Güm
rük Bakanlığının personel giderleri ödeneğine aktarılmıştır." şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Ali Dinçer 
İstanbul Ankara 

Haydar Oymak Uluç Gürkan 
Amasya Ankara 

İbrahim Özdiş Algan Hacaloğlu 
Adana İstanbul 

Gerekçe : 
Yüzde 3-lük kesintiyle sağlanacak ödeneğin, son derece düşük tutulan memur maaş kat

sayısının artırılması yönünde kullanılması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN — Aykırılık derecesi itibariyle öncelik arz eden bu önergeye Komisyon katılıyor 

mu? , 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Katıla

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon katılamamakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1993 Malî Yılı Bütçe Tasarısının 5 inci maddesinin (a) fıkrasının ikinci 

paragrafının sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
"ancak idarenin bütçelerinde yer alan ödeneklerin harcama kalemleri itibariyle yarıdan 

fazlasının veya tamamının kullanımı ortadan kaldıracak tarzda düzenleme yapılamaz." 
Haydar Oymak 

, (Amasya) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Katıla

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. , 
BAŞKAN — Komisyon katılamamakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
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Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Ayrıntılı Harcama Planlan 
MADDE 6. — 1993 Malî Yılında, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, 

döner sermayeli kuruluşlar, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler, 
belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ile benzerî kuruluşlar, 
fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, Maliye ve Gümrük Bakanlrğı ile Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığınca tespit edilecek esaslar ve sürelerde, 

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

dan, her türlü malî işlemleri ile ilgili bilgi, belge ye hesap durumlarını almaya; bu belge ve 
hesap durumları ile borçlanma ve borç ödeme imkânları üzerinde inceleme yaptırmaya, prog
ramlarına uygun harcama yapmayan ve ilgili kanunların öngörüdğü yükümlülükleri yerine ge
tirmeyen, bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumla
rın bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya, bütçe ödenekleri ile diğer 
imkânları en etkin şekilde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gereğinde 
ilgili kurum ve kuruluşlardan alman önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Gerektiğinde Kullanılabilecek ödenekler 
MADDE 7. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer alan ve gerektiğinde kullanı

labilecek ödeneklere ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Personel Giderleri ödeneği : 
Malî yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine dayanılarak yapılan hesap

lamalar sonucunda, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mev
zuatının gerektirdiği harcamalar için 100 - Personel Giderleri ile yolluk karşılığı verilen tazmi
natlar, sürekli görev yollukları, yurt dışında görevli öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri ile 
ilgili tertiplere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-351-900) tertibindeki öde
nekten aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların yukarıda 
sayılan ödenek ihtiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bağlı oldukları büt
çenin ilgili transfer tertibine aktarma yapılabilir. 

b) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-353-900) tertibindeki ödenekten; 1993 

Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyula
rak, 1993 yılı yatırım programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde 
yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör 
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ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya öde
neklerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin kamu iktisadî teşebbüsleri 
ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

, c) Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal ödeneği : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-358-900) tertibindeki ödenekten, 

13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Kanuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Kanunla eklenen fıkra gere
ğince, her türlü giderleri karşılamak üzere Başbakanlık Bütçesinde açılacak tertibe, 25.10.1983 
tarih ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun öngördüğü giderleri karşılamak üzere de İçiş
leri Bakanlığı Bütçesinde açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

620 ve 710 ayrıntı kodlarına gider kaydedilecekler hariç, (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertip
lerde yer alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken ödenekleriy
le, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları 
ödemelere dönük ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31 Aralık 1992 tari
hindeki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-352-900) tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet prog
ramlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

e) Yedek Ödenek :, 
Maliye ve Gümrük Bakanı; 
1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-359-900) tertibindeki ödenekten büt

çelerin, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktar
ma yapmaya, 

2. Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin 910, 920, 
930 ve 950 kod numaralı programlarından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın teklifi ile yedek ödenek tertibine aktarma yapmaya, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
DPT Etüt ve Proje ödenekleri 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin;" 
a) (111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten, bir kısmını Devlet Planlama Teşkilatınca ge

rekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, bütçelerin 
ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaçlarla il özel idarelerine, iktisadî devlet teşekkülleri
ne ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

b) (111-01-3-301-900 ve 111-01-3-306-900) tertiplerinde yer alan ödeneği, kalkınmada ön
celikli yörelere ilişkin program ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama ka
lemlerine aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuru
luşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Yatırım Harcamaları 
MADDE 9. — a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerle TBMM'nce 

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

b) Yıllık yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş projeler ile makine - teç
hizat, idame - yenilerrie ve büyük onarım projelerinin alt harcama kalemleri, Devlet Planlama 
Teşkilatının görüşü alınarak kuruluşun bağlı olduğu bakanın onayı ile tespit edilir. Alt harca
ma kalemleri bilahara genel ve katma bütçeli kuruluşlar tarafından 31 Ocak 1993 tarihine ka
dar Sayıştay, Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, aha proje grubunun yer, süre, karakteristik, proje ma
liyeti ve ödeneği değişmemek üzere, projenin alt kalemleriyle ilgili ödenek aktarması ve buna 
bağlı olarak ihtiyaç duyulacak süre ve maliyet değişikliklerini ilgili bakanın onayıyla yaparlar. 
Bu bilgiler Sayıştay Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatına 
gönderilir. 

c) Daha önceki yılların yatırım programlarına ekli yatırım cetvellerinde yer alan proje
lerden, Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerin
ce valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmekte olanların bedellerinin, bu işler tamam
lanıncaya kadar bu projelerde kullanılmak üzere ilgili özel idareye ödenmesine devam olunur. 

d) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 
"1993 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" da yer alan 
usullere uyulur. 

e) Bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında ilgili projelerde kul
lanılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine konulan öde
nekler başka bir işleme gerek kalmaksızın Maliye ve Gümrük Bakanınca ilgili kuruluş bütçele
rine aktarılır. 

Kuruluşlar bütçelerine aktarılan yatırım ödeneklerini kullanmaya başlar, daha sonra yatı
rım programı ile ilişküendirilmek üzere Devlet Planlama Teşkilatına bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Katma Bütçeli idarelere Hazine Yardımı 
MADDE 10. — a) Katma Bütçeli İdarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye 

ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin hazine yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet ma
liyetlerine yapılacak Devlet katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin 
(B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, ma
lî yıl sonunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat kurulmak suretiyle ilgili idare
lere ödenmeyerek Maliye ve Gümrük Bakanınca iptal edilir. 
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Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin malî yıl sonuna gö
re Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yabancı Menşeli Taşıtların Satışı 
MADDE 11. — Resmî taşıtların edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması hususların

da tasarruflu bir bütçe politikası uygulanması amacıyla; 
a) Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idareler, Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde 

belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler ile (2) sayılı cet-
- velin 1 ve 2 nci sırasında yer alanlar dışında her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek 

ve station - wagon cinsi taşıt edinemez ve kullanamazlar. Yukarıda belirtilen istisnalar dışında, 
her ne şekilde edinilmiş olursa olsun mevcut yabancı menşeli binek ve station - wagon cinsi 
taşıtlar, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın satılır. 

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

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

(2) Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirle
necek makam ve hizmetler için, yukarıda belirtilen işlemlerin gerçekleşmesi beklenmeden, yıl
lık yatırım programı ve taşıt kadrosu ile ilgilendirilmeksizin, yerli üretim taşıt edinilmesini sağ
lamak üzere anılan Bakanlığın bütçesinin (930r08-3-357-900) tertibindeki ödenekten kuruluş 
bütçelerinde açılacak tertiplere aktarma yapmaya, 

(3) Satılan yabancı ınenşeli taşıtların yerine yerli üretim taşıt edinilmesi ile ilgili esas ve 
usulleri belirlemeye, 

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

menşeli sayılır., , .• j 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Hastane Ücretleri , 
MADDE 12. — Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve 

yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) genel ve katma bütçeli daire ve 
idarelerle, döner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ait ücret
ler, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek mik
tarlar ve esaslar çerçevesinde ödenir. Bu hüküm kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışanlar bakı
mından uygulanmaz. 

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

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

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak yapılıp yapılma
dığını incelemeye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. • " - . ' • 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Gayrimenkul Satış ve Kira Bedelleri 
Madde 14. — a) Genel Bütçeli Dairelerin (Millî Savunma Bakanlığı hariç) kendilerine 

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

b) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nispî kira bedelleri bir yandan bütçeye 
özel gelir, bir yandan da yarısı liman başkanlıkları hizmetlerini geliştirmek üzere Ulaştırma 
Bakanlığı Bütçesine, yarısı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesine özel ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesinin (a) fık

rasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Haydar Oymak Uluç Gürkan 

Amasya Ankara 
Algan Hacaloğlu ibrahim özdiş 

İstanbul ' Adana 
Ali Dinçer 

Ankara 
GEREKÇE: , * 
Son yıllarda bütçe kanunlarında yer alan bu hüküm idarelere kanunla başta verilmeyen 

ödeneğin artırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum bütçe prensiplerine aykırıdır. Ayrı
ca, kendisine verilen ödeneği yeterli görmeyen bir idare, ileride kendisinin veya başka kuruluş
ların ihtiyacı olup olmayacağına bakmadan taşınmazların satışına göz yumacak, hatta teşvik 
edecektir. 

önergeyle bu sakıncalı durumun ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bütçe Uygulamasına ilişkin Hükümler 

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

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

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan; 
a) "Fasıl ve bölüm'' deyimleri Bütçe sınıflandırılmasında, "Program"ı, 
b) "Kesim" deyimi "Altprogram"ı, 
c) "Madde" deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde "Faaliyet" veya "Pro

jey i , 
d) "Tertip" deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, altprogram, ödenek 

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

düzeyindeki ayırımını, 
f) "Ayrıntı kodu" deyimi, harcama kaleminde yer alan ödenekler esas alınarak tahak

kuk ettirilecek giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında 
gösterileceği altyatırımı (bu ayırıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer verilir.) 

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

İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Bağlı Cetveller 
MADDE 16. — a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 29 uncu madde

sine göre, 
1. 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı "A" işaretli, 
2. özel hükümlerine göre 1993 Malî Yılında tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri 

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

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

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

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

f) 7.6.1939 tarih ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun, 
1. 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım 

değerleri " O " işaretli, 
2. 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım değerleri " P " işaretli, 
g) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yıl içinde değişiklik yapılabilmesi kaydıyla Taşıt Ka

nunu uyarınca kurumların satın alacakları taşıtların en çok satiri alma bedelleri " T " işaretli, 
Cetvellerde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 16 ncı maddesine ekli (t) işa

retli cetvelin 1050 sayılı Kanunun 64 üncü maddesine ilişkin (A) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Adnan Türkoğlu Mehmet Cebi 
Zonguldak Çorum Samsun 

Fahri Gündüz Adnan Ekmen 
Uşak Batman 

' 'A) özel idarelere ve belediyelere ait harcamayı gerektirecek taahhüt ve sözleşme tasarı
ları ile, 2.7.1992 tarih ve 3833 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında olup, Bakanlar Kuru
lunca onaylanan yıllık programlarında yer verilen projelere ilişkin işlere ait taahhüt ve sözleş
me tasarıları miktarı ne olursa olsun Maliye ve Gümrük Bakanlığı vizesi dışındadır." 

Gerekçe : 27.6.1972 tarih ve 1601 Sayılı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilatlan
ması, Silah, Araç ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıyla Millî Savunma Bakanlığına Gele
cek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun"un yürürlük sü
resi 1979 yılında sona ermiş, ancak, bu kanunun 2886 sayılı Devlet thale Kanununa aykırı ol- < 
mayan hükümlerinin cari bütçe kanunlarına konulan hükümler ile bugüne kadar uygulanması 
sağlanmıştır. 

2.7.1992 tarih ve 3833 Sayılı Kanunun, 1601 sayılı Kanunun yerine ikame edilmek üzere 
yasalaştırılmış olup, 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

1601 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, alımların 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununa tabi olmayacağı; 3833 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde ise, avans ve kredi işlemle
rinde 1050 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne bağlanmıştır. Bu nedenle, 
mülga 1601 sayılı Kanuna göre hazırlanan taahhüt ve sözleşme tasarılarının Maliye ve Güm
rük Bakanlığı vizesinden ayrık tutulmasına ilişkin uygulamanın, 3833 sayılı Kanunun 1 inci 
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maddesi kapsamında olup, Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık programlarında yer verilen 
alım, hizmet ve yapım işlerine ilişkin taahhüt ve sözleşme tasarılarında da devam ettirilmesi
nin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? . 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, ilke 

olarak katılıyoruz, ancak ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, bu Millî 

Savunmanın "RE-MOv dediğimiz, reorganizasyon uygulamalarıyla ilgilidir ve esasen bütçe 
kanunlarında hep bulunur. O nedenle önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ilke olarak benimsemekte, çoğunluğu olma
dığı için katılamamakta; Hükümet önergeye katıldığını beyan etmektedir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul buyurduğunuz önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler^.1 Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açılması 
MADDE 17. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) ,İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1993 Yılı Programına alınan projeler için (2) ödenek 

türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) ödenek türü altında yeni tertipler; veya (A) 
işaretli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya, 

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve madde kalemleri açmaya, 
Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununun 17 nci maddesine, (b) fıkrasından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki hükmün (c) fıkrası olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
"c) 25.6.1992 tarih ve 3824 sayılı Kanunla kaldırılan vergi ve resimler nedeniyle Toplu 

Konut Fonu adına gümrüklerce ithal sırasında tahsil edilecek miktarları Maliye ve Gümrük 
Bakanı merkez saymanlığında toplamaya, her ay itibarıyla toplanan bu miktarları genel bütçe
nin (B) cetvelinin (1) nolu gelir türünün (4) nolu bölümünde açılacak bir tertibe gelir olarak 
yazmaya. 

Bu uygulamayla ilgili olarak gerektiğinde genel bütçenin (B) işaretli cetvelinin ilgili bö- ' 
lümlerinde yer alan maddeleri birleştirmeye, kaldırılan vergi ve resimler nedeniyle Toplu Konut 
Fonu gelirlerinden merkez saymanlığına aktarılacak oranı tespite ve bu maddenin uygulanma
sına ilişkin diğer usul ve esasları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının da görüşünü alarak 
belirlemeye," . ' . . . . . 
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Gerekçe : 
25 Haziran 1992 gün ve 3824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile, gümrüklerden alınan 

bazı vergilerin birleştirilerek tek vergi adı altında alınması esası getirilmiştir. Bu düzenleme, 
bütçe hazırlıkları sırasında dikkate alınarak gümrüklerden alınacak vergiler tahmin edilerek 
Bütçe Kanununa konmuştur. 

3824 sayılı Yasayla kaldırılan, ithalde alınan vergi, resim ve hisselerden dolayı uğranılan 
gelir kaybının, ithalde alınan Toplu Konut Fonu artırılarak karşılanması halinde 1993 yılı Ge
nel Bütçesinde öngörülen dış ticaret vergi gelirlerinin gerçekleştirilmesi imkânı kalmayacaktır. 

Kaldırılan vergi ve resimler nedeniyle uğranılan gelir kaybını karşılamak üzere ithalde alı
nan Toplu Konut Fonundan kaydedilen vergi ve resim oranında bir meblağın bütçenin (B) cet
velinin ilgili maddesinde gelir yazılabilmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenleme 
yapılabilmesi amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Mustafa Çiloğlu Veli Andaç Durak Rıfat Serdaroğlu 
Burdur Adana tzmir 

Sabri Yavuz v- Hannan özüberk Ali Şevki Erek ' 
Kırşehir Gaziantep Tokat 

Mehmet Dönen Bekir Sami Daçe 
Katay Adana 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI tLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, ilke 

olarak benimsiyoruz; ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeye Komisyon ilke olarak ka

tılmakta, ancak çoğunluğu olmadığı için katılamamakta; Hükümet katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul buyurduğunuz önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Aktarma 
MADDE 18. — a) Maliye ve Gümrük Bakanı; 
1. Münhasıran (100 - Personel giderleri) harcama kalemindeki ödeneklerle ilgili olarak, 

aynı kuruluş bütçesi içinde programlararası aktarma yapmaya, 
2. Kuruluş bütçelerinin (100 - Personel giderleri) tertiplerinde yer alan ödeneklerden yılı 

içinde kullanılması imkânı olmadığı tespit olunan miktarları, yine personel giderlerinde kulla
nılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibine aktarmaya, 

3. Hizrrçeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, malî yılı içinde hizme
ti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile ilişkilendiril-
mek suretiyle ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 
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4. 1993 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uy
gun olarak yıllık programda yapılacak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait öde
nekleri ilgili kuruluşlar bütçeleri arasında aktarmaya, 

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

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

.. aktarma yapılamaz. Ancak kamulaştırma ve bina alımında başlangıç ödeneğinin % 25'ine ka
dar ödenek eksiklikleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden kar
şılanabilir. İdarelerin kamulaştırma ve bina satın almak amacıyla bütçelerinde yer alan öde
nekler, kamu iktisadî teşebbüslerinden gayrimenkul (lojman hariç) satın alınması veya kira
lanmasında kullanılamaz. Ancak, bu hüküm doğrudan eğitim ve öğretime tahsis edilmesi şar
tıyla üniversiteler bakımından uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..; Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Millî Savunma 

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

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

uygulanması ve kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe 
işlemlerini ve düzenlemeleri yapmaya, 

b) Mevcut üniversitelerden yeni açılacak üniversitelere intikal eden enstitü, fakülte ve yük
sekokulların bütçelerinde yer alan ödenekleri, bu enstitü, fakülte ve yüksekokulların bağlan
ma üniversite bütçelerine aktarmaya, 

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

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

Yetkilidir; / . 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum t Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
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Geçen Yıllar Borçları -
MADDE 20. — Malî yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınama

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

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

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

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

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

aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. -
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Özelleştirme Gelirleri 
MADDE 21. — a) 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun,13 ve 14 üncü maddeleri çerçe

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
MADDE 22. — a) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerek

li modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları 
için malî yıl içinde yapılacak harcamalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve di
ğer aynî ve nakdî imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii icra Komite
since tespit edilecek esaslar dairesinde karşılanır. 
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b) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden yukarı
daki fıkra gereğince tespit edilecek miktarlarını Savunma Sanayii Destekleme Fonuna Ödeme
ye Millî Savunma Bakanı yetkilidir, 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : ^ 
Transferi Mümkün Olmayan Konsolosluk Gelirleri 
MADDE 23. — Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olma

yan ve 1992 yılı sonu itibariyle kullanılmayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üze
re, yılı bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktar
ları gelecek yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Yapılacak harcamaların esas ve usulleri Dışişleri Bakanı ile Maliye ve Gümrük Bakanınca 
müştereken tespit edilir. • 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...-Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet Karşılıkları 
MADDE 24. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan

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

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

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve ona
rımları için verilecek paralan; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı ku
ruluş bütçelerinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek 
kaydolan miktarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye, 

Yetkilidir. -
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
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Bağış, Hibe ve Yardımlar 

MADDE 25. — a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe olarak malî yıl içinde elde edile
cek imkânların Türk Lirası karşılıklarını gereğine göre bütçeye gelir veya ödenek ve gider kay
detmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile gele
cek her çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile 
bunların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine öde
nek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

c) 1993 Malî yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya 
diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cetvelinde bu adlarda 
açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gi
der kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayı üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenleri.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

Eğitim ve öğretim Ödenekleri 

MADDE 26. — Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye da
hil dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurtdışında kendi hesaplarına okut
turacakları öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu Kanuna bağlı 
(B) cetveline gelir ve bu öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere, (A) cetvelinde ilgili 
kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 

Özel ödenek ve Gelirlerin İptali 

MADDE 27. — Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlerle diğer özel ödenek ve özel 
gelirlerden; 

a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi 
bakımından yetersiz olanları, 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (25 000 000) lirayı aşmayan ve iki yıl dev
rettiği halde harcanmayanları, 

îptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
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Döner Sermaye Gelirleri 
MADDE 28. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner serma

yeli işletmelerin aylık gayrisafi hâsılatının °/o 15'ini ve sermayeye eklenmiş olsun veya olmasın 
kullanılmayan geçmiş yıl kârları dahty yıl sonu kârlarını Hazineye yatırtmaya Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir; Maliye ve Gümrük Bakanı bu oranı, döner sermayeler veya işletmeleri 
itibariyle sıfıra kadar indirebilir. 

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

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

BAŞKAN-—Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. ( 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Fonların ödenek ve Gelirleri 
MADDE 29. — Kanun, kanun hükmünde kararname; Bakanlar Kurulu kararı, yönetme

lik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonların her türlü gelirleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası nezdinde Hazine adına açılan hesaba yatırılır. 

Hesaba yatırılan miktarlardan, bütçeleştirilen fonlara ait olanların gelirleri genel bütçe
nin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Ancak, bütçeleştirilen fonların gelirlerinden, kapsam ' 
dışı fonlara ilgili mevzuatına göre ayrılması gereken pay veya kesintiler ife fonların kredi dö
nüşleri ve satış hâsılatları, bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmeden önce Merkez Ban
kasındaki hesaptan ilgili fonlara aktarılır. 

Bütçeleştirilen fonlar tarafından yürütülmesi gereken hizmetlerin gerektirdiği, giderler, bağlı 
oldukları kuruluşun bütçesindeki "77 Fonlara Ait Hizmetler" alt programında yer alan 900 
- Transferler harcama kalemindeki ödeneklerden karşılanır. Bütçelerin diğer tertiplerinde fon
lar için konulmuş olan ödenekler de bu harcama kalemine aktarılır. Fonlar harcamalarım ken
di usullerine göre yaparlar. 

Genel ve katma bütçeli kuruluş bütçelerinde yer alan "Fonlara Ait Hizmetler" alt progra
mındaki ödenekler ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesindeki fonlar yedek ödeneğini, 
fonların gelirlerindeki gelişmeler de göz önünde bulundurularak % 30 oranına kadar artırma
ya Başbakanın onayı üzerine Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Fonların borçlanma suretiyle elde ettikleri kaynakları gerektiğinde bütçenin ilgili cetvelle
rine karşılıklı gelir ve ödenek; diğer kaynaklarını bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline ge
lir, gerektiğinde karşılığında (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. Hizmetin başka bir kuruluşa gördürülmesi halinde bu hizmetin karşılığı olan 
miktarlar, doğrudan bu kuruluş bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. 

ödeneklerin kullanılması ve fon gelirlerinin tahsiline ilişkin olarak kendi mevzuatlarında 
yer alan hükümler yerine uygulanmak üzere gerektiğinde yeni esas ve usuller tespit etmeye Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşü üzerine Mali
ye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
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Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak; 
' a) Fonlar tarafından yürütülen hizmetler için bütçelerde tertiplenen ödeneklerin karşı

lıklarını kendi esas ve usulleri dairesinde harcanmak üzere ilgili fonların hesaplarına intikal 
ettirmeye, tahmin fazlası gelirleri ödenek kaydetmeye ve kuruluş bütçelerindeki fon ödenekle
rini diğer kuruluş bütçelerinin fonlara ilişkin tertiplerine aktarmaya Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakanın görüşü ve Başbakanın onayı, üzerine, 

b) Aynı kuruluş bütçesindeki fon ödeneklerini programlararası aktarmaya ilgili Baka
nın teklifi üzerine, 

Maliye ve Gümrük Bakanı, 
c). Uygulamada ortaya çıkan sorunları çözmeye, süreleri tespit etmeye fon sorumluları 

tayin etmeye ve gerekli denetimleri yaptırmaya, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. 
Bütçeleştirilmeyen fonların Merkez Bankası nezdindeki hesapta toplanan gelirlerinin ne 

kadarlık bölümünün bütçeye gelir kaydedileceğini ve buna ilişkin usul ve esasları tespit etmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın tek
lifi üzerine Başbakan yetkilidir. 

2499 sayılı Kanuna göre kurulan Sermaye Piyasası Kurulu Fonuna genel bütçeye yapıla
cak kesinti dışında bu madde hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

ÎKÎNCİ KISIM 
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM . 
Devlet Borçları 

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

9 ncu maddesi uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yürütülür. 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, malî yıl içerisinde ödene
cek dış ve iç borç anaparaları ile dış ve iç borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel hesaplarda 
izletmeye, malî yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilendirmeksizin 
yapmaya yetkilidir. 

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

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

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

f) Devlet borçlarının yönetimi ve muhasebesi ileılgili esas ve usuller Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte düzenlenir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önerge yardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1993 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 30 uncu maddesinin (b) fıkra
sının metinden çıkarılmasını, diğer fıkraların ise buna göre harflendirilmesîni arz ve teklif ederiz. 

Haydar Oymak Uluç Gürlcan Ali Dinçer 
Amasya Ankara Ankara 

Algan Hacaloğlu İbrahim özdiş 
İstanbul Adana 

Gerekçe : 
Son yıllarda devlet borçlarının olağanüstü düzeyde arttığı, koalisyon Hükümetinin de haklı 

olarak bundan ciddî şekilde yakındığı bilinmektedir. 
Bu madde, enflasyonu körükleyen iç ve dış. borçların artmasına neden olmaktadır. Ayrıca 

1993 malî yılı bütçesinden net bakiyesi 53,2 trilyonu bulacağı peşinen kabul edilen böyle önemli 
bir kalemin hesaplarının bütçe dışında tutularak Meclis denetimi dışına çıkarılmasının demok
ratik ülkelerde kabul edilebilirliği yoktur. 

Teklif, borçların Meclis denetimine alınmasını amaçlamaktadır. 
BAŞKAN r - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?,. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

\ • • • . 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
tç Borçlanma 
MADDE 31. — a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan malî yıl 

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

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

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

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

1993 yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların vergi istisnalarını kaldırmaya veya uygulana
cak oranları, yürürlükteki oranlar içinde kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?,. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

2974, 3836 ve 1211 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 

MADDE 32. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borçlarının Tahkimi 
Hakkında Kanun ile 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının 
Tahkimi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olu
nan borçlar için 1993 yılında yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda ala
caklı kuruluşlara özel tertip devlet iç borçlanma tahvili vermeye, 

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

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 

c) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 61 inci maddesi gereğin
ce yeniden değerleme farklarından doğan ve doğacak borçların 1993 yılında yapılacak ödeme
leri için özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etmeye ve bu tahvillerin vade, faiz ve sair 
şartlarını belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ile, 

Başbakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Ypk. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

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

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

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

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

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

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

veya sözleşme tasarıları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmeden satın alma işlemi ger
çekleştirilemez ve ilgili miktarların dış borç kayıtları yapılamaz. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
gerektiğinde dış borçlanma ile ilgili bütçeleştirme işlemleri yapılmadan önce (ilgili miktarların 
ödenek', gider ve dış borç kayıtları daha sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakını ve sözleşme 
tasarısını vize etmeye yetkilidir. 

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

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

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

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi 
MADDE 34. — a) Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, yabancı bankalar ve yabancı 

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

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

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

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

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

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

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
h) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçerlidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

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

ması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi 
anlaşmaları yapmaya ye projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finansman ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak şartlarla (10 000 000) ABD Dolarına 
kadar olan borçlanmaların yapılmasına Hazine ve Dış Ticareti Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. ^ 
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b) Bu gibi anlaşmalar ve savunma borçlanmalarına ilişkin kredi anlaşmaları bütçe ka
nunları hükümlerine dayanılarak yapılmış olup, Bakanlar Kurulunca uygun görülen diğer kre
di anlaşmaları gibi Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girerJ Bu kararnameler 3İ.5.1963 tarih 
ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

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

d) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Borç Verme ve Hibe Anlaşmaları 
MADDE 36.. — a) Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke kredi kuru

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi.oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kaburetmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hazine İşlemleri 

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

mevsimlik dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek,.uygulan
makta olan para politikasını yönlendirmek amaçları ile malî yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, 
genel bütçeden hazine yardımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunla kurulmuş fon
lara en çok bir yıl vadeli hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, satı
lacak hazine bonolarının çeşitlerini, miktarını, satış usul ve esasları ile şartlarını tespite, 14.1.1970 
tarih vĞ 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esaslarına göre T.C. Merkez Bankasından kısa 
vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
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Hazine bonolarının faizleri ve genel giderleri bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle 
karşılanır. . 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Çeşitli Saymanlıklardaki Değerlerin Hazineye Geçişi 

MADDE 38. — Maliye ve Gümrük Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle hazi
ne hesapları dışında kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarını 
Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli önlemle
ri almaya yetkilidir. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yönetim ve sorum
luluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Geri Verilecek Paralar . 

MADDE 39. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek, paraların ke
sin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı olduğu Bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri ,^ 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları 

MADDE 40. — 1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşların, 1992 
yılı kârlarından Hazineye isabet eden tutarları, 

a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın; 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kay
detmeye, 

b) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları alacakla
rına mahsup edilmek üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 
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2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1991 ve önceki yıllara ait kâr paylarından 
Hazineye isabet eden tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu .Bakanın ta
lebi üzerine Bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zararları ala
cakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya, 

Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?., Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Kamu Ortaklıkları ve İştiraklerinde Sermaye Değişikliği ( 

MADDE 41. — 1. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi tedbirlerini 
uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve finans
man programlarının gereklerini yerine getirmek ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerini uygulamak amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katili nması ve her türlü sermaye paylarının 
satın alınmasına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadî te
şebbüslerine ve katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devraldırmaya, 

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

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

rine, mahiyetine göre, bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanı, Yetkilidir. 

2. a) Kamu iktisadî teşebbsüleri ve bağlı ortaklıklarının 1992 yılı sonu itibariyle; 
aa) Hazineye, fonlara, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan vadesi geçmiş borçlarını, hazi

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

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

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

b) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin T.C. Ziraat Bankasına olan destekleme kredi
si borçlarının ödeme zamanı ve şartlarını belirlemeye, gerektiğinde söz konusu birliklerin gö
rev zararı alacaklarına karşılık olmak üzere Ziraat Bankasına olan bu borçlarının Hazinece 
devralınmasıni sağlamaya, . . * ' ' . 

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

sapları ile ilgilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Mali
ye ve Gümrük Bakanı, 

Yetkilidir. 
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3. a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin 1993 yılı finansman ihtiyacını karşılamak amacıy
la ikrazen verilmek ve 25 000 000 000 000.lirayı aşmamak, 

b) İkinci fıkra uygulaması çerçevesinde işleme tabi tutulan kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
bağlı ortaklarının Hazine devirleri dış kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya göre -
devralınabilecek borçların miktarı ile sınırlı kalmak, 

Kaydıyla Hazine tarafından özel tertip Devlet tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tahviller iç borç
lanma ile ilgili maddedeki limitin dışında olup, vade, faiz ve sair şartları Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : . 
Hazine Kefaletleri 

MADDE 42. — a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin destekleme alımları ve diğer faaliyetleri 
ile ilgili finansman ihtiyaçları için yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye, 

b) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi, sigorta ve garanti faaliyetleri nedeni 
ile yüklendiği işlemlerden doğabilecek politik riskleri garanti etmeye ve bu risklerden doğabi
lecek zararları ödemeye, 

Hazine ve Diş Ticaret Müsteşarlığının bağlı plduğu Bakan yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kamu Personeline İlişkin Hükümler * • ' • 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özlük Hakları 

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

MADDE 43. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesi 
uyarınca gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde (740) katsayısı uygulanır. 

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

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca ça
lıştırılan sözleşmeli personelin sözleşme ücret tavanı (16 000 000) lira olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyle ilgili Sayın Uluç Gürkan ve arkadaşlarınca verilmiş bir önerge vardır, önerge, 
katsayısının 740'tan 800'e yükseltilmesini amaçlamaktadır. Gider artırıcı mahiyeti münasebe
tiyle önergeyi işleme koymuyorum. 

Maddeyi okunmuş haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
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İkramiye ve Diğer ödemeler 
MADDE 44. — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile ek ve deği

şikliklerine göre verilen ve aynı Kanunla belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulu
nacak ikramiyenin ödenmesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7,1983 tarih ve 2867 sayılı 
Kanunla değişik 60 met maddesinin 3 üncü fıkrasında bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edi
len ikramiye katsayısı olarak 1993 yılında devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı 
uygulanır. 

b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya ka
dar, aynı Kanunun 164 üncü maddesine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapılacak güm
rük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynî madde uyarınca iş sahiplerinden tahsil edilerek 
emanete alınan ücretlerden en az yarısı 164 üncü madde hükümlerine göre belirlenecek hak 
sahiplerine Ödenir. Bu ücretlerden kalan paraların söz konusu Bakanlık (bağlı kuruluşlar da
hil) personeline ödenmesine veya anılan Kanunun 161 inci maddesinin 4 üncü bendinde belirti
len amaçlarla kullanımına yahut kısmen ya da tamamen hazineye irat kaydına ilişkin esasları 
belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

1615 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi hükmünden yukarıdaki fıkrada belirtilen işlerde 
görevlendirilen diğer bakanlıklar personeli ile bu işlerde fiilen çalışan saymanlık memurları 
ve diğer memurlar da yararlandırılırlar. 

c) Yataklı tedavi kurumlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde ve
ya hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kuru
munca izin kullanmasına imkân verilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı persone
line, bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekli düzenleme yapılıncaya kadar 
almakta oldukları özel hizmet tazminatı tutarının % 5'i her bir nöbet günü için (nöbet süresi 
8 saatten az olmamak üzere) ayrıca ödenir. Ancak ayda 8 nöbetten fazlası için ödeme yapıl
maz. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

Bu fıkra hükmü üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükse
köğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Tayın Bedeli 
MADDE 45. — a) Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 

tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın 
bedeli, günlük er istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde öde
necek tayın bedelinin aylık tutarı (700) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılma
sı sonucu bulunacak miktarı geçemez. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi.oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
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İKÎNCİ BÖLÜM 
'İstihdam Esasları 

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

döner sermayeli kuruluşlara, kanunlarla kurulan fonlara, kefalet sandıklarına ve hizmetlerini 
genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlara tahsis 
edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1992 tarihi itiba
riyle boş olanlar ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama ama
cıyla kullanılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının iznine tabidir. Ancak, mecburî hizmetli per
sonel, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde olan
lar, yükseköğretim kurumu öğretim elemanları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 
uncu maddesi uyarınca istisnaî memuriyetlere atanacak olanlar için izin aranmaz. 

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

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

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

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

yükümlü oldukları kadar atama yapmaya mecburdurlar. 
c) 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun değişik 17 nci maddesine göre hükümlü 

çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının °7o 3'ünden 
az ve °/o 5'inden fazla olmamak üzere, işçi kadro ve pozisyonu ayırmak zorundadırlar. 

d) Genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon saymanı kadroları ile kat
ma bütçeli kuruluşların sayman kadrolarından Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görü
lenler gerektiğinde bu Bakanlığın kadro cetvellerine eklenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Sözleşmeli Personel 
MADDE 47. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli ku

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

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında diğer ka
nun hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirten 
cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, 1993 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına vize ettirmek zorundadırlar. 
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özel kanunlar uyarınca kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılan sözleşmeli perso
nelin unvan, sayı ve ücretleri vizeye tabi değildir. Ancak kuruluşlar bunlara ait tip sözleşme 
örneklerini 1993 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirmek ve 
her ay bu şekilde çalıştırdıkları sözleşmeli personelin isim, unvan, kadro derecesi ve sözleşme 
ücretlerini gösterir cetvelleri ertesi ayın sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına bilgi için 
göndermek zorundadırlar. , 

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

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 
ncı maddesi ve özel kanunları uyarınca 1992 malî yılında sözleşme ile çalıştırılanlardan 1992 
malî yılında görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin 
Ocak-Şubat ve Mart aylarına ait sözleşme ücretleri, sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki 
kanunî işlemleri tamamlayıncaya kadar 1992 malî yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, ye
ni sözleşmeleri esas alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra yapılmak Üzere, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı vizesi aranmaksızın ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Geçici. İşçi Pozisyonları 
MADDE 48. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner 

sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, hizmetlerini genel ve katma bütçelerin transfer 
tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşların 1.1.1993 tarihinden itibaren 30 iş 
gününden fazla süre ile çalıştıracakları, geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları ilgili bakanlığın 
onayı alınmak suretiyle 31.1.1993 tarihine kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilecektir. 

1993 Malî Yılında, kanunla, uluslararası antlaşmalarla veya 1993 yılı programı ile kurul
ması veya genişletilmesi öngörülen birimler için yapılacak yeni vizeler dışında, 1992 Malî Yı
lında vize edilmiş miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. 

Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun gö
rüşü ile başka unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Birimlera-
rası ve kuruluşlararası aktarmalarda da aynı usule uyulur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre, Sayıştay 
Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. . < 

Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz. ' 
Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 1.1.1993 tarihinden itibaren 30 iş gü

nünden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları ilgili Bakanlığın 
onayı alınmak suretiyle 31.1.1993 tarihine kadar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına vi
ze ettirilir. 
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Vize edilen geçici iş pozisyonları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca başka un
vanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. 

Vize ettirilen cetvellerin bir örneği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 
Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz. , 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

' Müteakip maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

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

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

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

ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sayılı Muhasabei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi 
uyarınca silinmesi Malî Müşavire Encümeni tarafından uygun görülen kişi borçlarından, tuta
rı (30 000 000) liraya kadar olanlarının kayıtlardan çıkarılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. Bu miktarı aşan kişi borçlarının terkini Türkiye Büyük Millet Meclisininşonayına 
bağlıdır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 131 inci maddesi ile terkin yetkisi Maliye ve 
Gümrük Bakanına verilmiş olan, ayniyat ve nakit saymanları ile gelir ve ödemelerle ilgili me
murların zimmetlerinden 30 000 000 lirayı aşanlarının terkin listeleri bütçe uygulama sonuçla
rı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir. 

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

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

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak doğacak aksaklıkla
rı gidermeye, vergi dairelerinin müfredat ve mutabakat hesapları arasındaki uyumsuzluğun gi
derilmesi amacıyla denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farklan terkine yetkilidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Saymanlık Görev ve Sorumluluklarının Devri \ : • 
MADDE 52. -— 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununda saymanlara verilen görev 

ve yetkilerin bir kısmını gerekli görülen hallerde müdür yardımcılarına devrettirmeye, devir ile 
ilgili esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Saymanlar hakkındaki sorum
luluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki verilenler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
i 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 
MADDE 53. — a) Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile kamu iktisadî te

şebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları; uluslarara
sı kuruluşlara üye olabilmek ve kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği halen üye
si bulunulan uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluşlara her yıl katılma paylarını ödeyebil
mek için, mevzuatın gerektirdiği diğer işlemlerin yanısıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan Ba
kanlığın teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığından ön
ceden izin alacaklardır. -

b) Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası anlaşmalar, kanun ye 
kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına (iye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemle
rine (katılma payı ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenleri.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yurt Dışı Seyahatleri 
MADDE 54. — Genel ve katma bütçeli idarelerle diğer kamu kurum ve kuruluşları perso

nelinde yurt dışına yapılacak seyahatlerde kendi bütçelerindeki ödeneklerden harcama yapa
bilmesi için azamî ölçüde millî havayollarına ait uçakların (Sermayesinin en az °/o 51'i Türki
ye'de mukim gerçek veya tüzelkişilere ait olan) kullanılması zorunludur. Bu konudaki esas ve 
usulleri tespite Ulaştırma Bakanlığının görüşü üzerine Malîye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
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Vatanî Hizmet Tertibi ile İlgili Aylık Göstergeler 

MADDE 56. — Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanmış aylıkların gösterge rakamları, ken
dileri için 1 500, dul eşleri için 1 150, diğer yakınları için 850 olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Kamu Konutları 

MADDE 57. — 9 Kasım 1983 tarih ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 5 inci mad
desinin 1, 2 ve 4 üncü fıkraları ile 6 ncı maddesi 1993 Malî Yılında uygulanmaz. 

Yurt içindeki kamu konutlarından 1993 yılında beher metrekare için kerpiç, ahşap, bağ
dadî ve benzerlerinde (1 000) TL; kalorifersiz konutlarda (1 500) TL; kaloriferlilerde ise (2 000) 
TL. .kira alınır. , 

Kamu konutlarının yakıt ve işletme giderleri ile bakım ve onarım giderlerinin karşılanma
sı ile ilgili esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 58. — 17.7.1991 tarihli ve 437 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 

1 inci maddesiyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı bölümünden çıkarılan yurt dışı kadrolarda görev yapan personel görev 
sürelerinin bitimine kadar görevlerine devam ederler. Bu süre içinde eski kadrolarına ait aylık, 
ek gösterge ve her türlü haklarını şahıslarına bağlı olarak alırlar ve yurt dışında sürekli görev
de bulunan memurların yararlandıkları diğer her türlü haktan yararlanırlar. Ayrıca idarî göre
vin yerine getirilmesi için mevzuat uyarınca yapılması gerekli olan diğer ödemeleri Devlet adı
na yaparlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Uygulanamayacak Hükümler 

MADDE 59. — a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 
tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) fıkrası. 

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Üç Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun 
ek 3/d üncü maddesi, 

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

Hükümleri, 1993 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) cetvelinin ilgili tertiplerine konul
muş ödenek tutarları düzeyinde uygulanır. 

b) 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin36 
ncı maddesinin 4 üncü fıkrası, bu Kanunun "Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Kârları" başlıklı 
maddesi hükümleri çerçevesinde uygulanır. 
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e) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 60 inci maddesinin 6 ncı 
bendinin a/l fıkrasında yer alan ikramiye oranları 1993 malî yılında sırasıyla (Yüzde on) ve 
(Yüzde doksan) olarak uygulanır. 

d) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla değişik 
1 inci maddesi uyarınca belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat top
lamı üzerinden ayrılacak payların hesaplanmasında ve dağıtımında; aynı Kanunun 3239 sayılı 
Kanunun 131 inci maddesi ile değişik geçici 3 üncü maddesinde 1986 yılı için tespit edilen ni
spetlerin uygulanmasına 1993 yılında da devam olunur. 

e) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve ti Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun "Payların Hesaplanması ve Dağıtımı" başlıklı 
değişik 1 inci maddesinin dağıtıma ilişkin esasları 1993 yılında uygulanmaz. Bunun yerine söz 
konusu madde uyarınca 1993 yılında ayrılacak payların belediyelere dağıtımı, belediyelerin nü-
fusları, kalkınmışlık dereceleri, malî kaynakları ve turistik durumları göz önünde bulunduru
larak İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca birlikte tespit edile
cek ve Başbakanlıkça uygun görülecek esas ve usuller çerçevesinde yapılır. 

f) 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 18.5.1989 tarih ve 3558 sayılı Kanunla değişik 
39 uncu maddesinin (a) bendinin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ye 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılanv% 16'Iık payın bölüşüm ve ödenek kay
dına ilişkin hükmü; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan % 16'lık pay, Başbakanın onayı ile bu kuruluşlar ara
sında paylaştırılır. Bu paylar bir yandan ilgili Katma Bütçeli Kuruluşların (B) işaretli cetvelleri
ne özel gelir, diğer yandan aynı kuruluşların bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak özel 
tertiplere ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl büt
çelerine devren gelir ve ödenek kaydolunur, şeklinde uygulanır. 

g) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Kanunla değişik 14 üncü mad
desinin (f) fıkrasındaki oran 1993 malî yılında (% 0) olarak uygulanır. 

h) (1) 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı Kanu
nun 6 ncı ve 1.5J930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanunun 
5 inci maddesi; 

(2) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununun 2 nci 
maddesi; 

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

(4) 2.1.1964 tarih ve 195 sayılı Basın - İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 42 ve 43 
üncü maddeleri (özel Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları ile bunların aynı Kanunun 
29 uncu maddesinin (b) bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkında); 

(5) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci bendi; 
(6) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci maddesi, (İhtiyaçların kamu kuruluşla

rından karşılanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.) ; 
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(7) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinin 2 nci fıkrası; 
(8) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 

inci maddesinin (i) bendi ve son paragrafı; 
(9) 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile aynı Kanu

nun 3 üncü maddesi, 
(10) 10.2.1954 tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 27 nci maddesine bağlı (1) sayılı 

cetvelin "Açıklama" bölümünün 1 inci bendi (kimlerin ve hangi hallerde uçakla seyahat edebi
leceği konusundaki esas ve usuller, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.) 

(11) Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadî 
teşebbüslerine yapılacak "İktisadî Transferler ve Yardımlar Hakkında" 8.6.1959 tarihli ve 7338 
sayılı Kanun hükümleri, 

(12) Bu kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen fonların özel kanunlarında yer alan ve 
bu maddeye aykırı olan hükümleri; ' 

1993 malî yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

. Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 60. — Bu Kanun 1.1.1993 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 61. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, N 

c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı, 
d) Diğer,hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı, 
Yürütür. ' 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylaması bu 

sabahki birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
5. —1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun

luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 223) 

BAŞKAN — Şimdi, 1991 yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısının 1 inci maddesi
ni tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım : 
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1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi 
MADDE 1. — Genel Bütçeli idarelerin 1991 Malî yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere toplam (129 235 752 263 100) lira olarak gerçekleşmiştir. 
BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha önce kabul edilen cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : " 
Gelir Bütçesi % 

MADDE 2. -— 2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü 

1 

2 

3 

G e l i r i n ç e ş i d 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler.. 

ı 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

77 950 000 000 000 

9 880 000 000 000 

16 721 000 000 000 

Tahsilat 
Lira 

78 642 770 254 200 

3 926 404 705 600 

12 919929 089 700 

TOPLAM 104 551000000000 95 489104 G49 500 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. v 

özel Kanun Gelirleri — 883 420 938 700 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL. TOPLAM 104 551000000000 % 372 524 988 200 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi bağlı cetvelin kabul edilen bölümleriyle birlikte, oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Nazım Gider ve Gelir , 
MADDE 3. — Toplam (22 887 281 692 300) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar 

gider yapılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın tiye?.. Yok. • , ' • • ' ' 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Denge . 
MADDE 4. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 

(32 863 227 274 900) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (4 259 659 903 800) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Devredilen Ödenek 
MADDE 6. — 1991 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 

(667 365 906 000) liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : -
tptal Edilen Ödenek 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı yılı içinde kullanılan ve 

devredilenler dışında kalan (4 997 955 473 700) liralık ödenek iptal edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : * 

Devlet Borçlan 
MADDE 8. — Bağlı Devlet Borçları uygulama sonuçları Kesinhesap cetvellerinde ayrıntı

sı gösterildiği üzere 31.12.1991 tarihi İtibariyle; 
a) (61 795 445 000 000) lirası orta ve uzun vadeli, (31 847 415 000 000) lirası kısa vadeli 

olmak üzere toplam (93 642 860 000 000) lira iç borç, 
b) (133 967 561 411 000) lirası Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait, 
(34 313 971 834 000) lirası da Hazine Garantisi olmak üzere toplam 
(168 281 533 245 000) lira dış borç, 
Mevcuttur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 9 . — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. Açık oylaması sabahki birle

şimde son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
4. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko

misyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) 
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BAŞKAN — Şimdi Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 1 inci 
maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım : 

KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
1993 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

ödenekler, öz Gelirler, Hazine Yardımı 
MADDE 1. — a) Katma Bütçeli İdarelerin 1993 yılında yapacakları hizmetler için (59 491 

192 000 000) lira ödenek verilmiştir. 
b) Katma bütçeli idarelerin 1993 yılı gelirleri (2 000 000 000 000) lirası öz gelir, (45 969 

619 000 000) lirası Hazine Yardımı (11 521 573 000 000) lirası yükseköğretim kurumlarının cari 
hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam (59 491 192 000 000) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağlı Cetveller 

\ • . . . 
, MADDE 2. — Katma Bütçeli idarelerin, 

1. ödenek dağılımı (A) işaretli, 
2. Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli, 
3. özel hükümlerine göre 1993 yılında tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunacak gelir 

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

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

İKİNCİ KISIM 
İdarelere İlişkin özel Hükümler 

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

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

v BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum ; buyurun. 
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özel ödeneklere ilişkin İşlemler 

MADDE 4. — a) Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri; 
Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları gerçek ve tüzelkişi
lerden vaki olacak hizmet taleplerini kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esasları 
dahilinde ve bedeli mukabilinde yerine getirmeye yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak paralar, 
bir taraftan adı geçen kuruluşlar bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. Ayrıca, 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci 
maddesi gereğince, geçici ücretli olan yol, köprü ve tünellerden elde edilen her çeşit gelirleri 
de aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve işletmesinde kullanıl
mak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bir taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe
sinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir; diğer taraftan (A) işaretli cetvelde 
açılacak ilgili tertibe ödenek kaydolunur. 

Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden önceki yılda harcanmayan kısımları cari yıl bütçesine 
devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

İşin gerektirdiği hallerde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin 
ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcama yapılabilir. 

Yapılan harcama tutarı kadar ödeneği, özel tertipten, önceden harcama yapılan tertibe 
aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun ge
reğince yürütülen içme suyu tesisleri ile ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedel
ler taksitlerinin ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler, 2.2.1981 
tarih ve 2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere ayrılan paylardan İller Bankasınca kesilerek 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenlör... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesinden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine 
Yapılacak Aktarmalar 

MADDE 5. — 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit 
spor, saha ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin 
(A) işaretli cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 21.5.1986 tarih 
ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine aynı amaçla aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum ; buyurun. 

Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Sağlanacak Gelirler 

MADDE 6. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin "Futbol Mü
sabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir" tertibinde kayıtlı kaynaktan 
sağlanacak gelir fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük 
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onarımlarında kullanılmak üzere, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan Özel 
gelir diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum ; buyurun. 
Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 7. — 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Telsiz Kanununda yer alan Telsiz 

ve Monitör Hizmetlerinin yürütülmesini teminen, Telsiz Genel Müdürlüğünün (B) işaretli cek 
velinde yer alan "Ücret Gelirleri" tertiplerinde kayıtlı kaynaktan sağlanan gelir fazlalarını, Telsiz 
Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe bir taraftan gelir, diğer 
taraftan açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları ertesi yıl bütçesine devren gelir ve öde
nek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesinin (B) işaretli cetvelin

de yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını "1993 Yılı Programının Uygulanması, Koor
dinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre 1993 yılında yatırım programına alı
nacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, 
diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Hükümler 
MADDE 9. — a) Yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları 

ve teksirlerin satış bedelleri Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları endeksine göre, yük
seköğretim kurumları tarafından her yıl yeniden tespit edilir. 

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre özel ödenek kaydolu
nan miktarlar üniversite adına millî bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır ve harcama
lar bu hesaptan yapılır. 

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre kısmî zamanlı olarak 
çalıştırılacak öğrenciler hakkında; 1475 sayılı İş Kanununun işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 
hükümleri ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası 
ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümleri uygulanmaz, 
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d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğren
cilerin her türlü tedavi giderlerinin karşılanması için, üniversite bütçelerinde tertiplenen trans
fer ödeneklerinin karşılıkları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller çerçeve
sinde kullanılmak üzere üniversite adına millî bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. 

e) Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinin "420 - öğrencilere Yapılacak Sosyal Transfer 
ve Ücret ödemeleri ile Üniversitenin Her Türlü Cari Giderleri" faaliyetlerinde yer alan öde
nekleri iptal etmeye ve bu iptalle ilgili bütçenin (A) ve (B) işaretli cetvellerinde gerekli tüm iş
lemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi ile İlgili İşlemler 
MADDE 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yıl içinde mey

dana gelebilecek gelir fazlalarını bu Genel Müdürlüğün cari hizmetlerinde ve "1993 Yılı Prog
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yatırım 
hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde; hizmet, tüketim malları ve malzeme alımların
da, demirbaş giderleri ile diğer ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, diğer 
yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Matiye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe. Kanununun Uygulanacağı 
MADDE 11. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu 

hükümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 

. MADDE 12. — Bu Kanun 1.1.1993 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 13. — Bu Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı, 
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. b) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler ile ilgili hükümlerim Maliye ve Gümrük ve 
Millî Eğitim Bakanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümle
rini Maliye ve Gümrük ve Bayındırlık ve tskân Bakanları, 

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük 
ve Sağlık Bakanları, 

e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hü
kümlerini Maliye ve Gümrük ve Tarım ve Köyişleri Bakanları, 

f) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Orman Bakanları, 
g) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanları, 
h) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Ulaştırma Ba

kanları, • . ' " ' • 
Yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Açık oylaması, sabahki birle

şimde son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 

5. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S, Sayı
sı : 219) 

BAŞKAN — Şimdi, Katma Bütçeli İdarelerin 1991 MaK Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı
nın 1 inci maddesini tekrar okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 

1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
Gider Bütçesi ^ \ 
MADDE 1. — Katma Bütçeli İdarelerin 1991 Malî Yılı Gideri Bağlr(A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere toplam (24 399 455 291 600) lira olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

Gelir Bütçesi ' , 
MADDE 2. — Katma Bütçeli idarelerin 1991 Malî Yılı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 

gösterildiği Üzere toplam (24 109 930 916 700) lira olarak gerçekleşmiştir. 

- BAŞKAN —- Maddeye bağlı (B) cetvelinin bölümlerini okutup oylarınıza sunacağım : 
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Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

1 Vergi Gelirleri 78 919 000 000 91 390 727 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 601206 000 000 552 705 469 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 16 119 903 000 000 21 430 263 460 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Kanun Gelirleri. — 2 035 571258 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 16 800 028 000 000 24109 930 916 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edilmiş bulunan bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede yazılı gelirler arasında 

(289 524 374 900) liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler..., Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum .* 
Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (489 898 070 800) liralık 

ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : k 

Ertesi Yıla Devreden Ödenek 

MADDE 5. — 1991 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 
(191 716 153 000) liralık özel ödenek, ertesi yılda ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
İptal Edilen Ödenek 

MADDE 6. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı yılı içinde kullanılan ve 
devredilenler dışında kalan (817 621 635 500) liralık ödenek iptal edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
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Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN-—Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. "Vbk. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. /•-<.< 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir; oylaması, sabahki bir

leşimde son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, bu yoğun ve verimli çalışmanızın nihayetinde bütçenin tümü üzerin

de son görüşmeleri yapmak için 25.12.1992 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 0237 

IV — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon-îhsaniye İlçesi Bayramaliler Kö

yünde yapılacak olan gölete ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'-
nin yazılı cevabı (7/452) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

H. İbrahim özsoy 
; Afyon 

Afyon tli thsaniye tlçesi Bayramaliler Köyünde yapılacak olan Gölet'in 1984 yılından beri 
fizibilite raporları tamamlanmış bulunmaktadır. 

Soru : Bu gölet yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne zaman yapılacaktır? 

TC. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 24.12.1992 

ÖzelKalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM. 2-1010 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Kan. Kar. Md: lüğünün 12. 11. 1992 tarih ve A.01.0.GNS.Ö. 10.00.02-7/452-2764/13805 

sayılı yazısı. ı 
• r • • • • ' • • • • . , • • • 
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Afyon Milletvekili Sayın H. İbrahim özsoy'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Afyon îli, thsaniye tlçesi, Bayramaliler Köyüne sulama göleti yapılabilirliği hususu Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1979 yılında etüd edilmiştir. 
Yapılan bir dizi etüd sonucunda, Bayramaliler Köyü için planlanan gölet yeri ve gölet hav

zasının neojen yaşlı türlerden oluştuğu tespit edildiğinden, etüd jeolojik bakımdan olumsuz 
neticelenmiştir. 

Bu itibarla adı geçen göletin yapılması mümkün görülmemektedir. 
, Arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş-Süleymanlı Kö
yü sulama kanalı ve Kışla Obası içme suyu şebekesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanı Necmettin CevherVnin yazılı cevabı (7/465) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan yazılı soru önergemin Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından cevaplandı

rılmasına delaletinizi saygıyla arz ederim. 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : "Kahramanmaraş Merkez Süleymanlı Köyünün; 
1. Sulama kanalı ne zaman yapılacak? 
2. Kışla obası içme suyu şebekesi ne zaman yapılacak?" 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 24.12.1992 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2 - 1009 . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Kan. Kar. Md. lüğünün 12.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/465-28111/13884 
sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Kahramanmaraş - Merkez - Süleymanlı Köyü tarım arazilerine sulama suyu temini konu

su ve aynı köyün Kışlaobası mezrası içmesuyu konusu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
yatırım programı teklifleri arasında yer almakta olup, bütçe imkânları nisbetinde adı geçen 
projelerin uygulanmasına çalışılacaktır. 

Arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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3. — Kütahya Milletvekili AhmetDerin'in, Kütahya ilinin sondaj makinesi ihtiyacına ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/500) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevheri tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 

619 köye sahip ve birçok köyünde içme suyu problemi olan Kütahya İlimizde tek sondaj 
makinesi bulunduğundan ihtiyaca kâfi gelmemekte, programdaki 39 köyün dahi sorunu çözü
lememiştir. , -

Bu açıdan ilimize geçici de olsa ilave bir. adet sondaj makinesi vermeyi planlıyor musunuz? 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 24.12.1992 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2 - 1018 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Kan. Kar. Md. lüğünün 18.11.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10?00.02-7/500-2894/14121 

sayılı yazısı. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, "Kütahya İlinin Sondaj Makinesi İhtiyacı" 

hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
İllerdeki sondaj faaliyetleri Köy Hizmetleri Bölge Müdürlükleri emrindeki sondaj maki

neleri tarafından yürütülmekte olup, mevcut 65 adet sondaj makinemizden 4 adedi, Afyon, 
Eskişehir, Kütahya ve Uşak İllerinin bağlı bulunduğu Köy Hizmetleri 14 üncü Bölge Müdürlü
ğü emrinde bulunmaktadır. 

Kütahya İlinde, 20.11.1992 tarihine kadar 15 adet sondaj kuyusu açılmış olup, mevcut im
kânlarla sondaj programının azamî şekilde uygulanmasına çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

' Tarım ve Köyişleri Bakanı 

4. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan 'in, Sakarya-Pamukova Eskiyayla Köyü içme suyu 
projesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/505) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 
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Sorular : 
Sakarya tli Pamukova İlçesi Eskiyayla Köyü içme suyu projesi ile ilgili olarak, 
1. Yatırıma hangi yıl başlanmıştır. ' 
2. Yatırıma başlarken projenin su toplanması, depolanması, pompa istasyonu ve sair un

surlarının etüd ve tatbikat projeleri hazır mıydı? 
3. Pompa istasyonu terfi binası ile Enerji Nakil Hattının halen yapılmamış ve moto pomp-

ların tesis edilmemiş olmasının sebebi nedir? 
4. Yapılmış olan 25 metreküplük su toplama deposunun 3.11.1992 tarihinde yıkılarak or

tadan kaldırılma sebebi nedir? 
— Proje hatası mıdır? 
— İnşaat hatası mıdır? 
5. Yıkılan su deposunun inşaat maliyeti nedir? 
Müteahhit veya taşarona hangi tarihlerde ne kadar ödeme yapılmıştır? 
6. Deponun yıkımına sebep olan sorumlular hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 
7. Deponun yıkılması ile meydana gelen zarar kimden ve nasıl tazmin edilecektir? 
8. Projenin tamamlanıp Eskiyayla Köyüne su verilmesi ne zaman,mümkün olacaktır? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 24.12.1992 

Özel Kalem Müdürlüğü " 
Sayı : ÖKM : 2 - 1039 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: Kan. Kar. Md. lüğünün 23.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lÖ.00.02-7/505-290/14128 

sayılı yazısı. 
Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Eskiyayla Köyü içmesuyu inşaatına 1991 yılında başlanmıştır. 
2. İnşaatın başlamasına engel teşkil, etmeyen Enerji Nakil Hattı Projesi dışında kalan 

diğer projeler inşaatın başlamasından önce 1991 yılında hazırlanmıştır. 
3. Terfi Binası ve Enerji Nakil Hattı projesi 1992 yılında tamamlanmıştır. Motopomp 

tahsisi inşaatın tamamlanmasından sonra yapılacaktır. 
4. 25 m"Iük biriktirme deposunda inşaat hatası olup, taşaron tarafından fen ve sanat 

kaidelerine uygun yapılmadığından yıktırılmıştır. , 
5. Yıktırılan biriktirme deposunun keşif bedeli 5.5 milyon TL., taşarona yapılan ödeme 

ise 4.3 milyon TL. dir. 
6. Biriktirme deposunu fen ve sanat kaidelerine uygun yapmadığından dolayı taşaron 

sorumlu olup, istenilen vasıflarda yeniden yapması için kendisinden taahhüt alınmıştır. 
7. Deponun yıktırılmasından doğan zarar, taşarona yeniden yaptırılarak tazmin edile

cektir. Yapmadığı takdirde kanunî işlem yapılacaktır. 
8. 1993 yılında inşaat tamamlanarak anılan köye su verilmesine çalışılacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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5. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Türkoğlu-Dedeler Köy yo'una iliş
kin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/513) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan yazılı soru önergemin Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından cevaplandı

rılmasına delaletinizi saygıyla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : "Kahramanmaraş Türkoğlu tlçesi Dedeler köy yolu yıllardır insanın yürümesi im
kânsız haldedir. Köy yoluna ne zaman dozer girecek veya kumlanacak?" 

T C . • • ' * ' . ' , 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 24.12.1992 

özel Kalem Müdürlüğü , 
Sayı : ÖKM : 2 - 1041 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Kan. Kar. Md. lüğünün 23.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/513-2939/14291 

sayılı yazısı. ' 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in "Türkoğlu-Dedeler Köy Yolu" 

hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Kahramanmaraş tli, Türkoğlu tlçesi, Dedeler köyünün yolu Kahramanmaraş-Adana yo

lundan ayrılmakta olup, 5+000 km. uzunluktadır. Bu yolun Şekeroba Kasabası çıkışına kadar 
olan 3 + 000 km.'Iik kısmının asfalt kaplaması yapılmış hiç bir eksiği yoktur. 

Yolun Şekerobası çıkışı ile Dedeler Köyü merkezi arasındaki 2+000 km.'Iik kısmının tes
viye sanat yapısı ve stabilize kaplaması tamam olup, yol devamlı ulaşıma açık bulunmaktadır. 

Köy içi ve mahalle yollarının tesviye, stabilize işleri önceki yıllarda yapılarak tamamlan
mıştır. Bunun dışında gerek köy halkının gerekse Muhtarlığın, yol ile ilgili herhangi bir talep
leri de olmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Tarım ve Köyişleri Bakanı • 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın ban merkez 
köylerinin yollarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı 
cevabı (7/514) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan yazılı soru önergemin Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından cevaplandı

rılmasına delaletinizi saygıyla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
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Soru : 
"Kahramanmaraş Merkez Suçatı köyünün Fırnız obası toplu halde SHP'ye oy verdiği için 

yolu yapıldı. Karadut obası 6 Km. uzakta ve bir tek Doğan Gürocak'a ait ev olmasına rağmen 
yolu yapıldı. 

a) tsaveliler obası ana yola 1 Km mesafede olmasına rağmen niye yolu yapılmıyor? 
b) Kahramanmaraş Yenidemir köyü Beşoluk mevkiinde Hasan Kara'nın da evinin bu

lunduğu mezra yolu niye yapılmıyor?" 

TC. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 24.12.1992 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2 - 1042 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kan. Kar. Md. Iüğünün 23.11.1992 tarih ve A.01,0.GNS.0.10.00.02-7/514-2940/14292 
sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in, yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Kahramanmaraş İli, Merkez Suçatı Köyü Fırnız Obası yolu daha önceki yıllarda YSE 

Müdürlüğünce yapılmış, Köy Hizmetleri kuruluşundan beri Kurumumuzca mevcut yolun greyder 
ile bakımının dışında, yolun onarımı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Karadut Obasından Doğan Gürocak'ın evi 1991 yılında Orman Bölge Müdürlüğü tarafın
dan yaptırılan Orman yolu güzergâhı üzerinde olup adıgeçen şahıs ulaşımda bu yoldan fayda
lanmaktadır. Yolun yapımı ile ilgili Kurumumuzca hiçbir, çalışma yapılmamıştır. 

2. Suçatı köyü tsaevliler Obasının yolu mevcut olup, 1+500 km.'lik bu yolda stabilize 
eksikliği nedeniyle sadece kış aylarında ulaşımda aksamalar olmaktadır. Yol için gereken sta
bilize kaplama işi, 1993 yılı köyyolları yatırım programına alınmıştır. 

3. Münferit bir evin ünite kapsamına girmemesi nedeniyle ve 3202 Sayılı Kuruluş Kanu
numuzda, ünite kapsamına girmeyen işlerin yapımını mümkün kılmadığından istenilen yolun 
programa alınarak yapılması imkân dahilinde görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

7. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Sarp Sınır Kapısında yaşanan bazı sorunlara iliş
kin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/532) 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıma delaletinizle Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

25.11.1992 

Ahmet Kabil 
Rize 
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Sarp sınır kapısındaki sorunlarla ilgili Sayın Başbakan Rize'de sorunlar giderilecek demişti. 
Soru : 
1. Hâlâ kapıda yer sıkıntısı devam ediyor. Yer genişletilmesiyle ilgili bir çalışma da yok. 

Günden güne turist sayısı artmakta, kapıdaki trafik kuyruğu ve sıkıntısı büyümektedir. Yer 
genişletmesi ile ilgili bir çalışma yapılacak mı? 

2. Mahallî gazeteler veArtvin Vali Muavini kapıda rüşvetin devam ettiğini doğrulamak
tadır. Rüşvet olaylarının da günden güne arttığı görülmektedir. Her hangi bir tedbir düşünülü
yor mu? 

3. Artvin, Rize, Trabzon ve Karadenizin diğer vilayetlerinde fuhuşa müsaade eden otel
ler hakkında daha etkin bir müeyyide düşünülmeyecek mi, ayrıca fuhuşta yakalanan Rus ka
dınları sınır dışı edildikten bir kaç gün sonra pasaport değiştirerek tekrar yurda girdiklerini 
emniyet yetkilileri söylemektedir. Bu durumu önleyici bir çalışma var mıdır? 

Kadın ticareti yapan fuhuş şebekelerine yardımcı olan ve teşvik eden Türk vatandaşları, 
ile ilgili daha caydırıcı ve etkin bir yasa değişikliği yapılamaz mı? 

4. Başlatılmış ama hâlâ bitirilmemiş olan idarî binalar ne zaman bitirilecek, bu tesisler 
günden güne artan turist trafiğine cevap verecek mi, daha kolay geçiş yapabilmek ve personel 
takviyesi için binaların bitirilmesi beklenecek mi? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı . - 22.12.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : Ş.05.1.EGM.0.12.01.01.344340 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 1.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/532-2998/14501 
sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 10.12.1992 gün ve B.02.0.006/415 sayılı yazısı. x 

Rize Milletvekili Ahmet Kabil tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbakanı
mızca da tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çı
karılmıştır. 

Sarp Gümrük Müdürlüğü Tesislerinin, iş hacmine paralel olarak yetersiz kalması nede
niyle, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından saha projesi yenilenmiş ve bu proje kapsamında 
giriş ve çıkış hizmet ve ihtiyaç ünitelerinin 1 ve 2 nci kısım inşaatları % 70 oranında tamamlan
mış 3 üncü kısım ikmal inşaatı ihalesi yapılmış olup, inşaat çalışmalarının 1993 yılında tamam
lanması planlanmıştır. Sarp Hudut kapısında yeteri kadar personel mevcut olup, 1993 malî yılı 
içinde bunların takviyesi cihetine gidilecektir. 

Sarp Hudut kapısında rüşvet olayı ile ilgili olarak Artvin Valiliğine bu güne kadar her
hangi bir hadise ve ihbar intikal etmemiştir. Bu tür olayların meydana gelmemesi için gerekli 
tedbirler.alınmakta ve denetimler yapılmaktadır. 
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Karadeniz bölgesindeki illerimizde umumi ve umuma açık yerler sürekli kontrol altında 
tutulmakta, fuhuşa müsaade ettiği tespit edilen oteller gerekli yasal işlemler yapılarak kapatıl
maktadır. 

Fuhuş olaylarında yakalanan yabancı kadınlar Sarp hudut kapısından sınır dışı edilmekte 
ve listeleri Batum Bölgesi Hudut Komiserliğine gönderilerek tekrar girişlerinin önlenmesi ta
lep edilmektedir. 

Aynı zamanda bu listeler huduttaki pasaport polisimizde mevcut olup, aynı kişiler tekrar 
giriş yapmaya teşebbüs ettiklerinde vize işlemi yapılmayarak geri gönderilmektedir. 

Ülkemizde fuhuş olaylarına karışan ve yardımcı olan yerli ve yabancı kişiler yakalanarak 
adlî makamlara intikal ettirilmekte ve gerekli cezalara çarptırılmaktadırlar. 

Ayrıca bu tür olayların önlenmesi amacıyla "Genel Kadınlar ye Genelevlerin Tabi Ola
cakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü" çer
çevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

İsmet Sezgin. 
İçişleri Bakanı 
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Ülkemizde konuşlandırılan çok uluslu gücün görev süresinin 31 Aralık 1992 tarihinden itibaren 
6 ay süre ile uzatılmasına; çok uluslu gücün yapısının, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri 
personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün 
amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve mevzuatı çıkarmaya 
ve gerektiğinde harekâtı sona erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına izin verilmesi

ne ilişkin Başbakanlık tezkeresine verilen oyların sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

' 

450 
391 
234 
157 

Kabul edilmiştir. 

. • , 
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ADANA 
UğurAksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağh 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Alî Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ututürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 

(Kabul Edenler) 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekici 
AYDIN 
Tunç Büğet 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfı Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
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BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioglu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Haluk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 

Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Ergun özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Ay kon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Osman Ceylan 
Tansu Çiller 
Hüsnü Doğan 
Engin Güner 
Adnan Kahveci 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
Tunca Toskay 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyah 
Erdal İnönü 

Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğl 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail A,masyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettjn Kurt 
KONYA 
Hasan Avşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek' 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
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Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Irfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

• , . / • 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer, Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Selim Sadak 

(Reddedenler) 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
1. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
O. Mümtaz Soysal 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
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TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinası Altıner 
Ömer Barutçu . 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 



T.B.M.M. B : 51 24 . 12 . 1992 O : 3 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran inan 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas înceayan 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu 
Muharrem Şemşek 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 

EDİRNE 
Hasan Bahri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
Şinaşi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Fuat Çay 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Mehmet Cavit Kavak 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yûsuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İlhan Kaya 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

KARS 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan. 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
MUĞLA 
Nevşat özer 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
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RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa' Kılıçarslan 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
AFYON 
İsmail Attila 
Gaffar Yakın 
AKSARAY 
Mahmut öztürk 
ANKARA 
Salman Kaya 
YücelSeçkiner 
ANTALYA 
Faik Altun 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Salih Sümer (t. A.) 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Abdullah Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 

Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceÖz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık ' 

(Oya katılmayanlar) 
İÇEL 
M. Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Kemal Naci Ekşi 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu (İz.) 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu (İz.) 
Leyla Yeniay Köseoglu (İz.) 
İbrahim Özdemir 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Nevzat Çobanoğlu 
İsmet Kaya Erdem 
Süha Tanık 
KARS-
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
KAYSERİ 
Seyfi Şahin 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Mehmet Keçeciler 

Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Fethullah Erbaş , 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

MALATYA 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ali Yiğit 
MUŞ 
Sırrı Sakık 

ORDU 
Şükrü Yürür (İz.) 

SAKARYA 
Ersin Taranoglu 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİVAS . • ' 
Azimet Köylüoglu 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
VAN " 
Şerif Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
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ı 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 31 Aralık 1992 tarihin
den itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesine 
dair Başbakanlık Tezkeresi (3/740) 

• ' . • ' • • 2 ' . . , ' . • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 

(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
X 2. — 1991. Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesihhesaplarına Ait Genel Uy

gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 3. •— Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

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 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 




