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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

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

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bü-
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu
nu Tasarıları ile 1987 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Ke-
sinhesap Kanunu Tasarılarının (1/496, 
1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 3/667) 
(S. Sayıları : 111, 112, 134, 136) görüşme
lerine devam edilerek; 

içişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik ba

kanlığı, 

1989 Malî Yılı bütçeleri ye 1987 Ma
lî Yılı kesinhesapları kabul edildi. 

1-22 Haziran 1988 tarihleri arasında 
Cenevre'de yapılan 75 inci Uluslararası 
Çalışma Konferansında kabul edilen söz
leşme ve tavsiye kararı ile ilgili olarak Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafın
dan bütçe müzakereleri sırasında Türki
ye Büyük Millet Meclisine bilgi sunula
cağına ilişkin başbakanlık tezkeresi okun
du; Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anaya
sası gereğince, tezkere eki üzerinde Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Ay
kut tarafından Genel Kumla bilgi verildi. 

21 Aralık 1988 Çarşamba günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
20.57'de son verildi. 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Erluğrul Ünlü 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 

Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Ozbilen 

Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

II . — GELEN KÂĞITLAR 

21.12.1988 
Teklif 

1. — Gümüşhane Milletvekili M. Ol
tan Sungurlu ve 25 Arkadaşının; Demir 
ve Asfaltit Maden Sahalarının iadesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/143) (Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.12.1988) 

Tezkereler 
1. — Bursa Milletvekili Ahmet Feh

mi Işıklar'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez-

— 41 

Çarşamba 
keresi (3/730) (Anayasa ve Adalate Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.12.1988) 

2. — Mehmet Taş Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/731) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.12.1988) 

Raporlar 
1. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı 

Kanununda Dt'ğifjiklik Yapılması Hakkın-
8 — 
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da Kanun Hükmünde Kararname ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/507) (S. Sayı
sı : 153) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

2. — 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanu
nunun 12 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Tarım Orman ve Köyişleri ve içişleri 
komisyonları raporları (1/473) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 
(GÜNDEME) 

3. — Bazı Kanunların Madde Nu
maralarının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Anayasa 
ve Adalet komisyonları raporları (1/381) (S. 
Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

4. — İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konukman'tn, 11.4.1928 Tarih ve 1219 Sa
yılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı İcrasına Dair Kanunun 41 inci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 15 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim; Sağlık ve Sosyal İş
ler komisyonları raporları (2/8) (S. Sayı
sı : 144) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

5. — Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasa
rısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret, Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/430) (S. Sayısı ; 146) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına 
Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/357) (S. 
Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

7. — Avrupa Mimarî Mirasının Ko
runması Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporla
rı (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik Bir
liği Arasında yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunması Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/364) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti İle Hol
landa Krallığı arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına dair Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisiyonları raporları 
(1/358) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1988) (GÜNDEME) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti İle İsveç-
re Konfederasyonu Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/454) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi: 
21.12.1988) (GÜNDEME) 

11. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 
(GÜNDEME) 

12. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi hakkında 26.5.1988 Ta
rih ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir daha Görüşülmek Üzere Ge
ri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayısı : 
155) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

13. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka-
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nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu raporu (2/71) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma-tarihi : 21.12.1988) 

14. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkıyö
netim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 inci 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına 
İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri ko

misyonları raporları (2/20) (S. Sayısı: 156) 
(Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, bütçe 
görüşmelerinin yayınlanmasında izlediği 
tutuma ilişkin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/307) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1989 Malt Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Mali Yût Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler ve Kuruluşlar Kesmhesap Kanunu Tasa
rıları (1/4%, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları': 111, 112,134, 136) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

1. — Dışişleri Bakanlığı 1989 Mali Yûı 
Bütçesi 

2. — Dışişleri Bakanlığı 1987 Malî Yılı 
Kesinhesabt 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1987 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesi ve Kesinhesabının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde 
grupları ve şahıslan adına söz alan sayın 
milletvekillerinin adlarını sırasıyla okuyo
rum : 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın İsmail Cem, Sayın levfik Ko
çak; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın İrfan Demiralp, Sayın Mustafa Mu-

(1)111, 112, 134, 136 S. Sayılı Basmayaztlar 
9.12,1988 tarihli 37 inci Birleşin Tutanağına ek
lidir. 

rat Sökmenoğlu; Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Yılmaz Altuğ, Sayın Mehmet 
Cavit Kavak. 

Şahısları adına, lehinde Sayın Meh
met Zeki Uzun; aleyhinde Sayın Fuat Ata-
lay ve Sayın İstemihan Taiay. 

Söz sırası Sayın İsmail Cem'de; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL 
CEM (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; doğru gördüğümüz, olum
lu bulduğumuz yanlarına her zaman des
tek çıktığımız Hükümetimizin dış politi
kasını, özünde üç zaafla malul görmükte-
yiz: Millet Meclisinden kopuk olması, bi
lim kaynaklarından uzak durması ve bazı 
yaklaşımlarında ciddiyetten yoksun 
olması. 

Hiçbir demokratik ülkede dış politi
ka, o ülkenin millet meclisinden böylesi
ne kopuk, böylesine uzak yapılmaz, mil
let meclisi, adeta bilinçli olarak hadisele
rin dışında tutulmaz. Dış siyasal kararla
rın oluşumunda, kendi katkısını getirmek
ten milletvekilleri olarak mahrum bulun
maktayız. kendi adına, fakat kendi dışın
da oluşturulan bir dış politikanın çerçeve
sinde, hemen herşey Sayın Bakanın, Sa
yın Başbakanın zihninde başlayıp bitmek
tedir ve hemen her şey Meclisimize ve mil
letvekillerine adeta olup bittikten sonra 
tebliğ edilmektedir. Sonuç, son bir yıl için-

421 — 
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de, tek bir dış siyaset konusunun dahi 
Meclisimizde, görüşümüz alınmak üzere 
bize getirilmemiş olmasıdır; muhalefetin 
verdiği tüm araştırma önergelerinin, âdeta 
kategorik biçimde dışlanması ve gözardı 
edilmesidir. 

Zaman zaman, Sayın Dışişleri Baka
nı Türkiye Büyük Millet Meclisine, mu
halefet liderlerine bilgi sunmaktadır, par
tilerin dışişleri ilgilileriyle özel görüşme
ler yapmaktadır; ama olay, sadece bir bil
gilendirme olayıdır, danışma olayı değil
dir; resmî kanalları, resmî mekanizmala
rı yoktur. 

Dış siyasal kararların son aşamasın
da, konunun bünyesi gereği, belli bir dar 
çerçevenin devreye girmesi kaçınılmazdır; 
ama dış siyaseti bu ölçüde Meclise kapat
mış bulunmak anlamsızdır ve vekil konu
mundaki hükümet, asıl olan bizlerin, ya
ni Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar
larını, eğilimlerini hiçbir şekilde almaksı
zın, bu mekanizmaları işletmeksizih dış 
politika yapmaktadır. 

Geçtiğimiz dönemin Türkiye'yi ya
kından ilgilendiren konularına bir baka
lım : 

Iran-Irak savaşı sonrasında yeni bir 
durum doğmuştur. Kıbrıs barış görüşme
leri; Avrupa Topluluğuyla sorunların tar
tışılması, kısmen çözülmesi, kısmen çö
zümsüz kalması; Filistin olayındaki geliş
meler; Davos sürecindeki tökezleme ve ül
kemizi, insanlarımızı doğrudan ilgilendi
ren çeşitli dış olaylar. Şimdi size sormak
tayım : Bunlardan hangisinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bir katkısı, bir 
yönlendirmesi vardır? Hiçbirinde. Olma
dığına göre, milletvekilleri sıfatımızla biz
ler neden varız? Sadece büyüklerimiz lüt
fettiğinde bilgilendirilmek için mi varız? 
Böyle bir dış politika yaklaşımı, her şeyi 
bir bakanlığın çerçevesinde toplayan, Baş
bakanın bireysel düşüncelerinde çözüm

leyen bir dış politika, ister istemez yanlış
lara çok daha açık bir dış politikadır. 

Sayın milletvekilleri, sağlıklı ve güç
lü bir dış politika, bir sacayağı üzerine bi
na edilir. Bu üç dayanaktan ilki, siyasal 
kaynaktır, yani Millet Meclisidir. İkinci
si, Dışişleri Bakanlığının teşkilatı ve Dı
şişleri Bakanıdır. Üçüncüsü, o ülkenin bi
lim kuruluşlarıdır. Ozal hükümetinin dış 
politikasındaki ikinci zaaf, bilim kaynak
larından yoksun olmasıdır. 

Küçülen bir dünyada yaşıyoruz, ül-
kemisin çok uzağındaki olaylar, güncel so
runlarımızı, ekmeğimizi, çocuklarımızın 
geleceğini etkiliyor. Dış politika, dünya kü
çüldükçe önemini artırıyor, yayılıyor, yay
gınlaşıyor. Böyle bir çağda, geçmişin alış
kanlıklarıyla ve geçmişin anlayışlarıyla dış 
politika yapılamaz; yapılırsa, eksik kalır 
Toplumun diğer büyük kurumlarının kay
naklarının uzağında kalarak, kendi başı
na ve sadece kendi aklıyla dış siyaset oluş
turulması, irticalen siyaset yapılması bu 
alanda mümkün değildir. Çağın yeni ih
tiyaçlarını karşılamak, toplumdaki bütün 
birikimleri, her alanda gerçekleştirdiğimiz 
birikimleri dış politika doğrultusunda dev
reye sokabilmek için çağdaş yöntemlere ih
tiyacımız vardır ve bu çağdaş yöntemle
rin en bilineni, en fazla kullanılanı, hatta 
en kolay olanı, dış siyaset kararlarını bi
lim merkezleriyle irtibatlandırmaktır. 
Dünyanın bütün iddialı ve ciddî dış poli
tikalarda ölçü budur, yöntem budur. 

Ciddî dış siyaset örneklerinde; ba
kanlıklarla üniversiteler arasında, dışişle
ri teşkilatıyla bilim merkezleri arasında sü
rekli bir diyalog vardır ve dış politikada 
ele alınacak bir konu, bütün ayrıntıları ile 
bilim çevrelerine sorulur, onlardan talep
te bulunulur, onların düşünceleri, araştır
maları, incelemeleri istenir ve ancak böy
le bir talep bilim kuruluşlarına gitmişse, 
bilim kuruluşları bu talebin gereğini yap
mış ise, o zaman dış siyaset kendi doğal 
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kaynaklarının ikincisir ini bilime sa
hip olur, sorunlar farklı yönleriyle incele
nir ve bu çalışmalardan faydalanılarak, ül
kenin dış siyasal taktikleri ve kararları 
oluşur. 

Örneğin; bir Davos sürecine giril
mekte ise, Yunanistan'ın Türkiye'ye kar
şı tarihsel kaygıları ve önyargıları, Yunan 
dış politikasının manevra kabiliyeti, Ege'
deki kozları ve Kıbrıs'taki zaafı, Yunan 
halkının değer yargıları, kültür sembolle
ri ve bu dünyada Türkiye'nin, Türk ima
jının yeri, Batı Trakya'da Yunan resmî po
litikasının Türklerle-Pomaklar ayırımcılığı 
yaratma çabaları, bu çabalara karşı nasıl 
önlem alınacağı ancak bilimsel araştırma
lardan, çalışmalardan geçip gelmişse ve 
Dışişleri teşkilatımız, Dışişleri Bakanımız 
bütün bu değerlendirmelere dayanıp ka
rar verebilmekte ise, bir Davos süreci şu 
anda olduğundan daha başarılı gelişir ve 
Türkiye'nin dış politikası çok daha iyi yö
netilir. Yok bunlar yapılmıyorsa, o zaman 
hayal kırıklıkları kaçınılmazdır, elimizde
ki imkânın daha sınırlısı ile yetinmek ka
çınılmazdır. 

Dış siyaset sacayağının iki dayanağın
dan, yani Millet Meclisinin siyasal katkı
sı ile üniversitelerin bilimsel katkısından 
kopuk bir dış politika, kala kala tek bir da
yanağa, Dışişleri Bakanlığı teşkilatına kal
mıştır, Allah'tan, sağlam bir dayanaktır 
bu, niteliği gözle görülür biçimde yüksel
mektedir. Ayrıca, dışişleri Bakanlığının iş
leyişinde Sayın Bakanın, teşkilatının gö
rüşlerine, uzmanlığına değer vermekte ol
duğunu izlemekteyiz ve bunu da dış poli
tikamız adına, Sayın Bakan adına olum
lu bir nitelik diye görmekteyiz. Ancak in
saf etmek gerekir, siyasal ve bilimsel kay
naklardan yoksun bir dış politikayı tek ba
şına gerçekleştirmesini beklemek, Dışişleri 
teşkilatına karşı haksızlık olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Özal hüküme
tinin dış politikasındaki üçüncü zaaf, ba

zı örneklerde ciddiyetten hızla uzaklaşıla-
bilmesidir. Bu ciddiyet eksiğinin temel ne
deni, Millet Meclisinden ve bilimden, ku
rumsal destek ve işleyişten kopuk bir ya
pılanmada bireyselliğin öne çıkmasıdır. 
Bireysellik, yani kişisel ve ani kararlar, 
ayaküstü sohbetlerinde dış siyaset beyan
ları ve buna benzer hafiflikler... Birkaç ör
nek vermek istiyorum : 

' ' İki komşumuz arasındaki füze sa
vaşını biz durdurduk" şeklinde hesapsız 
bir dış siyaset beyanı olmaz. Olursa, te
sadüfen durmuş füzeler sekiz saat içinde 
yeniden ateşlenir ve dünya önünde mah
cup düşeriz. 

Aynı şekilde, "Amerika'nın Filistin 
Kurtuluş Örgütü ile diyalog kararını biz 
etkiledik" mealindeki dikkatsiz ve ölçüsüz 
sözler sonucunda kendimizi, yabancı bir 
devletin resmî yalanlamasına muhatap 
ederiz. (SHP sıralarından alkışlar) Veya 
Ermeni terörünün dış tahrikçiliğine karşı 
geleneksel politikamızı değiştirmekte oldu
ğumuz; bir çeşit bu tahrikleri, bu terörü 
hafife aldığımız izlenimini veren, belki bu 
amaçla söylenmemiş ama, >bu amaca hiz
met eden sözler bizi, hafifliğimizle, karar
sızlığımızla dostun ve düşmanın önünde 
ters duruma düşürür. 

Nihayet, dış politika bir ülkenin içi
ne dönük siyasal tüketim malzemesi de
ğildir. Dış politikada muzaffer kumandan 
edasıyla büyütülmüş dış olaylar, sonuçta 
hayal kırıklığına yol açar. Dış siyasette 
kahramanlık senaryolarının baş oyuncu
luğuna özenmek, sonuçta buna özenenleri 
ister istemez komedilerin figüranlığı gö
rünümüne sürükleyebilir. (SHP sıraların
dan alkışlar) Ve bundan, sadece şov me
raklısı oyuncular değil, bir ülkenin men-
faatları zarar görür; bundan sadece şov
lara özenen kişiler değil bir milletin kim
liği, kişiliği, itibarı zarar görür ve biz dış 
politikamızın şu başlayan yeni bütçe dö-
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neminde bu zaaflarından sıyrılmasını is
tiyoruz. Çünkü, bizim dış politikamızda 
olumlu noktalar vardır, olumlu ve ciddî şe
kilde başarılı girişimler vardır. Kendi ba
şarımızı, kendi gücümüzü kendimizden 
kaynaklanan birtakım zaaflarla yıpratma
ya bizim Hükümetimizin hakkı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, ben konuşmam
da Batı Avrupa ile ilişkilerimiz ve daha ge
niş şekilde Yunanistan'la ilişkilerimiz üze
rinde duracağım. Diğer konulara geniş 
olarak Ankara Milletvekilimiz değerli ar
kadaşım Sayın Tevfik Koçak Değinecek. 

Batı Avrupa Topluluğuna katılma ka
rarını SHP olarak destekliyoruz; ama bu 
katılma sürecinde, bu iddiamızın gerçek
leşmesinde ciddî bazı eksikleri görmekte
yiz. İlki; Avrupa'yı yeterince tanımadan, 
Avrupa'nın Türkiye'yi nasıl gördüğünü, 
hangi kültürel, hangi ekonomik, hangi ta
rihsel engellerin olduğunu yeterince araş
tırmadan bir Avrupa Topluluğuna katıl
ma iddiasıyla ortaya çıktık, bu iddiamızı 
gündeme getirdik. 

Zaman zaman alenî şekilde Batılılar 
tarafından söyleniyor ve 'Türkiye farklı bir 
kültürün ürünü, Türkiye ile Batının an
laşması çok zor' deniliyor ve hatta Batılı 
bir sözcü tarafından, "Siz Müslüman top
lumusunuz, biz Hıristiyan toplumuyuz, 
bu iki dünyanın bir araya gelmesi fevka
lade zor. Dolayısıyla, bu işe daha ihtiyat
la yaklaşın" deniliyor. 

Bunların hepsi var olan güçlüklerdir, 
bunların hepsi Batılılarla birlikte eblirliği 
ile aşacağımız güçlüklerdir; fakat bunları 
aşmak sadece iyi niyet beyanlarıyla, sade
ce Batının iyi niyetine ve kendi gücümü
ze güvenmekle halledilecek sorunlar de
ğildir. Bunları aşmak için ciddî ve planlı 
çabalara ihtiyaç vardır. 

Batın Avrupa'nın, Türkiye'nin giri
şimi konusunda çok da ciddî olmadığını 
bir yerde ben şu ölçüden çıkarmaktayım: 
Avrupa'nın benzer meselelere yaklaşımı, 

bir metot olarak, bir anlayış olarak, mut
laka işe karşılıklı araştırmalarla başlamak
tır; bilim kurumlarından bu konuda çe
şitli çalışmalar talep etmektir; Türkiye ile 
Batılılar arasında sayısız diyebileceğim ça
lışma grupları oluşturmaktır ve bütün bu 
meseleleri ayrıntılarıyla inceledikten son
ra olayı politika kararlarına dönüştürmek
tir. Bakıyorum, bunların hemen hiçbiri 
yaygın biçimde, geniş biçimde gerçekleş
miyor; Batı tarafından gerçekleşmiyor, bi
zim tarafımızdan gerçekleşmiyor. 

Meseleleri karşılıklı olarak konuşma
ya ve çözmeye başlamazsak; devamlı Av
rupa'ya talepkâr gözükmek, her forumda, 
iç siyasal, dış siyasal forumda "biz Avru
pa bütününe katılmak istiyoruz, Avrupa'
nın parçası olmak istiyoruz" diye tekrar
lamak, artık bizi, kendimizi küçük düşür
menin eşiğine getirmektedir. Hükümeti
mizin bu konuda daha dikkatli olması la
zım. Aksi halde, devamlı talepler getiren 
ve devamlı refüze edilen bir Türkiye ima
jı doğar ki, bunun bize getireceği çeşitli 
sakıncalar vardır. 

ikincisi : Avrupa Topluluğu iddiası
nı taşıyan bir Türkiye olarak sadece Av
rupa'yı değil, kendimizi de yeterince ta
nımıyoruz. Bir iddiayla Avrupa Toplulu
ğuna katılacağız; ama bu iddia, bünyesin
de çeşitli tehlikeleri de getiriyor, ciddî teh
likeleri getiriyor. Örneğin; 2000 yılında -
bir varsayım- Türkiye, Avrupa Topluluğu
na katılıyor; sınırlar kalktı, gümrükler 
kalktı... Peki, Türk otomotiv sanayii ne 
olacak? Biz hâlâ, şu anda ürettiğimiz yerli 
otomobilleri bu üretim maliyetleriyle, bu 
fiyatlarla kendi ülkemizde satabilecek im
kânı bulacak mıyız? Ya da, otomotiv sa
nayiinde çalışan 10 binlerce insan veyahut 
bu sanayiden ekmeğini çıkaran irili ufak
lı kuruluşlar, bunlarda çalışan insanlar ne 
olacak? Ya da, Avrupa Topluluğuna katı
lacağız; bu katılma ihtimalini önümüze 
koyduktan sonra Türkiye'nin sanayi yatı-
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rımları ne oldu? Bir sanayici, 2000 yılına 
doğru katılacağımız Avrupa'nın muhte
mel rekabetini dikkate aldığında, acaba 
hangi alanlardan elini, eteğini, sermaye
sini çekti ve Türk sanayii daha bugünden, 
kendini hangi alanlarda sınırladı? Bu ko
nularda yeterli bilgilenme, yeterli araştır
ma yoktur ve Avrupa Topluluğuna bizim 
katılımımız, âteda gözümüzü kapayıp ka
tılmak anlamınadır. 

Tarım ürünü satacağız diyoruz. Av
rupa Topluluğuna katılacağız; sınırlar kal
kacak, gümrükler kalkacak ve tarım ürü
nü satacağız... Peki, satacağız derken ya 
onlar bize tarım ürünü satmaya başlarsa?.. 
Ya Hollanda'hın sütü, Fransa'nın peyni
ri, Almanya'nın tereyağı, bir başka Batı 
ülkesinin etleri, İsipanya'nın portakalı.li-
monu Türkiye'ye gelirse -ki gelecek- o za
man biz ne yapacağız? Bütün bunlar çok 
ciddi konulardır, ciddi planlama konula
rıdır ve bunda biz eksiğiz. 

Bütün hükümetlerimiz, Avrupa Top
luluğuna tek boyuttan bakıyor ve zanne
diliyor ki, Avrupa topluluğu demek, bir 
işadamları kulübüne işadamları aracılığıy
la Türkiye'nin katılmasından ibarettir; 
sermaye bütünleşecek, değişik millî serma
yelerin önündeki sınırlar kalkacak ve bu 
sermayenin bütünleşmesiyle de Avrupa 
Topluluğu meydana gelecek... Bu, eksik 
bir bakıştır. Çünkü Avrupa topluluğu, ay
nı zamanda emeğin birleşmesidir; ulusal 
emeğin önündeki sınırların kalkmasıdır; 
emek dünyasının uluslararası bir plat
formda, uluslararası dayanışmayı, güçlen
meyi gerçekleştirmesidir ve Avrupa Top
luluğunun tartışmaları bugünün Batısın
da aynı anda bu temelde gelişiyor. Avru
pa Topluluğunda bugün, 1992 senesinde, 
yani bütünleşmenin fiiliyata döküleceği se
nede ortak çalışma saatleri ne olacak? 
Haftalık 40 saat çalışma süresi 37'ye mi 
inecek, 35'e mi inecek? 35'i indiğinde 
Fransa'da ne olacak, Almanya'da ne ola

cak, İspanya'da ne olacak? Gene, 1992 se
nesinde, Avrupa'da işçi ücretlerinin ortak 
paydası nerede bulunacak, bu işçi ücret
leri hangi düzeyde belirlenecek? Gene, 
Ortak Pazar, daha doğrusu Avrupa Top
luluğu ülkelerinde işçiler yönetime nasıl 
katılacak? Batı Almanya'da olduğu gibi, 
belli bir büyüklükten sonraki şirketlerin 
yönetiminin yüzde 50'si sendikalılar tara
fından mı doldurulacak, yoksa, İngiltere'
de olduğu gibi, yüzde 30 düzeyinde mi ka
lınacak? İşçiler, emek dünyası bu birleş
meden, bu topluluktan neler alacak? 
Türkiye olarak bunu tümüyle gözardı et
mekteyiz ve Avrupa Topluluğu derken, 
bunu sadece bir işadamları beraberliği, 
sermayenin menfaatları bütünlüğü değil, 
aynı zamanda,.işadamları kadar, serma
ye kadar önemli olan, emeğin menfaatla
rı, emeğin bütünlüğü açısından görmemiz 
lazım. SHP olarak meselenin bu boyutu
na dikkatleri çekmek istiyoruz. 

Gene, Avrupa Topluluğu, belli hayat 
tarzlarının, belli ortak ölçülerin, kültür de
ğerlerinin benzeşmesi ve birleşmesidir ve 
bu kültür değerleri içinde en önemli yer 
demokrasidir, demokrasi anlayışıdır. Av
rupa Topluluğu ülkelerine bakıyoruz ve 
kendi ülkemize bakıyoruz... Son yıllarda 
belli bir gelişmeyi göstermekteyiz, son yıl
larda Türkiye'nin demokratikleşme süre
ci, demokrasi anlayışları belli ölçüler için
de gelişmektedir; fakat, biz bu hızımızla 
bu tempomuzla Avrupa'ya yetişemeyiz, 
Avrupa Topluluğuna katılamayız. Bu ko
nunun bilincinde olmak gerekir. Eğer bir 
ülkede demokratik haklar, demokratik öz
gürlükler, düşünce hürriyeti, ibadet hür
riyeti ve benzeri bütün bu konular Avru
pa Topluluğunun ölçüleri düzeyinde de
ğilse, o ülkenin Avrupa'ya katılması söz 
konusu değildir. Peki ama, bu ölçüler Av
rupa'ya kendiliğinden ulaşacak değil. Bu 
ölçüler, planla ve programla, bu ölçüler se
ne ve sene hazırlanarak, tasarlanarak, tar-
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tışarak oluşacak ve bu şekilde gerçekleşe
cek. Bu konularda da Hükümetimizden 
bir gelişme bekliyoruz, bu konuların da
ha ciddî ele alınmasını bekliyoruz. Aksi 
halde, istesek de istemesek de biz Avru
pa'nın ikinci sınıf toplumu olarak kalırız 
ve Avrupa Topluluğuna katılmak bir ha
yalden öteye gidemez. , 

Sayın milletvekilleri, son olarak, Yu
nanistan konusuna değinmek istiyorum. 
Yunanistan'la bir süreç başlatıldı. Bu sü
reç iyi niyetle başlatıldı; en azından tara
fımızdan iyi niyetle başlatıldı ve bir nok
taya kadar, gelişti diyemeyeceğim ama, 
olumlu izlenimler yarattı; fakat bu süreci 
ciddî bir şekilde incelememiz lazım, Mec
liste tartışmamız lazım. Çünkü, aramız
dan çıkabilecek düşünceler, aramızdan 
oluşabilecek öneriler, bu çok önemli ko
nuda hükümete, Dışişleri Bakanlığımıza 
ışık tutabilir. 

Bu sürecin bazı noktaları eksik ve 
yanlış yapıldı. Bu eksikler, bu yanlışlar ol
masaydı, bugün, başlangıçtaki iyi niyet 
doğrutusunda daha ileri bir noktaya varı
labilirdi. Yunanistan'daki iyi niyet eksik
liğinin var olduğu noktalar bizim tarafı
mızdan zorlanarak ortadan kalkabilirdi. 

\ Peki, bu Davos sürecinde Yunanistan'a yö
nelik politikalarda eksiklikler ne oldu? 

Birincisi, Türkiye ve Yunanistan ve 
özellikle Yunanistan meseleye Batı ülke
lerinden oluşmuş bir jüriden "aferin" ala
bilmek açısından yaklaştı. Sanki olay, 
Türkiye ile Yunanistan'ın bu köklü mese
lelerini karşılıklı çözmesi değil, büyük öl
çüde Yunanistan'ın ve galiba küçük bir öl
çüde bizim, Batılılara nasıl kendimizi be
ğendiririz, Batı Avrupalılardan aferini, 
desteği nasıl alırız kaygısıyla hareket etti
ğimiz bir olay görünümüne dönüştü. 

Yunanlı bilim adamları Kulombis, 
Petropulos ve Somiades'in 'cTarih Boyu
tunda Yunan Politikası" diye ciddi bir 

araştırması var ve şöyle diyorlar : "Yunan 
politikasını anlayabilmek için yapılacak 
analizde, dış güçlerin Yunanistan'ı birçok 
olayda ve başarıyla koruduğunu, etkiledi
ğini, kurtardığını, özetle ona patronluk et
tiğini dikkatten kaçırmamak gerekir." 
Zannediyorum, Davos politikamızın geliş
tirilmesinde bu noktaya yeterli dikkati ver
medik. Vermeyişimizin önemli amilleri 
arasında, dış politikanın Meclisten kopuk 
gelişmesini, dış politikanın bilimsel ku
rumların katkısından uzak gelişmesini 
gösterebilirim. 

ikinci bir konuda, bir noktayı Hükü
metimizin dikkatine sunmak istiyorum; 
Kıbrıs ve Ege. Geleneksel olarak kıbrıs ay
rı konu, Ege ayrı konu. Kıbrıs Türk Cum
huriyeti kendi bağımsız kararını oluşturan 
bağımsız bir cumhuriyet, bütün bunları 
biliyoruz. Ancak, durum ne olursa olsun, 
Kıbrıs ile Ege arasında karşılıklı - resmî ol
masa dahi- bir ilişki vardır ve bizim poli
tikamız, Davos süreci başlarken Hüküme
timiz tarafından doğru şekilde ele alına
rak ve hiç konuşulmayarak, -Belki de bu 
konular konuşulmaz, konuşulmaması 
gerekir- Kıbrıs'taki gelişmelerle Türk-
Yunan anlaşmazlığının diğer sorunları 
arasında bir çeşit karşılıklılık dikkati çek
mişti. Bir yandan, Kıbrıs'ta barış görüş
meleri başlayacaktı, bir yandan Türkiye ile 
Yunanistan kendi arasındaki meseleleri 
çözecekti. Bu, doğru bir yaklaşımdı. Çün
kü, Ege'deki durumda ve en azından ulus
lararası hukukun yanlış teamülleri çerçe
vesinde, Yunanistan birçok noktada ve sa
dece bu yanlış hukuk platformunda önce
lik taşıyor, Ege konusunda elinde koz bu
lunduruyor. 

Buna karşılık, bizim Kıbrıs'ta mev
cut durumdan doğan kozlarımız var ve bu 
kozların karşılıklı değerlendirilmesi, bir 
dengeli dış politika bizi dengeli bir sonu
ca götürecekti. Oysa ne oldu? Oysa, Ege'
de Yunanistan ile ilişkilerimizde Davos sü-
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recinde tıkandık. Sayın Dışişleri Bakanı
nın Plan ve Bütçe Komisyonunda izahatı 
var, diyor ki, "Siyasî komisyonda gelişme
ler, bundan sonra ancak Başbakanlar dü
zeyindeki temasla çözülür." Yani olaylar 
tıkandı, biz bunun nedeni olmadık; fakat, 
olaylar tıkandı... Buna karşılık Kıbrıs ' ta 
bir süreç devam ediyor. Bu konunun hü
kümet tarafından özel olarak dikkate alın
masını rica etmekteyiz. 

Davos sürecinde neden beklenen so
nuç alınamadı, beklenen gelişme olmadı? 
Gerçi Sayın Dışişleri Bakanı belki bura
da diyecek ki, bizim amacımız bir süreci 
başlatmaktı, bir siyasal diyalogu kurmaktı; 
nitekim bunu yaptık... Evet bunu yaptık; 
ama, eğer bu diyalogu daha ileri götürme 
imkânlarınız vardı da, kendi eksiklerimiz 
nedeniyle bunu başaramamışsak, burada 
ciddi şekilde olayı tahlil etmemiz lazım. 

Avrupa Topluluğu için söylediğim, 
onları yeterince tanımıyoruz ifadesi, Yu
nanistan konusunda çok daha geçerli ve 
çok daha kapsamlı. Biz Yunanistan'ı ger
çekten tanımıyoruz. Yunanistan'ı tanıma
dığımızın farkında yeterince değiliz ve da
ha iyi tanımak için de hiçbir çabanın içe
risinde gözükmüyoruz. 

Yunanistan'a baktığımız vakit, Tür
kiye'ye karşı hangi tarihsel kaygıların için
de bulunduğunu çok iyi bilmek gerekir. 
Yunan insanının korkularını, endişelerini 
-komplekslerini demek yanlış olacak ama-
Türkiye karşısındaki tarihsel çekingenliği
ni çok iyi bilmek gerekir. Örneğin, Yuna
nistan, kendisini her zaman, "Yalnız mil
let olarak tanımlar. Yunanistan'ın, dün
yada hiçbir benzer milleti, kardeş milleti 
yoktur. Bu, Yunan felsefesinde, Yunan dü
şüncesinde ve Yunan siyasetinde çok 
önemli bir özelliktir. Hatta, Yunan Cum
hurbaşkanı Sarçetakis'in 1985'te kullan
dığı çok ilginç bir tanım var; Yunan Mil
le t inden bahsederken , " A n a d e l p h o 

ethnos" tanımını kullanıyor. Yani, "Kar-
deşsiz millet." Bütün dünyada kardeşi ol
mayan, bütün dümada yakını olmayan bir 
millet tanımını kullanıyor. Yunan halkının 
özelliklerini, kaygılannı. dış politikada ne
reye kadar bize yaklaşabileceğini, verebi
lecek neyi olduğunu çok iyi hesaplamadan 
bir Davos sürecine girmiş, olduğumuz şim
di daha iyi anlaşılıyor. 

Sonra, bazı meseleleri kolay çözülür 
zannettik. Zannettik ki. biraz iyi niyet, bi
raz işadamları gidip gelecek, siyasetçile
rimiz gidip gelecek, biraz halk müziği şö
lenleri yapılacak, şiirler okunacak ve Yu
nanistan'la Türkiye arasında bir anlaşma, 
bir uzlaşma başlayacak. 

Şunu hiç unutmamak lazım, galiba 
biz gözden kaçırdık : Adalar ve Anadolu'
nun Ege kıyıları üçbin yıllık bir anlaşmaz
lıktır. Ta Truva'dan beri adalar. Anadolu 
kıyılarına gelmek. Anadolu kıyılarına ya
yılmak özleminde olmuştur; Anadolu kı
yılarındaki medeniyetler de adalara doğ
ru gelişmek, adaları elde ederek denizle
re açılmak talebinde bulunmuştur. Bu üç
bin yıldan beri süren bir mücadeledir ve 
bu mücadele, bi/. ne kadar i\i nivetli olur
sak olalım, hatta Yunan tarafı ne kadar iyi 
niyetli olursa olsun, güzel sözlerle, iyim
serlikle ve iyi niyetle tek başına çözümle
nebilecek bir mesele değildir. 

Son olarak, Batı Trakya konusuna ör
neklerle değinmek istiyorum; sadece son 
günlerde Batı Trakya'da bir Türke yapı
lan kötü muamele nedeniyle değil; fakat 
Davos sürecinin sadece iyi niyetle bir ye
re varamayacağını göstermek için. Çün
kü, değineceğim konular, Davos'tan ön
ce de vardı, Davos sonrasında da maale
sef aynen devam ediyor. 

Örneğin; 1954 yılında Batı Trakya'-
daki Türk-Müslüman ilkokullarına veri
len .resmî isim "Türk ilkokulu" idi. 
1960'ta isim değişiyor, "Müs lüman ilk-
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okulu" na dönüşüyor; 1972'de ise, 
"Müslüman" tanımı da kalkıyor ve 
"Azınlık ilkokulu" deniyor. Bu durumda 
ne gibi bir değişme oldu? 

Türk ilkokullarındaki öğretmenler 
konusu : 1966'da Selanik'te pedagoji aka
demisi kuruluyor ve bu pedagoji akademi
sine bilhassa ve özellikle, Pomak asıllı 
Türkler yahut Müslümanlar kabul edili
yor ve Pomaklardan öğretmen yetiştiril
mesi yoluna gidiliyor. Ayrıca, bu öğretmen 
yetiştiren okullarda Yunanca kullanılıyor. 
1977'de 694 ve 695 sayılı kanunlarla, Yu
nanistan'daki vali, "Azınlık okulları" ta
bir edilen okulların tek hakimi, tek söz sa
hibi, tek yöneticisi kılmıyor ve bu yapılan
lar sadece Lozan'a aykırı değil, sadece 24 
Temmuz 1923 Anlaşmasına aykırı değil, 
o reddettiğimiz, kabul etmediğimiz Sevr 
Anlaşmasının hükümlerine dahi aykırı. 

Peki, Davos süreci, dostluk, yakınlık, 
arkadaşlık... Ne değişti?.. Bakıyoruz, de
ğişen hiç bir şey yok. O kadar hiçbir şey 
yok ki, resmî istatistiklere göre Batı trak-
ya'da 110 bin civarında soydaşımız yaşıyor 
ve bu 110 bin yurttaşımızın devam etme 
olanağı bulunan iki Türk lisesinden 1985 
yılında sadece bir mezun çıkıyor; bu iki 
lise tek bir mezun verebiliyor. 

Çok ayrıntısına girmeyeyim; Yuna
nistan'da okuma-yazma oranı yüzde 85, 
Batı Trakya Türklerinde yüzde 40. 

Sonra başka gelişmeler de oluyor. Ör
neğin; Yunan tarafı bir kanun çıkarıyor. 
Bu kanunla "Yunanistan Merkez Banka
sı ile Tarım Bankası arasında bir protokol 
yapılacak" diyor." Bu protokol yapılıyor. 
Protokolün mahiyeti şu : "Herhangi bir 
Ortodoks Yunanlı, bir Müslüman Yunan
lıdan (yani bizim soydaşlarımız kastedili
yor) toprak satın alacağı vakit ödeyeceği 
bedelin ve bu bedelin ilişkili olduğu ver
gilerin tümü Tarım Bankası tarafından 
kendisine kredi olarak verilir. İki yıl öde

mesiz geçer ve 20 yıl vade ile bu para geri 
alınır.'' 

Bu ve buna benzer girişimler sonu
cunda, 1923'te 129 bin olarak istatistikle
re geçen ve Batı Trakya'daki tarım arazi
sinin yüzde 85'ine sahip olan Türklerin, 
1980'de ellerinde kalan tarım arazisi sa
dece yüzde 35'dir. 

Bu örneklere şundan değindim : Da
vos ve Yunanistan ilişkileri elbette önem
lidir, bu doğrultuda gelişmeler elbette fay
dalıdır; ama bunların özlediğimiz nokta
ya varabilmesi için, Türk dış politikasının 
daha fazla Millet Meclisiyle yapılması ge
rekir, daha fazla bilimle yapılması gerekir, 
daha fazla ciddiyetle yapılması gerekir. 

Bunun olacağına güvenerek, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Cem. 
Sayın Tevfık Koçak; buyurun efen

dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Koçak, grup olarak 20 dakika 
süreniz var efendim. 

SHP GRUBU ADINA TEVFİK 
KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli millektvekilieri; şahsım ve Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Yüce 
Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, tüm dünyada, daha 
doğrusu demokrasinin işlerlik kazandığı 
ülkelerde, herkesin paylaştığı bir görüş var. 
İzin verirseniz, kısaca bu görüşü açıkla
mak istiyorum. 

Toplumsal gereksinmelerden kaynak
lanan ulusal çıkar olabilmesi için, hiç kuş
kusuz, o toplumu oluşturan çeşitli sınıf ye 
katmanların gereksinimlerinin, çıkarları
nın dengede tutulabileceği bir rejim söz 
konusu olmalıdır. 

Sınıfsal ve katmansal çıkarları den
geleyecek rejim demokrasidir, demokrasi 
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olmadığı zaman -ki, biz bunu ülkemizde 
zaman zaman yaşadık- bir ülkenin dış po
litikasını, toplumsal gereksinmelerden 
kaynaklanan, çeşitli sınıfların gereksinim
lerini ve çıkarlarını dengede tutan bir ulu
sal çıkardan söz etmek, kuşkusuz müm
kün değildir. Ayrıca, demokratik çıkar 
dengesi ve demokratik tartışma olmayan 
bir ülkede seçeneklerde olmaz. 

Demokrasinin dış politikada yaşam
sal önemi vardır. Ülke yarar ve çıkarları
nı dış politikada etkili kılmanın tek koşu
lu, özgür tartışma ve halkın etkin katılı
mıyla; yani demokratik bir çerçeve içinde 
oluşturulan bir dış politika olduğu inan
cındayız. Unutmamak gerekir ki, demok
ratik bir ülkeye halkın kabul etmeyeceği 
politikalar uygulattmlamâz ve böyle ülke
lerin yöneticileri de dış baskılara karşı da
ha kolay göğüs gererler; hatta bunlara mu
hatap bile olmazlar. Buna karşılık, kapalı 
rejimler, ilk bakışta ne denli güçlü görü
nürse görünsünler, dışarıya karşı, özellik
le süper devletlere karşı güçsüzdürler. 
Çünkü, her şeyden önce dış baskılara açık
tırlar. 

Kutsal olan bir başka özgürlük biçi
mi de toplumsal özgürlüktür. Zaten, kişi
nin özgür olabilmesinin önkoşulu da, için
de yaşadığı ülkenin uluslararası toplum 
içinde özgür olabilmesidir. Yani, toplum
sal özgürlük, ulusal bağımsızlığa sahip ol
mak demektir. Ulusal bağımsızlık, özgür
lüğün yanı sıra ya da onunla birlikte top
lumsal gelişmenin ve ekonomik kalkınma
nın da gereğidir. Bağımlı bir ülkenin ne 
gelişmesine, ne de güçlenmesine olanak 
vardır. Yoksulluk zincirinin kırılması da, 
ancak bağımsızlık içinde olanaklıdır. 

Emperyalist ya da günümüz deyişiyle 
dünya hâkimiyetine sahip olmaya yönelik 
politika izlenen devletlerin, kapitalist ge
lişme düzeyleri daha yüksek olan Doğu ül
kelerinde (Örneğin, Türkiye gibi) bağımlı 

kapitalizmin teşvik edilmesini, bu ülkele
rin dış ve iç politikalarının kendi çıkarları 
yönünde biçimlenmesini ve onların daya
nak noktalarına dönüştürülmesini amaç
layan politika güttüklerini açıkça ortaya 
koymak gerekir. 

Yaklaşık 40 yıldan fazla bir süredir 
Türkiye'yi sağ düşünceli iktidarlar yönet
miştir. Kapitalist kalkınma yolu, Türkiye'
nin gerek siyasal, gerekse ekonomik açı
dan genel olarak kapitalist dünyaya, özel 
olarak da AB D'ye bağımlılığını artır
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; dış po
litika, doğası gereği dinamik olmak zorun
dadır. Ancak, bizde görülen bunun tersi
dir; yani, adalet içindedir. Jeopolitik kav
ram, uzun yıllar bilinçli olarak yanlış al
gılanarak ya da buna zorlanarak Türk dış 
siyaseti, "Stratejik önem" denilen ne ol
duğu belirsiz bir kavrama dayandırıl
mıştır. 

Türkiye, bu anlayışın doğal sonucu 
olarak, stratejik önemin artmasına bağlı 
bir yardım çerçevesi içine yerleştirilmiştir, 
daha doğrusu hapsedilmiştir. Türkiye'nin 
stratejik öneminin artması da, çatışmacı 
ilişkilerin artmasına bağlanmıştır. Türki
ye böylece soğuk savaşçı, çatışmacı bir po
litikaya mâhkum edilmek istenmiştir ve 
bunda da zaman zaman başarılı olunmuş
tur. Çünkü, böyle dönemlerde Türkiye'
nin stratejik öneminin artacağı ve böyle
ce kendisini daha iyi pazarlayacağı varsa
yılmış; buna da inanılmıştır. Zengin in
san potansiyeline ve oldukça uzun bir ta
rihî mirasa sahip Türkiye'yi seçeneksiz 
noktasına getiren jeopolitik anlayış da gö
rülmüştür. Oysa, dış politikada seçenek
ler vardır. Seçeneksizlik ise dış politikasız
lıktır. 

Bugün dünya politikasında görülen 
yumuşama, çok kutupluluk, sürekli artan 
karşılıklı bağımlılaşma gibi gelişmeler; ya-
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ratıcı, gerçekçi bir dış politikanın nesnel 
koşullarını hazırlıyor. Dolayısıyla tüm bu 
gelişmeler, seçenek arayışlarını zorunlu kı
lıyor. Ancak, geçmişte olduğu gibi, bugün 
de "D ı ş politikada seçenek vardır" sözü 
zaman zaman vatana ihanetle eş anlam
da tutulmaya çalışılmaktadır. 

Uzun yıllardır Türkiye'de ulusal çı
kar, toplumda azınlıkta bulunan bazı ke
simlerin gereksinimleri doğrultusunda 
oluşturulmuştur. Ülkenin dış politikası da 
bu kesimlerin saptadığı ulusal çıkarlara 
göre yürütülmüştür. 

Dış politikanın kaynağından kimle
rin çıkarlarının olduğunu anlayabilmek 
için bu çıkarların hangi gereksinimlerden 
doğduğunu saptamak gerekir. Gerçek an
lamda ulusal çıkarlar, ancak toplumun ço
ğunluğunun gereksinimlerine yanıt veren 
çıkarlardır. 

Türkiye'nin dış politikasını etkileyen 
unsurlar vardır. -Bunlardan birisi de bü
rokrasidir. Bürokrasiyi de ülkemizde iki
ye ayırabiliriz : Sivil ve askerî bürokrasi. 

Ekonomik ve siyasal olarak süper 
devletlere bağımlı ülkelerde olduğu gibi, 
Türkiye'de de dış politikayla ulusal savun
ma aynı şeymiş gibi değerlendirilmiştir. 
Bunun sonucunda da Genelkurmay Baş
kanlığı, dış politikanın oluşturulmasında 
pay sahibi olmuştur. 

Özellikle 12 Eylül sonrası ve ANAP 
İktidarları döneminde, başarısız bir dış 
politika izlenmiştir, iktidar, Türk dış po
litikasının kendisine çizilen sınırlar için
de yürütüldüğü ve bu sınırlar dışına çıkıl
dığı zaman Türkiye'nin cezalandırıldığı 
olgusundan hareket ederek, hep suskun ve 
güdümlü siyaset izleme yolunu seçmiştir. 
Bu doğrultuda kendisine yöneltilen soru
ları yanıtlarken, ABD'nin siyasal meka
nizmasını, yani kongreyi öne sürmüş
lerdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türk 
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Dışişlerinin ANAP döneminde Türkiye 
bürokrasisinin uğradığı onca erozyona ka
fa tutar bir biçimde ABD ve NATO ile iliş
kilerde dikkatli tutumunu sürdürdükleri
ni vurgulamak istiyorum. Gerek Körfeze 
müdahale konusunda, gerekse INF, yani 
Orta ve Orta Kısa Nükleer Füzelerin Kal
dırılması Anlaşmasından sonra Türkiye'
ye konulmak istenen kısa erimli füzeler ko
nusunda direnme göstermelerini, ödün 
vermemelerini şükranla karşılıyoruz. 

ABD V E NATO ile ilşkilere girme
den önce, Reagan'a sunulan bir dış poli
tika ve savunma raporundan bahsedece
ğim. Kısa adıyla "Pentagon Raporu" tam 
adıyla " U z u n Vadeli Stratejik Rapor" di
ye anılan bu belge, bildiğiniz gibi, Türk 
basınında "Onüçler Raporu" diye yer al
mıştır. Raporu hazırlayanlar arasında 
ABD Savunma Bakan Yandımcısı Ikle, 
VVbhlstetter, Kissinger, Brezinski gibi çok 
iyi bilinen isimler bulunmaktadır. Sayfa
sı 20 bin dolara mal olan rapor, NATO'-
da " K a n a t " kavramına özel Önem veri
yor. Raporda, Sovyetlerin "Merkezî" yani 
Orta Avrupa'ya değil, Norveç ve Türki
ye'ye saldırıya geçebileceği ifade ediliyor. 
Sovyetler körfezi ele geçirmek isterse, 
ABD'nin Türkiye'deki havaalanlarını ve 
diğer tesisleri kullanabilmesi gerektiği be
lirtiliyor. 

Raporu hazırlayanlardan Fred Ikle ve 
Profesör VVbhlstetter, VVashington'da yap
tıkları basın toplantısında, NATO'nun az 
gelişmiş üyelerine gelecek bir saldırıya ör
gütün az gelişmiş bir mukabelede bulun
masını öngörüyorlar ve gazetecilerin yö
nelttikleri soruları -aynen ifade ediyorum-
"Türkiye'ye karşı harekete geçmiş tank
ları durdurmak uğruna ABD'de yaşayan 
herkesin imha olabileceğini bile bile gü
dümlü füzeleri ateşleyeceğimizi söylersek, 
kendinizi daha mı iyi hissedersiniz?" di
ye yanıtlıyorlar. 

Bu açıdan, rapor, NATO'nun 1960'-
larda formüle edilen "Esnek mukabele" 
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stratejisine yeni bir yorum getirmektedir. 
Eski strateji, duruma göre hareket edile
ceğini belirtiyor ve tüm ittifakı kapsıyor
du. Oysa, "Seçenekli caydırı
cılık" adını taşıyan yeni strateji, getirdiği 
ülke ayrımıyla, gelişmiş NATO ülkeleri
ne, yani merkezde bulunan ülkelere yapı
lan saldırıya başka, gelişmemişe yapılan 
saldırıya başka karşılık verilir, diye yeni bir 
yorum getiriyor. NATO Eski Başkomuta
nı Rogers'in "Türkiye saldırıya uğrarsa, 
NATO kalkıp kendisini tehlikeye atmaz" 
diyen demecini anımsatırsam, durum da
ha da netleşir. 

Türkiye, "müttefik" sıfatını iyi kul
lanamamıştı^ temel yanılgı noktası da bu
radadır. İttifakın, diğer üyeleri için olduk
ça yararlı olmasına karşın Türkiye, hak et
tiği ve beklenen yararı bir türlü sağlaya
mamıştır. 

İttifakın gereği, müttefikinin hakkı
na saygı göstermektir. Müttefik için ken
dini feda etmek diye bir kural yoktur. 
Uluslararası ilişkilerde, bir ulus, diğer 
uluslar rahak etsin diye kendini feda et
sin diye, bir kural da yoktur. Öyle bir nok
tadan hareket ediyoruz ki, sanki biz ken
dimizi feda ede ede dünyada demokrasi
yi, insanlığı yaşatmaya azmetmişiz... Ki, 
buna zaten kimse de inanmıyor. Mütte
fiklerimiz, Türkiye'ye, istediklerini yaptı
rabilecekleri bir toplum gözüyle bakma
ya başlamışlardır. 

Pentagon'a yakın çevrelerin basında 
yer alan görüşlerine göre, "Türk hüküme
ti, bizimle ilişkisinin kopmasından korkar; 
Türkiye aleyhine yapılacak manevralara 
Ankara sesini çıkarmaz" düşüncesi Was-
hignton'da hâkimdir. Hükümete düşen 
görev, bir an önce, bu tür izlenim verebi
lecek hareketlerden kaçınmaktır. Bundan 
kendimizi kurtaramaz isek, güvenlik bağ
lamında rahat olamayız. İttifak, bizden 
yeni yeni ödünler isteyebilir, istemiştir de. 

Örneğin; Anadolu'nun bir bölümünün 
ikibinbeşyüz yıllık Ermeni vatanı olduğu
na değgin sözleri, baş müttefikimizin ya
sama örgütlerinde duyuluyor ve duyul
maktadır da. Yine Amerika, Limni konu
sunda Türkiye'nin duyarlılığını çok iyi bil
diği halde, Yunanistan ile yaptığı ikili gö
rüşmelerde, Limni Adasının silahlandırıl-
masında bir sakınca görmediğini ifade 
edebiliyor. Biz bunu, Türkiye'nin mütte
fiki değil, tersine, Türkiye'nin karşısına di
kilmeye hazırlanan bir devletin tutumu 
olarak nitelendiriyoruz. Türk Hükümeti 
bunlara sadece sözle, "Biz bunu kabul 
etmeyiz" demiştir. Oysa, Hükümet özel
likle şunu vurgulamalıdır : Türkiye, özel 
bir konum içindedir. Türkiye'ye, bir dün
ya savaşı göze alınmadan saldırılması zor
dur. Türkiye, her zaman kendisinden, Ege 
konusunda, Ermeni konusunda ödün is
teyen bir ittifak içinde olmaktansa, bunun 
dışında kendisini daha iyi koruyabilir. 
Türkiye'nin başka tercihi yoktur. Ya müt
tefiklerimiz bizi Ege sorununda, Ermeni 
sorununda, Kıbrıs sorununda taciz etmek
ten vazgeçecekler, ya da Türkiye, kendi 
güvenliğini başka yerlerde aramak zorun
da kalacaktır. İşte biz bunu vurgulamak, 
açıkça, net bir biçimde söylemek zo
rundayız. 

Müttefik konusuna değinmişken, bir 
konuya daha, baş müttefikimiz Amerika 
Birleşik devletlerinin bize Ortadoğu'da 
biçtiği role değinmeden geçemeyeceğim. 
ABD eski Dışişleri Bakanı Haig bu rolü 
şöyle tanımlıyor : "Ortadoğu bir bütün, 
Ortadoğu'da aynı çıkarları paylaşan ve or
tak amaçlar doğrultusunda hareket eden 
ülkelerin Arap, Türk, Yahudi olmalarını 
bir kanara bırakıp, bir stratejik konsensüse 
varmaları sağlanmalıdır. Bunun için de 
yeniden oturup, Arap, Türk, Yahudi ay
rımı yapmaksızın Ortadoğu'daki ortak 
amaçlar saptanmalıdır. İşte böyle bir sap
tama ve oluşturulacak olan stratejik kon-
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sensüs, Batının ve ABD'nin Ortadoğu'
daki çıkarlarını garanti altına almış ola
caktır. Böylece, körfezdeki çıkarlarımız ye
niden sağlanmış olacaktır.'4 Sayın millet
vekilleri, bu sözleri söyleyen, baş müttefi
kimiz Amerika Birleşik Devletlerinin eski 
Dışişleri Bakanı. 

ABD'nin dış politikasına damgasını 
vuran uzmanlardan birisi olan Prosör Al-
bert Wohlstetter Türkiye'ye şöyle bakıyor : 
"Türkiye'yi, Türklere bayıldığımız için 
değil, son tahlilde Batının petrolünü ko
ruduğu için güçlendirmeliyiz" diyebiliyor. 

Anlaşılan, Türkiye'nin güçlendiril
mesi, Türkiye'nin çıkarı için değil, Batı
nın çıkarı için ve NATO'nun çıkarı için 
önemlidir. 

Bunlardan da anlaşıldığı gibi, bağla
şıklarımız bizi bir ileri karakol, bir jandar
ma olarak görmektedir. Türkiye'nin coğ
rafî konumu ve bulundurduğu NATO üs
lerinin işlevliliği, ister istemez bağlaşıkla
rımızı bu düşünceden hareket ettir
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, görüyo
rum ki hayli hazırlanmışsınız ve zan
nederim... 

TEVFİK KOÇAK (Devamla) — Sa
yın Başkan, 10 dakikam yar. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... 
Saatinizi de Sayın Cem'in konuşmasına 
göre ayarlamışsınız, zatı âlinize 10 daki
ka değil, 20 dakika zaman versem, bitire
mezsiniz efendim. 

TEVFİK KOÇAK (Devamla) — 10 
dakika yeter Sayın Başkan. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... O kâ
ğıtların hepsini okuduğunuz takdirde, 
Başkanlık buna müsamaha gösteremez 
efendim. Rica edeceğim, bazı konuları at
layınız ve toparlayınız. 

TEVFİK KOÇAK (Devamla) — Si
ze güvendim Sayın Başkan; biraz da size 
güveniyorum. İlk defa bu kürsüye çıkıyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, 
anlıyorum; ama grubun düşünmesi lazım 
bunu, benim değil efendim. 

TEVFİK KOÇAK (Devamla) — Te
şekkür ediyorum. 

1960'h yıllarda Türkiye ve dünyada 
Türk dış politikasını önemli ölçüde etki
leyen geişmeler ortaya çıkmıştır. 1961 Ana
yasasının getirdiği özgürlük ortamı ile bir
likte, genel olarak toplum sorunları ve po
litika tartışılmaya başlandı. Politikaya ve 
toplumsal yaşama gösterilen ilgiden belirli 
bir ölçüde dış politika da nasibini almış-
tır.1961 Anayasası ile beraber dış gelişme
lere karşı ilgisiz olanlar, toplumun siyasal 
çerçevesinden dışlanan kesimler, sınıflar, 
örgütlü olarak seslerini duyurmaya başla
mışlardır. 

1960'lı yıllar görkemli ulusal kurtu
luş savaşlarının ve bunun sonucunda ba
ğımsızlığına kavuşan devletlerin dünya dış 
politika sahnesine çıktığı dönemdir. 

Aynı dönemde, ekonomik kalkınma 
kavramı da uluslararası yaşamın ayrılmaz 
bir parçası olmuştur. Tüm dünya yoğun 
bir biçimde ekonomik kalkınma sorunu
nu tartışmaya başlamıştır. Dolayısıyla, ba
ğımsızlıklarını yeni kazanan uluslar, bu 
bağımsızlıklarını sürdürebilmek ve perçin
leyebilmek için, salt siyasal bağımsızlığın 
yetmediğini, ekonomik bağımsızlığın da 
şart olduğunu bütün dünyaya kanıtlamış
lardır. Tam bağımsızlık tartışması başla
mıştır dünyada. 

1962 yılındaki Küba olayı nedeniyle, 
ABD ile ilişkilerimizin ne denli tehlikeli 
boyutlara ulaşabileceğini öğrenmiştik. 
Kıbrıs bunalımı ve Johnson'un Mektubu, 
baş müttefikimizin ne olduğunu, hangi 
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gözle ülkemize baktığını ortaya koy
muştur. 

Gelişen özgürlük ortamında toplu
mun istekleri, toplumun sesi, önemli öl
çüde hükümetin dış politikasına etki ya
pabilmiştir. Dış politikada kimlik arayışı
na yönelinmiştir. Ancak, 12 Martla birlik
te, hem demokrasiye, hem de dış politi
kaya olan toplumsal etki de sınırlandırıl
mıştır. Böylece, Türk dış politikasında tes
limiyetçi, güdümlü çizgiye dönüş başla
mıştır. 

1973'de, Türkiye'de demokrasiye dö
nüşle birlikte özgür ortama yeniden kavu
şulmuştur. Kişilikli, bağımsızlıkçı ve ulu
sal çıkarlara yönelik çok boyutlu dış poli
tika taleplerinin hükümetlerin dış politi
kalarına etkisini sürdürmesi bazı çevrele-

* ri de korkutmaya başlamıştır. 

Türk halkının kabul etmeyeceği bir 
dış politikayı izlemek ve demokratik bir 
çerçeve dışında görmenin, artık Türkiye'
de tam anlamıyla olanaksız olduğu orta
ya çıkarılmıştır. 

Türkiye'deki toplumsal uyanışı, ge
lişme bilinci ve bunların dış politikaya 
yansımasını önlemek isteyenler, Türk dış 
politikasını kendi çıkarlarına uygun bir yö
rüngeye oturtmak düşüncesinde olanlar, 
değişen dış politikamızın kaynağını oluş
turan demokrasiyi hedef almışlardır. Dış 
kaynaklı terör azdırılarak, Türkiye, buna
lım ortamına sürüklenmiştir. 

1978-1979 döneminde Türkiye, yal
nızlık bunalımından kurtulabilmek için, 
tüm ülkelerle, özellikle komşu ülkelerle, 
Ortadoğu ülkeleri ile siyasal ilişkilere 
önem vermiştir. Türkiye'nin Ortadoğu ül
kesi olduğu ilk kez hükümet programın
da yer almıştır. Ekonomik bunalımdan 
kurtulmak için, uluslararası ekonomik iliş
kiler çeşitlendirilmeye, bazı fınans çevre
lerinin etkinliği kırılmaya çalışılmış, bir 
ara IMF reçetelerine, dış ekonomik bas

kılara direnilmeye çalışılmıştır. Güvenlik 
sorununun çözümlenmesi konusunda, 
NATO'yu savunmanın tek dayanak ol
maktan çıkarılarak, ulusal savunma kav
ramı oluşturulmaya çalışılmıştır. Türkiye'
nin çevresinde bir barış kuşağı oluşması
na uğraşılmıştır. 1970'li yılların sonların
da Türkiye'ye, özellikle de Kıbnsta ödün 
vermesi için ağır baskılar uygulanmıştır. 
Türkiye'nin dize getirilmesi yönünde eko
nomik ve siyast baskılar yoğunluk kazan
mıştır. Yani, bunu değişik bir anlatımla 
özetlersek, uluslararası bazı çevreler, iç 
yandaşlarından da güç alarak ve sermaye 
güçlerini kullanarak Türkiye'yi bitkisel ya
şama mahkûm etmeye çalışmışlardır ve 
nihayet türkiye'nin dış politikasında yeni 
yönelişlere kaynaklık eden Türk demok
rasisi, doğal olarak seçilen ana hedef ol
muştur. 

12 Eylül 1980'dc, Türkiye'ce demok
ratik yaşam y^iden askıya alınmıştır ve 
Türkiye'de yeni bir dış politika görülmüş
tür; dış politikaya yeni bir çerçeve çizilmiş
tir. Bu çerçevenin temel özelliği de, de
mokrasiden kaynaklanan toplumsal talep 
ve baskıların dış politikanın dönüşümüne 
gösterdiği etkilerin demokrasiyle birlikte 
ortadan kaldırılmasıdır ve Türk dış poli
tikasında yeniden güdümlü, evet efendim-
ci, ulusal çıkarlara ters gelişmeler görül
müştür. 

Türkiye'nin coğrafî konumunun bü
yük bir özelliği var. Bu konumuyla Tür
kiye, salt bir Avrupa ülkesi değil, aynı za
manda bir Balkan ülkesi, bir Akdeniz ül
kesi, bir Ortadoğu ülkesidir, türkiye'nin, 
bu konumu çok iyi bir biçimde kullanması 
ve ülke çıkarlarını en üst düzeye yüksel
tecek çok yönlü ve çok boyutlu bir politi
ka izlemesi zorunludur. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak 
bizim, dış politikaya bakışımızda hükü
metten bazı ciddî aynlıklanmız var. Her 
şevden önce, Türkiye'nin kimliğini ve ev-
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rensel işlevini başka bir boyutta görmek
teyiz. Dış siyaset yaklaşımımızın, hem top
lumun bütününe, hem de öncelikle savun
duğumuz kitlelere, işçiye, köylüye, darge-
lirli insanlarımıza daha çok fayda sağla
yacağı, onların maddî, ahlakî gelişminde 
daha etkili olacağı inancındayız. 

Günümüz siyasal, askerî, ekonomik 
ilişkilerinin varlığı ve gelişmesi, dünya 
ekonomik ilişkilerinin gerekleri, bağımsız
lık anlayışımızı hiçbir biçimde değiştire
mez. Çok yönlü uluslararası ilişkiler ge
liştirilmelidir. Hiçbir ülkenin ekonomik 
alanda yeterliliği düşünülemez. Devletle
rin kaynaklarına, ulusal birikimlerine, sa
nayideki ve tarımdaki gelişmişlik ve uz
manlaşma durumlarına göre devletler ara
sında, çağın gerekleri doğrultusunda, ve
rimli işbölümü çerçevesinde işbirliği yapı
labilir; ama bütün bu ilişkilerin hiçbirisin
de ulusal egemenliği ve güvenliği ilgilen
diren haklardan ödün verilemez. Bu hak
lar, ekonomik ve ticarî hesaplara feda edi
lemez. Siyasal bağımsızlığını kaybeden bir 
ülkenin, artık ekonomik gelişmişliğinden 

. bahsetmek olanaksızdır; anlamsız olur. 

Günümüz dünyasında, Türkiye gibi, 
hem coğrafî konum, hem de bulunduğu 
ittifaklar açısından önemli özelliklere sa
hip ülkelerin izlediği dış politikalar olduk
ça girifttir. Bazı güçlükler olduğunun da 
bilincindeyiz. 

Gelişmekte olan ülkeler dış politika
da ve uluslararası ilişkilerde, öncelikle ken
di ulusal çkarlarını gözetirken, aynı za
manda tüm insanlığın mutluluğuna kat
kıda bulunmak gereğini duymak zorun
dadırlar. İlişkilerini bu yönde yürütmeli-
dirler. Çünkü, gelişmiş kapitalist ülkeler, 
kendi varlıklarını sürdürebilmek için, çağ
daş sömürü sistemleri oluşturmuşlardır. 
Direksiyonunu ellerinde tuttukları ulusla
rarası ilişkiler sistemini kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanmaktadırlar. 

Birlik ve beraberlik içerisinde hare
ket etmek zorunda kalan üçüncü dünya ül
kelerini bu çabalarına saygı duyduğumu
zu, gerek ekonomik, gerekse siyasal alan
da kendilerini sömürmek isteyen devlet
lere karşı yürüttükleri onurlu dış politika
larını destekliyoruz. 

Dış ilişkiler açısından dünyanın en 
duyarlı bölgelerinden birisinde bulunmak
tayız. Böyle bir bölgede, kendi ulusal gü
venliğimizin başka ülkelerin kararlarına ya 
da kararsızlıklarına bırakılmayacağını, bı
rakmayacağımızı kaydetmek istiyorum. 
Diğer bir anlatımla, kendi yazgımızı, ya
pacağımız anlaşmalara ya da ittifaklara 
rağmen, yine de kendimiz saptamalıyız, 
yönlendirmeliyiz. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, sizin sö
zünüzü kesmemek için kendimi çbk zor
luyorum; ama görüyorum ki, bu, yirmi 
dakikayı da geçecek. Zatı âliniz benden 10 
dakika müsamaha istemişti; o da tamam
landı. Gerekli müsamahayı da ayrıca yi
ne göstereceğim ama... 

TEVFİK KOÇAK (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkanım. Dikkat 
ederseniz, sürekli atlayarak okuyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim... 

TEVFİK KOÇAK (Devamla) — 
Sağlıklı bir dış siyaset için bağlı bulundu
ğumuz paktlar bizleri katı yapmamalıdır, 
seçeneklerimizi ortadan kaldırmamalıdır. 

Dış politikada, savunduğu davaya 
inanan, tezlerini inançla savunan ülkeler 
başarılı olmakta ya da başarılı olma yo
lunda önemli aşamalar kaydetmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında, Türkiye'nin bu
gün çok başarılı olduğunu söylemek, ne 
yazık ki, zordur. Çünkü, iktidar, dış iliş
kilerindeki sorunları tanımlayıp, halka 
tam olarak ve gerçek boyutlarıyla yansıt
mamaktadır. Örneğin, adaların silahlan-

— 434 — 
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masına değin, kamuoyunun bilgisi yok de
necek kadar azdır. 

Dış politikada güçlü olmanın en ön
de gelen koşulu, ekonomik bakımdan güç
lü olmaktır. Ödenmesi gereken borçların 
ve alınması gereken kredilerin öncelikli sı
rayı alması, bizi her geçen gün biraz da
ha fazla ödün vermekten başka bir nok
taya getirmez. Türkiye, Batılılara ve 
ABD'ye gereksiz yere ödün veren bir ül
ke olmaktadır. 

Savunma ve Ekonomik işbirliği An
laşmasının 1990'lara dek uzatılmasını sağ
layan ek mektubun imzalanması, bunun 
bir örneğidir. Her şeyden önce, "Yardım
sız, kredisiz olmaz" saplantısından ken
dimizi kurtarmalıyız. Koşullu olduğu için, 
ekonomiyi belirli bir yapıya zorladığı için, 
getirdiğinden daha fazlasını götüren kre
diler zararlıdır. Türkiye, kendi gücüne 
inandığı takdirde, hem ekonomide daha 
büyük bir başarı sağlar, hem de dış poli
tikada saygınlığını korur ve artırır. 

ANAP hükümetlerinin dış politikayı 
uygulama yöntemlerinde, inisiyatifi ele al
mak değil, başkalarının ele aldığı inisiya
tife karşı tavır koymak ya da önlem almak 
temelinin hâkim olduğu görülmektedir. 

Hükümetin ticarî ve ekonomik ilişki
yi öne alması nedeniyle beliren ekonomik 
bağımlılığın, politikada, ABD ile ilişkiler
de siyasal bağımlılığa yol açtığını da gör
mekteyiz. 

Dışişleri Bakanlığımız, ne yazık ki, 
dış siyasal ilişkilerde önemli ölçüde dışlan
mıştır. Bu Bakanlığımızın çok deneyimli 
ve becerikli, yıllardır süzülüp gelen ve bilgi 
birikimine sahip kişilerin dışlanması üzü
cüdür, çağdaş devlet anlayışıyla çeliş
mektedir. 

Sayın Bakanın Plan ve Bütçe komis
yonunda Bakanlığı ile ilgili konuda yap
tığı konuşmada, ABD ile ilişkilerimizde 

tüm yükün bizim üzerimizde olduğunu, 
Amerika'nın, gerek NATO ve gerekse ikili 
ilişkilerde yükümlülüklerini yerine getir
mediğini kaydetmiştir. Bu saptamasından 
dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. 

Ülkemizi yıllardır yöneten sağ ikti
darların bu gerçeği görerek, Amerika'ya 
göbeğinden bağımlılık konusunda ciddî 
önlemler alması gerektiği kanısındayım. 

Özal Hükümeti bir gelenek başlattı; 
Bakanlığın bazı temel konuları, Bakanlık
tan alınarak, çeşitli devlet bakanlıklarına 
paylaştırıldı. Dış siyasal konularda bazı 
görevlerin çeşitli bakanlıklara paylaştırıl
ması, dış poylitikanm bölünmezliği ve bu
nun bütünüyle Dışişleri Bakanlığında 
oluşturulması ve tek elden yürütülmesi ko
nusuyla uyuşmadığını da vurgulamak is
tiyorum. Bu konu, çok duyarlı bir konu
dur. Çünkü, çeşitli sorunlar, Dışişleri Ba
kanlığı dışında, devlet ya da diğer bakan
lıklar çerçevesinde çözümlenmeye çalışıl
dığı takdirde, ayrımlı davranışlar, ayrım
lı yaklaşımlar nedeniyle, dış politikamızın 
ulusallığına zarar verecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; izin ve
rirseniz, dış politika konusunda Hükümet
ten ve Dışişlerinden izlenmesi ya da temel 
alınması gereken birkaç noktayı vurgula
mak istiyor ve sözlerimi bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, benim ta
hammülümü şahsen aşmış durumdasınız. 
Bu konuyu atlayın ve selam faslına geçin; 
rica ediyorum efendim. 

TEVFİK KOÇAK (Devamla) — Pe
ki Sayın Başkanım, geçiyorum. 

Birincisi; izlenmesi gereken dış poli
tika, uluslararası gerginlikleri artırmaya 
değil, tersine, yumuşatmaya yardımcı ol
malıdır. 

ikincisi; etkinlik kazanma açısından, 
her türlü sömürüye, nereden kaynaklanır
sa kaynaklansın, karşı çıkılmalıdır. Başta 
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ırk ayrımcılığı plmak üzere, her türlü şo-
venist yaklaşımlara kai'şı çıkılmalı, benzeri 
ayrımcı uygulamaların kaldmlmasında dış 
politikamız etkin ve eylemsel olmak zo
rundadır. 

Üçüncüsü; gelişmekte olan ülkeler 
aleyhinde olan dünya ekonomik düzenini 
değiştirmek için, yeni dünya ekonomik dü
zeninin oluşturulmasında ülkemizin aktif 
bir rol alması gerekiyor. Bu doğrultuda 
Dışişlerimize büyük ve oldukça zor; an
cak, onurlu görev düşmektedir. 

Komşularımızla ilişkilere gelince... 

BAŞKAN — Orayı lütfen atlayınız 
efendim, rica ediyorum, lütfen efendim... 

TEVFİK KOÇAK (Devamla) — Pe
ki efendim. 

Dışişleri Bakanlığımızın, ülkemize 
yaraşır politika izlemesi dileğiyle, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz 
efendim. 

Sayın İrfan Demiralp; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DE
MİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, hepinizi, grubum ve 
şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, görev
leri esnasında şehit düşen Dışişleri men
suplarını saygıyla anıyorum ve kendileri
ne Allah'tan rahmet diliyorum. 

Yine burada, Filistin'in bağımsızlığı
nın Hükümet tarafından vakit geçirilme
den tanınmış olmasını takdirle karşılıyor, 
bu çileli insanların bir an önce, gerçek an
lamda devletlerini kurarak, kendi toprak
ları içerisinde bağımsız yaşayabilmeleri 
için, Türkiye Cumhuriyeti olarak, bundan 
sonra da çaba sarf etmemiz gerektiğine 
inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin bu 

kısmında, dış politikanın hiçbir zaman iç 
politikaya alet edilmemesi üzerinde dur
mak istiyorum. Dış politika, iç politikadaki 
başarısızlıkları kapatmaya yönelik davra
nışlara yol açmamalıdır. Dış politikanın 
tespitinde, günlük ve kişisel kararlarla de
ğil, ülkenin uzun dönemde menfaatlerini 
göz önüne alarak ve muhalefet ile asgari 
müştereklerde birleşerek hareket edilme
sinin gerekli olduğu inancındayım. 

Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; 
5 inci yılını tamamlamış olan Anavatan 
Partisi İktidarının, dış politika ile ilgili uy
gulamalarını, belli bir sıra içerisinde an
latarak sözlerime devam etmek istiyorum. 

Sayın Başbakan, iktidarının ilk yılla
rında ekonomik politikalarına ağırlık ver
miş ve Türk halkına, eline geçirdiği sihir
li değnekle, "Yepyeni ekonomik sistemler 
uygulayarak refah seviyesini yükselteceği
ni, enflasyonu düşüreceğini, işsizliği azal
tacağını ve böylelikle de, Avrupa Toplu
luğu ülkeleriyle yaklaşık bir düzeye 
gelineceğini" söylemiştir. "Bu şartlar ger
çekleştiği takdirde, Avrupa Topluluğuna 
çabuk girileceğini" de ifade etmiştir. 

Bir taraftan, iç ekonomik konularda 
mucizevî reçeteler uygulanırken, diğer ta
raftan, dış gezilerini ekonomi ağırlıklı yap
mış, bir uçak dolusu işadamıyla ve hayalî 
ihracatçıyla dış gezi programları düzen
lemiştir. Ancak, iktidarın 3 üncü yılından 
itibaren enflasyon hızla artmaya başlamış, 
işsizlik yükselmiş, tüm ekonomik göster
geler, düzenini ve armonisini kaybetmiş ve 
daha önceki dönemlerin hiçbirisinde ol
madığı kadar bozulmuştur. 

İşte, ekonomik göstergelerin böyle 
hızla bozulmaya başladığı, Avrupa Toplu
luğu ülkeleri kriterlerine yaklaşmak yeri
ne, hızla uzaklaşıldığı bir esnada, Avrupa 
Topluluğuna tam üye olunma çabası içi
ne girilmiştir. 

Biz, Doğru Yol partisi Grubu olarak, 
millî ekonominin güçlendirilmesi ve reka-
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bet şartlarına hazır hale getirilmesi kay
dıyla, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna 
girmesine taraflarız; ancak, Sayın Baka
nın, müteaddit defalar söylediği bir söz 
var; "Avrupa Topluluğunun, Türkiye'nin 
ortaklığını reddetmesi, kabul etmesinden 
daha zordur" eliyor. Sayın Bakanın, bu sö
zü söylerken samimi olduğuna şahsen ina
nıyorum; ancak, gerçek bu değildir. 

Şimdi, şöyle bir bakalım : Enflasyon 
yüzde 100'lere gelmiş, işsizlik yüzde 
22'lerde, ülke genelinde kişi başına millî 
gelir 1 000 dolar civarında. Şimdi, Sayın 
Dışişleri Bakanına soruyorum : Avrupa 
topluluğunun bu Türkiye'yi mi reddetme
si zor? Biz, ANAP İktidarı süresince bu 
şartların düzelmeyeceği ve böylelikle, 
Türkiye'nin Avrupa topluluğuna girme
sinin giderek daha da zorlayacağı kanaa
tindeyiz. 

ALİ RIFKi ATASEVER (Tekirdağ) 
— Zor işler bizim işimiz İrfan Bey. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Tabiî. 

Burada, şu noktayı da Genel Kuru
lun dikkatine sunmak istiyorum : Bilin
diği' üzere, Türkiye-Avrupa Topluluğu 
Karma Parlamento Komisyonu 17 Kasım 
İ988 günü Parlamentonun bilgisine sunul
muştur. Türkiye-AET Karma Parlamen
to Komisyonu bugüne kadar, 1974, 1978 
ve 1984 yıllarında 3 defa kurulmuştur ve 
bu komisyonlarda Parlamentonun ve 
Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, komis
yon başkanlık divanında dışa karşı göste
rilmek istenmiştir. Komisyonun 21 Kasım 
tarihinde yaptığı görev taksimi esnasında, 
bir başkan yardımcılığı SHP'ye verilmiş, 
Doğru Yol partisine ise, keyfî olarak ve
rilmemiştir. Bu, Doğru Yol Partisi Grubu
na karşı yapılmış olan çok ciddî bir tavır
dır. Bu nedenle, komisyonda bulunmamı
zın gereği kalmadığı için, komisyondaki 
üyelerimizi geri çektiğimizi de Parlamen

tonun dikkatine sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye'nin Kıbrıs politikasına yeni baş
tan şekil verilmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 5 yıl önce kurulmuş olduğu 
halde, Türkiye haricinde, henüz hiçbir ül
ke tarafından tanınmamıştır. Aslında, 
Türkiye, Kıbrıs'ın tanınması konusunda 
gerekli çabayı da sarf etmemiştir. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 5 yıldır boy
nu bükük bırakmak, gerekli desteği ver
memek; Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Kon
seyinde temsil edildiği halde, Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyetinin Avrupa konse
yinde dahi temsili için gerekli çabaları sar-
fetmemek, bize göre, Türkiye'nin verdiği 
veya vermek zorunda kaldığı tavizlerden
dir. Daha sonra konuşmamın devamı sü
resince belirteceğim tavizler, hiç şüphe yok 
ki, Türkiye'nin sorumsuzca borçlanması 
sonucu, ekonomik göstergelerin kötüye 
gitmesi ile verilmek zorunda kalınan ta
vizlerdir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
tanınması konusunda 5 yıldır yapılmamış 
olan çalışmalara vakit geçirilmeden baş
lanmalıdır. Bu konuda geçirilecek zama
nın, esasen daha fazla taviz verilmesi an
lamına geleceğini, burada özellikle ifade 
etmek istiyorum. 

Dış politika konularının iç politika
ya alet edilmesi, her zaman ve her yerde 
yanlıştır. İç politikada başarısız olan ikti
darlar, başarısızlıklarını böylelikle perde
leyebilir. Ancak, şu kesinlikle bilinmelidir 
ki; bu kabil tutum, ülkemizin uzun vade
li menfaatlerine aykırıdır. Esasen, son yıl
larda dış politikada büyük başarı gibi ka
muoyuna sunulan suni pırıltılar ya bazı ta
vizler verildiğinin veyahut da bazı millî 
menfaatlerin az veya çok gözardı edilmiş 
olduğunun birer işaretleridir. 

Bu konuda Bulgaristan'la ilişkileri
miz tipik bir örnek arz etmektedir. Bul-
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garistan'la olan sorunlarımız, bu ülkede 
yaşayan soydaşlarımızın durumu, maruz 
kaldıklan insanlık dışı baskılar, belli bir 
donemde dünya forumlarına taşınmış ve 
konu, hür dünyanın bilgisine ve dikkati
ne sunulmuştur. Bu çabalar sonucu, di
yalog imkânları ortaya çıkacak diye bek
lenti içerisin de girilmiştir. Fakat, şimdi 
Bulgaristan'da bulunan soydaşlarımızın 
davası ve bu kapsamda bu ülkeyle olan 
ilişkilerimizde ciddî endişelerimiz vardır. 
Aysel'in Türkiye'ye getirilmesi, Naim Sü-
leymanoğlu'nun başarısı ve ailesinin Bul
gar zulmünden kurtarılması, gerçekten 
güzel gelişmelerdir. Ancak, iktidarın bun
ları duygu sömürüsü ile iç politika mal
zemesi haline getirmiş olması, dikkatleri 
esas noktadan uzaklaştırmıştır. Evet, bir
kaç soydaşımızın bu zulümden kurtarıl
ması güzeldir; fakat bunun bir duygu sö
mürüsü haline getirilerek, geride kalan 
milyonlarca soydaşımızın, bu ülkede ne ol
duğunu bilemediğimiz kaderlerine terk 
edilmeleri çok yanlıştır. Doğru Yol Partisi 
Grubu olarak, bu ülkede yaşayan soydaş
larımızın durumlarıyla ciddî olarak ilgi
lenilmesini ve bunun iç politika malzemesi 
yapılmaktan vazgeçilmesini temenni et
mekteyiz. Bu ülkeyle, öteden beri başlatı
lacağı söylenen diyaloga da bir an önce 
başlanılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Kerkük bölge
sinde yaşayan soydaşlarımızın durumları 
ile yakından ilgilenmek zorundayız. 8 yıl 
süren Irak-Iran savaşı esnasında, bu böl
gede yaşayan soydaşlarımız, çok büyük sı
kıntılarla karşı karşıya kaldıkları gibi, 
uzunca bir süreden beri Kerkük dışına gö
çe zorlandıkları da bir gerçektir. Kerkük, 
asırlardan beri Türklerin yoğun olarak ya
şadığı bir bölgedir. Hiçbir gerekçe olmak
sızın, bu yörede yaşayan insanların göçe 
zorlanmalarındaki amaç son derece açık
tır. Bunu söylerken, buraya doğrudan doğ
ruya müdahale etmek gibi bir düşüncede 

olduğumuzu söylemek de istemiyorum. 
Bu tarzda yanlış anlaşılma olmamalıdır. 
kerkük'te yaşayan soydaşlarımıza karşı, 
daha hassas olunmalı ve bu bölgede yaşa
yan soydaşlarımızın durumlarıyla ilgili 
olarak, komşu ülke Irak'la diplomatik ça
lışmalar yapılmalıdır. 

Ayrıca, Irak'ta, dedelerinden kalma 
menkul ve gayrimenkul malları olan va
tanlarımızın haklarının zayi olmaması yö
nünde gerekli girişimlerin de derhal ya
pılması yerinde olacaktır. 1984. yılında 
Türkiye ile Irak arasında imzalanan 5 yıl 
süreli Emlak Hakları sözleşmesinin hü
kümlerinin maddelerine işlerlik kazandı
rılması için, Sayın Dışişleri Bakanının bu 
ülke ile gerekli temaslara bir an önce baş
lamasının yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, Sovyetler Birli
ğinin dünyaya açılması ve glasnost politi
kaları, gerek bu ülkede, gerekse Varşova 
paktına bağlı ülkelerin yönetimlerinin, ya
pısal olmasa bile, şeklen yeni bir görün
tüye girmekte oldukları bir gerçektir. Türk 
dış politikasının bu yeni glasnost politikası 
çerçevesinde Varşova Paktı ülkeleriyle iliş
kilerinde, yeni bir yaklaşıma yönelmesi ge
rektiği kanaatindeyiz. Bu çerçevede, bu ül
kelerle olan ekonomik ilişkilerin Türkiye 
lehine daha iyi duruma gelmesi muhte
meldir. 

Türkiye'nin komşu ülke Yunanistan 
ile olan ilişkileri, hem çok eski temellere 
dayanmakta ve hem de Türk dış politika
sının ana unsurlarından bir tanesini teş
kil etmektedir. Şimdiye kadar, cumhuri
yet tarihi boyunca kurulan Türk hükümet
lerinin Yunanistan ile ilgili politikaları, 
esas itibariyle değişmemiş ve biri diğeri
nin devamı olma niteliğini kona muştur. 
ANAP İktidarının ilk yıllarında bu çizgi
nin değişmediğini görüyoruz. Ancak, bu 
yılın başlarında Davos'da Papandreu ile 
Türkiye Başbakanı arasında gerçekleştiri-
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len Türk-Yunan buluşması, komuoyuna, 
iç politika malzemesi yapma amacına dö
nük bir şekilde, bildirilmiştir. Davos'da, 
iki ülke başbakanı, hiçbir konuya çözüm 
yönünde yaklaşamamışlardır. Bu konuda., 
The Times Gazetesi 14.12.1988 tarihli ya
zısında şöyle söylüyor : "Davos'da iki ül
ke arasında varılan savaştan kaçınma an
laşması, Yunanistan'ın kaynaklarını sa
vunma alanından, daha çok ihtiyaç'duyu-
lan sosyal projelere aktarmasını sağlaya
cak; Türkiye ise, Avrupa Topluluğuna ka
tılabilmesi için gerek duyacağı Yunanis
tan'ın iyi niyetini kazanacaktı. Ancak, 
şimdi bunun üzerinden on ay geçtikten 
sonra, Papandreu'nun, Yunan vatandaşı4 

nm Türkiye'ye duyduğu antipatinin dere
cesini anlayamadığı açıkça gömülmekte
dir." İşte, Davos buluşmasından sonra cid
di bir gazetenin yorumu bu. 

Yunanistan'la başlatılan yumuşama 
süreci içerisinde, Ege'deki karasuları ko
nusu hiç görüşülmemiştir. Türkiye'nin, 
Yunanistan'ın bir ada devleti olduğunu 
kabul etmesi mümkün değildir. Yunanis
tan'ın karasularını 12 mile çıkarmasını, 
Türkiye, her zaman ve her şartta reddet
meli ve bunu savaş sebebi sayacağı yolun
daki kararlı tutumundan geri adım atma-
malıdır. 

Yunanistan'ın Ege Fır Hattını ege
menlik hakkı olarak tanımlama tutumu
na karşı çıkılmalı ve bu çerçevede, bu ül
ke tarafından konulmuş olan kurallara 
uyulmamalıdtr. 

Yunanistan ile Türkiye arasında, Ege 
adalarının silahsızlandırılması konusu da, 
çok önemli bir sorun arz etmektedir. Lo
zan Andlaşmasında açık hüküm bulun
masına rağmen, Yunanistan, Ege adala
rını silahlandırmaya devam etmektedir. 
Bu konuda ilk adım Limni'de atılmış ve 
bu ada silahlandırılmıştır. Bununla da ka
lınmayarak, bu adanın NATO emrine ve
rilmesi konusunda çabalar sürdürül
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, Limni'de uygu
lanan senaryo, bugün Rodos'ta da uygu
lanmaktadır. Daha sonra Meis ve diğer 
Yunan adaları bunu takip edecektir. Ro
dos Adasının silahlandırılmasına tepki ola
rak, Sayın Dışişleri Bakanının ayaküstü 
verdiği bir demeçte, NATO imkânlarıyla 
Rodos'un silahlandırılmasını kabul ede
meyeceğimiz vurgulanmıştır. Bu, Yuna
nistan'a zımnen, "Kendi paranla Rodos'u 
silahlandırabilirsin" şeklinde bir mesajın 
verilmesini doğurmuştur. Ege adalarının 
silahlandırılmasının önlenmesi için her 
türlü temas ve teşebbüsün yapılması ve bu 
konuda vakit geçirilmemesi gerektiği inan
cındayız. 

Yunanistan, Avrupa Topluluğuna da
hil Batı demokrasisi içerisinde yer aldığı
nı iddia etmekle birlikte, Batı trakyada ya
şayan soydaşlarımıza karşı çok sinsi bir 
baskı planı uygulamaktadır. Bu konuda 
Sayın Cem'in yapmış olduğu detaylı açık
lamalara ilave bir şey söylemek istemiyo
rum; ancak, gerekli tedbirlerin derhal 
alınması gerektiği kanaatindeyim. 

Yunanistan'la başlatılan Davos süre
ci, maalesef Kıbrıs konusuna bağlanmış
tır. Davos süreciyle ortaya çıkan yumuşa
manın devamı için, Yunanistan, Kıbrıs'ta 
tavizler verilmesini istemekte, bu ise ada
da yaşayan soydaşlarımızın tek güvencesi 
olan Türk askerinin geri çekilmesini talep 
etme noktasına gelmektedir. Son bir yıl
dır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yö
neticilerine gerekli desteğin verilmemesi
nin ve yine bu süre içerisinde Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyetinin tanınması konu
sunda hiçbir ciddî çabanın gösterilmeyi-
şinin sebebi budur. Ayrıca, Hükümetin, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneti
cilerine yapmış olduğu baskılara da bir an 
önce son vermesini temenni etmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Dışişleri Bakanlığı yetkilerinin 4 ayrı ba-
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kanlığa dağıtılması, son derece yanlış bir 
uygulamadır. Avrupa ülkelerinde, bırakın 
bakanlığı; Avrupa Konseyi ve Avrupa 
Topluluğu gibi siyasî forumlarda dahi, dış 
politikanın birinin, diğerinin devamı ol
ması niteliği göz önüne alınarak, aynı tem
silciler tarafından yürütülmektedir. Bu, ül
ke yararına dış politikaların tespiti ve ulus
lararası platformda dile getirilmesi yönün
den son derece gereklidir. Şimdi, Türk dı
şişleri fonksiyonları 4 ayrı bakan tarafın
dan yürütülüyor. Nasıl oranizasyon sağ
lıyorlar? Aynı konuda birinin, diğer bir sa
yın bakanın söylediğinden farklı bir şey 
söylemesi halinde, dış politikamızın uğra
yacağı zaaf dikkate alınıyor.mu? Bu ko
nuda da, Sayın Dışişleri Bakanının Yüce 
Heyetinize bilgi vermesini arz ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olarak, 
NATO'nun en güçlü müttefiki olan ABD 
ile askerî ve ekonomik ilişkilerini dengeli 
bir şekilde geliştirmesi, bizim en büyük ar
zumuzdur. Türkiye'nin NATO'ya üyeli
ği, Sovyetler'den gelen tehdit neticesinde 

/ oluşmuştur. Türkiye-ABD ilişkilerinde, 
başlangıçtan beri bazı sorunlar olmuştur. 
Ancak, hem askerî ve hem de ekonomik 
esasa dayanan ilişkilerde ve ittifak müna
sebetlerinde bazı sorunların olması son de
rece normaldir. Fakat, Türkiye'nin son de
rece haklı olduğu Ermeni konusunda, 
Kıbrıs konusunda ve Yunanistan'la ilişki
lerde ABD'nin Türkiye aleyhinde bir tu
tum sergilemesi üzüntü vericidir. ABD'-
de yaşayan Ermenilerin isteklerinin yetki
lilerce ele alınması ve ABD yardımının, 
Kıbrıs'ta bazı tavizler verilmesi şartları
na bağlanması, iki ülke arasındaki ilişki
lerin gelişmesine ve bunun da ötesinde, 
Türk kamuoyunun bu müttefikimize sıcak 
bakmasını engelleyici durumlar ortaya çı
karmaktadır. 

Türkiye'nin NATO'da bulunmasının 

tek sebebi, savunmasını daha köklü temel
lere oturtmaktır. Bunun dışında, Türkiye'
nin, bazı NATO müttefiklerinin Ortado
ğu çıkarlarına alet edilmesi ve bunun ne
ticesi olarak, sonu belirsiz maceralara gi
rilmesi, ülke çıkarlarına aykırıdır, iktidar 
partisinin bu konuda İran-Irak savaşı sü
resince göstermiş olduğu -tarafsız tutum 
da dahil- davranışlarını desteklediğimizi 
ve takdirle karşıladığımızı burada belirt
mek istiyorum. Ortadoğu ve Arap ülke
leriyle iyi ilişkiler kurulması ve bu ilişki
ler kurulurken, bu ülkeler arasındaki so
runlardan birinin veya diğerinin yanında 
görünmemizin Türkiye'nin çıkarlarına ay
kırı olacağı da çok açık bir gerçektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye, ABD'den sonra, NATO'nun en 
fazla askerî güce sahip ülkesi olmasına 
rağmen, bu çerçevede almış olduğu yar
dımlar çok yetersizdir. Türkiye, bir taraf
tan, güçlü bir askerî kuvvet bulundurur
ken, diğer taraftan da, kalkınması için nü
fus artış hızını da karşılayacak şekilde kay
nak ayırmak mecburiyetinde olan bir ül
kedir. Bu nedenle, NATO çerçevesinde, 
ABD'nin Türkiye'ye yapmış olduğu yar
dımlar 7/10 veya muadili gibi oranlara 
bağlan m amalidir. Eğer bir orana bağla-
nacaksa, silah altında tutmuş olduğu as
kerî güç oranına bağlanmalıdır. Bunun te
mini, ülke çıkarlarına paralel olduğu için, 
iktidarı'bu konuda kararlı bir tutum için
de görmeyi arzu etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbaka
nın dış gezileri ve bu gezileri esnasında, 
yükseldiği söylenen ülkemiz itibariyle il
gili olarak da bazı noktalara Genel kuru
lun dikkatini çekmek istiyorum. Peşinen 
şunu söylemek isterim ki; Türkiye'nin tüm 
dünyada itibarının yükselmesini istemeye
cek tek bir kişi olamaz. Biz, Doğru %1 
Partisi Grubu olarak, ülke itibarının yük
selmesini, dış politikanın en önemli unsu-

_ 440 — 
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ru saymaktayız. Ancak, sön yıllarda ülke
de ekonomik yapının bozulmasıyla, daha 
önce söylediğim gibi, ekonomik gösterge
lerin kötüleşmesi nedeniyle, dış ilişkiler
de bazı sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamış
tır. Türkiye'ye borç veren ülkeler, siyasî 
konularda ve Türkiye'nin itibarını ilgilen
diren konularda çok umursamaz tavırlar 
takınmaktadırlar. 

Kısa bir süre önce Sayın Başbakan 
Fransa'ya bir gezi yapmıştır. Bu gezi es
nasında, "Fransa'da yer yerinden oyna
dı, Türkiye'nin Fransa'daki itibarı çok 
arttı" şeklinde haberler, iktidar tarafından 
kamuoyuna verilmiştir. Biz, "Keşke, ger
çekten böyle olsaydı" diyoruz. Ancak, Sa
yın Başbakanın Fransa-gezisinin hemen 
ardından, Fransa Hükümeti, Avrupa 
Konseyine dahil ülkelere uygulamış oldu
ğu vizeyi kaldırmış; ama, Türkiye'yi bu 
uygulamanın dışında tutmuştur. Bu, 
Türkiye'ye karşı son derece onur kırıcı bir 
davranıştır. Böyle bir uygulamanın, Tür
kiye Cumhuriyeti Başbakanının bu ülke
ye yapmış olduğu resmî gezinin hemen ar
dından yapılmış olması, Türkiye'nin iti
barının azalmış olduğunun bir işaretidir. 

Daha önce söylediğimiz gibi, dış po
litikada, sadece ve sadece, Türkiye Cum
huriyetinin itibarı düşünülmelidir. Dış po
litikayla ilgili davranışlarda iç politikaya 
yönelik hesaplar yapılmamalıdır. Sayın 
Başbakan ABD gezisi esnasında, "ABD'-
nin, Filistin Devletiyle görüşmeyi kabul et
mesini kendisinin sağladığı" şeklinde, ga
zetelere bazı talihsiz demeçler vermiştir. 
Gazete muhabirleri, bu konuyu ABD yet
kililerine sorduklarında, ABD yetkilileri 
çok şaşırmıştır ve böylece ülke gülünç du
ruma düşmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bakanlık bütçesinin Plan ve Bütçe Komis
yonunda görüşülmesi esnasında değindi
ğim bir iki noktaya, burada da değinmek 

ve Yüce Meclisin dikkatine sunmak is
tiyorum. 

işçilerimizin yoğun olarak bulundu
ğu ülkelerde, imkânların yetersiz oluşu ne
deniyle, konsolosluk hizmetleri iyi bit* şe
kilde verilememektedir. Bu sözü söylerken, 
Dişi sterimizde canla, başla görev yapan 
kabiliyetli bürokradarımızı kastetmiyorum 
ve Dışişleri görevlilerinin yurt içinde ve 
yurt dışında, görevlerini büyük bir gay
ret içerisinde yapmaya çalıştıklarına ina
nıyorum. Konsolosluk imkânları genişle
tilmeli ve iş hacmi çok fazla olan bölge
lerde yeni konsolosluklar açılması gereği 
üzerinde, durmak istiyorum. Yurt dışında 
çalışan işçilerimiz, Dışişleri Bakanlığını-
nı, konsolosluk hizmetlerinden alman üc
retleri astronomik ölçülerde yükseltmiş ol
masından şikâyetçidirler. Örneğin; 1980 
yılında, konsolosluklarda 12 Alman mar
kına yapılan davetiye belgesi işlemi için 
bugün 65 mark; yine, 1980 yılında 7 Al
man Markına yapılan vekâlet işlemi için 
bugün 55 mark alınmaktadır. Ben, Sayın 
Bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
söz vermiş olduğu gibi, bu konuya eğilmiş 
olmasını; şayet eğilmemişse, bir an önce 
eğilmesini Doğru Yol Partisi Grubu adı
na rica ediyorum. 

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev 
yapan meslek mensuplarının, özellikle 
Türkiye içinde görev yaptıkları esnada al
dıkları ücret son derece yetersizdir. Bu ne
denle, yurt dışında görev yapan değerli 
bürokratlarımızın Türkiye'ye dönüşleri ve 
yurt içinde göreve başlamaları bir kâbus 
gibidir. Sayın dışişleri Bakanının bu ko
nuya eğilmesini ve tüm değerli bürokrat
larımızla, yurt dışında sözleşmeli statüde 
çalışan bakanlık personelinin durumları
nın iyileşmesi yönünde gerekli adımları, 
vakit geçirmeden atmasını öneriyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Dışişleri 
Bakanlığı bütçesinin ülkemize ve Dışişle
ri mensuplarına hayırlı ve uğurlu olması-
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nı diliyor, Yüce heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Buyurun Sayın Sökmenoğlu. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Sökmenoğlu'ndan da süre ko
nusunda aynı duyarlılığı göstermesini ri
ca ediyoruz. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA 
MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Siz de herhalde beş dakika müsamaha 
ederseniz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, muh
terem milletvekilimizin bıraktığı yerden, 
konuşmama devam ediyor; DYP görüşle
rini ifade etmeden önce (de, Yüce heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayjn Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğinin, 
toprak bütünlüğünün ve millî menfaatle
rinin korunmasına ve dış siyasetimizin yü
rütülmesine, eşsiz Atatürk'ün çok veciz şe
kilde belirttiği "Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh|'.arzu ve inancının, bugüne kadar is
tikamet verdiği yüksek malumlarınızdır. 
B.u inanç bizi, yaşanan gerçekler karşısın
da, bugün daha da dikkatli olmaya sevk 
etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Bulgaristan'ın 
soydaşlarımıza reva gördüğü insanlık dışı 
muameleden bir türlü vaz geçmemesi; Ba
tı Trakya Türklerinin maruz kaldığı bas
kı, zulüm; Irak'ta Kerkük'teki Türklere 
uygulanan asimilasyon, Türkiye Cumhu
riyetinin, üzerinde ciddiyetle durması ve 
düşünmesi gereken müşterek sorunlar ola
rak yine karşımızdadır. 

Sayın milletvekilleri, Türklerin bu
lunduğu bölgelerde şiddetli bir baskı ve 
Türk varlığını inkâr vardır. Bu soydaşla
rımızın Türk olmadıkları iddiası ise, müş

terek fikir olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bulundukları ülkenin "Müslüman 
vatandaşları" olarak adlandırılan soydaş
larımıza karşı müşterek tavır, müşterek 
eziyet sürüp gitmektedir. 

Batı Trakya Türklerinin insanca ya
şama haklarının verilmesi için, anayasa ve 
kanunlar çerçevesinde çalışılan girişimin 
suç olarak telakki edilmesi ve Doktor Sa
dık Ahmet'in şahsında 120 bin Türk'ün 
mahkûm edilmesinin, Yunanistan için yüz 
kızartıcı bir suç plduğu kadar, tüm dünya 
ülkeleri için de bir utanç kaynağı olacağı 
yüksek malumlarınızdır. Tamamen taraflı 
ve siyasî olan bu mahkeme kararma kar
şı, soydaşlarımız, temyiz mahkemesine 
başvurarak haklarını aramak istemişlerdir. 
Dün (20 Aralık 1988 günü) Selanik Tem
yiz Mahkemesinde, duruşma, bilinmeyen 
bir tarihe ertelenmiştir. Bu erteleme ile 
hukuk da, Yunanistan tarafından rafa kal
dırılmıştır. Hukukun üstünlüğünü görme-
mezlikten gelmek, doktor Sadık Ahmet'
in şahsında Türk'ün mahkûm edilmesidir. 
Son gelişmeler karşısında, Sayın Başbakan 
niçin devre dışı kalmıştır? Bunu anlamak 
mümkün değildir. Neden, Doktor Ah
met'e, soydaşlarımıza, yardım elini.Ame-
rika Birleşik devletlerinden uzatmamıştır? 
120 bin Türk'ün hakları savunulmalıdır 
Sayın milletvekilleri. 

Muhterem milletvekilleri, "Şimdilik, 
Yunanistan ile iyi geçinelim" diye taviz 
fikri yersizdir, anlamsızdır. "Sorun 
çıkarmayalım" zihniyetinin geçerliliği kal
mamıştır. Çünkü, sorun çıkaran hep Yu-
nan'dır. Davos ruhunun zedelenmesine se
bep olan yine Yunan'dır; Türkiye, bunu 
unutmadan dış politikasını yönlendirme
lidir. Eğer, "Biz, Osmanlı İmparatorluğu 
değiliz, tıpkı Yunanlılar gibi imparatorlu
ğun birer parçası idik; tarihe sizi, yani Yu
nanı egemenliği altında tutanlar bizmişiz 
gibi bakmayın" zihniyeti, Başbakanlığın 
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çevresinde hâlâ bulunuyorsa, Sayın Baş
bakan da dış politikayı yönlendirmeye ça
lışıyorsa; biz, bu zihniyetle, değil Yunanis
tan'a, Ermenistan'a da, Bulgaristan'a da, 
hiçbir meselede, hiçbir kimseye bir şey ya
pamayız. Bu polikayla, Batı Trakya'daki 
soydaşlarımızın, Bulgaristan'daki soydaş
larımızın, Kerkük'teki soydaşlarımızın du
rumlarını savunamayız. Bu politikayla, 2 
milyon soydaşımız Bulgar zulmünden kur
tulmaz; Türk isimleri değiştirilmeye de
vam edilir, mezarlıktaki ölülerin isimleri
ne dahi tasallut durmaz. Bu politikayla, 
Dedeağaç, Gümülcine ile Iskeçe'nin kır
sal yörelerindeki askerî yasak bölge statü
sü kaldırılmaz, Türklere tefriksiz vatan
daşlık haklarının verilmesi sağlanmaz, 
Türkler, taşınır ve taşınmaz mal almak ve 
satmak gibi anayasal haklarını elde ede
mezler, Yunanistan, Bulgaristan, Irak, 
soydaşlarımıza, eğitim ve öğretim özgür
lüğü tanımaz, soydaşlarımızdan gaspedi-
len toprakları da geri vermezler. 

Muhterem milletvekilleri, Fener Pat
rikhanesine 47 yıldır verilmeyen hakları
nı verseniz de, bizim o topraklardaki okul, 
cami ve mescitlerimizin tamirine izin ve
rilmez, yenilen yaptırılmaz, ahır diye kul
lanılmaya devam edilir; hulasa, soydaşla
rımıza karşı başlatılan gayri insanî tutum
dan ve işkenceden kimse vazgeçmez. 
O n u n için, 'jest' adı altında verilen taviz
lerden vazgeçilmesini talep ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Yunanis
tan, şimdi de Pire'deki Türk Şehitliğine 
karşı bir tu tum içine girmiştir, şehitliğin 
yerine park yapmaya kalkışmıştır. Balkan, 
Birinci Dünya ve İstiklal Savaşlarında, Yu
nanlılara esir düştükten sonra ölen Türk
ler için, Pire'de kurulan Türk Şehitliğinin 
yerinden kaldırılması kararı karşısında 
Hükümetimiz ne yapmıştır? Öyle görünü
yor ki, hükümetimiz bir şey yapmamıştır; 
ama, Sayın Dalan, iyi niyet elçisi olarak, 

hiç olmazsa düşünceye dalmıştır. 
Dört Yunanlı küstahın, mahkemeler

inize saldırmaları neticesi tutuklanmasın
dan sonra Türkiye'ye gelen Pire Belediye 
Başkanı Andreanapulos 'un Türkiye'den 
şehitliğin kaldırılmasını istemesi, Davos 
ruhunun, naneruhu kadar dahi geçerlili
ğinin olmadığını, uçup gittiğini bize göz-
terdiği halde, biz hâlâ zeytin dalı politi
kasına devam mı edeceğiz? 

Huzurlarınızda soruyorum sayın mil
letvekilleri : Bütün bu gelişmelerin ışığı al
tında, Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu, 
bitmez tükenmez arzuları karşısında, Sa
yın Özal ve Papandreu 'nun geçen yıl Da-
vos'un karlı tepelerinde bıraktıkları ayak 
izlerinin silinmeye yüz tuttuğu ve yeni bir 
Davos toplantısının faydasının görülmedi
ği şu sıralarda, Türkiye niçin, Türk-Yunan 
diyalogunu canlandırıcı yeni formüller 
arama ihtiyacı duyuyor da, Yunanistan 
duymuyor? İşte, bunu anlamak ye tasvip 
etmek mümkün değildir. Hani, dış itiba
rımız sonsuzdu sayın milletvekilleri? 

Yakın çevremize bir göz attığımız za
man, Türkiye'nin etrafında son derece 
kritik ve enteresan olayların cereyan et
mekte olduğunu görüyoruz. İsrail, Suri
ye, Lübnan ve bilhassa Filistin sorunu, 
Ortadoğu'da kalıcı bir barışın sağlanma
sını engellemektedir. Filistin Devletinin 
kurulması ise, yeni bir dönemin haberci
si olarak karşımızdadır. Her ne kadar, Sa
yın Başbakanın ve televizyonun değişik bir 
yorumu sayesinde, Arafat ile Amerika Bir
leşik Devletlerinin diyalogunda Türkiye'
nin girişimlerinin rolü olduğu söylenip, 
gururumuz okşandı ise de, sonraki geliş
meler, içimizde bir burukluk yaratmıştır. 
Bizim çabamızla olmasa dahi, Filistin-
Amerika Birleşik Devletleri diyalogunun 
başlaması, Ortadoğu'da yeni bir dönemin, 
bir barış ümidinin filizlenmesini ifade et
mektedir ki, bu da sevindiricidir. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin Fi
listin meselesine gösterdiği duyarlılık, Fi
listin Devletinin ilanına gösterdiği karar
lılık, memnuniyet vericidir. Türkiye'nin 
kesin tavır koymasını, Filistin Devletinin 
desteklenmesini takdirle karşılıyoruz; an
cak, son Amerika gezilerinde Yahudi lo-
bisiyle başlatılan diyalogun mahiyetini bil
memek, bizi, yine' bazı kaygılara sürükle
mektedir. Huzurlarınızda soruyorum : İs
rail ile münasebetlerimiz hangi düzeyde
dir; Amerika Birleşik Devletleri'nde, Ya
hudi lobisiyle, esasta neyin üzerinde mu
tabakat sağlanmıştır? 

Sayın milletvekilleri, saman alevi gi
bi yanıp sönen geçici politikaların etkisi, 
iç politika malzemesi dahi olamaz. Böyle 
bir saman alevi politikasıyla ülke idare 
edilemez. Türk dış politikasının, saman 
alevi gibi jestlerle idare edileceği sanılıyor-
sa, bu konuda da aldanılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, dış politi
kanın sahibi Yüce Meclistir. Dış politika 
da, her şeyden önce, uluslararası platform
da kamuoyu oluşturma meselesidir. Me
sele, sadece siyasî ve ekonomik ilişkiler de
ğildir, dünya kamuoyunu ayakta tutma si
yasetidir. Esasen, dış politikayı biz, hükü
met ve Yüce Meclis olarak mütalaa etmek
teyiz. Hükümetin, bu meclisin tasvip et
meyeceği bir dış politikayı yürüteceğine de 
inanmak istemiyoruz. Türkiye'nin millî 
menfaatlarını çiğnemek, hiçbir iktidarın 
düşüneceği bir şey değildir. Ancak, Türk
iye'nin dış politikasına çokseslilik ve bir
kaç sayın bakanın müdahalesi,Sayın Baş
bakanının tutumu, görüşleri uygun mu
dur? Burada endişelerimiz vardır; zaman 
zaman da şüphelerimiz olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, huzurlarınızda 
sesleniyorum : Cumhuriyet Hükümeti, 
Türk dış politikasında Dışişleri Bakanlı
ğının, Sayın Bakanının ve diplomatlarımı
zın rollerinin giderek azalmasına müsa
maha etmesin. Bakanlığın bir sekreterya, 
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Bakanlık mensuplarının da sekreter hali
ne getirilme girişimlerine de son verilsin. 
Bırakınız, Dışişleri Bakanlığı inisiyatifi ele 
alsın. Çünkü, Türkiye, dış politika da da 
çoksesliliğe mahkûm edilmek istenmekte
dir. Dışişlerinin son yıllarda parçalanma
sına göz yumulması, her konunun bir ba
kanın mesuliyetine terk edilmesi, dış po
litikada bazı uyumsuzluktan ve kopukla
rı beraberinde getirmektedir, \feni dönem
de dış politikadaki çokseslilik, inşallah bi
zi hüsrana uğratmaz, altından kalkama
yacağımız bir durumla karşılaşmayız. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Orta 
Avrupa'ya Türkiye'den kuvvet kaydırılma
sı önerisine karşı, Dışişlerinin, "Türk bir
liklerini, hangi tertip altında olursa olsun, 
ulusal sınırların dışındaki bir bölgeye kay
dırılması zaten düşünülmemektedir" di
ye bir beyanatına karşı, sayın Başbakan 
Amerika Birleşik Devletleri'nden "Genç 
Türk nüfusunun Avrupa'nın güvenliğinin 
temel unsuru olacağını umuyorum" de
mesi ile yeni bir çelişki doğmuştur. İşte, 
sizin dış politikadaki görüntünüz. Yalnız 
sizin görüntünüz olsa neyse, Türkiye'nin 
itibarı ne olacak? Çelişkili politikaların de
vamı bizi ne kadar inandırıcı yapar? Dı
şişlerinin dışında Avrupa'ya yeni bir ta
viz verildi ise, verilme niyeti varsa; o d a 
başkadır, eğer böyle bir şey varsa, geliniz, 
bunu Mecliste tartışalım. 

Sayın milletvekilleri, malumunuz ol
duğu veçhile, Amerika Birleşik Devletle
ri'nde yeni Başkan göreve başlamadan ön
ce, Kongrede Türkiye'yi tehdit anlamına 
gelen Ermeni tasarısı yine gündeme gel
di. Amerika Birleşik Devletleri Kongresin
de, sözde Ermeni katliamının bir resmî 
gün olarak kabul edilmesiyle, Ermeni is
teklerinin sona ermeyeceği, aksine Erme
ni terörünü ve bölücü hareketleri hızlan
dıracağı, hepsinden önemlisi de, olmayan 
bir katliamı, kendilerinin yaptığı bir kat-
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Hamı bize yükleme hevesinin altında, 
Amerika Birleşik Devletleri'yle Batı'nın 
bu konuda Türkiye üzerindeki bitmek tü
kenmek bilmeyen istekleri ve ileriye dönük 
emelleri yatmaktadır; bunu unutmayalım. 
Dünyanın 4 tarafına yerleşmiş, ekonomik 
güçlerinden kaynak alarak, sistemli şekil
de kafalarındaki planın uygulanmasına» 
katılmış Ermeni çevrelerin faaliyederi kar
şısında Türkiye Cumhuriyeti bigâne ka
lamaz. Bu planlar, uzun uzun düşünül
müş, değerlendirilmiş ve açık seçik benim
sendikten sonra uygulamasına geçilmiş 
planlardır. Onlar için, Amerika Birleşik 
Devletleri'nde, bu Kongreden geçirmek 
istedikleri karar tasarısı, önemli bir 
aşamadır. 

Muhterem milletvekilleri, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa güçlü 
bir Türkiye isterken, bu Türkiye'nin ken
dilerine bağlı ve muhtaç olmasını da is
terler. Onun içindir ki, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Batı, bir yandan kendi gü
venlikleri için bizi desteklerken, bir yan
dan da Türkiye'yi zayıflatacak, bir Kürt 
ve Ermeni sorununu küllendirmek iste
mezler. Onların işine, 70 milyonluk, mü
reffeh, gelişmiş, istikrar içinde büyüyen 
bir Türkiye gelmez. Onun içindir ki, söz
de Ermeni katliamı ile ilgilf karar tasarı
sının Kongreden çıkmamasının büyük 
önemi vardır. Böyle bir kararı Türkiye tas
vip edemez. Türkiye, böylesine hassas bir 
konuda duyarlılığını her zaman gösterdi
ği gibi, bugün de gösterecektir. Ancak, sa
yın milletvekilleri, dış politikada "Eh ha
di olsun bakalım'' denmez; uzun vadede 
acısını tüm ulus çeker. Sayın Başbakan 
Amerika Birleşik Devletlerindeki ziyaret
lerinde, söz konusu tasan için, "Tek atım
lık bir silahtır. Atarsın biter, sonra gider" 
deyimini kullanarak "Ermeni tasarısı 
Kongreden geçmesin diye yırtınmaya ar
tık son verelim, tasarı geçerse geçsin, na
sıl olsa rafa kalkar, biz de kurtuluruz" 

mantığı üe hareket edip, cumhuriyetin dış 
politikasını, bir an için de olsa, delmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Ermeni ta
sarısını kabullenmemizin bizim için bir
çok yeni tehlikenin başlangıcı olacağını id
rak etmek gerekir. Ermenilerin, tarihî ta
mir etme heveslerini unutmuş gözükmek, 
Türkiye'ye çok pahalıya mal olur. Kong
renin kararı onaylaması, Amerika'nın Er
meni tezine angaje olması demektir. Bu 
melanetin altında, Filistin toprakları üze
rinde İsrail Devletinin kurulmasıyla so
nuçlanan gelişmelerin benzerinin yaratıl
mak istendiğini görmemek, gaflet değil de 
nedir? 

Sayın milletvekilleri, Sayın başbakan 
Özal, Ermeni yasa tasarısı konusunda; çı
karlarımızı bırakıp, Dışişleri Bakanlığımı
zı ve öteki kurumlarımızı böylesi bir ko
nuyla uğraşmak zorunda bırakmanın ken
disine saçma geldiğini; ancak, sorunu çöz
mek için de şu anda bir formül bulunma
dığını ve Türkiye'nin de bu tür oyunlara 
gelmemesi gerektiğini belirtmiştir. 

Sizlere soruyorum : Ermeni sorunun
da Dışişlerinin koruması gereken çıkar ne
dir? "Böylesi bir konu" dediği, yıllardır 
diplomatlarımızın ölümüne neden olan 
bir konu, yani bizim öz meselemizdir. 
Özellikle, "Sevr" söylentilerinin duyuldu
ğu sırada Dışişleri neyle uğraşacaktır? 
Sonra, "Oyun" ne demektir? Herhalde 

. Sayın Özal'a göre, tasarının geçmemesi
ni sağlamak oyun oluyor, tersi değil. Böy
le, maazallah ne dendiği belli olmayan 
açıklamalarla, Dışişlerini bu kadar garip 
yönlendirmelerle dış politikada bir yere 
varılmaz, bizi de açmaza sokar. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başba
kan, uluslararası bir görüntü yaratmak 
için girişimlerinde zaman zaman ölçüyü 
kaçırmakta, hem kendisini, hem ülkeyi zor 
durumlara düşürmektedir. En son örnek 
de, Ermenistan depremine yardım konu-
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sunu uluslararası bir propaganda vesilesi 
olarak kullanmak istemesidir. Üstelik, 
dünyanın en büyük basm imparatoru Ro-
bert Maxvel Sayın Başbakanı Davos'tan 
arayıp, "Depremde harap olan Ermenis
tan'a Türkiye olarak yardım yapın. Şu sı
ralarda böyle bir jest yaparsanız, Ameri
kan kamuoyunda olumlu tepkiler olur. Er
meni soykırımı iddialarına karşı bu insan
cıl tavır alkış toplar" diye telkinde bulu
nup, hem Sayın Başbakanın kendisinin, 
hem de Türkiye'nin Sovyetler Birliği kar
şısında sıkıntıya girmesine sebep olmuş
tur. 20 helikopterlik yardım, Sovyet Erme
nistan'ı içinde, Türklere karşı yerleşmiş 
olumsuz duygular nedeniyle reddedilmiş
tir. Bu mudur itibarlı dış politika? Dün, 
helikoptersiz de olsa yardımın kabul gör
mesi ise bizi memnun etmiştir; ama ilk 
tepki önemlidir. Halbuki; siyasî yatırım
dan uzak insancıl yaklaşımla, Kızılay, Er
menistan'daki afetin hemen ardından ya
pabileceğini yapmıştır. Bu yardımdan beş 
altı gün sonra, reklamcılıktan para kaza
nan insanların aklıyla dış ilişkiler yürütül
meye kalkışılırsa, sonuç maalesef böyle 
olur. 

Herhalde bu gelişmeler, Başbakanlı
ğın tepesinde dolanıp durduğu söylenen 
uydu şeklindeki Rus kulağı sayesinde Sov
yetler Birliği tarafından öğrenilmiştir ve 
ondan reddedilmiştir. Amerika'dan gelen 
havayla yürütülmek istenen bu insancıl 
davranış, gayesine ulaşamamıştır; ama iç 
politikada, iç politika malzemesi olarak 
kullanılıp, Türk Milleti rencide edilmiştir. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Biraz yavaş ve vurucu 
söyle. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ha
tip deneyimlidir efendim, sizin ikazınıza 
ihtiyacı yok. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, burada başka 
bir önemli mesele de karşımıza çıkmak
tadır. Bu da, Moskova ile Ankara arasın
da Gorbaçov'un yeni politikalarıyla olu
şan yeni görünüme rağmen, Ermeni ko
nusunda bir yakınlaşmanın beklenemeye
ceği gerçeğidir. Her ne kadar, Sovyetler 
Birliği, yıllardır Ermeni tehditi konusun
da Türkiye'ye, "Siz, bize değil, diğer dost
larınıza bakın; neler yapıyorlar, neleri 
hoşğörüyorlar" demesine rağmen, Bulga
ristan'daki soydaşlarımıza reva görülen uW 
sanlık dışı muamele karşısında yaptıkları 
gibi, Ermenistan konusunda da bize sıcak 
bakmadıkları ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, "70 milyon ol
duğumuz zaman Bulgaristan'a biz yapa
cağımızı yaparız'' diye meseleyi hafife al
mak, Ermenilere karşı jest olsun diye "Bi
raz imkân tanıyın" deyip, melanetlerini 
görmemezlikten gelerek, Batı Trakya 
Türklerinin konusunu, "Davos ruhu 
bozulur" diye, Papandreu ile üstünkörü 
görüşmek, "Şimdilik Yunanistan ile iyi 
geçinelim, sonra Allah kerim" diye düşün
mek, dış politikada itibar yerine itibarsız
lık getirir; Kıbns'tan ödün verdirir. 

Sayın milletvekilleri, Türk-Yunan iliş
kilerinde Kıbrıs, iki temel meseleden bi
ridir, diğeri ise Ege'dir. Türkiye açısından 
Ege'nin öncelik taşıdığı ve Ege'de belli çö
zümlere varılmadan, Kıbrıs'a dönmenin 
hatalı olduğu kanaatindeyiz. Uluslarara
sı hukukun aciliyet ve neticeye ulaşması 
bakımından, Ege'nin öncelikle ele alınma
sı gerekmektedir. Yunanistan ise, Kıbrıs'a 
öncelik ve Kıbrıs'a ağırlık vermek suretiy
le, dikkatleri Ege'den kaydırmak ve Ege'
yi tali bir konu haline getirmek iste
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, artık her şey 
gün gibi ortadadır. Artık, "Davos" denil-
dimi, Kıbrıs'ı anlayacaksınız; çünkü, Yu
nanistan'ın oyunları ve bizim bu oyunla
rı geri çevirmedeki isteksizliğimiz, Da-
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vos'u tek unsurlu hale getirmiştir. Bu sa
yede Davos, sadece Kıbrıs üzerine dayan
dırılmış bir belge haline getirilmiş ve 
Türkiye, Kıbrıs konusunda tavizli bir po
litika içine, maalesef itilmiştir. 

Sayın Başbakanın Atina seyahati sı
rasında Kıbrıs yeniden güncellik kazan
mıştır. Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği, 
sanki bu konuya bağlanmıştır. Davos sü
recinin devamı için Yunanistan, Türkiye'
nin Kıbrıs'ta bir şeyler yapmasını istemek
tedir. Bu, Davos süreci ile Kıbrıs arasın
da doğrudan doğruya bir bağlantı kur
mak, hatta Davos ruhunu Kıbrıs'taki He
len ruhuna indirgemek demektir. Oysa 
Davos'ta, bildiğimiz kadarıyla, uluslara
rası boyutları olmamakla birlikte, Kıbrıs 
sorununun adada iki toplumu ilgilendi
ren, o yüzden de, onlar arasında çözülme-" 
si gereken bir sorun olduğu üzerinde gö
rüş birliğine varılmıştı veya bize öyle söy
lenmişti; o nedenle, başlayan Türk-Yunan 
diyalogu kapsamı dışında bırakılacağı 
açıklanmıştı. Son gelişmelerden anlaşılı
yor ki, Davos ruhu, Helen ruhunun mak
yajı olmuştur; Amerika'daki gelişmeler de 
bunu bize ispat etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Kıbrıs 'ta 
iki toplum liderinin ikinci tur görüşmele
re başladığı bu günlerde, Yunanlıların 
oyunlarında, düşüncelerinde hiçbir deği
şikliğin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ameri--
ka Birleşik Devletleri'ndeki görüşmeler
den sonra Sayın Denktaş'ın açıklaması, 
Vasiliu'nun çifte standartla hareket etti
ği, Amerikan yönetimine devamlı baskı 
yaparak, Sayın Denktaş yerine, Türk hü
kümeti ile görüşmeyi tercih ettiğini bildir
mesi, diyalogun ancak böyle sağlanacağı
nı ifade etmesi, Kıbrıs konusunda bizi en
dişelere sevk etmektedir. Bu beyanın he
men ardından, Birleşmiş Milletler Genel 
sekreterinin özel temsilcisinin Ankara'ya 
gelmesi, Türkiye'den taviz istemesi, Sayın 

Denktaş'ı zor duruma düşürmüştür. Hem 
Sayın Denktaş'ın yalnız bırakılmaması ge
rekir hem Kıbrıs politikasında devamlı de
ğişkenliğe son verilmesi gerekir ve hem de 
cumhuriyet politikasının Sayın Başbakan 
tarafından benimsenmesi; jestler, tavizler 
peşinde koşulmaması gerekir. 

Muhterem milletvekilleri, malumu
nuz olduğu veçhile, Vasiliu'nun politika
sı ile geçmişin politikasında hiçbir değişik
lik yoktur. Göstermelik diyaloga rağmen, 
Vasiliu'nun, "Kıbrıs ' taki Türk askerleri 
geri çekilsin, Türk göçmenler Türkiye'ye 
dönsün, üç ana özgürlük sağlansın" yo
lundaki Kıbrıs rum yönetiminin bilinen 
genel politikasının dışında, Davos ruhu
na paralel "yeni yaklaşım önerileri" adı 
takılan ve Papandreu ile esasta birleşilen 
önerilere karşı Türkiye'nin taviz vermesi 
yanlıştır. "Yeni Yaklaşım" adı altındaki 
öneriler; Kıbrıs Türk ve Rum toplumları 
arasındaki ekonomik ilişkilerin başlatılma
sı ve bu alanda yeni kolaylıklar sağlanma
ya başlanması, Maraş ' ın Birleşmiş Millet
lere verilmesi, buna paralel olarak, Rum
ların yerleşimine açılması, Magosa Lima
nı 'nın her iki toplumca kullanılması, Lef
koşe Uluslararası Havaalanının yeniden 
trafiğe açılmasıdır. 

Ayrıca, söz konusu öneriler içinde, 
her gün yeni fikirler üretilmekte, melanet 
politikasına devamla, diyalogun monolo
ga dönüşmesi için çalışılmaktadır. Sonra 
da, " N e yapalım, uzlaşmayan Türklerdir, 
jest için de olsa bir şey yapmıyorlar" di
yerek, bizi sıkıştırmaktadırlar. Bununla 
da, Batının, Sayın Denktaş ve Türkiye 
üzerindeki baskısını artırmaya uğraşmak
tadırlar. Vasiliu'nun, Batıda uzlaşmaya 
hazır bir lider imajı yaratmış olması, Yu
nan politikasına destek olmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye 
için yapılacak şey, sadece görüşmelerde ya
pıcılık ispatı ile yetinmeyip, başka diplo-

— 447 — 
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matik unsurları da kullanmaktır. Bu ba
kımdan da, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
tanınması konusunu daima canlı tutmak 
ve bu konudaki çabaların arkasını kesme
mek gerekir. Rumlar ve Yunanistan, gö
rüşmelere rağmen, milletlerarası planda 
Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin aleyhi
ne olmadık propaganlar yaparken, hatta 
Sayın Denktaş'm, Çevik'le olan ilişkilerini 
yaymaya kalkıp, onu zor duruma düşüre
ceklerini sanarken, bizim, "Görüşmeler 
sürerken ürkütmeyelim'' düşüncesi ile ha
reket etmemize katılmak mümkün de
ğildir. 

Yunanistan, AET ve Amerika Birle
şik DevletleVinin Türkiye'ye karşı etkili bir 
şantaj politikasını başarıyla yürütmesine 
sebep, bizim hatamızdan kaynaklanmak
tadır. Bu da, Türkiye'nin ulusal çıkarla
rının zedelenmesine sebep olmaktadır. Yu
nan Dışişleri Bakanının Avrupa Parla
mentosu Siyasî Komisyonu önünde yap
mış olduğu konuşmada, "Kıbrıs konusun
da memnun edici bir gelişme sağlanmaz
sa, Türk-Yunan ilişkilerinde hiçbir ilerle
me olmaz" dediğini unutmayahm. AET 
dönem başkanlığı sıfatıyla Avrupalı par
lamenterlerle bir araya gelen Papulyas'm, 
Kıbrıs sorununun; Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki ilişkilerinin merkezini oluştur
duğunu, Haziran ayında Atina'da yapılan 
Özal-Papandreu zirvesinde, üzerinde de 
en fazla durulan konunun Kıbrıs olduğu
nu belirtmesi, Avrupa parlamentosu ile 
AET üyesi ülkelerin, Kıbrıs sorunuyla 
Türkiye-AET ilişkileri arasında açık bir 
bağ kurmasını istemesi, hiç de şaşırtıcı de
ğildir. Yunan sorununu Türkiye-AET iliş
kilerini olumsuz yönde gelişmesini sağla
yıcı olarak ifade etmesi, Türkiye'nin Kıb
rıs konusunda bir açmazda olduğunu ve 
bizim endişelerimizin haklılığını ispatla
maya yeter de artar. 

Muhterem milletvekilleri, görülüyor 
ki, Kıbrıs'ta 14 yıllık uğraş, feda edilmek 

üzeredir. Çok zor şartlar altında 14 yılda 
kazanılan haklardan taviz verilmek iste
nilmektedir. Daha ileri adım atılacağına, 
geriye dönüş için adım atılmaya zorlanıl-
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, geriye atılacak 
her adım, Kıbrıs'ta Türk varlığının Rum 
keyfine terk edilmesinden başka hiçbir an
lam taşımaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti, ne federal bir sistem içerisinde ve
to yetkilerinden vazgeçebilir, ne üç hürri
yeti tanımak suretiyle, Türk bölgesini 
Rumların at oynattığı bir vatan artığı ha
line çevirebilir, ne de Ada'daki kendi öz 
varlığının uzantısının savunmasını, kim 
olursa olsun, yabancılara terk edebilir. Sa
yın Denktaş ise, Kıbrıs Türkünün doğru
dan doğruya seçtiği lideri sıfatıyla, Tür
kiye'nin başının tacıdır ve Türkiye onu, 
ne Rumlara kurban verir, ne de birkaç va
tan hainine peşkeş çeker. Bu konuda dost 
ve düşman kimsenin en ufak kuşkusu ol
mamalıdır. Çünkü, Türk Milletine, ken
di tabiatına aykırı hiçbir davranışı benim
setmek gücüne kimse sahip değildir; rüz
gâr, Amerika Birleşik Devletlerinden esse 
dahi. 

Ankara'nın, AET üyeliğini göz önü-
nüde bulundurarak Kıbrıs İçin Denktaş'a 
baskı yapmasına rağmen, milletimiz bu
na müsaade etmeyecektir. İngiltere'nin iki 
toplumlu federe devlet sistemini destekle
mekten vazgeçmesi, Türkiye'ye baskı ya
pıp, esnek politika istemesini, herhalde 
Cumhuriyet Hükümeti kabullenmeyecek-
tir sayın milletvekilleri. Kıbrıs'taki Türk 
askerinin geri çekilmesini ön şart olarak 
ileri süren Yunan'a bu taviz verilemez. 
Esasen, Hükümet ile Genelkurmay ara
sında, Kıbns'tan asker çekilmesi konusun
da derin görüş ayrılıkları bulunduğu ger
çeği, Kıbrıs politikasındaki çelişkileri or
taya koymaktadır. Başbakanlığın, "Kıb
rıs'tan ne kadar ve hangi sınıflardaki as
keri geri çekebilirim'' şeklindeki başvuru-
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su, Genelkurmay tarafından "Bu kuvvet
lerden miktar ve sınıf bakımından herhan
gi bir indirim yapılamaz' ' cevabı, bizim 
endişelerimizi, bir nebze de olsa, hafiflet
miştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin böl
gede, muhtemel bir saldırıya karşı koya
bilecek minimum askeri bulunmaktadır. 
İndirim, Kıbrıs Türk savunmasında... 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, sü
reniz dolmaktadır. Toparlamanızı rica 
edeceğhn efendim. 

Buyurun, devam edin efendim. 

MUSTAFA M U R A T S Ö K M E 
N O Ğ L U (Devamla) — İndirim, Kıbrıs 
Türk savunmasında önemli zaaflar yara
tır. Jest uğruna Kıbrıs'ta 14 yıldan beri el
de edilen haklardan vazgeçmeyi, hiç kimse 
göze alamaz. Devlet politikasındaki jest, 
daha sonra reste döner ki, onun da altın
dan hiç kimse kalkamaz. Kıbrıs'tan asker 
çekmeyi Hükümetin aklından çıkarması 
gerekir. Adada fiilî güvenlik sağlanıncaya 
kadar, buradaki birliklerin aynen muha
faza edilmesi gerekmektedir. Bu da böyle 
biline. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, Batı 
Avrupa Birliğine de temas etmek istiyo
rum. Bilindiği gibi, 1984 yılında başlayan 
Batı Avrupa* Birliğinin caydırma girişim
lerini, Atlantik aşırı ilişkilerde artan güç
lükler ve Avrupaya özgü oluşumlar çerçe
vesinde, Avrupanın savunma sorunları
nın, Avrupalılaştırılarak ortaya konulma
sı ihtiyacı yol açmıştır. Canlandırma giri
şiminin amacı olarak bazı gerçekler ile 
NATO Avrupasını ilgilendiren savunma 
ve güvenliği konularının sadece yedi üye 
arasında görüşülmesinin olumsuz yönle
ri; girişimin, NATO'yu bölücü etki yap
ma ihtimali, ittifak içinde ittifak görünü
mü verme tehlikesi, esas itibariyle merkez 
bölgeyi oluşturan yedilerin, bu girişiminin 
etkinlik kazanması halinde, merkez ve ka

nat bölgeleri arasında esasen mevcut bu
lunan dengesizliğin daha da artabilecek ol
ması ve Batı Avrupa Birliği çalışmalarının 
NATO ile dublikasyon yaratma olasılığı, 
bizim açımızdan kaygı uyandırıcı unsur
lardır. 

Türkiye'nin, Batı Avrupa Birliği ile 
ilgili gelişmeler karşısında hassasiyeti, Av
rupa bütünleşme sürecine savunma boyu
tu eklenmesi halinde, bu bütünleşme için
deki yerimizin ne olacağı ve Atlantik İtti
fakının Batı Avrupa Birliğinin canlandı
rılmasından nasıl etkileneceği sorularıyla 
ilgilidir. Bu çerçevede, Batı Avrupa Birli
ği ile ilişkilerimize kurumsal bir nitelik ka
zandırılması, geleneksel dış siyasî tercihi
mizin bir gereğidir. 

Sayın milletvekilleri, ancak, Türkiye, 
Batı Avrupa Birliğine üye olma çabaları
nı sürdürürken, karşımıza " A E T üyeliği
nin henüz askıda olması, Türk - Yunan 
ilişkilerinin pürüzlü duınjmu, Türkiye'nin 
kendi yerini belirlemede çektiği güçlük" 
adı altında engeller çıkarılmıştır. Batı Av
rupa Birliği üyesi ülkeler, Türkiye'nin ge
çen temmuz ayında Platform Belgesini ka
bul etmesinden sonra, 14 Kasımda yaptı
ğı toplantıda, Türkiye ile olan ilişkilerini 
belirleme mekanizmasını oluşturmak 
amacıyla bir danışma kurulu oluşturma
yı kararlaştırmıştır. Bu, sevindiricidir. Bu
na rağmen, Millî Savunma Bakanı Sayın 
Vuralhan'ın Lüksemburg'da, Batı Avru
pa Birliği konusunda yaptığı açıklamaya 
atıfta bulunularak, "Türkiye'nin kendi ye
rini tanımlamakta, yerini belirlemekte so
runları vardır. Türkiye, kendini tanımla
mada bu kadar güçlük çekerse, Avrupa, 
Türkiye'yi tanımlamada daha da güçlük 
çeker" denilmektedir. Zaten, Avrupa'da 
bize, "Batı Avrupa Birliği oluştururken 
kendi arasındaki farklı yaklaşımdan dolayı 
büyük güçlük çekiyor, Türkiye gibi ken
dini belirlemekte büyük güçlük çeken bir 
ülkeyi Batı Avrupa Birliği içinde nasıl asi-
mile edeceğiz?" deniliyor. 
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Sayın Bakanın Batı Avrupa Birliği ile 
ilgili konuşmasındaki çelişkili ifadeleri, bi
zi istemeyenlere vesile teşkil etmiştir. 
Türkiye'nin, kendisini, hem Avrupa'nın, 
hem Asya'nın, hem İslam dünyasının bir 
parçası olarak görmesi karşısında, onların 
ezelden beri var olan çelişkilerini kuvvet
lendirmiştir. İşte bu, çoksesliliğin cezası
dır sayın milletvekilleri. 

Muhterem milletvekilleri, iç politika
da başarısız olan iktidar, içerde antide
mokratik uygulamalar peşinde koşan ik
tidar, bir türlü ekonomi fatihi olamayan, 
yüzde 30'larda devraldığı bir enflasyonu 
"yüzde 10'lara doğru aşağı çekeceğim" 
deyip, yüzde 100'lere çıkaran, milletin 
mutfağına, filesine, sofrasına, bir dilim ek
meğine dahi âdeta göz diken iktidar, dış 
meseleleri, dış münasebetlerini, dışarıda
ki durumlarını, seyahat vesilesiyle, özel ol
sa da, her türlü görüşmeleri içeride de
vamlı gündeme getirir. Bundan daha ta
biî bir şey yoktur. 

Hükümetin bütün gezileri, televiz
yonda iç politika malzemesi olarak kulla
nılmaktadır. Bütçe sırasında Sayın Başba
kanın on günlük Amerika Birleşik Devlet
leri gezisi... 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, sa
yın arkadaşınız bu konulara temas etti. Bu 
itibarla, bu konuları atlayalım ve diğer ko
nulara geçelim efendim. 

MUSTAFA M U R A T SÖKMEN
O Ğ L U (Devamla) — Sayın Başkanım, at
layacağım ama, sayın milletvekilleri din
lememişlerdi, öyle gördüm, onun için tek
rarlamakta fayda görüyorum efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

MUSTAFA M U R A T SÖKMEN
O Ğ L U (Devamla) — Sayın Başbakanın 
on günlük Amerika Birleşik Devletleri ge

zisi de, içeriye, dışarıdan estirilmek iste
nen rüzgârın neticesidir. Her gün, radyo 
ve televizyon, sabah haberleriyle başlayıp, 
gece yarısı haberlerine kadar bu rüzgârı 
estirmiş ve içeride Hükümeti ayakta tut
mak için elinden gelen gayreti sürdür
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, Tür
kiye'de uygulanan ve zaman zaman da Dı
şişlerinin inisiyatifi dışında olan protokol 
meselesine değinmek istiyorum. Yurt dı
şına sık sık ziyaretler yapan Sayın Başba
kanın, dış ülkelerde karşılanışı, bize, dün
yadaki uygulamaların değiştiğini göster
mesine rağmen, Türkiye, hâlâ eski yön
temlerle hareket etmektedir. Sayın Başba
kanı, yurt dışında hangi seviyede siyasi
ler veya diplomatlar karşılıyorsa, Türkiye' 
de de aynı uygulamanın yapılması gerekir. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Yapılıyor, yapılıyor. 

'MUSTAFA M U R A T S Ö K M E N 
O Ğ L U (Devamla) — Yapılmıyor da onun 
için söylüyorum. 

HAYDAR K O Y U N C U (Konya) — 
Biz, doğrusunu yapalım da, onlar yap
mazlarsa yapmasınlar. 

MUSTAFA M U R A T S Ö K M E N 
O Ğ L U (Devamla) — Onu bilmem; Sa
yın Bakan söyleyecek. 

Avrupa Topluluğu içindeki Türkiye'
nin, şark zihniyetiyle hareket etmesi, bil
mem ne kadar doğrudur. Sayın Bakanın 
bu konudaki görüşleri nedir; bilmek 
isteriz. 

Sayın milletvekilleri, dışarıdaki pro
tokolden başka, içeride Protokol Genel 
Müdürlüğünün 1983'ten beri içine düşü
rüldüğü çıkmaz ise başka bir sorun ola
rak karşımızdadır. Dışişleri Bakanlığı İda
rî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, Baş
bakanlık Konutunun çeşitli ihtiyaçlarını 
kapsayan ve günlük programlarıyla ilgile-
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nen, yavaş yavaş da olsa, Başbakanlık pro
tokol görevini üstlenmesi, Dışişleri Bakan
lığında sanki iki ayrı daire varmışçasına, 
çok taraflı hale getirilmiştir. Başbakanlığın 
özel protokolü diye bir şey olamaz. Konuş
mamın başında ifade etmeye çalıştığım gi
bi, Dışişlerini bölüp parçalamaya, her ka
demesiyle oynamaya niçin merak sarılmış
tır; anlayamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, sü
reniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, Tür
kiye'nin İran'la ilişkilerini zedeleyici ge
lişmelerden de söz etmek istiyorum. İran 
diplomatlarının birtakım olaylara karış
ması, İran'ın sürekli Türkiye aleyhinede 
radyolarından yayın yapması karşısında, 
ekonomik çıkarlar uğruna bazı tavizlerin 
verildiği izlenimi doğmaktadır. Şah yan
lılarıyla Humeyni yanlılarının hesaplaşma 
alanı olarak seçtiği Türkiye'nin, daha dik
katli olması gerektiğini vurgulamak isti
yorum. İran diplomatlarının ülke dışına 
çıkarılmasından sonra, İran Başbakanının 
Türkiye'ye karşı takındığı tavır, her ne ka
dar tatlıya bağlanmış ise de, üzücü oldu
ğu kadar, ürkütücüdür; hele Türkiye'nin 
içişlerine karışmaya pek hevesli olan' mi
tinglere dahi şuursuzca katılan Iran Sefi
ri Mottaki'ye Türkiye'nin sessiz kalması 
hayret vericidir. Sayın Sefir 10 Kasımda 
Eşsiz Atatürk'ün ölüm yıldönümünde, se
faret bayraklarının yarıya indirümemesi-
ni protesto eden ve bu kürsüden kendisi
nin fersona-n'ongrata ilan edilmesini iste
yen milletvekiline karşı mektup yazacak 
kadar, diplomatik kaideleri hiçe sayması 
karşısında, Dışişlerinin duyarsızlığını an
lamak mümkün değildir. Şahsıma yazdı
ğı mektupta, İran ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin İslam inkılâbından sonra önemli 

gelişmeler kaydettiğini; bu iddiasını aynen 
kendi ifadesiyle söylüyorum, Başbakanla
rımızı bilinçli bir şahit olarak göstermeye 
kalkması, haber kaynaklarının iki Müslü
man ülke arasında iyi komşuluk, karşılık
lı saygı ve çıkarlara dayanarak yürütülen 
ilişkileri istememesinden dolayı bu olay
ların kaynaklandığını yazarak, haber kay
naklarına daha fazla dikkat etmemizi um
duğunu ifade etmesi, 65 yıllık Cumhuri
yet tarihinde görülmemiş bir olaydır ve bir 
cürettir. Bizim, ekonomik çıkarlar uğru
na çok fazla tavizkâr bir politika izlediği
mizin en büyük delilidir de. Sefiri kebir
lere her zaman hadlerini bildiren ecdat
larımızın duyarlılığına karşı, şimdiki du
yarsızlığın hiçbir diplomatik mazereti ol
mayacağını huzurlarınızda ifade ederek, 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin, milletimi
ze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP-ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Altuğ; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA YILMAZ 
ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım; hepinizi, şalı sı m 
ve Anavatan Grubu adına sevgi ve saygıyla 
selamlayarak sözlerime başlamak istiyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Dışişleri Bakanlığı, Hükümetimizin, 
harcamalarda azamî tasarrufa riayet edil
mesini öngören talimatına uygun, müte
vazı bir bütçe ile huzurlarınızda bulun
maktadır. Bu bütçenin, Bakanlığın sorun
larına cevap verecek nitelikte olmadığını 
ve yine, hariciyecilerimizin özverisinin 
beklendiğini biliyoruz. Gerçekten, iç ve dış 
maaşların, günün şartlarına intibakı, loj
man ihtiyacı, Bakanlığa ek bina ihtiyacı, 
önümüzdeki dönemde fırsat ve imkân bu
lunduğu takdirde, ciddiyetle ele alınması 
gereken sorunlardır. Bu sorunların eri iyi 
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şekilde çözüme kavuşturulması, Dışişleri 
mesleğini, kabiliyetli, birkaç lisana vuku
fu olan gençlere ilginç yapmak için önem 
arz etmektedir. 

Değerli Başkan ve milletvekili arka
daşlarım; biliyoruz ki, diplomasi, savaşa 
varan şiddet eylemleri yerine, banşçı yol
lar kullanan meslek ve sanattır. Diploma
si, uluslararası hukuka dayanır; barışçı çö
zümleri, zorbalığı temel alan çözümlere 
üstün kılmayı amaçlar. Diplomasinin ge
leneksel organları, devletlerin birbirinde 
bulundurdukları temsilcilerdir; ki bunlar 
da biliyoruz, büyükelçiler, elçiler ve mas
lahatgüzarlardır. Ancak, 1919'dan bu ya
na, diplomasi çalışmalarının -denebilir ki-
temelini, dışişleri bakanlarının, hükümet 
ve hatta devlet başkanlarının birbirleriy
le olan kişisel görüşmeleri sağlamaktadır. 

Gerek diplomasi memurlarının; ge
rekse dışişleri bakanları, başbakanlar ve 
devlet başkanlarının arzuları, elbette 
emeklerini bir sözleşme ile bir antlaşma 
ile sonuçlandırmaktır ve çok kez de bunun 
gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat, 
1920'lerden sonra yeni bir oluşum mey
dana gelmiştir. Bu oluşum da, milletler
arası örgütlerin çoğalması ve milletlerarası 
antlaşma ve sözleşmelerin, daha çok bun
lar yoluyla yapılmasıdır. Bugün, Birleşmiş 
Milletler, Avrupa Konseyi ve Milletler
arası Çalışma Örgütünün hazırladığı, di
yebilirim yüzlerce sözleşme ve antlaşma 
yürürlükte bulunmaktadır. 

Birçok değerli konuşmacılar diplo-
rtiasi konusunda bazı atıflarda bulundu
lar; müsaadenizle ben de kısa olarak ken
di görüşümü belirtmek istiyorum. Kanım
ca, diplomasi, sabır, ihtiyat ve gizlilik aslî 
unsurlarını taşıyan bir meslektir. Hatta bir 
ara, diplomatik alanda açık diplomasinin 
faydalarından bahsedilmiştir; fakat bugün 
artık tekrar gizli diplomasiye dönülmüş
tür ve diyebilirim ki, bugünkü gizli ve şah-
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sî diplomasinin çok meyve verdiği, dün
yamızdaki birçok olaylardan anlaşıl
maktadır. 

Size, diplomaside ihtiyatsızlık ve sa
bırsızlığın acı bir örneğini vermek istiyo
rum. Çok şükür ki, bu bizim tarihimiz
den değil, Avrupa tarihindendir. Değerli 
milletvekili arkadaşlarım, 1870 Alman -
Fransız harbi, Alman Şansölyesi Bis-
marck'ın sahte bir telgrafı üzerine çıkmı-
tır. Bu sahte telgraf, Fransız kamuoyunu 
fevkalade heyecanlandırmış ve Fransız Dı
şişlerinin, ihtiyat, sabır ve dikkat tavsiye
sini dinlemeyen Fransız Parlamentosu, 
çok zayıf olan Fransa'nın durumunu dik
kate almadan, kuvvetli Almanya'ya karşı 
harp ilan etmiş ve bu savaşta Almanya ga
lip gelmiştir. 

Şimdi, müsaadenizle son yıllarda ül
kemizin gelişen çok taraflı ilişkilerinin bazı 
yönlerine değinmek istiyorum. 

Hepimizin Avrupa forumlarında iz
lediği gibi, Batı demokrasisinde insan hak
ları uygulamaları, son yıllarda büyük 
önem kazanmış bulunmaktadır. O kadar 
ki, bir Batılı ülkenin bakanları, diğer bir 
Batılı ülkede insan hakları yönünden ce
reyan eden bir olay hakkında mecliste so
rulara muhatap kalmaktadırlar. Bu şun
dan ileri gelmektedir; artık, 1990'larda tek 
bir Avrupa olacaktır. Bu, tek bir Avrupa 
fikri yerleşmiştir ve bu gerçekleşecektir. 
Ülkemiz de, gerek ekonomik, gerekse sos
yal yönden bu gelişmeye ayak uydurmak 
için çaba göstermektedir. Bu gelişmenin 
ekonomik yönü, Türkiye'nin Avrupa Top
luluğuna üyeliği ile ekonomik entegrasyo
na bir süreç içinde dahil olmasıdır. Diğer 
yönü ise, Avrupa Parlamentosunun da 
başlıca ilgi konusu olan ihsan hakları ala
nında ülkemizin sürdürdüğü çalışmalar ve 
çabalardır. Türkiye'nin, Avrupa Toplulu
ğu ile ilişkilerinde en son olumlu gelişme, 
1980 yılından beri faaliyeti askıya alınmış 
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olan Karma Parlamento Komisyonunun 
yeniden canlandırılmasını öngören ve Av
rupa Parlamentosundaki sosyalist gruba 
mensup Alman Parlamenteri Gerd Wal-
ter'in hazırlamış olduğu rapor ve karar ta
sarısının Avrupa Parlamentosunun 15 Ey
lül 1988 tarihli oturumunda kabul edilmiş 
olmasıdır. 

Söz konusu olan karar, bizi çok yön
lerden eleştiren bir karardır, Türkiye'nin 
iç siyasî ve hukukî yapısı, insan hakları uy
gulamaları, Kıbrıs sorunu, Türk - Yunan 
ilişkileri, azınlıklık gibi çeşitli konularda 
sert eleştirilerde bulunulmasına rağmen, 
kararın sonunda, Türkiye'nin Karma Par
lamento Komisyonunu yeniden faaliyete 
geçirmesi öngörülmektedir. 

YValter Raporuna ilişkin kararın ne 
şekilde uygulamaya konulacağı konusun
da görüşmelerde bulunmak üzere, Avru
pa Parlamentosu Türk Temas Bürosu
nu oluşturan 3 Avrupalı parlamenter, 
19 - 23 Ekim 1988 tarihlerinde ülkemize 
gelmiş ve heyetin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yaptığı görüşmeler sonucu, 
Karma Parlamento Komisyonunun kurul
ması ve ilk toplantısını 1989 Ocak ayında 
yapması kararlaştırılmıştır. 

Bu Komisyonun, Komisyon Başkan
lık Divanı, Ankara'da kasım ayında top
lanarak, 9 - 13 Ocak 1989 tarihlerinde 
Strasbourg'da yapılacak ilk toplantının 
gündemini tespit etmiş bulunmaktadır. Bu 
ilk toplantı, Avrupa Parlamentosu toplan
tısıyla aynı zamanda yapılacak ve geniş
letilmiş komisyon şeklinde cereyan ede
cektir. 

Karma Parlamento Komisyonunun 
bundan sonraki çalışmaları büyük bir 
önem arz etmektedir. Komisyonun kendi 
içinde tutarlı ve yeknesak bir tutumla ve 
gündemindeki konulara vâkıf bir şekilde 
çalışmalarını yürüteceğini ümit ediyoruz. 
Komisyon üyelerinin bu çalışmalarını, Dı

şişleri Bakanlığı ile çok yakın bir işbirliği 
halinde yürütmesi de doğaldır. 

Avrupa Topluluğu üyeliği,. Türkiye 
için kaçınılmaz olduğu kadar, Avrupa 
Topluluğu için de, Türkiye'yi kabul etmek 
kaçınılmaz bir olay, kaçınılmaz bir durum
dur. Türk Milletinin yüzde 60'mı genç
ler oluşturmaktadır. Bu durum, Türkiye'
yi dinamik bir toplum olarak göstermek
tedir ve hakikaten de dinamik bir toplu
muz. Avrupa'nın 1990'lı yıllarında, bu 
genç topluma işgücü kaynağı olarak, eko
nomik güç olarak ihtiyacı olacaktır. Bu ba
kımdan, bu gerçeği de görmemek müm
kün değildir. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, Tür
kiye, Avrupa'nın güneyinde Müslüman 
ülkelerle diğer Avrupa ülkelerinden çok 
daha yakın siyasî ve ekonomik ilişkileri 
olan bir ülkedir. İslam ülkelerinin, Türk
iye'nin ihracatındaki payı gittikçe artmak
tadır. Türkiye'nin Afrika ve Uzakdoğu ül
keleriyle de ekonomik ilişkileri süratle ge
lişmektedir. Dolayısıyla, Türkiye, dış tica
retini Avrupa Topluluğu dışında da ida
me ettirebilecek güç ve durumdadır. Bu
nu, Avrupa Topluluğu üyeliği konusunda 
hatırda tutmak ve Avrupa'nın Türkiye'
ye ihtiyacının, bizim oraya olan ihtiyacı
mızdan daha fazla olduğu gerçeğine göre 
tutum tespit etmek yararlı olacaktır. 

Diğer taraftan, Hükümetimiz, Tür
kiye'de insan hakları uygulamalarında ka
rarlı ve hassas bir tutum içindedir. 
1987'nin Ocak ayında, Avrupa İnsan 
Hakları Komisyonuna kişisel başvuru 
hakkını tanımış bulunuyoruz. 1988 yılı 
içinde, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Kon
seyi çerçevesinde yapılmış olan, işkence
ye karşı 2 antlaşmayı da, hem imzaladık, 
hem de bu antlaşmaları ilk onaylayan dev
let olduk. Bunları Büyük Millet Meclisi
miz -hatırlarsınız- gayet çabuk bir şekilde 
onaylamış bulunuyor. Şunu da belirtme
liyim ki, yalnız sözleşme onaylamakla kal-
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manın yeterli olmadığının bilincindeyiz. 
Dışişleri Bakanlığı, işkenceyle ilgili sözleş
menin uygulaması ile alınması gereken 
önlemleri Adalet ve İçişleri Bakanlıkları
mızla işbirliği halinde almaya çalışmakta
dır. Uygulamada sorunlarla karşı karşıya 
kalmamamız için, İçişleri ve Adalet Ba
kanlıklarının, sözleşmenin uygulanması ile 
ilgili çalışmalarını hızlandırmaları gerekir 
görüşündeyim. Zira, Avrupa İşkence Söz
leşmesi Şubat 1989'da yürürlüğe girecek
tir. Hatta, en son yapılan Avrupa Konse
yi toplantısında -biliyorsunuz, bir de bi
lirkişi şeklinde bir komitesi var- bu komis
yonu kimlerin teşkil etmesi gerektiği ko
nusu, temenni olarak, Avrupa Konseyi 
Hukuk İşleri Komisyonu tarafından de
legasyonlara, yani bizlere, tasarı halinde' 
verilmiş bulunmaktadır. 

Dışişleri Bakanlığının, özellikle ulus
lararası forumlarda karşı karşıya kalabi
leceği "insan hakları ihlalleri" iddiaları
na ayrıntılı ve süratli bir şekilde cevap ver
mesi gerekecektir. Bunu temin için Ada
let Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımı
zın bünyelerinde "özel irtibat birimleri" 
oluşturulması acil ihtiyaç haline gelmiştir. 
Bu birimler, sadece, ülkemize çeşitli çev
relerce yöneltilen suallere yanıt hazırla
makla iştigal etmeli ve Dışişleri Bakanlı
ğının ilgili birimiyle yakın temas ve işbir
liği halinde çalışmalıdır. 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna 
kişisel başvuru mekanizması ise işlemeye 
başlamıştır. Hatta hemen söyleyeyim, 
aleyhimize birkaç başvuru da olmuş bu
lunmaktadır. Bu başvuruların kabul edi
lebilirliği, önümüzdeki günlerde komis
yonda tartışılacaktır, incelenecektir. Böy
lece Türkiye de, insan hakları ihlalleriyle 
ilgili iddiaların yöneltilebileceği tarafsız ve 
herkesin kabul ettiği bir mekanizmaya ta
raf olmuş bulunmaktadır. Bu mekanizma, 
ülkemizde vuku bulan bazı insan hakları 

ihlallerinin, özellikle işkence vakalarının 
tamamen bertaraf edilmesi için yeni bir 
oluşum teşkil edecektir ve aynı zamanda 
da uygulayıcılar için bir sosyal eğitim 
fonksiyonunu ifa edecektir. Bu çerçevede 
Dışişleri Bakanlığı, kendisine düşen görevi 
yerine getirebilmek için; insan haklarıyla 
ilgili yeni bir birim oluşturmuştur. Bu bi
rimde değerli bir eski Adalet Bakanımız 
ve 2 hukukçu, Avrupa Konseyi ve İnsan 
Haklan Genel Müdürlüğüyle yakın bir iş
birliği halinde çalışmaktadırlar. 

Bu çalışmalar muvacehesinde Bakan
lık, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanıp 
ülkemiz tarafından imzalanmamış veya 
onaylanmamış sözleşmeleri de gözden ge
çirmektedir. Bunlardan, iç mevzuatımıza 
ve millî menfaatlanmıza aykırı düşmeyen
ler, peyderpey Türkiye Büyük Mi|let Mec
lisine getirilerek, onaylanmaları'sağlana
caktır. Bunu da çok yerinde ve olumlu bir 
gelişme olarak görüyorum. 

Bildiğiniz gibi, Avrupa Konseyinin 
üye sayısı San Marino'nun iltihakıyla 
21'den 22'ye yükselmiştir. Gelecek sene 
Finlandiya'nın da katılmasıyla bu sayı 
23'e çıkacaktır. Bu da gösteriyor ki, Av
rupa Konseyi bir oluşum içindedir. Avru
pa Topluluğunun giderek ekonomik konu
ları çünkü, biliyoruz, Avrupa Topluluğu 
daha ziyade ekonomik konular, Avrupa 
Konseyi ise, siyasî konular için; yani siyasî 
bakımdan birleşme için kurulmuş bir ör
güt olmasına rağmen, giderek ekonomik 
konulan da aşarak, siyasî konulara da gir
mekte, bir bakıma Avrupa Konseyi ile ça
lışma alanları birbiri içine düşmekte, 
çatışmaktadır- aşan faaliyet alanı Konse
yin amaçlarını, çalışma perspektiflerini 
tekrar gözden geçirmelerine neden olmuş
tur. Nitekim, 16 Kasım 1988 tarihinde ya
pılan sön Bakanlar Konseyi toplantısında, 
Mart 1989'da, sırf konseyin gelecekte üst
leneceği rolü belirtmek amacıyla özel bir 
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Bakanlar Konseyi toplantısı yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Avrupa Topluluğunun ge
lişen çalışma alanı karşısında, Konsey üye
lerinin, faaliyetlerini, çok varyanslı tek bir 
Avrupa kültürünün yaratılması ve bu kül
türün temelini teşkil eden insan haklan ve 
demokrasi kavramları üzerinde yoğunlaş
tırmaları beklenmektedir. Nitekim, bu te
mayül doğrultusunda, Konsey, bazı Do
ğu Avrupa ülkeleriyle irtibat kurmuş 
(Bunlar bilhassa Macaristan ve Polonya'
dır) bunların bazılarının Konsey çerçeve
sinde düzenlenen bazı sözleşmelere katıl
maları prensip olarak kabul edilmiştir. 

Şunu da söyleyeyim ki, son toplantı
larda, Doğu Avrupa ülkelerinin, başta 
Sovyet Rusya olmak üzere, müşahit yol
ladıklarını, gözlemci olarak gelip, toplan
tıları dinlediklerini görmüş bulunuyoruz. 

Bu gelişmeler içinde, Türkiye'nin tu
tumu ve rolü ne olacaktır? Türkiye, henüz 
Avrupa Topluluğu üyesi olmamış bir ülke 
olarak, üyesi, hatta kurucusu olduğu Av
rupa Konseyinin etkinliklerini destekleme
ye devam etmelidir. 40 inci yıldönümünün 
kutlandığı 1989 yılında (gelecek sene) 
Konseyin belirlenecek faaliyet alanına en 
etkin şekilde katkıda bulunmaya çalışma
lıyız. Zira, son zamanlarda Türkiye'nin, 
Avrupa Topluluğu üyeliğine karşı konan 
en önemli barikatın, sunî de olsa, insan 
haklan konusu olduğu, Avrupa forumla
rında yaygın bir hal şeklinde ifade edil
mektedir, 

Değerli milletvekilleri, Kuzey Atlan
tik Antlaşması (NATO), 1989'da 40 inci 
yılını dolduracaktır. Kanaatimce NATO, 
bir istikrar, barış ve güvenlik timsalidir. 
NATO sayesinde,'son 40 yıldır Avrupa'
nın ve Türkiye'nin en ufak bir toprak kay
bı olmamıştır. NATO'nun kara ve deniz 
sınırlarının üçte birinin savunma yüküm
lülüğü Türkiye'nin üzerinde bulunmak
tadır. Türkiye'nin 1987 yılı NATO savun

ma giderleri, gayri safı millî hâsılasının 
yüzde 4,7'sine eşittir. Bu rakam, bizden 
kat kat zengin olan ingiltere için de yüz
de 4,7; Amerika Birleşik Devletleri için ise 
yüzde 6,6'dır. 

Altı ay önce, Londra Stratejik Etüt
ler Enstitüsünün yayınladığı rakamlar, re-
ei anlamda, Amerika Birleşik Devletleri
nin, 1971-1985 yılları arasındaki savunma 
giderlerinin, yılda yüzde 2'lik bir azalma
ya eşdeğerde olduğunu göstermektedir; 
yani, 1971 ile 1985 yılları arasında, reel an
lamda, Amerika'nın NATO giderleri dai
ma yüzde 2'lik bir azalma gösteriyor. Ga
yet tabiî, bunun karşılığı olarak da, bizim 
ve diğer müttefiklerin giderleri yüzde 2'lik 
bir artma göstermektedir. 

Ortak çıkarlara en iyi şekilde hizmet 
anlayışımız, öz kaynaklarımızı ve ekono
mik gelişmemizi zorlayarak, özveri yap
mamızı gerektirmektedir ve yapıyoruz. Te
mennimiz, esnek mukabele ve caydırıcı
lık esasları bakımından, Türkiye'nin Si
lahlı Kuvvetlerinin bir an önce modern
leşmesinin, NATO müttefiklerimizin yar
dımlarıyla sağlanmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, dün
ya barışını ve güvenliğini korumak ve 
uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve 
kültürel bir işbirliği oluşturmak amacıy
la, Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ön
görülen yükümlülükleri yerine getirmeyi 
kabul eden devletler tarafından kurulan 
Birleşmiş Milletlerin kurucu, yani aslî üye
sidir. Biliyorsunuz, Birleşmiş Milletlerin 
ideolojik kökenleri, her ne kadar, Millet
ler Cemiyetine kadar giderse de, bunun 
asıl kurucuları, mihver devletlerine karşı 
ikinci Dünya Savaşında savaşan büyük 
devletler olmuştur. Türkiye, Birleşmiş 
Milletlerin ilkelerinden olan ihtilafların 
barışçı yollarla halli ve barışa karşı tehdit 
ve barışın bozulması ve saldırı durumun
da yapılacak eylemler ve diğer insan hak-
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lan ve ekonomik işbirliği konularında Bir
leşmiş Milletler Antlaşması içerisinde hep 
hareket etmiş ve bu Birleşmiş Milletler et
kinliklerinde geçmişte de rol oynamıştır. 
Nitekim, biraz evvel bahsettiğim, tehdit 
ve barışın bozulmasına karşı, (3 Kasım 
1950'de alman kararla, Kore'ye asker gön
derilmesi gibi) halen de rol oynamaktadır. 
Yine, Iran - Irak Ateşkes Komisyonunda 
da aktif rol oynamaktadır; çünkü bu Ko
misyon, Birleşmiş Milletler Komisyonu
dur ve Türkiye, bu Ateşkes Komisyonu
na 15 subayını yollamak gibi etkinliklere 
katılmaktadır. 

Birleşmiş Milletlerden soz açmışken, 
Birleşmiş Milletlerin halihazırdaki Genel 
Sekreterinden de övgüyle bahsetmeden 
geçemeyeceğim. Çünkü, gerçekten birçok 
barışçıl olaya kendisi sebep olmuş bulun
maktadır. Bunlardan bir tanesi, Afganis
tan'dan Rusların çekilmesi, diğeri, Iran -
Irak savaşının sona ermesinde, ateşkese 
varılmasındaki büyük hizmeti ve bizi çok 
ilgilendiren Kıbrıs'taki arabuluculuk gö
revidir. Temennim, bu arabuluculuk gö
revinin, hakkaniyete uygun bir şekilde bi
zim lehimize, Kıbrıs Türkleri lehine çö
zümlenmesi, sonuçlanmasıdır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 
Birleşmiş Milletler, önce 1956 Süveyş, son
ra 1960 Kongo olayları sırasında ulusal as
kerî birliklerden oluşan, ama Birleşmiş 
Milletlere bağlı ' 'acil kuvvet'' diye anılan 
bir acil kuvvet kurmuştur ki, buna "ma
vi bereliler" deniliyor. Bunlar, Güvenlik 
Konseyi tarafından 1973 savaşından son
ra İsrail ve Mısır, sonra da İsrail ve Suri
ye arasındaki 1974 ateşkesine uyulup uyul
madığını gözetmek için kullanılmıştır ve 
yine biliyoruz, 1964'den beri, Kıbrıs'ta da 
bunlar bulunmaktadırlar. Maalesef, bun
ların güçleri yoktur; yani bunlar bir göz
lemci ve tampon işi görmektedirler. Nite
kim, bu yüzden 1982'de İsrail'in Lübnan'ı 

işgalinde bir rol oynayamamalardır. Dik
katlerinizden kaçmadığını sandığım bir 
konu da; bu mavi berelilerin faaliyetlerin
den dolayı bu yıl Nobel Barış Ödülü Bir
leşmiş Milletlere verilmiş bulunmaktadır... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başbakana ne zaman verilecek? 

BAŞKAN — Lütfen, hatibi dinleyi
niz efendim. 

Siz devam ediniz. 

YILMAZ ALTUĞ (Devamla) — Bi
raz evvel söylediğim gibi, aralannda 
15 Türk subayının bulunduğu bu mavi be
reliler, 1988 İran - Irak ateşkesini de yine 
hareket halinde denetlemektedirler. 

Türkiye, İslam Konferansı Örgütü 
içinde de bütün Müslüman ülkelerle çok 
taraflı bir işbirliğine girmiştir. Ekonomik 
işbirliğinin örgütü kuvvetlendireceği bilin
diğinden, ekonomik işbirliğine önem ve
rilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, İs
lam Ülkeleri Ekonomik ve Ticarî İşbirli
ği Daimî Komitesinin (İSEDAK) Başka
nı bulunmaktadır. İslam Ülkeleri Ekono
mik ve Ticarî İşbirliği Daimî Komitesi, 
bilhassa ticarî işbirliğine teşvik etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği 
üzere, Büyük Atatürk'ün işaret ettiği gi
bi "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" Dışişleri 
politikamızın ana unsuru olarak devam et
mektedir. Dolayısıyla, biz, gelişmiş ve ge
lişmekte olan ülkelerle ve özellikle kom
şularımızla münasebetlerimizi bu formül 
çerçevesinde yürütmek azmi ve kararın
dayız. Kim ne derse desin, dış politikamı
zın ölçüsü, ülkemizin millî menfaatleri açı
sından ödün vermeksizin, bütün ülkeler
le iyi ilişkilerin devam ettirilmesi olacak
tır. Temennimiz, Sayın Başbakanımızın 
Davos'ta başlattığı Türk - Yunan ilişkile
rindeki dostluk sürecinin, Kıbrıs Rumla
rının son zamanlarda meydana getirdik
leri birtakım nahoş iddia ve olaylarla ze
delenmeden devam etmesidir. 
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Bulgaristan'da ise, Türk azınlığa re
va görülen baskı olayları, maalesef devam 
etmektedir. 23 Şubat 1988 tarihinde 
Belgrad'da, Sayın Dışişleri Bakanımız ve 
Bulgar Dışişleri Bakanı tarafından imza
lanan, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 
iyi komşuluk ilişkilerine dair protokol uy
gulaması, protokolün amaçlarından çok 
uzakta kalmıştır. Ülkemizin bütün iyi ni
yetli yaklaşımlarına rağmen, Bulgaristan' 
la sorunların, arzu edilen düzeyde halle
dilmesi mümkün olamamaktadır. Bulgar 
makamlarının, dünyada hâkim olan dost
luk, iyi ilişkiler, insan haklarına saygı 
prensiplerine eğilmeleri gerektiği düşün
cesindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, yüksek malu
munuz olduğu üzere, dünya siyasetinin 
çok süi'atli değişen koşullan içinde, dış po
litikamızın buna ayak uydurabilmesi için, 
çok hareketli dış temaslara ihtiyaç oldu
ğu izahtan varestedir. Özellikle, Amerika 
ve Rusya gibi iki süper gücün, zaman za
man silahsızlanma gibi çok önemli bir ko
nuda, süratle buluşup, karara ulaşabildik
leri bu dönemde ve Sovyet Lideri Gorba-
çov'un, alışılmışın dışında bir yumuşama 
politikası iddia ettiği bir atmosfer içinde, 
Türk dış politikasının fevkalade hareketli, 
dinamik, cevval bir atılım içinde olması 
zarurîdir. Amerika Birleşik Devletlerinin, 
Filistin politikasında çok kısa bir dönem 
içinde ortaya koyduğu değişik tutum ve 
davranışlar, bu ifademizin ayrı bir kanı
tını teşkil etmektedir. Bu sebeple, Filistin 
Devletinin bağımsızlığını ilan ettiği gün 
ülkemiz tarafından tanınmasını, dina
mizm açısından olumlu bir gelişme ola
rak karşılıyoruz. Artık anlaşılmaktadır ki, 
dünya ülkeleri arasındaki bu hızlı diplo
masi trafiği içinde, ülkemizin, Avrupa ile 
Asya'yı birleştiren bir ülke olarak önemi 
çok büyüktür. 

Günümüzde, gerek ekonomik, gerek 
sosyal ve siyasal davranışlar, bütün dün

ya ülkeleri arasında karşılıklı dayanışma 
ve işbirliği şeklinde gerçekleşme eğilimi 
göstermektedir. Ülkemiz, Ortadoğu ve 
Uzakdoğu ülkeleriyle Batı ülkeleri arasın
da coğrafî konum itibariyle bir köprü gö
revi ifa etmektedir. Bu köprünün, kendi 
bünyemizde, gerek ekonomik, gerekse sos
yal ve siyasî yönden çok sağlam ve daya
nıklı olmasına ihtiyaç vardır. Bunu sağla
mak amacıyla, dış politikamızın, millî 
menfaatlerimiz açısından, iktidar ve mu
halefetiyle bir bütün teşkil etmesini bek
liyoruz. Sayın Başbakanımızın, dış poli
tikadaki olumlu ve dinamik yaklaşımlarıy
la, bu millî tesanüdü sağlayacağına ina
nıyor ve güveniyoruz. 

Önceki hükümetler sırasında ihmal 
edilmiş görülen bir noktanın ele alındığı
nı belirtmek, hakseverlik olacaktır. Bu da, 
uluslararası kuruluşların sekreteryaların-
da daha iyi ve daha fazla temsil edilme
miz için, Dışişleri Bakanlığımızın büyük 
çabalar sarf etmesidir. Bu, kanaatimce, 
övülmeye layık, yeni bir atılımdır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın 
başında da belirttiğim gibi, Dışişleri Ba
kanlığımız, bütçede tasarruf ihtiyacını göz 
önünde tutarak, mütevazi bir bütçe hazır
lamıştır; ancak, bu Bakanlığın mümtaz 
mensuplarının sorunları da, halledilmeyi 
beklemektedir. 

Dışişleri, Sayın Bakanımızın da ge
tirdiği yeni bir yaklaşım içinde, yurt dı
şındaki vatandaşlarımıza azamî hizmet 
götürmekte, yurt dışında toplantılara ka
tılan milletvekillerine, toplantı öncesinde 
ve toplantı süresince, Hükümetimizin dış 
politikası yönünde yardımcı olmaktadır
lar. Teşkilatın, birçok imkân kısıtlamala
rına rağmen, hizmeti, en üstün seviyede 
devam etmektedir. 

Sözlerime son vermek üzereyken, bu 
vesileyle, Ermeni terörü sebebiyle şehit ol
muş bütün Dışişleri mensuplarının hatı-
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ralarını saygıyla anıyor, vatan hizmetin
de şehadet mertebesine ulaşmış, kadın ve 
erkek, bu yurt evlatlarına, tekrar, Cenabı 
Haktan rahmetler diliyorum. Aynı za
manda, Dışişlerinin değerli mensuplarına 
takdir ve şükranlarımı iletiyorum ve par
ti olarak, bütçeyi dahi zorlayacak imkân
ları artırıp, onların, yurt içinde ve dışın
da daha iyi bi r çalışma ortamına kavuş
turulmaları için azamî çaba göstereceği
mizi de ifade etmek istiyorum. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin tüm 
milletimize hayırlı olmasını diler, hepini
zi saygı ve sevgiyle tekrar selamlarım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Altuğ. 

Sayın Kavak, ara vermeden önce mi, 
yoksa sonra mı konuşmak istiyorsunuz? 

M E H M E T CAVİT KAVAK (İstan
bul) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz, 
ara vermeden önce konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Kavak'ın konuşması bitinceye 
kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kavak. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ANAP G R U B U ADINA M E H 
M E T CAVİT KAVAK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; konuş
mama başlamadan önce, bir hususu 
önemle belirtmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, büyük bir bölümünü 
transfer harcamalarının ve Türkiye'nin 
üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların 
katılma paylarının oluşturduğu Dışişleri 
Bakanlığı bütçesi, 1989 gider bütçesinin, 
sadece yüzde l ' ini oluşturmaktadır. Yurt 

dışında 132 temsilciliği bulunan bu Ba
kanlığımızın önemi ve tartışılamayacak 
çok yönlü faaliyetleri düşünülecek olursa, 
bu oranın oldukça mütevazi olduğu kabul 
edilecektir. 

Bu gerçeğin altını çizdikten sonra, bir 
başka hususu takdirlerinize sunmak is
tiyorum. 

Yüce Meclisin malumu olduğu üzer 
re, 1983 yılından itibaren Anavatan Par
tisince izlenen aktif dış politika sonucu, 
uluslararası ilişkilerimizde çok hareketli 
bir dönem başlatılmıştır. 

Ayrıca, aynı dönemde, gerek Doğu-
Batı ve Avrupa ile Amerika,ilişkilerinde 
kaydedilen önemli gelişmeler, gerekse 
uluslararası örgütlerin faaliyetlerinde gö
rülen canlanma, Dışişleri Bakanlığının iş 
hacmini büyük ölçüde artırmış, Bakanlık, 
tüm birimleriyle daha aktif ve daha dina
mik bir hale gelmiştir. 

Anavatan İktidarında uygulanan li
beral ekonomik politika, uluslararası eko
nomik ilişkilerimizde de büyük bir canlan
maya yol açmıştır. 

Bu dönem zarfında yoğunlaşan dış 
ziyaretlerin ve diğer dış temasların plan
lanması, programlanması ve başarılı bir 
biçimde gerçekleştirilmesi, büyük ölçüde, 
iç ve dış örgütüyle Dışişleri Bakanlığımı
zın etkin çalışmaları sonucu başarılmıştır, 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın so
runları ve kendilerine götürülen hizmet
leri; ihracatçı ithalatçı veya yatırımcı Türk 
firmalarıyla, müteahhitlerimize yurt dışın
daki temas ve faaliyetlerinde sağlanan des
teği, Dışişleri Bakanlığımızın iş hacmini 
yansıtan diğer faaliyetler arasında saymak 
mümkündür. 

Hal böyle iken, Dışişleri Bakanlığı
nın, belirli niteliklere sahip olması zorunlu 
bulunan ve bu nedenle temini güç olan 
meslek memuru sayısında, son on yıl için
de, maalesef hiçbir artış sağlanamamıştır. 
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Mevcut kadro, büyük fedakârlıklarla, ar
tan ve çeşitlenen iş hacminin üstesinden 
gelmeye çalışmaktadır. 

Bu nedenle, Dışişleri Bakanlığının, 
bina, personel, kadro, maaş ve lojman so
runlarına öncelikle çözüm getirilmesinin 
zorunlu olduğu inancındayım. Bu alanda 
yapılacak çalışmaların marjinal yararları
nın çok yüksek olduğu ve devletimizin 
yurt dışındaki etkinliği ile doğrudan bağ
lantılı olacağı takdir edilecektir. Faaliyet
leri, ülkemizin güvenliği, ekonomik kal
kınması uluslararası menfaatleri ve itiba
rı bakımından hayatî önem taşıyan Dışiş
leri Bakanlığımızın, acil ihtiyaçlarının kar
şılanmasının ve personelinin yabancı mes
lektaşlarıyla uyumlu çalışma ve yaşam ko
şullarına kavuşturulmalarının, devletin 
uzun vadeli bir yatırımı şeklinde değerlen
dirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
uluslararası ilişkilerin karmaşıklığı ve yo
ğunluğu, Dışişlerine ayrı bir özen göste
rilmesini zorunlu kılmaktadır. Teknolojik 
devrimin yaşandığı ve üretim araçlarının 
hızla geliştiği dünyamızda, devletlerin ve 
milletlerin birbirlerini etkileme olanakla
rı artmıştır. Bu koşullar altında, hiçbir 
devletin, salt içe yönelik bir düzen .sürdür
mesinin, başka bir deyişle, kendisini dış 
dünyanın dinamizminden soyutlamasının 
mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Sağ
duyu ve akla dayanan, çok boyutlu, olay
ların gerisinde kalmayan dinamik bir dış 
politika izlenmesini gerekli kılmaktadır. 
Nitekim, Anavatan Partisi İktidarının iz-
lediği çok yönlü dış politika, bu gerçekle
rin ışığında başarıyla şekillenmiş ve uygu
lanmıştır. Gerçekten, Anavatan Partisinin 
iktidar olduğu 1983 yılından itibaren, dış 
politikamızın, Türkiye'nin jeostratejik ko
numundan ve tarihî birikiminden ve köklü 
devlet geleneğinden kaynaklanan gelenek
sel temel ilkeleri titizlikle muhafaza edi
lirken, ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren 

konularda gerekli inisiyatifler alınmış, de
ğişen dünya koşullarına ayak uydurabil
mek bakımından, olaylara zamanlı bir bi
çimde, sağduyu ve dinamik bir yaklaşım
la tepki gösterilmiştir. 

İktidara geldiğimiz günden itibaren, 
Yunanistan ile aramızda karşılıklı menfa
atleri gözeten bir itimat, dostluk ve işbir
liği ortamının oluşturulması için gösteri
len samimi gayretleri, bu çerçevede Sayın 
Başbakanımızın kişisel çabalarıyla Davos 
sürecinin başlatılmasını, Bulgaristan'ın 
1,5 milyonu aşkın Müslüman Türk azın
lığa karşı takınılan kararlı tutumu ve soy
daşlarımızın ikili ve çok taraflı anlaşma
larla sahip oldukları hakları kazanmaları 
amacıyla, anılan ülkeyle diyalogu; Avru
pa Topluluğuna tam üyelik başvurumuzu, 
Batı Avrupa Birliğine üyelik yönünde ya
pılan niyet beyanını, Irak - İran Savaşı
nın sona erdirilmesi, bölgede barışın ve 
kalıcı bir istikrar ile güven ortamının oluş
turulması yönünde izlenen basiretli poli
tikayla, aktif tarafsızlık ilkeleri çerçevesin
de sürdürülen çabaları; ayrıca, bağımsız 
Filistin Devletinin, ilan edildiği günden 
itibaren tanınmasını; izlenen akılcı, dina
mik ve çok boyutlu dış politikanın somut 
uygulamaları olarak değerlendirmek 
gerekir. 

Türk dış politikası, son yıllarda, gö
ğüs kabartıcı ve onur verici örneklere ta
nık olmuştur. Bu örneklerin en çarpıcısı, 
15 Kasım 1988 tarihinde ilan edilen ba
ğımsız Filistin Devletini ilk tanıyan altı ül
ke arasında Türkiye'nin de yer almasıdır. 
Türkiye, bu hareketiyle, birçok Arap dev
letinden daha atak davranarak, yıllardır 
tayin edici uluslararası gelişmelerin geri
sinde kalındığı eleştirilerinin yarattığı ezik
liği Türk Milletinin üzerinden atmıştır. 
Muhalefetin de onayladığı ve destekledi
ği bu karar, dış politikamızın tespitindeki 
uzak görüşlülüğü de ortaya koymuştur. 
Nitekim, Bağımsız Filistin Devletini tanı-
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ma kararından tam bir ay sonra Amerika 
Birleşik Devletleri onüç yıllık ambargoyu 
kaldırarak, Ortadoğu'da barışçı çözüm 
için Filistin Kurtuluş Örgütüyle görüşme
leri başlatmaya karar vermiştir. 

Mart ayında Amman'da yapılan İs
lam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplan
tısında, Türkiye, Ortadoğu sorununun ba
rışçı bir çözüme kavuşturulması yönünde 
aktif rol alacağının, almaya hazır olduğu
nun işaretlerini vermiş, İslam ve bu ara
da bölge ülkelerinin güvenlik ve işbirliği 
içinde yaşamalarına ilişkin Helsinki Nihaî 
Senedinin çerçevesine uygun bir projeyi 
sunmuştur. Türkiye, artık kendine güve
nen bir bölgesel istikrar odağı olarak, den
geli dış politikasında inisiyatifler alma ce
sareti ve gücünü gösteren bir ülke ol
muştur. 

Şubat ayında Balkanların tarihinde 
ilk kez gerçekleştirilen Belgrad'daki Bal
kan Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferan
sında Türkiye, bu bölgenin en etkin üyesi 
olarak temayüz etmiştir. Belgrad toplan
tısının ardından Dışişleri Bakanımız, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Ar
navutluk'u ziyaret eden Türk Dışişleri Ba
kanı olarak Türkiye'nin hem Balkanlar
da artan rolünü belgelemiş, hem de Türk
iye'yi tıpkı Ortadoğu'da olduğu gibi, il
gili tüm taraflarla ilişkisi olan imtiyazlı ül
ke konumuna getirmiştir. 

Balkanlarda mevcut koşullarda barış 
ve istikrarı güçlendirmek için en müsait 
işbirliği zemininin ekonomik ilişkiler ol
duğu tespitinden hareket edilerek, Bel
grad kararları uyarınca Balkan ekonomik 
işbirliği için Balkan ülkeleri ekonomi ve 
ticaret bakanlarının 1989 başlarında Tür
kiye'nin evsahipliğini yapacağı toplantısı 
için gündem hazırlanmasını Türkiye üst
lenmiş ve bu gündem kabul edilmiştir. 
Böylece, ISEDAK benzeri bir kurumlaş
manın temelleri de Türkiye tarafından 

atılmış oluyor. 
Öte yandan, aynı dönem içinde halk

la ilişkiler alanında başarılı çalışmalar ya
pılmış, Amerika Birleşik Devletleri ve Av
rupa'ya yönelik yoğun tanıtma faaliyetle
ri başlatılmıştır. Bu tanıtma faaliyetleriy
le, Türkiye'nin gerçeklerinin ve beklenti
lerinin aktarılması, dışarıdaki imajının 
gerçeklerle uyumlu hale getirilmesi ve bazı 
çevrelerin ülkemize yönelik maksatlı pro
pagandalarının dengelenmesi amaçlan
maktadır. Başka bir deyişle, esas amaç, ol
duğumuzdan farkı görünmek değil, olma
dığımız gibi görünmemektir. Çabaları
mızda oldukça başarılı olduğumuzu mem
nuniyetle belirtmek isterim. 

Bu çerçevede, Ermeni tasarısının 
Amerika Birleşik Devletleri Kongresinden 
geçmesinin önlenmesinin, Avrupa Konse
r i ve Avrupa Topluluğuyla ilişkilerimizin 
geliştirilerek Karma Parlamento Komis
yonu gibi ortaklık organlarının faaliyete 
geçirilmesinin ve böylelikle Avrupa Parla
mentosunda Türkiye aleyhinde esen olum
suz havanın tedricen giderilmesinin öne
mi, Yüce Meclisçe takdir edilecektir. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Hükümetimizin izlediği aktif dış po
litikanın 1988 yılında göze çarpan bir di
ğer özelliği, bugüne kadar çeşitli neden
lerle ihmal edilen ülke ve bölgelere açılı
mın yeni bir hızla sürdürülmesi olmuştur. 
Bu bağlamda, 21 inci Yüzyılın Pasifik as
rı olacağı yönündeki görüşlerin yaygınlık 
kazanması dikkate alınarak başta Japon
ya olmak üzere, Doğu Asya'daki yeni sa
nayileşmiş ülkelerle, Pakistan ve Hindis
tan dahil diğer Asya Pasifik ülkeleriyle esa
sen mevcut iyi ilişkilerimizin sağladığı ze
minden hareketle, işbirliği alanlarının ge
nişletilmesi yönündeki çabalarımız yoğun
laştırılmıştır. 

Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle 
de ilişkilerimiz ve karşılıklı temaslarımız 
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yeni bir muhteva kazanmış, Hükümetimi
zin çabaları sonucunda Türkiye, tüm bu 
ülkelerce yakından tanınan ve saygı duyu
lan bir ülke, aynca ekonomik ve ticarî 
alanda aranılan bir muhatap konumuna 
girmiştir. (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ekonomik ve teknolojik kalkınmasını, de
mokratik ve laik devlet düzeni içinde, dün
yanın hassas ve oldukça istikrarsız bir böl
gesinde başarıyla sürdüren Türkiye'nin, 
dış ilişkilerinde, diğer birçok ülkeye naza
ran daha fazla dikkat ve titizlik gösterme
sinin önemi takdir edilecektir. 

Diğer taraftan, jeostratejik konumu
muzda, uluslararası alanda daha inisiya
tifli olmamız, çeşitli uluslararası formlar
da her zamankinden daha aktif rol oyna
mamız, bölgede bir istikrar unsuru olarak 
kalabilmek için daha etkili bir politika ser
gilememiz gereği yüksek malumlarıdır. 

Türkiye'nin kendine özgü bu nitelik
leri, dış politikasının çok boyutlu olması
nı, dengeli ve gerçekçi bir biçimde şekil
lendirilmesin! ve bu politikanın ehil kim
selerce yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. 
Türkiye'nin bu açıdan herhangi bir güç
lüğü bulunmadığını bu vesileyle memnu
niyetle belirtmek istiyorum. (ANAP sıra
larından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Gerçekten yetenekli ve deneyimli 
kadrolanyla Dışişleri Bakanlığımız, son 
zamanlarda, gösterişsiz, ancak çok başa-
nlı bir grafik çizmiş, Türkiye'nin birden 
yoğunlaşan diplomasi trafiğinde etkin tu
tumuyla önemli bir sınav vermiştir. 

Son yıllarda dünyada Türkiye, ağır
lık ve etkinlik sahibi bir devlet olarak ulus
lararası alanda saygın bir yere sahip ol
muşsa, bunda, Türk politikacıları kadar, 
Türk dış politikasının ve onu uygulayan 
Dışişleri kadrolarının mümtaz bir rolü ol
duğu kuşkusuzdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu sonuca varılmasında, zor koşullar al
tında, üstün bir gayret, özveri ve ciddiyetle 
hizmet veren Dışişleri Bakanlığımızın de
ğerli mensuplarını Sayın Bakanın şahsın
da içten kutlar, kendisiyle övünç duydu
ğumuz Dışişleri camiasının başarılarının 
devamını diler, 1989 bütçesinin Bakanlı
ğımıza, memleketimize, milletimize hayır
lı olmasını temenni eder, hepinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Kavak. 
Saat 14.00' te toplanmak üzere birle

şime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.08 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşiminin İkinci Oturu 
munu açıyorum. 

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

/ . — 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları : 111, 112, 134, 136) 
(Devam) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Dışişleri Bakanlığı 1989 Malî Yılı 
Bütçesi 

2. — Dışişleri Bakanlığı 1987 Malî Yüı 
Kesinhesabı 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Söz sırası, Sayın Mehmet Zeki 
Uzun'da; buyursunlar. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; Dışişleri Bakanlığı 1989 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde görüş ve 
düşüncelerimi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, vatan ve1 mil
let uğruna dünyanın dört bir köşesinde 
şehit olan kahraman Dışişleri mensupla
rımızı hayırla yâd eder, kendilerine 
Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli aileleri

ne sabır diler; Yüce Türk Milletinin on
ları hiçbir zaman unutmadığını ve unut
mayacağını, bu asil milletin, yüce kürsü
sünden bütün dünyaya duyurur, Heyeti
nizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Saygıdeğer milletvekilleri, dış politi
kamızın yürütülmesi, uluslararası men-
faatlarımızın korunması ve millî davala
rımızın savunulması, dışarıdaki imajımı
zın iyileştirilmesi gibi çok ulvi bir görev 
yüklenen ve yürüten Dışişleri Bakanlığı
mız mensuplarının, başta Sayın Bakanı
mız olmak üzere, bu görevin şuur ve id
rakinde olduklarından asla şüphemiz 
yoktur. 

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ve 
dünyanın her tarafına yayılmış dış temsil
cilikleri ile bir bütün olarak, yukarıda sı
raladığım mukaddes görevlerini, genel 
bütçe içinde çok mütevazı bir bölümle*ye
rine getirmektedir. Her haliyle dışarıya 
açılmış bir ülke olarak, bu bütçenin dü
şük düzeyde tutulduğu ve bizim boyutu-
muzdaki birçok Batılı ülkenin dışişleri ba
kanlıkları bütçelerine göre de az bir meb
lağ oluşturduğu inanç ve kanaatindeyim; 

• Sayın Başkan, değerli üyeler; her ne 
kadar Dışişleri Bakanlığı için yeni bir bi
na yapılmış ise de, bu bina da tam mana-
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sıyla ihtiyaca cevap vermediğinden Bakan
lığın yine bir binaya şiddetle ihtiyacı var^ 
dır. Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığı ha
berleşme imkânlarının geliştirilmesi, kad
rolarının artan ve çeşitlenen iş hacmi pa
ralelinde güçlendirilmesi, ayrıca büyük bir 
fedakârlık ve özveriyle çalışan mümtaz 
mensuplarının maaş ve lojman durumla
rının iyileştirilmesi millî menfaatlanmız ve 
ülkemizin dışarıdaki itibarı açısından ge
reklidir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; Hükümetimizin izlediği dış politika
ya, Türkiye Cumhuriyeti Hariciyesinin en 
aktif ve verimli olduğu yıllardır diye söy
lememe lütfen müsaade buyurunuz. İkti
darımız dönemi, barışçı, itidalli ve mace
radan uzak, geleneksel dış politikamızın 
en aktif bir biçimde ve başarıyla yürütül
düğü bir dönem olmuştur. 

I Hepinizin malumu olduğu üzere, ik
tidarımızın son yıllarda izlediği dış poli
tika, gelişen olaylara karşı tepki göstermek 
ve tutum belirlemek yerine hadiselerin üs
tüne giden, gelişmelere yön veren ve ori
jinal fikirler ve öneriler ortaya koyan, di
namik bir özellik kazanmıştır. 

Türk Milletinin, dün olduğu gibi bu
gün de, gerekirse yarın da dışarıya karşı 
yekvücut olduğu aşikârdır. Zaman zaman 
bunun güzel örneklerinin muhalefetimizce 
de verilmiş olması memnuniyet vericidir. 

iktidara geldiğimiz günden itibaren 
izlediğimiz dış politikanın ve bu çerçeve
de attığımız cesur; ama sorumlu adımla
rın, gerek Türk kamuoyunda, gerekse 
uluslararası camiada övgüye değer bulun
duğu ve Türkiye'nin uluslararası planda 
itibarını ve saygınlığını artırdığı apaçık or
tadadır. 

Bu cümleden olmak üzere, Yunanis
tan ile aramızda mevcut sorunların karşı
lıklı diyalogla çözülmesinden hareketle, 
Sayın Başbakanımızın inisiyatifiyle Davos 

süreci başlatılmıştır. Bu sürecin başlatıl
ması tüm Avrupa ülkelerinde ve diğer dost 
ülkelerde memnunlukla ve takdirle karşı
lanmıştır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; yine iktidarımız döneminde Avrupa 
Topluluğu ile bütünleşme yönünde tarihî 
adım atılmış, Avrupa Topluluğuna tam 
üyelik başvurusu yapılmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleriyle ilişki
lerimiz her alanda geliştirilerek çeşitlen
dirilmiş, anılan ülkede aleyhimize sürdü
rülen etnik faaliyetler etkisiz kılınmıştır. 

Hükümetimizce Iran - Irak Savaşı
nın sona erdirilmesi amacıyla aktif taraf
sızlık politikası güdülmüş ve bölgede istik
rar ve barışın yeniden tesisi için çaba sarf 
edilmiştir. 

Yine, Bulgaristan'da yaşayan bir bu
çuk milyonu aşkın Müslüman Türk azın
lığının maruz kaldığı baskı ve eritme po
litikasına karşın tutarlı,ve taviz vermeyen 
bir tutum izlenmiştir. 

Keza, Kıbrıs sorununun çözümü yo-' 
lunda iki tarafın da meşru hak ve menfa-
atlarını koruyacak iki halkın siyasî eşitli
ğine dayalı, iki kesimli federal bir çözüm 
arayışı içersinde, iki toplum lideri arasın
da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 
gözetiminde başlatılan müzakereler her 
zaman desteklenmiştir. 

Filistin Ulusal Konseyinin, Cezayir'
deki 15 Kasım toplantısında ilan edilen 
Bağımsız Filistin Devleti aynı gün Hükü
metimizce tanınmış ve bu tutumun mu
halefetimizce de tasdik ve tasvip görmesi 
bizi çok sevindirmiştir. 

Diğer taraftan, Sayın Başbakanımız 
tarafından ortaya konulan Barış Su Hattı 
Projesiyle bölge ülkeleriyle ikili planda iz
lediğimiz bazı projeler, birçok Batılı ülke
nin dahi dikkatle ilgisini çekmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yurt dışında bulunan iki milyonu aşkın va-
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tandaşımızm, Türkiye'nin tanıtılmasında, 
iktisadî ve kültürel ilişkilerin geliştirilme
sinde çok önemli rolleri olduğunu kabul 
eden Hükümetimizden, bu vatandaşları
mız için sosyal, kültürel ve dinî ihtiyaçla
rının karşılanması hususunda bugüne ka
dar gösterdikleri engin çabayı daha da ar
tırmalarını arzu ediyorum. Bu noktadan 
hareketle, diğer ilgili bakanlıklarla da iş
birliği yapılmak suretiyle, yurt dışında ya
şayan vatandaşlarımızın ye yavrulanmızm 
dinî ve millî kültürümüz açısından daha 
iyi yetişebilmeleri için, yeterli tedbirlerin 
alınmasını, gerek yurt dışında, gerekse 
yurda dönüşlerinde emeklilik hususunda 
işçilerimize ve vatandaşlarımıza gerekli 
kolaylıkların sağlanmasını; ayrıca, yurt dı
şında bulunan vatandaşlarımızın, evlen
diklerinde eşlerinin vize durumunda kar
şılaştıkları güçlüklerin kaldırılması yolun
da gerekli girişimlerde bulunulmasını; ke
za, pasaport değiştirme ve uzatma işlem
leri sırasında, özellikle hanımların başör
tüleri konusunda değişik uygulamalarda 
bulunan birtakım konsoloslukların, gön
derilen genelgeler doğrultusunda, birlik 
içinde hareket etmelerinin sağlanmasını ve 
bu hanımlarımıza yardımcı olmalarının 
teminini; diğer taraftan, yurt dışından 
hacca giden vatandaşlarımızın Türkiye'
de bulunan anne, baba ve yakın akraba
larını da yanlarına almaları konusunda 
birtakım kolaylıklar getirilmesini; yine, 
Türklerin yoğun bulunduğu ülkelerde, 
Türk radyo ve televizyonunun rahat din
lenebilmesi açısından, birtakım tedbirle
rin alınmasını, bugüne kadar bu vatandaş
larımızın maddî ve manevî her türlü hiz
metlerine koşan Hükümetimizden bek
liyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1989 ma
lî yılı bütçesinin, dışarıda, vakanmıza uy
gun bir tarzda bizi temsil eden, başta Sa
yın Bakanımız olmak üzere, tüm Dışişle
ri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milleti

ne hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Zeki Uzun. 

Sayın Dışişleri Bakanı; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı bütçesi 
üzerinde ve gayet tabiî, bakanlık bütçesi 
vesilesiyle Hükümetimizin dış politika ala
nındaki bir yıllık icraatına ilişkin olarak 
burada görüşlerini, eleştirilerini, bu ara
da dilek ve önerilerini dile getiren değerli 
milletvekillerine teşekkür ederim ve yine 
bütün sözcülerin, Dışişleri Bakanlığı ca
miasına ilişkin ortak iyi duyguları için de 
şükranlarımı dile getirmek isterim. 

Bu görüşmelerde benim dikkatimi 
çeken husus, sayın grup sözcülerinin bu
rada kullandıkları üslup ve içeriğin, za
man zaman sayın muhalefet liderlerimi
zin, genellikle iç politikaya yönelik olarak 
yaptıkları açıklamaların, dış politika ala
nında yaptıkları açıklamalardan geniş öl
çüde farklılık arzetmesidir. Bunu da mem
nuniyetle karşılıyorum. 

Ben, Hükümetimizin, Bakanlığımın, 
dış politikaya ilişkin, Türkiye'nin dış po
litika gündeminde önceliği olan konular
la ilgili görüşlerimizi, sizlere dağıtmış ol
duğum kitapçıkta, mümkün olduğu kadar 
etraflı bir biçimde ifade ettim. Burada 
bunları tekrarlamak istemiyorum. Gayet 
tabiî, orada ifade edilen görüşler doğrul
tusunda tevdi edeceğiniz soruları cevap
lamaya amade olacağım. 

Ben burada sadece, genellikle farklı 
yaklaşımları dile getiren bazı sözcülere ce
vap verebilmek, bu arada bazı yanlış an
lamaları da gidermek amacındayım. 

Sayın İsmail Cem, konuşmasında 
Avrupa Topluluğu ile olan ilişkilerimize 
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geniş yer ayırdı; "Türkiye'nin, Avrupa 
Topluluğuna gözü kapalı olarak girmeyi 
amaçladığını, bununla ilgili bilimsel çalış
maların yapılmadığını, Avrupa Toplulu
ğuna tam üyeliğimiz konusunda Türkiye'
nin tutarlı bir politikasının bulunma
dığını" savundu. 

Sayın milletvekilleri, biz, Avrupa 
Topluluğuna, tam üyelik için geçtiğimiz 
yılın nisan ayında başvurduk. Geçtiğimiz 
senenin 14 Nisanında Avrupa Topluluğu
na tam üyelik başvurumuzu yaptığımız 
zaman, Avrupa Topluluğuna dahil birçok 
ülke yetkilisi, ilgilisi, bizim başvurumu
zun, reddedilmeye mahkûm bir başvuru 
olduğu hususunda bize uyarıda bulun
muşlardı, hatta dost ülkeler dahi bu baş
vurumuzun müspet şansı bulunmadığı 
konusunda bize uyarıda, ikazda ve ters 
yönde telkinlerde bulunmuşlardı. Buna 
rağmen bu başvuru yapılmıştır. 

Sayın İsmail Cem'in "Gözü kapalı" 
diye ifade ettiği ruh haleti, Hükümetimiz 
açısından aynı zamanda bir kararlılığın 
ifadesidir; çünkü bakınız, bu başvurudan 
sonra bugüne kadar birbuçuk sene geç
miştir. Bu birbuçuk sene içerisinde baş
vurumuz, prosedür açısından önemli en
gelleri .aşmış olup şu anda komisyon ra
porunu Beklemekteyiz. Komisyon raporu
nun Bakanlar Konseyine 1989 yılı içeri
sinde verilmesi öngörülmektedir. Binaena
leyh, prosedür açısından şu anda hiçbir 
gecikmemiz söz konusu değildir. 

Sayın İsmail Cem dışında bazı söz
cüler, "Türkiye'nin, bugünkü ekonomik 
durumuyla Avrupa Topluluğuna üyelik 
şansının bulunmadığı'' görüşünü dile ge
tirdiler. 

Türkiye'nin bugün çeşitli alanlarda 
Avrupa Topluluğundan geride olduğu 
noktalar mevcuttur. Esasen, Türkiye'nin, 
Avrupa Topluluğuna tam üyelik talebinin 
arkasında yatan bu farklılığı gidermektir. 

Eğer bu farklılık olmasaydı, Avrupa Top
luluğuna tam üyelik Türkiye için fazla bir 
anlam ifade etmezdi; ama, bu farklılıkla
rı onlardan daha fazla abartıp, onların bi
ze zaman zaman tam üyeliğimiz için ileri 
sürmeye cüret ettikleri birtakım ön salta
ları bu Meclisin kürsüsünden onlar adı
na savunmak doğru değil. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, çünkü, 1981 yı
lında, komşumuz Yunanistan Avrupa Top
luluğuna tam üye olduğu zaman, hangi 
ekonomik kalkınma düzeyinde ise, biz de, 
tam üyeliğimizin gerçekleşeceği tarihte o 
düzeyin gerisinde değil, ilerisinde 
olacağız. 

Nihayet, insan hakları alanında, de
mokrasi alanında, eğer Türkiye'de, Hü
kümetimizin öngördüğü biçimde, zaman 
içerisinde birtakım ilerlemeler sağlanacak
sa, birtakım gelişmeler yapılacaksa, tabiî 
ki, ülkenin güvenliğini ön planda tutarak, 
huzur ve güveni ön planda tutarak bazı 
ilerlemeler kaydedilecekse, bu, Topluluğa 
üye olmak uğruna değil, Türkiye'nin şart
ları bunu gerektirdiği için, Türk Milleti 
bunu istediği için yapılacaktır. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın İsmail 
Cem, "Türkiye'de, Topluluk üyeliği ko
nusunda bilimsel çalışmaların yapılmadı
ğı, Hükümetimiz zamanında bu çalışma
lara ağırlık verilmediği" görüşünü sa
vundular. 

Ben, ilgili arkadaşlarıma sordum, 
"Bu konuda bizim Hükümetimiz zama
nında yapılan çalışmaları getirin, Mecli
se arz edeyim" dedim. Bana getirdikleri 
oniki sayfalık bir listedir; burada okuma 
imkânım yok; ama şunu söyleyeyim : Sa
yın İsmail Cem'in yapılmadığını ifade et
tiği bilimsel çalışmaların tümü bizim za
manımızda başlatılmıştır. Bunları sadece 
başlıklar halinde vereceğim. Unutmadan 
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başta söylemeliyim ki, Avrupa Topluluğu 
ile ilgili bir devlet bakanlığını ilk ihdas 
eden bizim Hükümetimizdir. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Dışişleri Bakanlığının görevlerini 
verdiniz... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Şimdi o konuya 
geleceğim; ben Sayın Cem'in iddiasına 
karşılık bunları söylüyorum. 

İlk defa, Topluluk konusunda eğitim 
bursları veren bizim Hükümetimizdir. Şu 
anda ondört kamu görevlimiz Avrupa 
Topluluğu Kolejinde eğitim görüyorlar. 
Yine Avrupa Topluluğu ile ilgili olarak 
Marmara Üniversitesinde Avrupa Toplu
lukları Enstitüsü bizim Hükümetimiz za
manında açıldı. Anadolu Liselerini bütün 
Türkiye'ye yayan bizim Hükümetimizdir. 
lisan Bilgisini bu memlekette geliştirme
den Avrupa Topluluğu ile ilgili bilimsel 
araştırma yapmak mümkün mü? Ankara 
Üniversitesinde Avrupa Toplulukları Araş
tırma ve Uygulama Merkezini kuran bi
ziz. TÖMER Dil Eğitim Merkezini ku
ran biziz. Bu merkezlerde kamu görevli
lerinin eğitimini sağlayan biziz. 

Fransa Hükümetiyle ortak, Fransız
ca dilinde bir üniversite bölümü açan bi
ziz. Almanlarla aynı protokolü geçen ay 
imzaladık; bu sene içerisinde Almanca di
linde de bir üniversite bölümünü İstan
bul'da kuracağız. Boğaziçi Üniversitesin
de Avrupa Topluluğu ile ilgili araştırma 
programlarını başlatan biziz. İstanbul 
Üniversitesinde lisansüstü çalışma prog
ramlarını başlatan biziz. 

Bunları toplu halde Sayın Cem'e ve
receğim. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin Av
rupa Topluluğuna tam üyeliği elbette ki, 
kolay bir konu değildir; çünkü, Türkiye 
kolay bir ülke değildir. Türkiye, 55 mil
yon nüfusuyla, bu ekonomik potansiyeliy

le Avrupa Topluluğu açısından önemli 
güçlükler arz eden bir ülkedir, biz bunun 
bilincindeyiz; bunu da hepimizin bilmesi 
lazım. Ayrıca, Türkiye'nin bu nüfus trendi 
devam ettikçe, Avrupa'daki nüfus artış 
trendi sabit kaldıkça, fazla değil, 30-35 yıl 
sonra -Türkiye'nin de o arada tam üyeliği 
gerçekleşirse- Avrupa Topluluğu nüfusu
nun 1/4'ü Türk olacaktır. Bu küçümsene
cek bir durum değildir, gözardı edilecek 
bir durum değildir. Elbette ki, Topluluğun 
da kendi açısından kaygıları vardır. 

Şunun altını çizmek istiyorum : Av
rupa Topluluğundan geri olduğumuz hu
suslar var; ekonomik açıdan var, sosyal 
açıdan var, bunlar zaman gelince kapanır; 
ama sayın muhalefet sözcülerinin burada 
dile getirdikleri bir husus daha var; Tür
kiye kültürel bakımdan, din bakımından 
Avrupa'dan farklı bir ülkedir ve sırf bu se
bepten üyeliğe kabul edilmeyebilir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin 
farklı bir ülke olduğu doğrudur. Türkiye 
bugün İslam dünyası içerisinde laik ve de
mokratik olan tek ülkedir, ama, Türkiye 
aynı zamanda Batı topluluğu içerisinde de 
nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan 
tek ülkedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Türkiye bu iki özelliğini de ilelebet koru
maya kararlıdır. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi, eğer Türkiye... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Laik Türkiye deyince alkışlamıyorlar da, 
nüfusunun yüzde 99'u Müslüman deyin
ce alkışlıyorlar. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Şimdi, eğer 
Türkiye bu kimliğinden taviz vermeden, 
bu kişiliğinden vazgeçmeden, bütün bu 
değerleriyle birlikte Ortak Pazarın kapı
sını zorluyorsa, burada sınav önünde olan 
Türkiye değildir, Ortak Pazarın kendisi
dir. (ANAP sıralarından alkışlar) Eğer Or-
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tak Pazar, eğer Avrupa Topluluğu bir ba
sit kültür birliği değilse, bir Hıristiyan bir
liği değilse, Türkiye'nin reddedilmesi 
mümkün değildir. Türkiye, Avrupa'nın 
güvenliğine bunca katkıda bulunurken, 
Türkiye Avrupa'nın bütün siyasî forum
larına ya kurucu ya tam üye statüsü ile da
hil olurken, Avrupa'nın kurduğu diğer bir 
entegrasyona girmek isteyen Türkiye'ye 
"Hayır" demek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, zannediyorum 
ki Avrupa Topluluğuna tam üyelik konu
sunda bu dediğim anlamda, bu dediğim 
içerikli bir üyelik konusunda bu Meclis
teki bütün partiler tam bir uyum birliği 
içerisindedirler, ama buradan söylenen bu 
sözler, o uzlaşmaya geniş ölçüde zarar ve
rici niteliktedir; onun için bunları vurgu
lama ihtiyacını duydum. 

Sayın İsmail Cem, burada, mesele
lere geniş ölçüde bir akademisyen yakla
şımı içinde eğildi. Analizler yaptı ve bir
takım sonuçlara ulaşmaya çalıştı; ama ba
na kalırsa ulaşamadı. Yunanistan ile ilgili 
bir analiz yaptı. Benim notum şöyle : 
"Yunanistan, yalnızlık hisseden bir ülke
dir; Türkiye'den korkan bir ülkedir; ama 
Yunanistan buna rağmen, Türkiye'ye kar
şı yayılmacı, genişlemeci emelleri olan bir 
ülkedir. Sonuç : Yunanistan'a karşı iyi ni
yetli çabalarla bir yere varılamaz." Sayın 
İsmail Gem'in, burada bir akademisyen 
yaklaşımı içinde yaptığı bu analizin, biz 
politikacılara söylediği hiçbir mesaj yok
tur. Bu analiz, Türkiye'yi hiçbir yere gö
türmez. 

Politikacı olarak, eğer bugün biz -
belki bir gün siz- Türkiye'nin dış politika 
sorumluluğunu üstlenmişsek, bir akade
misyen rahatlığı içerisinde sadece analiz
le yetinme lüksüne sahip değiliz. Biz, çö
zümler getirmek mecburiyetindeyiz; biz, 
anında, doğan sorunların üzerine gitmek 
mecburiyetindeyiz. (ANAP sıralarından 

"Bravo" sesleri, alkışlar) Burada birtakım 
akademik analizler yapıp, bunların, poli
tik olarak bizi hiçbir yere götürmeyeceği
ni söylemekle iktifa edemeyiz. 

Sayın Tevfik Koçak, suskun ve gü
dümlü bir dış politika izlediğimizi söyle
di, ben de şimdi tam tersini söyleyeceğim. 
Ayrıca, Sayın Koçak, bu görüşünü delil-
lendirecek hiçbir kanıt da ortaya koyma
dı. Size, aklıma gelen birkaç örneği sıra
layacağım. 

Sayın milletvekilleri, bu Türkiye na
sıl bir suskun ve güdümlü ülkedir ki, bu
gün NATO ittifakı içerisindeki 16 ülke 
içinde Bağımsız Filistin Devletini ilk gün
de tanıma cesaretini gösteren bir ülke ol
muştur. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — O tek
lifi evvela biz yaptık. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Bu Türkiye, na
sıl suskun ve güdümlü bir ülkedir ki, bü
tün NATO ülkeleri ve hatta bütün Batı ül
keleri içerisinde Rusya ile ortak sınır ka
pısı açan tek ülke o olmuştur. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) 
— Kuzey Kıbrıs'ı tanıyan ülke var mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YJLMAZ (Devamla) — Kıbrıs'a da gele
ceğim efendim; şu anda başka yerdeyim. 

Bu Türkiye, nasıl suskun ve güdüm
lü bir dış politika izlemektedir ki, mütte
fikleri NATO ülkeleri, Körfeze askerî mü
dahale yaptıkları zaman, bunun yanlış ol
duğunu onların yüzüne haykırmıştır. Bü
tün baskılara rağmen, ona katılmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu dış politika
yı izleyen Türkiye, bizim Hükümet so
rumluluğu taşıdığımız dönemin Türkiye'-
sidir. Bumda sırf muhalefet olsun, sırf ori
jinallik olsun diye, yapılan bütün bu doğ-
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ru işleri göz ardı ederek, Hükümetin gü
dümlü, suskun bir politika izlediğini sa
vunmak, zannediyorum Türkiye'deki mu
halefet için de bir yüktür. 

Sayın İsmail Cem, Türkiye'de dış po
litikanın sadece Dışişleri teşkilatınca yü
rütüldüğünden yakındı ve Meclisin dışlan
dığını ileri sürdü. Sayın İsmail Cem'in bu 
görüşü tartışılabilir. Türkiye, bir parla
menter demokrasidir, diğer parlamenter 
demokrasilerle karşılaştırılır ve bu görü
şün geçerliliği savunulabilir veya tartışı
labilir. Aynı partinin sözcüsü Sayın Tfev-
fık Koçak, Dışişleri Bakanlığının dış poli
tikadan tamamen dışlandığını savundu. 
Bu konuda, Sayın Cem ile Sayın Koçak'-
ın kendi aralarında önce anlaşmaları la
zımdır. SHP'nin görüşünü ancak bundan 
sonra anlayabiliriz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Mec
lisin dışlandığında mutabıkız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Şimdi başka bir 
konuya geliyorum. Bu konuya giren, doğ
ru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sa
yın İrfan Demiralp'tir. Dış politikanın iç 
politika malzemesi yapılmaması gerekti
ğini ileri sürdü ve bizim, dış politikadaki 
bazı gelişmeleri iç politikada malzeme ola
rak kullandığımızı ifade etti. 

Zannediyorum burada, işin süjesin-
de bir açıklık getirmek lazım. Bakınız, ben 
size birkaç örnek vereyim; biz Bulgaris
tan'la bir diyalog başlattık. Bu sene şubat 
ayında Bulgar Dışişleri Bakanıyla ben, bir 
protokol imzaladık. Dört seneden beri, de
vamlı, her forumda, imkân bulduğumuz 
bütün uluslararası forumlarda dile getir
diğiniz; ama, Bulgaristan'la karşı karşıya 
masaya oturup, görüşme imkânı bulama
dığımız meseleyi, Bulgaristan'la bir pro
tokol çerçevesinde görüşme imkânı sağla
dık. Şimdi bu diyalog nasıl gidiyor, ne saf

hadadır; o konuya ayrıca geleceğim; ama, 
Bulgaristan'la bir diyalog başlattık. Bu di
yalogun başlaması bir günde olmadı. Ya
ni ben oraya (Belgrad'a) gittim, Bulgar 
Bakan da geldi; tesadüfen karşılaşıp bu 
protokolü yapmadık. Birbuçuk sene sürey
le, benim Müsteşarımla Bulgar Bakan 
Yardımcısı gizli olarak buluştular ve bun
dan da hiç kimsenin haberi olmadı. O 
protokol, birbuçuk senelik gizli bir diplo
masinin sonucudur. 

Yani, meseleleri iç politika uğruna is
tismar etmeye eğilimli bir hükümetin, 
böyle bir gizli diplomasi yapması müm
kün mü? Danasını söyleyeyim; Bulgaris
tan'da, bizim soydaşlarımıza karşı uygu
lanan, o insanlık dışı baskıları, mümkün 
olduğu kadar, kamuoyundaki tansiyonu 
düşürüp, Bulgaristan'la -sırf o insanların 
çıkarları uğruna- barışçı yollardan hallet
meye çalışmak, acaba hakikaten bütün bu 
meselelere iç politika kaygısıyla yaklaşan 
bir hükümetin eğilimi midir? Eğer Bulga
ristan meselesinde, biz iç politika açısın
dan prim toplamak hevesinde olsaydık; 
ben burada çıkıp, sizlere bol bol, Bulgar
ları şikâyet ederdim, bütün Türkiye'ye 
mesaj verirdim. Benim partimin işine de 
öylesi gelirdi; onu söyleyeyim; ama, hükü
met sorumluluğu bunu gerektirmiyor, hü
kümet sorumluluğu bunun tersini gerek
tiriyor. 

Bakınız, biz Bulgaristan'dan, 
1984'ten beri, 2 143 kişinin, aile birleşti
rilmesi için, Türkiye'ye gönderilmesine 
izin verilmesi talebinde bulunmuşuz. Ya
ni, aileleri burada; ama çocuğu orada, ço
cuğu burada, anası orada, eşi burada, ko
cası orada... Bugüne kadar bunlardan sa
dece 93'ünü vermişler. Bunların içinde 
Aysel de var, Naim Süleymanpğlu'nun 
Annesi, Babası da var; hepsi f>3 kişi. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Onlar 
iç politikada kullanıldı. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Şimdi söyle
yeceğim. 

Bu, diyalogun bizim için tatmin edi
ci bir düzeyde olduğunu savunmuyorum. 
Bizim, Bulgaristan'dan bu diyalog çerçe
vesindeki taleplerimiz çok daha geniş kap
samlıdır. Biz, Bulgaristan'dan Türk azın
lığın haklarını ve statüsünü tamamen ia
de etmesini istiyoruz. Biz Bulgaristan'dan, 
arzulayan soydaşlarımızın Türkiye'ye göç 
etmelerine, yani yeni bir göç anlaşmasıy
la göç etmelerine izin vermesini istiyoruz. 
Aynı zamanda Bulgaristan'dan, aile bir
leşmesi çerçevesinde, bölünmüş olan aile 
fertlerinin Türkiye'ye gönderilmesini isti
yoruz; ama bunu gerçekten netice almak 
için yapıyoruz, gerçekten o insanların ıs
tırabını hafifletmek amacıyla yapıyoruz, 
onlara çözüm getirmek için yapıyoruz. Sa
dece kendi dar siyasî çıkarını düşünen bir 
iktidarın yaklaşımı bu olmaz. Yani, ben 
gelip burada Bulgarlara çatsam, bunun ne 
kadar insanlık dışı, ne kadar kötü bir 
muamele olduğunu savun sam; kabul edi
niz ki, iç politikada bu bize daha çok ka
zanç sağlar; ama, bu yola gitmiyoruz; ma
sa başında, gizli diplomasiyle, mümkün 
olduğu kadar, oradaki insanlarımıza fay
da sağlamaya çalışıyoruz; sağlayabildiği
miz budur. Bununla, biz tatmin olmuş de
ğiliz. Bu konuda» Yüce Meclisi daha ge
niş bilgilendirmeye, gerekirse bir genel gö
rüşmede bunu etraflı biçimde görüşmeye 
hazırım. Ama, kabul ediniz ki, bu yakla
şım, meseleyi iç politika uğruna sömüren 
bir yaklaşım değildir ve yine kabul ediniz 
ki, bu daha ciddî bir yaklaşımdır. 

Tıpkı bunun gibi, Yunanistan'la Da-
vos bir günde olmuş hadise değildir. Ya
ni, Sayın Başbakanımız Davos'a gitmiş de, 
tesadüfen orada Yunan Başbakanına rast
lamış, bir protokol imzalamış değildir. Sa
yın Başbakanımızla Yunanistan Başbaka
nı arasında dokuz ay süren bir mesaj tea

tisi olmuştur. Bu da, kamuoyundan gizli 
yürütülmüştür. Dokuz aylık bir mesaj te
atisi yapılmıştır; mesajlar gelmiştir, mesaj
lar gitmiştir, onun sonucunda Davos im
zalanmıştır. 

Davos'da başlayan diyalog, bugün bi
zi tatmin eden bir düzeye gelmiş midir; 
hayır. Zannediyorum, geçen ayın başın
da burada bir Meclis araştırması önerge
si vesilesiyle bu meseleyi görüştük. O za
man söyledim, burada yine etraflı tekrar
lamak niyetinde değilim. Ama, Davos di
yalogu, bizim açımızdan bugün önemli 
zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukla
rın aşılması için de Sayın Papandreu'nun 
Türkiye'ye yapacağı ziyarete büyük önem 
atfediyoruz; onu da söyleyeyim. Ama, 
şimdi, "güçlükler var" diye, diyalog fik
rine karşı çıkmak mümkün müdür? Yani, 
eğer, diyalogsuz meseleleri halletmek 
mümkün olsaydı, o zaman, bunları, Dış
işleri Bakanlığının bütçesinde değil, baş
ka bir bakanlığın bütçesinde konuşmak 
gerekirdi. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Diyalog için ne verdiğinfze bağlı... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Verilen hiçbir şey 
yoktur; varsa, sözcüleriniz burada söy
leseydi. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Dış 
ilişkiler böyle mi yürütülür? Bakkalda de
ğil, burada görüşülür. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, şimdi, aktüel olduğu için burada sık 
vurgulanan bir konu daha var. Amerika 
Birleşik Devletlerinin Bağımsız Filistin 

' Devletiyle siyasî temas kurma kararı gü
ya Türkiye'nin etkisiyle verilmiş, daha 
sonra Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcü
sü bunu yalanlamış. 

Bakınız, 14 Aralık 1988 günü mahallî 
saatle 15.00'te Sayın Başbakanımız Ame-
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rika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı 
Shultz'la görüşmüştür. Aynı gün saat 
17.00'de Sayın Başbakanımız Washington 
Post gazetesini ziyaret etmiştir, orada ga
zete editörleri ile bir toplantı yapmıştır. Bu 
gazetede yaptığı görüşmede, Amerikan 
Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşme sıra
sında, Türkiye'nin Bağımsız Filistin Dev
letini tanıma kararının gerekçelerini ken
disine izah ettiğini, sorunun çözümü için 
Ortadoğu barışına katkıda bulunabilmek 
için aynı yaklaşımın Batı dünyası tarafın
dan da benimsenmesinin yararlı olacağı 
kişisel görüşünde olduğunu ifade etmiştir. 
Sayın Başbakanın kendisiyle görüşmesin
den sadece dört saat sonra, saat 19.00'da, 
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Filistin Dev
letiyle siyasî temas kurma kararını açık
lamıştır. (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Amerika Birleşik Devlet
lerinin bu kararının, sadece Türk Başba
kanının telkiniyle alındığını söylemiyo
rum; bunu söylemek, gülünç olur. 

İ B R A H İ M D E M İ R (Antalya) — 
Kendisi öyle söylüyor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. M E S U T 
YILMAZ (Devamla) — Şimdi ben de onu 
söyleyeceğim. 

Ne Sayın Başbakanımın, ne benim, 
ne de resmî sıfatı olan herhangi bir arka
daşımın bu yönde hiçbir beyanı olmamış
tır, gösteremezsiniz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Başba
kanın var. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. M E S U T 
YILMAZ (Devamla) — Hiçbir beyanı ol
mamıştır. Ama, gayet tabiî ki, Amerika 
Birleşik Devletlerinin aldığı bu önemli ka
rarda Sayın Başbakanımızla yapılan gö
rüşmenin de etkisi olmuş olabilir. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — 
Kulağı tersinden gösterdiniz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. M E S U T 
YILMAZ (Devamla) — Biz bunu hiçbir 
şekilde, bu şekilde ortaya koymuş değiliz; 
yani, Amerika'nın bu kararı bizim telki
nimizle aldığını söylemiş değiliz. Belki şu
rada burada kamuoyunda, basında bu tür 
yorumlar yapılmış olabilir. 

E R O L AĞAGİL (Ankara) — Tele
vizyon söyledi efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. M E S U T 
YILMAZ (Devamla) — Ama, " R e s m î " 
sıfatı taşıyan hiç kimse böyle bir yoruma 
katılmamıştır, böyle bir yorumda bulun
mamıştır. 

E R O L AĞAGİL (Ankara) — Tele
vizyon söyledi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. M E S U T 
YILMAZ (Devamla) — " R e s m î " sıfatı 
taşıyan herhangi birisi bunu söyleme
miştir. 

E R O L AĞAGİL (Ankara) — Tele
vizyon ANAP'm resmî organı değil mi? 

SALİH S Ü M E R (Diyarbakır) Kıb
rıs'a geçelim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. M E S U T 
YILMAZ (Devamla) — Bir iki konuya 
daha değinip sonra da Kıbrıs'a geçeceğim. 

Sayın İrfan Demiralp, benim, "P lan 
ve Bütçe Komisyonunda, yurt dışındaki 
vatandaşlarımızdan tahsil edilen konsolos
luk harçlarının düşürüleceği yönünde 
vaatte bulunduğumu" ifade ettiler. Bu ko
nuda Maliye Bakanlığımızca gerekli çalış
malar tamamlanmıştır, kararname Başba
kanlığa sevk edilmiştir; 1 Ocak 1989 tari
hinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 
konsolosluk harçları yüzde 20 ile yüzde 60 
arasında düşürülmektedir. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Murat Sökmenoğlu arkada
şım, devlet ziyaretlerinde karşılama ve 
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uğurlamada mütekabiliyet uygulanmama
sını dile getirdi. Tamamen haklıdır. Nite
kim, bu sebepledir ki, gene 1 Ocak 1989 
tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti bütün resmî temas
larda mütekabiliyet uygulamaya karar ver
miştir. (Alkışlar) Yani, bunun anlamı şu
dur : Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş
kanı, Başbakanı veya bakanları ziyaret et
tikleri ülkede hangi düzeyde karşılanıp 
ağırlanıyorlar ise, Türkiye'yi ziyaret ede
cek aynı düzeydeki kişilere de aynı mua
mele yapılacaktır. (Alkışlar) 

Yani, benim Cumhurbaşkanının zi
yaret ettiği bir ülkede eğer cumhurbaşka
nı hava alanına gelmiyorsa, onun yerine 
dışişleri bakanı geliyorsa, buraya gelen ay
nı cumhurbaşkanını da ben karşılayaca
ğım. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Amerika'da bizi hiç kimse karşılamadı. 

DIŞİŞLERİ BAKANLA. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Hiç kimse karşı-
lamadıysa, burada da hiç kimse kar
şılamaz. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın bakan orada; söylesin lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Sümer, lütfen... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Bakan oradalar; söylesinler efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ. (Devamla) — Mütekabiliyet 
dedim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Amerika'ya gittiğimiz zaman bizi vatan
daş gibi sıraya dizdiler. Saltanat uçağı ile 
gitmiştik. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, Yunanistan'la ilişkilerimizde aktüel 
olan iki konu var; burada dile getirildi, 
müsaade ederseniz o konularda çok kısa 
olarak izahatta bulunacağım : 

Birisi, Doktor Sadık Ahmet'in dava
sıdır. Batı. Trakya Türklerinden Doktor 
Sadık Ahmet'in davası kamuoyumuzda 
haklı bir hassasiyet doğurmuştur; ama 
Hükümetimizin bu konudaki hassasiyeti 
de kamuoyumuzun gerisinde değildir. 
1985 yılında, Türk azınlığının haklarını ve 
Yunan makamlarının bu konudaki uygu
lamalarını (anlaşmalara uymayan uygu
lamalarını) konu alan bir imza kampan
yası açtığı için kendisi hakkında bir polis 
takibatı yapılmıştı. 1987 yılında (geçen se
ne) Selanik'te Avrupa Konseyi ile işbirli
ği halinde bir seminer düzenlenmiştir. Bu 
seminerin konusu; "Demokrasi ve insan 
hakları" idi. O seminer sırasında Doktor 
Sadık Ahmet, Yunanistan'daki Türk azın
lığına uygulanan baskıları, haksız muame
leleri konu alan bir broşür dağıtmıştır, bu 
fiilinden dolayı mahkemeye verilmiştir; çı
karıldığı mahkeme, 30 ay hapis ve 100 bin 
Drahmi para cezası hükmetmiştir. Aynı fi
ilde, kendisine yardımcı olduğu iddia edi
len, Vacip Kanarya isimli bir sopydaşımı-
za da, 15 ay hapis ve 50 bin Drahmi ceza 
verilmiştir. Dün, Selanik'te istinaf mah
kemesinde duruşma günüydü; tanıklar ka
tılamadığı için belirsiz bir tarihe ertelen
miştir. Daha sonra temyiz aşaması vardır. 
Bu uygulama, gayet tabiî ki, aramızdaki 
anlaşmalar dolayısıyla Türkiye'yi yakın
dan ilgilendiren bir meseledir; ama, sade
ce Türkiye'yi ilgilendirmekle kalmaz; çün
kü, birlikte üyesi bulunduğumuz Avrupa 
Konseyi çerçevesindeki çeşitli uluslarara
sı belgelerle de, böyle bir suçun varlığının 
kabul edilemeyeceği açıktır. Bu sebeple sa
dece Hükümetimiz değil, sadece bakanlı
ğımız değil, aynı zamanda, Avrupa kuru
luşları da meseleye büyük duyarlılık gös
termektedirler. Bunu şükranla karşılıyo-
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ruz. Buna ilaveten, sayın milletvekilleri-
mizin, çeşitli partilere mensup milletvekil-
lerimizin, bu meselede gösterdikleri haklı 
tepkiyi de şükranla karşıladığımı ifade et
mek isterim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Diğer bir mesele, -yine dile getirildi-
Pire Şehitliği meselesidir. Pire Şehitliği, 
1859 yılında, bir Müslüman mezarlığı ola
rak kurulmuştur. Daha sonra, 1890 yılın
da, Pire Belediyesi tarafından, Osmanlı 
Devletine devredilmiştir. Lozan Antlaş
masının Beşinci Bölümü, "Mezarlıklar" 
başlığı altında, her iki ülkede de, mezar
lıkların korunacağını hükme bağlamıştır. 
Lozan Antlaşmasının, 124 üncü madde
sinden, 136 ncı maddesine kadar olan bö
lüm, mezarlıklarla ilgilidir. Bu açıdan, Lo
zan Antlaşmasına göre, Yunanistan'ın bu 
mezarlığı koruma yükümlülüğü vardır. 
1986 yılında, iki sene önce, böyle bir giri
şim daha yapmışlardı; "Uzun zamandır 
buraya hiç gömülen olmadı, onun için bu 
mezarlığın bir anlamı kalmadı" diyerek, 
burayı yeşil park haline getirmek istiyor
lardı. Biz, o zaman bu uygulamayı red
dettik; vazgeçtiler. Şimdi, yeniden günde
me getiriyorlar, bizim nabzımızı yoklama
ya çalışıyorlar. Gayet tabiî ki, Hükümeti
miz, Lozan Antlaşmasındaki bu düzenle
me paralelinde, bundan sonra da gerekli 
tepkiyi gösterecektir. Ayrıca, bu tür mün
ferit uygulamaların, Davos ruhu açısından 
bir test niteliğinde olduğu; yani tarafların, 
bu diyalogu algılayış biçiminin somut bir 
göstergesi olduğu konusundaki ifadelerle 
de mutabık olduğumu ifade ederim. 

Sayın milletvekilleri, son olarak Kıb
rıs meselesine değinmek istiyorum. Kıb
rıs meselesine değenirken, bir hususa açık
lık getirmek gereği vardır : Burada, mu
halefete mensup sayın milletvekilleri, Kıb
rıs'tan asker çekilmesinin hiçbir zaman 
mümkün olamayacağını ifade ettiler. Şu
nu hemen söylemek zorundayım : 1975 yı

lından, Hükümete geldiğimiz 1983 yılı so
nuna kadar, Kıbrıs'taki asker! birlikleri
mizden, 13 defa asker çekilmiştir. Bugü
ne kadar, Kıbrıs'taki Türk askeri mevcu
dunu azaltmayan tek hükümet bizim Hü-
kümetimizdir. (ANAP sıralarından alkış
lar) Bizim dışımızdaki bütün hükümetler 
zamanında asker çekilmiştir. Bunun yan
lış olduğunu da söylemiyorum; çünkü bu
radaki mesele, oradaki asker mevcudu de
ğildir. Asker azaltmanın birtakım önkoşul
ları vardır. O önkoşullar doğarsa asker 
azaltılır. Buradaki esas mesele, oradaki 
soydaşlarımızın güvenliğidir. Soydaşları
mızın güvenliğinden taviz verilemez. Sa
yın Denktaş bu teklifi zaten yaptı. Kıbrıs 
Rum kesiminde silahlanmaya son verirler
se, asker mevcudunda azaltmaya giderler
se, aynı şekilde biz de mukabele ederiz; 
ama, oradaki soydaşlarımızın güvenliğini 
tehlikeye atacak biçimde şu veya bu tel
kinle, şu veya bu baskıyla Kıbrıs'tan as
ker çekilmez. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Biz 
de onu söylüyoruz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Biz de onu söylüyoruz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Benim Hüküme
timin zamanında çekilmez; ama o şartlar 
doğarsa biz bunu memnuniyetle yaparız. 

Kıbrıs meselesi, Türk dış politikası
nın en önemli meselelerinden biri olma 
özelliğini bugün de koruyor. Ben sizlere 
dağıttığım kitapçıkta, Kıbrıs meselesine 
ilişkin Hükümetimizin görüşünü müm
kün olduğu kadar özlü biçimde ifade et
meye çalıştım. İkibuçuk sene süren bir di
yalogsuzluk döneminden sonra, yani iki
buçuk senelik bir kesiklikten sonra, bu se
ne içinde meydana gelen bazı gelişmele
rin etkisiyle Kıbrıs meselesinin yeniden 
aktüel hale geldiği doğrudur, sorunun çö
zümü yönünde bazı yeni ümitlerin orta-
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ya çıktığı da doğrudur. Hiç şüphesiz ki 
Kıbrıs meselesini aktüel hale getiren bu 
gelişmelerin başında Kıbns Rum kesimin
de yeni bir liderin işbaşına gelmesi vardır. 

Sayın Vasiliu bütün görüştüğü ülke
lerde, bütün muhataplarında kendisinin 
daha esnek, daha yapıcı, daha uzlaşır bir 
lider olduğu imajı vermekte fevkalade ba
şarılı olmuştur. Bize de bütün dost ülke
lerden telkinler yapılmıştır : "Bu, çok es
nek bir liderdir, fırsatı kaçırmayın, siz de 
gerekli katkıda bulunun, bu sorunun çö
zümü yolunda adım atılsın" denmiştir; 
arna ne var ki, maalesef, Vasiliu'nun ya
rattığı bu olumlu imaj, geçtiğimiz eylül 
ayında Ada'da iki toplum lideri arasında 
başlayan toplumlararası müzakerelere hiç 
yansımamıştır. Hatta tam tersine Vasiliu 
o görüşmelerde, selefi olan Kipriyanu'dan 
daha geri bir tutum sergilemiş, bir yan
dan görüşme masasında Sayın Denktaş' 
la görüşürken, öbür yandan dünyayı do
laşıp Sayın Denktaş'ı uzlaşmazlıkla suç
lamaya çalışmıştır. 

Şimdi, altını çize çize söylüyorum. 
Sayın Vasiliu, Kipriyanu'ya göre gülüm
semesini daha iyi beceriyor diye, işadam-
lığından gelmesinin de etkisi ile muhatap
larında daha olumlu bir imaj bırakıyor di
ye, Kıbrıs meselesinin parametrelerinin 
değişmesi mümkün değildir. (ANAP sıra
larından alkışlar) Yani, bu yüzden Sayın 
Vasiliu'nun gülümsemesini daha iyi be
cerdiği için, Türkiye'nin Kıbrıs'a ilişkin 
politikasının değişmesini beklemek masu
mane bir deyimiyle, safdillik olur. Kıbrıs 
meselesinin birtakım parametreleri vardır. 
Bunları biz defalarca söyledik. Bu para
metrelerin birincisi; Kıbrıs'taki iki toplu
mun siyasî eşitliğidir. Siyasî eşitliği kap
samayan hiçbir çözüm geçerli değildir. Sa
yın milletvekilleri, çünkü, dünya bilmiyor; 
ama siz biliyorsunuz. Kıbrıs Devleti sui-
jeneris bir devlettir; yani kendine özgü bir 

devlettir. Bir anlaşmayla kurulmuştur. O 
anlaşmanın, iki tane eşit hakka sahip ku
rucu ortağı vardır. Kıbrıs Türk toplumu 
bu iki ortaktan birisidir. 1960 tarihinde 
kurulan Kıbrıs Devletinin iki kurucu or
tağından birisi Kıbrıs Türk toplumudur. 
Bu vesileyle hemen söyleyeyim; eğer bu
gün, Türkiye için Kıbrıs davası diye bir 
dava varsa, bu, her şeyden önce 1959'da 
yapılan Londra ve Zürih Antlaşmalarına 
dayanmaktadır. (ANAP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

Ben, bu vesileyle o anlaşmaları im
zalayan, bize bugün bu davayı savunma 
hakkını veren, Kıbrıs'taki soydaşlarımızın 
ahdî haklarını bütün dünyaya kabul etti
ren Adnan Menderes'i ve Fatin Rüştü 
Zorlu'yu rahmetle anıyorum. (ANAP ve 
DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Çünkü, o anlaşmalar olmasaydı, bu
gün Türkiye Devletinin gücü bu davayı 
yürütmeye yeterli olamazdı. (SHP sırala
rından "Ecevit dönemi" sesleri) 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) 
— Ecevit'e de teşekkür edin. 

YASAR YILMAZ (Ankara) — Bir de 
1974'e teşekkür edin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — 1960 yılında bü
tün dünya tarafından kabul edilen; ama 
maalesef üç sene sonra Kıbrıs Rumları ta
rafından zorbalıkla ortadan kaldırılan, iki 
toplumun siyasî eşitliğini esas almayan, 
Kıbrıs Türk toplumunu azınlık statüsüne 
indirgemeye çalışan hiçbir çözüm bugün 
de tartışılamaz, ciddiye bile alınamaz. Do
layısıyla, geçerli bir çözümün birinci un
suru, iki toplumun siyasî eşitliğidir, para
metrelerin birincisi budur. 

ikinci unsur nedir? ikinci unsur, iki 
kesimliliktir. Kıbrıs'ta 1963'ten başlayıp, 
1974'e kadar devam eden bir mezalim ya
şanmıştır; yüzlerce soydaşımız katledilmiş-
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tir, can ve mal güvenlikleri ayaklar altına 
alınmıştır. En sonunda, Yunanistan'daki 
cuntanın düzenlediği bir darbe üzerine, 
Türkiye, anlaşmalardan doğan müdaha
le hakkını kullanmıştır. 

1974'te bu cesur kararı veren zama
nın Hükümetini de şükranla anıyorum. 
(ANAP ve SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Hangi hükümet? 

Sayın Bakanım, biz seni çok seviyo
ruz; ama, bu bütçe konuşmasında bizi 
üzüyorsunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — 1974 Temmuzun
da bu cesur kararı veren Sayın Ecevit baş
kanlığındaki Hükümeti şükranla anıyo
rum. (ANAP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

1974 Harekâtından sonra, 1975 sene
sinde iki toplum lideri arasında bir nüfus 
mübadelesi anlaşması yapılmıştır ve o nü
fus mübadelesi anlaşmasına dayalı olarak, 
65 bin soydaşımız Ada'nın güneyinden 
kuzeyine geçmiştir. Yaklaşık bunun iki katı 
kadar Kıbrıs Rumu da kuzeyden güneye 
geçmiştir. \ani, Ada'da iki ayrı olgu, iki 
ayrı siyasî antite ortaya çıkmıştır. O tarih
ten beri Ada'da huzur ve güven vardır, ya
ni münferit bir iki olay dışında, ki o da 
ara bölgede meydana gelen olaylardır, ge
nelde Ada'da huzur ve güven vardır. 

Şimdi biz diyoruz ki, Kıbrıs'ta geçerli 
bir çözüm, ancak bu iki kesimlilik gerçe
ği üzerine inşa edilebilir. Tabiî, bu arada 
evlerinden olan, mallarından ve toprakla
rından olan insanlara karşılıklı olarak taz
minat ödenmelidir. Sayın Denktaş, zaten 
bunu önermiştir. 

Kıbrıs'ta adil, geçerli, gerçekçi ve ka
lıcı bir çözüm ancak iki toplumun siyasî 
eşitliğine ve iki kesimliliğe dayalı bir çö

züm olabilir. Bunun için en uygun huku-
. kî çerçeve de federasyondur. 

Ayrıca, 1959 anlaşmasında olduğu gi
bi, bu federal devletin ana unsurlarını, 
esasını, anayasal unsurlarını güvence al
tına alacak garanti bir sisteme ihtiyaç var
dır. Geçmişteki acı tecrübelerin ışığında, 
Kıbrıs Türk Toplumu, bu konuda kendi
si açısından tek güvenilir garantinin Tür
kiye'nin etkin güvencesi olduğuna inan
maktadır. 

Kıbrıs sorununun çözümü için sıra
ladığım bütün bu unsurlar; yani siyasî 
eşitlik, iki kesimlilik ve Türkiye'nin etkin 
güvencesi bütün saydığım bu unsarlar, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez 
de Guellar'ın, iki toplum temsilcileri ile 
yaptığı uzun görüşmelerden sonra 
29 Mart 1986'da "Ortak ürünümüzün 
çabası" diye ortaya koyduğu çerçeve an
laşması taslağında mevcuttur. Bildiğiniz 
gibi, bu anlaşma taslağı, Kıbrıs Türk ta
rafınca kabul edilmiştir ve Kıbrıs Rum ta
rafınca da reddedilmiştir. 

Şimdi bugün, Kıbrıs'ta iki toplum li
deri arasında sürdürülen ve daha iki gün 
önce ikinci bölümü başlayan toplumlara
rası müzakerelerin esas amacı, bir ortak
lık devletinin kurulma şartlarını araştır
maktır. Rum uzlaşmazlığının kaçınılmaz 
bir sonucu olarak bugün ortaya çıkan iki 
devlet olgusunun nasıl ortak bir devlette, 
bir ortaklık devletine dönüşülebileceğinin 
egzersizi yapılmaktadır. Bu yapılırken ga
yet tabiî, iki taraf da, ayrı ayrı kimlikleri
ni koruyacaklardır ve nihayet gayet tabiî
dir ki, mevcut durumun böyle bir çözümle 
ikame edilebilmesi için, her iki tarafa da 
ilave birtakım unsurlar getirmesi lazımdır; 
yani her iki taraf için de müşevvikler ihti
va etmesi lazım ve onun içindir ki her iki 
tarafın da bunu samimî olarak arzulaması 
lazımdır. Bu, işin önşartıdır; ama Rum ta
rafı henüz bu ana konuda, yani bir ortak
lık devletine razı olup olmadığı konusun-
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daki tavnnı ortaya koymadan, birtakım ta
li konuları masaya getirmiştir; üç hürri; 
yetler gibi birtakım meseleleri ortaya ge
tirmiştir. 

Bununla iki amacı vardlr. Bir tane
si, kurulacak olan federal devleti sulandır
maktır. ikinci amacı, meseleyi bu şekilde 
tali konulara teksif ettiği zaman, devam
lı, meseleyi bölünmez bir bütün halinde 
tartışmak yaklaşımını savunmuş olan 
Denktaş* ı, gidip uzlaşmazlıkla şikâyet et
mektir; onu uzlaşmaz birisi durumuna 
düşürmek, o şekilde lanse etmektir; ama 
Sayın Denktaş, bu tehlikeyi tam zamanın
da sezmiş ve en son New-York'ta üç hür
riyetlere ilişkin olarak yaptığı önerilerde 
bu oyunu bozmuştur. Sayın Denktaş, üç 
hürriyetlerden dolaşım hürriyetini, baş
langıçtan itibaren ve sınırsız olarak kabul 
ettiğini açıklamıştır. Diğer iki hürriyetin, 
yani yerleşim ve mülk edinme hürriyetle
rinin ise, ancak bir moratoryum süresini 
müteakip ve kademeli olarak kabul edile
bileceğini ifade etmiştir. 

Ayrıca, Sayın Denktaş'm bir önerisi 
daha olmuştur. Rumların yaptıkları ve 
ütopik olan silahsızlanma önerisine kar
şılık, Sayın Denktaş, karşılıklı ve dengeli 
kuvvet indirimi fikrini getirmiştir, yani, 
Ada'daki Kıbrıs Türk ve Türkiye Cumhu
riyeti, Kıbrıs Rum ve Yunan kuvvetleri
nin toplamından teşekkül eden iki unsur 
arasında karşılıklı olarak dengeli bir bi
çimde kuvvet azaltımına gidilebileceğini 
önermiştir. Bunun da daha anlaşma ta
mamlanmadan yapılabileceğini önermiş
tir. Maalesef, Vasiliu'nun buna cevabı ne 
olmuştur bilir misiniz? New-York'tan, Ati
na'ya gelmiştir, Sayın Papendreu ile gö
rüşmüştür ve sonra, "Yunanistan'ın bun-. 
dan sonra Kıbrıs Rum Kesiminin savun
ması faaliyetlerine daha aktif biçimde 
katılacağını" açıklamıştır. 

Sonuç olarak : Kıbrıs meselesi, mil
letimize mal olmuş millî bir meseledir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Sa
yın Denktaş'ın izlediği politika, Hüküme
timizin tam desteğini haizdir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Bu konuda yapılan sa
yısız spekülasyonları önlemek gücümüz
de değildir; ama bunlann hepsini reddet
mek elimizdedir ve işin doğrusu da budur. 

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da Kıbrıs Türklerinin gü
venlik ihtiyaçlarına cevap verecek bir or
taklık devletini amaçlayan samimî çaba
lan desteklemeye devam edecektir. Ancak, 
Türkiye'nin, Kıbns'ta, etiketi ve kılıfı ne 
olursa olsun, tek bir Helen devleti kurul
masına veya şu veya bu şekilde yeni bir 
Enosis macerasına müsaade edeceğini ve
ya seyirci kalacağını düşünenler hayal âle
minin de ötesinde, rüya görmektedirler. 
(ANAP sıralanndan alkışlar) Yıllardan be
ri bu rüya, bu hayal âleminde yaşayanla
rın artık uyanması lazımdır ve konuya 
doğru biçimde, samimî ilgi gösteren bü
tün taraflann, bütün devletlerin de onla
ra bu konuda telkinde bulunması, yardım
cı olması zamanıdır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin so
nunda, Büyük Milletimizi dış ülkelerde 
temsil ederken, kahpe kurşunlara hedef 
olup, şehitlik mertebesine ulaşan bütün 
Dışişleri mensuplarını bir defa daha ta
zimle anıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. , 

Sayın Istemihan Talay; buyurun 
efendim. 

M. ISTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
18 Nisan 1988 tarihinde, Sayın Dışişleri 
Bakanı, Bakanlığının bütçesiyle ilgili ola
rak yaptığı konuşmada, muhalefet millet
vekillerine ders verir bir üslup içerisinde, 
"Dış politikanın bir özelliği de, gerçekçi 
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olmayı gerektirir. Dış politikada abartmalı 
sözlere birtakım retoriklere gerek yoktur. 
Bunlar sadece iç politika kaygılarıyla söy
lenmiş olan, aslında dış politikaya zarar 
verecek sözlerdir" demektedir. Dış ilişki
lerdeki tutum ve davranışları nedeniyle 
biz, bu sözlerin adresinin doğrudan doğ
ruya Sayın Başbakan olduğuna inanıyor 
ve dış politikanın aynı zamanda ciddiyet 
isteyen, şovla bağdaşmayan, kurumsal bir 
görev olduğunu burada açıkça ifade edi
yoruz. Bu açılardan baktığımızda, Sayın 
Ozal'ın gerek üslup, gerekse davranış ola
rak dış ilişkilerde gayri ciddi bir görünüm 
içinde olduğu söylenebilir ve dış ilişkileri 
iç politika malzemesi olacak şekilde kul
landığı bilinmektedir. 

Bulgaristan'daki Türkleri kurtarmak 
için 70 milyon nüfusa ulaşmamız gerek
tiğini belirten o anlamsız cümleden baş
layarak, Naim şovuna, Aysel dramına ve 
şimdi de Hale tragedyasına kadar uzanan 
bir dizi olayda, Sayın Başbakan, dış iliş
kileri bir şov üslubuyla ele almıştır ve iç 
politika malzemesi olarak kullanmıştır. 
Üzülerek söylemek gerekirse, Sayın Baş
bakanın bu tutumu, geçen bütçeden bu 
yana, benzer bir şekilde ve artan bir 
tempoyla devam etmektedir. Sayın Dışiş
leri Bakanı da, bütün iyi niyetine rağmen, 
hem bakanlığını, hem Türk dış politika
sını ve hem de kendi etkinliğini, Sayın 
Başbakanın bu gereksiz müdahalelerine 
karşı koruyamamakta ve dış ilişkilerdeki 
yetki karışımları ve şov devam edip git
mektedir. 

Bu bağlamda, Sayın Dışişleri Baka
nı hem kamuoyuna ve hem de kendi ba
kanlığına karşı sorumluluklarını hakkıy
la yerine getirememenin sıkıntılarını ar
tık duymak veya duyuyorsa da bunları ifa
de etmek mecburiyetindedir. Bize göre 
Türkiye'de dış politikanın değerlendiril
mesi, bir anlamda Sayın Başbakanı değer
lendirmekle eşanlamlıdır. 

Sayın Başbakan, her gittiği ülkede il
ginç olaylara yol açmaktadır; Romanya'
da -hiç gereği yokken- bir Romen baka
nın tepkisine yol açacak ekonomik model
ler önerdiği hatırlardadır. Mısır'da, Mı
sır Başbakanına akıl verme girişimlerin
de bulunduğu basma yansımış; ancak, 
daha sonra havaalanında, durumu düzelt
mek için bu husus yalanlanmıştır. Geçen 
yıl, Iran - Irak Savaşını durdurmak gibi, 
tarihî bir misyonu üstlendiğini sık sık ima 
eden Sayın Başbakan, kentlerin bomba
lanmasını da kendisinin sona erdirdiğini 
açıklamasından kısa bir süre sonra, savaş 
daha yoğun bir biçimde yeniden başlamış
tır. Hatta o kadar ki, "aktif tarafsızlık" 
gibi bir deyimin arkasına sığınan Sayın 
Başbakan, İran'a gidebilmek için, Irak 
tahdidinden dolayı, Sovyet hava sahasını 
seçmek zorunda kalmış ve hem Bağdat'
ta, hem de Tahran'da iken, -sanki özel 
amaçlıymış gibi- kaldığı otellerin yakını
na, karşıt taraflarca füzeler yağdırılmıştır. 

Dışişleri Bakanlığını ve dış ilişkileri, 
parçala-böl-yönet mantığıyla idare eden 
Sayın Özal, Irak - İran Savaşının sona er
mesini sağlamak şöyle dursun, ateşkese 
çeyrek kala, Irak'la ekonomik ilişkileri 
dondurmuştur. Yıllarca ekonomik neden
lerle Hem Irak'a destek veren, hem de 
İran'lı mollaların Atatürk sövgülerine bo
yun eğen Özal Hükümeti, dış ilişkilerde
ki zamanlama hataları ve öngörüsüzlük 
nedeniyle, her iki ülkeyle de, tam savaşın 
bitimi öncesinde soğuk bir döneme girmiş
tir. Öte yandan, Konya mitingine katılan, 
Atatürk'e dil uzatan ve 10 Kasımda, bü
yükelçilikteki bayraklarını yarıya indirme
yen İran temsilcisi, bu tavizkâr tutumun 
sonucu olarak hâlâ görev başında bulun
makta, Sayın Özal'm mesajını götüren 
temsilcimiz, ise, İran Başbakanı tarafın
dan geri çevrilmektedir. 

Sayın Özal, dış ilişkileri, Osmanlı 
sadrazamlarının şarklı ve tek yanlı uslu-
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bu içinde yürütmeye devam etmektedir. 
dış ilişkiler ve dış politika kurumsal bir ol
gudur. Hele Sayın Özal'ın, senede en az 
iki defa görülen ve bütçe dönemlerine rast
layan onar günlük Amerika gezileri, sanı
yorum bu kez çok ilginç boyutlar da içer
mektedir. Amerika'ya gitmeden önce Sov
yetler Birliği'ne 500 milyon dolar kredi ve
receğini övünerek açıklayan Sayın Başba
kan; Naim' i Bulgarlardan, örtülü ödenek
ten 1 milyar lira ödeyerek kurtardığını, 
diplomatik dile uymaz şekilde açıklayan 
Sayın Başbakan, Amerika'da diplomatik 
teamüllere hiç de uymayan önemli hata
lar yapmıştır. Ermenistan'daki depreme 
insanî amaçlarla gönderilmesi gereken 
yardım, kaba bir propagandaya dönüştü
ğü için, Sovyetler tarafından geri çevril
miştir. 

Diğer taraftan, Amerika Birleşik 
Devletleriyle Filistin Kurtuluş Örgütü ara
sındaki ilişkilerin kurulmasında -biraz ön
ce Sayın Dışişleri Bakanı ne kadar yalan-
lasa bile- Sayın Özal'ın da rolü olduğuna 
ilişkin imalar, bir saat sonra Beyaz Saray 
Sözcüsü tarafından reddedilmiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesiyle 
maddî ilişkiler içinde bulunan ve Türki
ye'den, eğitim karşılığı bazı beklentiler 
içinde olan Amerika'nın üçüncü sınıf bir 
üniversitesinde, Sayın Özal'a doktorluk 
payesi verilmesi ise, tatmin edici olmak
tan uzak, biçimsel ve zorlama bir yakla
şımdır. 

Sayın Özal'ın, Hürriyet Gazetesinde 
yansıyan, Ermeni soyktnmıyla ilgili hari
kulade düşünceleri üzerinde şimdilik bir 
şey söylemek istemiyorum. Sadece umu
yor ve diliyorum ki, bu beyanlar yanlış ol
sun ve Sayın Özal tarafından hiç söylen
memiş olsun. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Dışişleri Bütçesini eleştirmek, bana göre, 
Sayın Özal'ı eleştirmekle eş anlamlıdır de

miştim. Çünkü Sayın Başbakan, hem Dı
şişleri Bakanlığını, hem de Sayın Dışişle
ri Bakanını dış politikadan tecrit etmiş gö
rünmektedir. Dışişleri Bakanlığı mensup
ları, dış ilişkilerde bırakınız yasal görev
leri yürütmeyi, diğer Bakanlıkların koor
dinasyonunu yapmayı, uluslararası müza
kerelerde diğer Bakanlık temsilcilerinin 
yanında sanki müşahit gibi yer almakta
dır. Icraî ve koordinasyon görevleri, diğer 
Bakanlıklar ve Bakanlar tarafından âdeta 
gasp edilmiş bulunmaktadır. 

Öte yandan, 1989 yılı Dışişleri Ba
kanlığı bütçesi, enflasyon ve kur farkları 
dikkate alındığında reel olarak 1988'e gö
re daha da azalmış görünmektedir. Sayın 
Bakanın da şikâyetçi olduğu gibi, Bakan-

• lığın personel sayısından, bina durumu
na kadar her şey, geçen bir yıla rağmen, 
olumsuzluğunu sürdürmektedir Bakan
lık, yeni binasına Sayın Başbakanın bas
kısı ve zorlamasıyla taşinmtş bulunmak
tadır. Dışişleri Bakanlığı için en önemli ge
reksinim olan arşiv bile yeni binaya yer
leştirilmemiş durumdadır. Başbakanlığa 
dar geldiği ve genişlemek durumunda ka
lındığı için boşaltılan eski Başbakanlık bi
nasında da Başbakanlık Müsteşarı, her
halde genişleyen yerleri fazla bulmuş ola
caklar ki, milyonlar sarf ederek kendisi 
için özel bir spor odası kurdurmuş bulun
maktadır. 

Öte yandan, Sayın Bakanın, Dışişle
ri mensuplarına ekonomik hiçbir imkân 
getirmediği ve Dışişleri memurlarının şu 
anda göreceli olarak en düşük ücret alan 
görevliler konumunda kaldığı da bir ger
çektir. 

Diğer taraftan, yurt dışı temsilcilik
lerinin merkezle haberleşmeleri, yeni sis
tem araçlarla değil, hâlâ demode cihazlar
la yürütülmektedir. Meslek memurlan ise, 
yeterli yardımcı elemanlara sahip olma
dıkları için daktilo ve sekreterlik hizmet
lerini bile kendileri yapar durumdadır. Po-
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litika üretmesi gereken kadroların, bu tür 
yardımcı işlerle uğraşır halde tutulması, 
akılcı bir yönetimle kesinlikle bağdaşma
maktadır. Ekonomik sorunlar nedeniyle 
meslek memurlarının sayılarının da art
madığı bizzat Sayın Bakan tarafından da 
itiraf edildiğine göre, Bakanlığın yöneti
mi genel hükümet politikasının olumsuz
luğu nedeniyle, maalesef iyiye doğru de
ğil, sürekli geriye doğru gitmektedir. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri, 
gerçekte iç politika ile dış politika birleşik 
kaplar gibidir. İçte başarılı olan, doğal ola
rak dışta da başarılıdır. Yüzde 90'lara ula
şan bir enflasyon ve milyarlarca dolarlık 
dış borç batağındaki bir ekonomi ve gide
rek bozulan gelir dağılımı ile Türkiye'nin 
dış ilişkilerinde başarılı olacağını bekle-v 

mek, bence büyük bir yanlıştır. Gelecek 
yılların daha da kötü olacağı kuşkusu ise, 
maalesef toplumda hâkim görünmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni büt
çenin Dışişleri Bakanlığına hayırlı olma
sını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Talay. ( 

Sorulara geçiyoruz. 
Soru sormak isteyen arkadaşların 

isimlerini kaydediyorum : Sayın Fuat Ata-
lay'm yazılı soruları var; Sayın Ağagil, Sa
yın Postacı, Sayın Ateşoğulları ve Sayın 
Baki Durmaz. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyenlerin kayıt işlemi 

bitmiştir. 
Saym Atalay'm yazılı sorusunu oku-

tuyoi'um : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Dışişleri Bakan

lığı bütçesi dolayısıyla aşağıdaki soruları
mın Sayın Dışişleri Bakanı tarafından ya
nıtlanmasını arz ederim, 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Hükümetin, Filistin Devletini ta
nımada gösterdiği kararlılık ve zamanla
ma, bütün toplum kesimlerince hararetle 
desteklenmiştir. Gelinen bu aşamada; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti, Bağımsız Filistin Devleti ile olan dip
lomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine 
getirmeyi düşünüyor mu? 

b) Bu çerçevede, şimdiye kadar Ba
ğımsız Filistin Devleti yetkililerinin Anka
ra'da büyükelçilik açılmasına dönük talep
leri olmuş mudur? 

2. Güney komşumuz Irak' taki iç 
koşullardan dolayı yaşamlarını sürdürebil
mek için yurdumuza sığman Irak'lı sığın
macıların hukukî statülerinin bir açıklığa 
kavuşturulması; 

i 

a) Birleşmiş Milletler üyesi devlet
lerden gerekli yardımların resmî yoldan 
yapılmasını, 

b) İlgili devletlere yapılan iltica ta
leplerinin işlem görmesini kolaylaştıracak
tır. Bu anlamda; 

a) Hükümetin, Hükümet olarak 
Hukukî statünün belirlenmesi konusunda 
herhangi bir gelişme, bir kararı var mıdır? 

b) Sığınmacıların bu konuda bir ta
lebi olmuş mudur? 

3. Kuzey Irak' tan ülkemize sığın
maların başladığı dönemde, kimyasal si
lah kullanımı doğrultusunda yaygın söy
lentilerin bulunduğu bir sırada, Birleşmiş 
Milletler Yüksek Komiserliğinin ve ilgili 
diğer kuruluşların Güneydoğu Anadolu sı
nırında incelemelerde bulunmak amacıyla 
Bakanlığınıza başvuruları olmuş mudur? 
Bu başvuruya neden olumlu yanıt veril
memiştir açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorulara 
ayrı ayrı mı cevap vereceksiniz, yoksa bü
tün somlar bittikten sonra, hepsine birlik
te mi cevap vereceksiniz? 
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DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, müsa
ade ederseniz kısaca, ayrı ayrı cevap ve
receğim. 

Bağımsız Filistin Devletinin Türki
ye'deki temsil düzeyinin büyükelçilik dü
zeyine çıkarılması konusunda Bakanlığı
mıza sözlü bir talep vuku bulmuştur. Bu 
sözlü talep üzerine, gerekli şartlar sağlan
dığı zaman, gerekli çerçevede bu talebin 
değerlendirileceği kendilerine ifade edil
miştir. 

Mültecilerin statüsü ile ilgili soruya, 
bu konu bir Hükümet kararını gerektir
diği için, müsaadenizle Dışişleri Bakanlı
ğı olarak, ancak ileride bu Hükümet ka
rarı alındıktan sonra yazılı cevap verebi
leceğimizi ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Buyurun Sayın Ağagil. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, üçüncü sorum yanıtlanmadı? 

BAŞKAN — Yazılı cevap verecekle
rini beyan ettiler efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, ben üçüncü soruda geçmiş ge
lişmelere ilişkin soru sordum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı ce
vabınız soruların diğerlerine de şamil mi 
olacak? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) —Fılistinle ilgili olma
yan sorulara yazılı cevap vereceğim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, kanalınızla Dışişleri Bakanından 
öğrenmek istediğim iki konu var. 

Birincisi, geçenlerde kuruluşunun be

şinci yılını kutladığımız Kuzey Kıbrıs 
Türk Devletinin bugüne kadar yer yüzün
de hiçbir ülke tarafından tanınmadığını 
biliyoruz. Dışişleri Bakanlığının bu konu
daki resmî görüşünü, bu mevzudaki ge
lişmeleri ve hiçbir ülke tarafından şu ana 
kadar tanınmamasmın nedenlerini -varsa 
zafiyetleri konusunda bilgilerini- rica 
ediyorum. 

İkincisi, gene geçen hafta içerisinde 
Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ara
sında SEIA Antlaşması çerçevesinde PTT 
Genel Müdürlüğü nezdinde imzalanan 
bir ikili anlaşma var. Bu anlaşmanın içe
riği hakkında mümkünse bir miktar bilgi 
verilmesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın 
Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Yazılı cevap verece
ğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Postacı, buyurun : 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, kânun hükmündeki karar
name ile 1984 yılında yabancı finans ku
ruluşlarının Türkiye'de kurulmasına mü
saade edilmişti. Finans kuruluşları ana 
sözleşmeleri incelendiğinde; "Toplum dü
zen ve menfaatlarıyla ilgilenmek ve yaban
cı hükümetlerle anlaşma yapmak" hük
mü bulunmaktadır. 

Sayın Bakandan, bu ana sözleşme ile 
-Bakanlar Kurulunun ve Cumhurbaşka
nının onayından geçmiş bulunan bu ana 
sözleşme- yabancı finans kuruluşlarının 
hangi amaçla yabancı hükümetlerle anlaş
ma yapma hakkının tanındığını açıklama
larını istiyorum. 

Ayrıca, bu finans kuruluşlarının iş-
yerlerlerinde, ülkemizde son günlerde gi-
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derek tartışması büyüyen giyim ve kıya
fetin, Türkiye Cumhuriyetinin haritaları
nın ve aynı zamanda Atatürk resimlerinin 
bulunmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. 
Bu konuda Bakanlığın vereceği bir cevap 
var mıdır? 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın 
Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkanım, di
ğer bazı kuruluşlarla koordine etmemiz ve 
araştırma yapmamız gereken bir soru ol
duğu için, müsaade ederseniz yazılı cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Durmaz, buyurun efendim : 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Başkan, hepimizin bildiği gibi, Avrupa'
nın değişik ülkelerinde, değişik sayılarda 
Türk işçileri vardır. Bu Türk işçileri za
man zaman özellikle birinci derecedeki ya
kınlarını; oğlu, .kızı, damadı, gelini veya 
anası ve babası gibi, Türkiye'de bulunan 
yakınlarını Avrupa'ya bakımlı olarak ça
ğırmaktadırlar, ancak, ilgili ülkeler nez-
dinde vize almaları mümkün olmamakta
dır. Özellikle Türk işçilerinin aile parça
lanmasını önlemek için Avrupa ülkeleri 
nezdinde, Türk işçilerinin vize almaları
nın kolaylaştırılması konusunda Sayın Ba
kan ne düşünüyor? Bunu öğrenmek is
tiyorum. 

ikincisi; karşılama törenlerindeki 
mütekabiliyet, vize almada da uygulana
cak mıdır? Bunu Sayın Bakandan öğren
mek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Rize) — Sayın Başkanım, yurt 
dışında yaşayan vatandaşlarımızın Tür

kiye'deki yakınlarının kendilerine, kendi 
bulundukları ülkeye gidebilmek için yap
mış oldukları vize talepleri, o ülkenin iç 
hukuku açısından değerlendirilmektedir; 
yani eğer o ülkenin iç hukukunda, yaban
cılar kanununda hangi düzenleme esas ise, 
vize talepleri de buna göre is'af edilmek
tedir. Bu düzenlemelerin zaman içerisin
de vatandaşlarımızın lehine değiştirilme
si için Bakanlığımız sürekli bir çaba içe
risindedir ve geçtiğimiz süre içerisinde de 
bu konuda nispî bazı iyileştirmeler sağlan
mıştır. 

İkinci olarak vize konusunda Hükü
metimizin mütekabiliyet uygulanmasına 
ilişkin herhangi bir kararı yoktur. Böyle 
bir kararın, Türkiye'nin çıkarlarıyla bağ
daşmayacağını düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Ateşoğulları. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Anka

ra) — Sayın Başkan, Dışişleri Bakanınca 
yanıtlanmasını istediğim sorum şudur : 
4 Kasım 1950'de, Roma'da imzalanan İn
san Haklarını ve Temel Özgürlükleri Ko
ruma Sözleşmesine imza atmış bir ülke
yiz. Bu sözleşmeye 28 Nisan 1983'te, 
Strasbourg'da 6 Na'lu protokolle bir ek 
yapılmış bulunmaktadır. Bu 6 No.'lu pro
tokolün imzalanması konusunda Hükü
metçe ya da Dışişleri Bakanlığınca bir gi
rişim söz konusu mu? Eğer imzalayacak
lara, belli bir tarih verebilirler mi? 

Sorum bu kadar efendim; teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Rize) — Sayın Başkanım, bu 
konudaki değerlendirmemiz devam et
mektedir. Şu anda herhangi bir tarih ver
mem mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi ve kesin-

hesabı üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 
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Dışişleri Bakanlığı bütçesinin bölüm- rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
lerine geçilmesini oylarınıza arz ediyo- bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Program 

kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 29 300 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Dış Politikanın Yürütülmesi 53 202 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Dış Temsil Görevlerinin Yürütülmesi 215 284 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler...' Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 43 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyen
ler.,.. Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 341 286 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Dtfifkri Bakanlığı 1987 Malt Yûı Kesmhesabt 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 1987 yılı kesinhesabmın bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza Sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 481 — 



Bölümleri okutuyorum : 

A — C E T V E L İ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 12 528 014 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

' 111 ' Dış Politikanın Yürütülmesi 15 906 962 000 
oo BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
• 112 Dış Temsil Görevlerinin Yürütülmesi 78 141 729 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etemeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 16 141 883 119 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

T O P L A M 122 718 588 119 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 

15 
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Dışişleri Bakanlığı 1987 yılı kesinhe-
sabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

Bu suretle, Dışişleri Bakanlığı bütçesi 
ve kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ol
sun. (ANAP sırtlarından alkışlar) 

B) MALİYE VE GÜMRÜK BA
KANLIĞI 

1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1989 
Malî Yılı Bütçesi 

2, — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Kesin/ıesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin mü
zakerelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe
si üzerinde söz alan arkadaşların isimle
rini okuyorum : Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sayın ibrahim Demir; Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Dinek, 
Sayın Şamil Kazokoğlu; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Adnan 
Keskin. 

Şahısları adına; lehinde Sayın Nuh 
Mehmet Kaşıkçı, aleyhinde Sayın Hasan 
Zengin. 

Söz sırası, .Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sayın ibrahim Demir ' in. 

Buyursunlar Sayın Demir. 

DYP G R U B U ADINA İBRAHİM 
D E M İ R (Antalya) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin muhterem üyeleri; 1989 yılı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üze
rinde, Doğru Yol Partisi grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle, şahsım, partim ve grubum 
adına hepinizi en derin saygılarımla se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 1989 
malî yılı konsolide devlet bütçesi, iki ayı 
aşkın bir süredir Yüce Meclisin gündemi

ni meşgul etmektedir. Ekim ayı ortaların
da, Sayın Maliye Bakanımız tarafından 
Yüce Meclise takdim edilen bütçe, 26 Eki
mi takip eden üç hafta boyunca, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşülmüş, 9 Ara
lıkta da Yüce Meclisin Genel kurulunda 
görüşülmeye başlanmıştır, inşallah, önü
müzdeki 3 gün içerisinde bu görüşmeler 
tamamlanacaktı r. 

Bu arada, bütçe müzakereleri sırasın
da gelişen, bir müşahedemi Yüce Mecli
se arz etmek istiyorum. Bu, bütçe müza
kerelerine gerek Plan ve Bütçe Komisyo
nunda, gerekse Genel Kurulda sayın üye
lerin ilgisizliğiyle ilgilidir. Gerçekte bu 
bütçe müzakerelerini sayın milletvekille
rinden çok, bürokratlar ve basın mensup
ları ilgiyle takip etmişlerdir. 

Buradan şu noktaya gelmek istiyo
rum : Bugü^ Anayasa ve içtüzüğümüzün 
tespit ettiği bütçe prosedürü, gerçekçi de
ğildir. Biz Doğru Yol Partisi Grubu ola
rak bu konuda yeni düzenlemelere gidil
mesi görüşündeyiz. Konunun bilhassa 
mukayeseli olarak araştırılması, incelen
mesi ve bütçe görüşmeleri sırasında ger
çekçi, ülkenin şartlarına ve ihtiyaçlarına 
uygun bir çözüme gidilmesinin zamanı
nın geldiği görüşündeyiz. Buna ihtiyaç 
vardır. Gerçekte bütçe görüşmelerinin bu 
haliyle sürdürülmesinde pek bir fayda gö
remiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; konuş
mamın başında bu hususu böylece ifade 
ettikten sonra, şimdi 1989 Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı bütçesi ve Bakanlığı
mızın görev alanına giren konularda gö
rüşlerimizi arz ve ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, bütçelerin önemini 
uzun uzun izah etmeye gerek olduğu ka
naatinde değilim; ancak, şu kadarını ifa
de etmek zorundayım ki, bütçeler sadece 
gelir-gider hesapları değildirler. Bütçeler 
sadece, bir devletin vergi almasını ve me-



T.B.M.M. B : 49 21 . 12 . 1988 O : 2 

mur maaşlarını ödemesini mümkün kılan 
yetki kanunları da değildirler. Bütçelerin 
devlet ve toplum hayatında büyük yeri ve 
önemi vardır. Çünkü, bütçeler hükümet
lerin tercihlerini, önceliklerini, ekonomik 
ve sosyal hayata yaklaşımlarını yansıtırlar; 
çünkü, bütçeler niyet beyanlarıdırlar. Büt
çeler, hükümetlerin temel meselelere yak
laşımlarını, programlarını ve icraatlarını 
ortaya koyarlar. Bütçeler aynı zamanda, 
hükümetlerin geleceğe bakış açılarını teş
kil eder, ekonomik ve sosyal sorunlara çö
züm olmak niteliğini taşırlar. Bu bakımın
dan, bütçelerin yürütülmesi, sosyoekono
mik politikaların başarısı açısından da fev
kalade önemlidir. 

Yine her yıl tekrarlanan bütçe mü
zakereleri, bir ülkenin gidişatının görül
mesi ve değerlendirilmesi için çok iyi bir 
fırsattır. Bu fırsattan istifade edilerek, ül
kenin ekonomik ve sosyal meselelerinin 
topluca değerlendirilmesi, bir sayımının 
ve dökümünün yapılması da mümkün ol
maktadır. Bilhassa, bizim gibi, ekonomik 
politikalarını, sadece para, kredi, maliye 
politikalarıyla yürütmeye çalışan ülkeler 
açısından, bütçelerin ayrı bir önemi var
dır; çünkü, bizim sistemimizde, ekonomi
nin yönlendirilmesi, ekonomik büyüme, 
kalkınma, büyük ölçüde bütçeye bağlı, 
bütçeden beklenen sonuçlardır. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; şim
di biraz da, Maliye Bakanlığımızla ilgili 
hususları ifade etmek istiyorum. 

Bütçeden, Maliye Bakanlığımız so
rumludur. Gerçekten, Maliye Bakanlığı
mızı yeniden düzenleyen 178 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 nci madde
sinin (c) bendi, Maliye Bakanlığımıza, bu 
hususu, "...Devlet bütçesinin hazırlanma
sı, uygulanması, takibi ve yönlendirilme
sine ilişkin hizmetleri yürütmek" şeklin
de görev olarak vermiştir. Yine aynı ka
rarnamenin (d) ve (e) bentlerinde yer alan 

hususlar da, bu görev açısından değerlen
dirilmesi gereken düzenlemelerdir. Bu ka
rarnamenin (d) bendi, Maliye Bakanlığı
na, "Devletin hesaplarını tutmak" şeklin
de, (e) bendi ise, "Devlet gelirlerini 
toplamak" şeklinde görevler vermiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığımızın 
görevleri, sadece bütçeyle ilgili olan görev
lerden ibaret değildir. Bu Bakanlığımız, 
aynı zamanda, uygulanan ekonomik ve 
sosyal politikalarla ilgili olarak da birta
kım yetki ve yükümlülüklere sahiptir; hiç 
değilse, sahip olmak durumundadır. 

Tabiî, böylesine büyük bir görev söz 
konusu olunca, Maliye Bakanlığımızın, 
buna göre teşkilatlandırılmış olması ve bu
nu mümkün kılacak yetkilerle donatılmış 
olması da gerekmektedir. 

Birçok ülkede, maliye bakanlıkları, 
sadece bütçeyle, vergilerin toplanmasıyla 
ilgili kuruluşlar değildir. Bu bakanlıklar, 
ekonomik hayattaki yerleri ve önemleri se
bebiyle, genellikle, "Ekonomi ve maliye 
bakanlığı" ya da, "Ekonomik işler ve ma
liye bakanlığı" olarak adlandırılırlar ve fa
aliyet gösterirler. 

Hal böyleyken, bizde, maalesef, Ma
liye Bakanlığı, biraz evvel ifade ettiğim, 
178 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyle, ekonomik ve sosyal politikaların 
oluşturulması ve yürütülmesi açısından, 
etkisiz ve yetkisiz hale getirilmiştir, Bakan
lığımız, bu konularda, ikinci plana itilmiş 
durumdadır. 

Arkadaşlar, 178 sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 1983 yılında çıkarıl
mıştır ve daha sonra, 207 ve 307 sayılı Ka
nun Hükmünde kararnamelerle, bu ka
rarnamede bazı değişiklikler yapılmıştır. 

İşte, Maliye Bakanlığımız, 1923 yılın
dan 1963 yılına kadar geçen süre içerisin
de sahip olduğu yetkilerinin, bilgi biriki
minin, tecrübesinin ve kadrolarının büyük 
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kısmını, bu kararnamenin çarpık mantı
ğı ve tutarsız düzenlemeleri yüzünden, 
maalesef, kaybetmiş durumdadır. 

Gerçekten, bu düzenlemeyle, yani 
178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin getirdiği düzenlemeyle, bu önemli ba
kanlığımız, büzülmüş, küçülmüş, etkisiz 
ve yetkisiz hale getirilmiştir. 

Bu düzenleme çerçevesinde, her şey
den önce, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
mızın Hazinesi elinden alınmıştır. Mali
ye ve Gümrük Bakanlığının, bankalar sis
temi üzerindeki etkisi tamamen kırılmıştır. 

Burada, birkaç gün önce devlet Plan
lama teşkilatı bütçesi üzerinde konuşur
ken, son yıllarda, ülkemizde, plan fikrin
den, plan disiplininden ve planlı kalkın
ma anlayışından uzaklaşıldığıhı ifade et
miştim. Planlı kalkınma anlayışından 
uzaklaşılınca, bütçelerin ve o bütçeleri ha
zırlayan, yönlendiren, yürütülmesini de
netleyen bakanlığın daha bir önem kazan
ması gerekir. Halbuki, bizim ülkemizde, 
bu, böyle olmamıştır; çünkü, ekonomiyle 
ilgili karar merkezleri, son yıllarda, büt
çenin dışına, başka alanlara, hatta devle
tin dışına, son günlerde de ülkenin dışına 
kaymıştır. 

Bütün bu gelişmeler sonunda, şunu 
istemeyerek; ama emin olarak söyleyebi
liriz ki, bugün Maliye ve Gümrük Bakan
lığımız, bir vergi bakanlığı haline gelmiş
tir; hatta Maliye ve Gümrük Bakanlığı
mız, bir vergi tahsildarı durumuna düşü
rülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığımız, bu son hengâme
ye, kargaşaya kadar bu memlekette çok ca
zip bir işyeriydi. En iyi fakültelerimizin en 
başarılı öğrencileri, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığında iş bulabilmek için yarışırlar
dı. ancak, bugün, durum hiç de öyle de
ğildir. 
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Gerçekte, bugün, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığımızın kadrolarında büyük boş
luklar vardır. Merkez kadrolarında bu 
boşluk oranı yüzde 40'lara ulaşmaktadır. 
taşra kadrolarında da büyük kadro boş
lukları vardır. 

Bunlara bazı örnekler vermek gere
kirse, şunları söylemek mümkündür: Bu
gün, Maliye ve Gümrük Bakanlığının, 
müfettişlik kadrolarının yüzde 47'si, güm
rük müfettişleri kadrosunun yüzde 33,6'sı, 
hesap uzmanlan kadrosunun yaklaşık 
yüzde 59'u, kontrolör kadrosunun yüzde 
61'i ve taşrada bulunan kontrol memur
luğu kadrolarının yüzde 56'sı boş bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, işsizli
ğin kol gezdiği, üniversite mezunlarının, 
odacılık, çöpçülük gibi iş imtihanlarına ta
lip olduğu bir memlekette, Mâliye ve 
Gümrük Bakanlığı gibi bir zamanlar çok 
cazip işyeri olan bir bakanlığın kadrola
rında, yüzde 55-58, yüzde 61 gibi böyle
sine büyük oranlarda boşluklar olması dü
şündürücüdür. 

En az onun kadar düşündürücü ve 
üzücü olan başka bir husus da, bakanlık 
üst yönetiminin, bu kadroların doldurul
ması hususunda gereken gayreti gösterme
meleridir. Gerçekte, bakanlık yöneticile
rinin, bu kadro boşluklarından rahatsız ol
madıklarını ve bu konuda gereken gayre
ti göstermediklerini müşahede ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi biraz da, 
1989 yılı konsolide devlet bütçesinden bah
setmek istiyorum. 

Bu konuya girmeden önce, şu husu
su ifade isterim ki; devlet bütçeleri, tek 
başlarına değerlendirilmesi mümkün ol
mayan belgelerdir. Bilhassa bizim planlı 
kalkınma sistemimizde, bu bütçelerle bir
likte, uyumlu şekilde birlikte olması gere
ken ve birlikte değerlendirilmesi gereken 
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başka belgeler de vardır. Her şeyden ön
ce, devletin uzun vadeli tercihlerini ve per
spektif yaklaşımlarını yansıtan bir uzun 
vadeli plan, beş yıllık orta vadeli planlar, 
plan stratejisi, planların yıllık tatbikat 
programlarını teşkil eden programlar, büt
çe ve icra planı bir bütünü oluşturmakta
dırlar. Tabiî, bütçeler üzerinde yorum ya
parken, bütçelerin uyumlu bir şekilde ve 
birlikte olması gereken bu belgelerle iliş
kilerini de ortaya koymak gerekir. 

1989 yılı, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının son dilimini oluşturmaktadır. 
O bakımdan, 1989 yılı konsolide devlet 
bütçesi ayrı bir..önem taşımaktadır.Ayrı
ca, içinde bulunduğumuz ekonomik şart
lar itibariyle de, 1989 yılının kendine has 
özellikleri ve problemleri mevcuttur. 1989 
yılı bütçesini değerlendirirken, bunları da 
dikkate almamız gerektiği görüşündeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 1989 yılı büt
çesi, 11 trilyon carî, 5 trilyon yatırım ve 
16 trilyon transfer harcaması olmak üze
re, 32.9 trilyon lira gibi bir büyüklüğü ih
tiva etmektedir. Bir önceki yıllar itibariy-

' le bu büyüklükler değerlendirildiğinde; 
başlangıç ödeneği itibariyle carî harcama
ların yüzde 59.8, yatırım harcamalarının 
yüzde 52.4, transfer harcamalarının da 
yüzde 58'lîk.bir artış gösterdiği gözlen
mektedir. Tabiî bunlar, nominal bazda ar
tışlardır. Bunlar enflasyon oranlarıyla mu
kayese edilir ve enflasyon oranlarının yüz
de 60'm üzerinde gerçekleşeceği varsayı
larak ifade edilirse, 1989 yılı bütçesi reel 
olarak, 1988 yılı bütçesinden daha küçük 
bir bütçedir. 

Bütçelerin ödenekleri itibariyle yüz
de 52.4'le en az artış yatırım ödeneklerin-
dedir. 5.3 trilyon tutarındaki yatırım öde
nekleri gerçekte 32 trilyonluk bir bütçe içe
risinde fevkalade düşük bir oranı ifade et
mektedir. 

Bütçemiz, büyüme hızı olarak yüz
de 5, enflasyon oranı olarak yüzde 38, 

zımnî fiyat deflatörü olarak yüzde 49 gibi 
birtakım hedefleri öngörmektedir. Yine bu 
bütçeyle, dolar kuru 2 170 Türk Lirası
na, ithalat hacmi 16 milyar 320 milyon do
lara, ihracat hacmi 12 milyar 485 milyon 
dolara hedeflenmiştir. Bu bütçeyle dış borç 
ödemesi olarak 6 milyar 437 milyon do
larlık bir hedef öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar 
bugün devlet varidatının ve sarfiyatının ta
mamını ihtiva etmemektedir. Bu bütçe bü
yüklüklerinin dışında, bugün devletin iki 
ayrı bütçesi daha vardır. Bunlar, 15 tril
yon liraya yaklaşan fon bütçeleri ve 7,5 
trilyon civarında olduğunu varsaydığımız 
borç bütçesidir. Şimdi, bütün bunları bir 
araya alıp birlikte değerlendirdiğimizde, 
kamu kesiminin bütçe büyüklüğünün 32 
trilyonun bir hayli üzerinde olduğunu gö
rüyoruz. 

Bu üçlü uygulamayla, yani konsoli
de devlet bütçesi, fon bütçesi, borç bütçe
si uygulamasıyla, bütçenin birliği fikrin
den oldukça uzaklaşılmıştır. Bu uygula
mayla, tahsisi varidat yaratmama prensi
binden de uzaklaşılmıştır. Bilhassa fonlar
la devletin belli bütçe imkânları belli isti
kametlere. sevk edilmiş, bunların, bütçe 
prosedürünün ve Meclis denetiminin dı
şında koluy ve keyfi olarak kullanılması 
yoluna gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yatırıma çok az 
yer veren 1989 yılı bütçesiyle, istihdam ya
ratılması ve kalkınmaya katkıda bulunul
ması mümkün değildir. Bu bütçe imkân
larının yüzde 85'e varan çok büyük bir 
kısmı, belli maksatlara matuf, donmuş 
ödeneklerden oluşmaktadır. Bütçenin di
namik kısmı, yüzde 15 gibi yatırımlara ay
rılan 5 trilyonluk bir ödenekten oluşmak
tadır. Tabiî öyle olunca, büyük kısmı do
nuk bu bütçeyle ekonomik ve sosyal poli
tikaları yönlendirmeye ekonomik ve sos
yal hedeflere ulaşmaya imkân yoktur. 
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Bütçe ödenekleri arasında transfer 
harcamalarının payı, son yıllarda giderek 
artmaktadır ve transfer harcamaları için
de de iç ve dış borç faiz ödemelerinin pa
yı yükselmektedir. Dolayısayla, transfer ve 
borç ödemeleri, bütçelerin hizmet bütçe
si olma özelliğini fevkalade azaltmıştır. Bu 
bakımdan, bugün bilhassa temel devlet 
fonksiyonları olarak ifade ettiğimiz eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet hizmetlerinin gö
rülmesinde, kaynak yetersizliği sebebiyle 
devletimizin çok sıkıntılı durumda oldu
ğunu görüyoruz. Gerçekten, bugün temel 
devlet hizmetlerine gayri safi millî hâsıla 
itibariyle ayrılan pay, yüzde 15' ler gibi çok 
yetersiz bir seviyeye düşmüştür. Bilhassa 
sağlık ve eğitim hizmetlerine ayrılan kay
naklar, kritik büyüklüklerin altındadır. Bu 
kaynaklarla bu hizmetlerin geliştirilmesi, 
gereği gibi yerine getirilmesi mümkün de
ğildir. Kaynak yetersizliği yüzünden dev
letin gördüğü eğitim ve sağlık hizmetle
rinde kalite son derece düşmüştür. Bu du
rumun uzun vadeli ve çok zararlı sonuç
larının olmasından, bu hususun birtakım 
sosyal çöküntülere sebep olmasından en
dişe ederiz, devletin esbab-ı mucibesi, her 
şeyden önce, biraz evvel saydığım bu tür 
hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesi
dir; yani, eğitim, sağlık, adalet ve emni
yet hizmetleri, devletin bütçe imkânları
nı öncelikle almaya hakkı olan hizmetler
dir. Çünkü devlet, her şeyden önce, bu 
hizmetler için vardır, bu hizmetler için 
vergi toplar. Hal böyle iken, son yıllarda 
maalesef devletin vatandaştan topladığı 
vergiler, bu hizmetlerin ifası yerine, borç 
ödeme amaçlı kullanılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 1989 yılı büt
çesi ilk bakışta, bu söylediğim sebeplerle, 
bir borç ödeme bütçesi olarak görünmük-
tedir. Ancak biz, bu bütçeyle, borç öde
melerinin de kolaylıkla yapılabileceği ka
naatinde değiliz. Çünkü bu bütçede, öde
neklerin küçük, gelirlerin yüksek gösteril

mesi suretiyle bütçe açığının azaltılması 
gibi bir eğilim mûşahade ediyoruz. Bütçe 
büyüklükleri tespit edilirken, gerçeğin 
yansıtılmasına değil, bütçenin standardi-
ze edilmesine gayret gösterildiği anlaşıl
maktadır. 

Öte yandan,, bu bütçe, samimî bir 
bütçe olarak takdim edildiği halde, o özel
liği de taşamamaktadır. Bütçenin öngör
düğü denge ve hedeflerin gerçekleştirilme
si, bundan önceki diğer bütçelerde oldu
ğu gibi, bu bütçede de fevkalade zor ola
caktır. Bilhassa, döviz kuru, kulkınma hı
zı, zımnî fiyat deflatörü, enflasyon oranı 
ve bütçe açığı gibi hedeflerin ve temel yak
laşımların, gerçekçi tespit edilmediği için, 
gerçekleştirilmesinin güç olacağı açıktır. 

1989 yılı bütçesi antienflasyonist bir 
bütçe olarak karşımıza çıkmakladır. An
cak değerli arkadaşlarım, cari ve transfer 
harcamaları yüksek, yatırımları az, açığı 
büyük bir bütçeyle, enflasyon önlenemez. 
Çünkü, yatırımı olmayan bir bütçeyle, 
üretimin artırılması, arz-talep dengeleri
nin kurulması ve bu şekilde enflasyonun 
olumsuz etkilenmesi mümkün değilc'".. 

1987 yılı bütçesi 900 milyar liralık bir 
açığı öngördüğü halde, açık, 2 trilyon 598 
milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 1988 yılı 
bütçesi (halen içinde olduğumuz yılın büt
çesi) bütçe açığı bakımından 2,5 trilyon
luk bir hedef öngördüğü halde, verilen res
mî rakamlara göre bu, i trilyonun üstün
de gerçekleşmiştir. Ancak, borç ödemele
ri sebebiyle bu açık 8 trilyon büyüklüğün-
dedir. Şimdi 1989 yılı bütçesi 4,5 trilyon
luk bir bütçe açığını öngörmektedir. An-' 
cak, 1989 yılı konsolide devlet bütçesi açı
ğının bizce, 10 trilyondan az olması müm
kün değildir. Bu açığı nasıl kapatacaksı
nız? Tabiî bunun için, ya Merkez Banka
sı kaynaklarına başvurmak, ya yeniden ve 
daha çok borçlanmak veyahutta vergi mü
kelleflerine daha fazla yüklenmek duru
mundasınız. 
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İlk iki yol; yani Merkez Bankası kay
nakları ve yeniden borçlanma enflasyonist 
etkili yaklaşımlardır. Bu da açığı artırmak
ta, bütçenin antiçnflasyonist bir bütçe ol
ma özelliğini küçültmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1989 yılına gi
rerken, enflasyon Türkiye ekonomisinin 
bir numaralı meselesi olmaya devam et
mektedir. Gördüğümüz kadarıyla bu yak
laşım ve bu bütçe büyüklükleriyle enflas
yonun 1989 yılında da kontrol altına alın
ması zordur, nitekim, 1989 yılının çok zor 
bir yıl olacağını ekonominin en yetkili 
ağızlan dahi ifade etmekten çekinmemek
tedirler. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyon bir 
ekonominin ateşidir. Türk ekonomisi sa
dece bugün değil, son on yıldır yüksek 
ateşler içindedir. Bu yüksek ateş, ekono
mik ve sosyal dengelerimizi alt .üst etmiş
tir. Gelir dağılımı bozulmuş, sefalet yay
gınlaşmış, bunun sebep olduğu huzursuz
luk ve rahatsızlık toplunda giderek gözle 
görünür hale gelmiştir. Ekonominin ate
şini; yani enflasyonu düşürmeden, bozo-
lan sosyo ekonomik dengelerin yeniden 
kurulması, hastanın ayağa kaldırılması ve 
dışarı çıkarılması mümkün değildir. 

Enflasyon konusunda son yıllarda bu 
ülkede yetkili yetkisiz herkes konuştu, pek 
çok şey söylendi. Ben, müsaade ederseniz, 
bunlardan bazılarını huzurlarınızda tek
rarlamak istiyorum. Enflasyonun izahı ya
pılırken, "Enflasyon giriş hızı, çıkış hızı" 
gibi deyimler kullanıldı; "Kar yağdı enf
lasyon oldu" denildi; bir milletvekili ar
kadaşımız, çok kısa bir süre önce Plan ve 
Bütçe Komisyonunda söz aldı ve "Muha
lefet milletvekilleri enflasyon var diyor, ba
sın da bunu yazıyor, o yüzden enflasyon 
oluyor" dedi; "Enflasyonun sebebi çevre 
kirliliğidir" şeklinde izahlar yapıldı; "Enf
lasyonun sebebi, kalkınma hızımızın yük
sek olmasıdır" denildi; "Taban fiyatlar

dır, işçi, memur maaşlarıdır" denildi; 
"Seçim ve referandumlar enflasyonu 
artırmaktadır" denildi ve nihayet "Dışa 
açılıyoruz enflasyon normaldir" denildi. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Kar yağdı, rüzgar esti... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Evet, o bakımdan Sibirya'da enflasyon 
dünyanın en yüksek oranlarında; kar, yağ
mur yüzünden... (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlanm, ekonominin 
miman, transformasyon mucidi Sayın 
Özaİ'ın enflasyon hakkında söyledikleri
ni de isterseniz kısaca burada analım, ha
tırlayalım. 

Sayın Özal 1983 yılında bakın ne di
yor : "Fakiri korumanın tek yolu enflas
yonu; yani zamları asgariye indirmektir." 
"İşte bu şekilde enflasyon fakiri daha fa
kir yapar." Yine, yıl 1983. "Hayat paha
lılığı artış hızı yüzde 20'leri aşar; darlık, 
kıtlık, yokluk, kuyruklar başlar." Yine, yıl 
1985. 

Aynı Özal, 1983 yılında şöyle diyor 
: "Enflasyon canavarını yenmek demek, 
hayat pahalılığını, zamları durdurmaktır." 
Türkçe benim Türkçem değil, kendileri
nin Türkçesi. Yine 1983 yılında Sayın 
Özal, "Bugün gayretlerimizi milletimizin 
hayat standardını yükseltmeye yöneltme
liyiz. Eğer önümüzdeki beş senede Türk 
ekonomisi tam anlamıyla düzlüğe çıkmaz
sa, hiçbir kuvvet Türkiye'yi 12 Eylül ön
cesinden daha kötü bir anarşiye düşmek
ten kurtaramaz" Evet, ekonomiyi düzlü
ğe çıkarmazsak hiçbir kuvvet Türkiye'yi 
12 Eylül öncesinden daha kötü bir duru
ma düşmekten kurtaramaz... Yıl 1983. 

Ve aynı kişi bakınız 1987 yılında ne 
diyor: Enflasyon üzerindeki hedefimiz da
ha uzun vadeye yayılacaktır, başka çare 
yoktur." Ne zaman diyor? 1987'de; hem 
de 12 Eylül günü bunu söylüyor. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Başba
kan 1987 yılı içerisinde yine : "Türkiye 
enflasyonu indirsin demek, aynı zaman
da kalkınma hızının yavaşlatılması ile 
denktir." Yine Türkçe benim değil, ken
dilerine ait. "Diğer taraftan, açıkça ifade 
ediyorum ki, Hükümetimiz bütün taah
hütlerini fazlasıyla yerine getirmiş olma
sına rağmen, enflasyon hedefimize erişe
mediğimiz ortadadır." Hükümet bütün 
taahhütlerini yerine getirmiş; ancak enf
lasyon konusunda hedefine ulaşamamış... 
Bu şu demektir değerli arkadaşlarım : Ha
ni bir halk deyimidir, sıkça kullanılır, "Kı
zımız iyidir, güzeldir, zekidir; ama biraz 
gebedir." Bu, biraz o manaya geliyor. Eğer 
enflasyon hedeflerini gerçekleştirerek aşa
ğıya çekememişseniz, diğer hedeflerinizi, 
sosyal ve ekonomik hedeflerinizi gerçek
leştirdiğinizi nasıl iddia edebilirsiniz? 
Çünkü bunlar birbirine bağlıdır. 

Diğer taraftan, Sayın Başbakan yine 
1983 yılında; "Milletimizin artık enflas
yonla, yani zam yaparak kalkınacağımızı 
iddia eden politikacılara inanacağını san
mıyoruz. Enflasyon yükseldikçe kalkınma 
hızı düşüyor" demişlerdir. Aynı şekilde yi
ne 1981 yılında Sayın Başbakan, emisyon 
hacminin enflasyonu artırdığını, daha 
sonraki yıllarda da konunun emisyon hac
miyle ilgili olmadığım, söylemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar
dan çıkarmamız gereken sonuç şudur : 
Bugün, devletimiz ve ekonomimiz maa
lesef ardını arkasını düşünmeden, aklına 
geleni söylemekten çekinmeyen, liyakatsiz, 
ehliyetsiz ellerdedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, müsa
ade ederseniz, biraz da Maliye ve Güm
rük Bakanlığımızın görev alanına giren di
ğer konulardan söz etmek istiyorum. 

Her şeyden önce, Maliye Bakanlığı
mız, devlet personel rejiminin düzenlen
mesi ve yürütülmesinde Devlet Personel 
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Dairesiyle birlikte, yetkili ve görevli bir ku
ruluşumuzdur. 

Bu konu ile ilgili olarak, yani bugün 
devlet personel rejimimizin durumuyla il
gili olarak konuyu ele aldığımızda, maa
lesef, devlet personel rejimimizin bir her-
cümerç içerisinde olduğunu görüyoruz. 
Ücretlendirme açısından, statü verme açı
sından, kıdem, terfi, tayin işlemleri açısın
dan ve işe alma kriterleri açısından bugün 
devlet personel rejimimiz, prensiplerinden 
oldukça uzaklaşmış, uygulama.büyük öl
çüde keyfiliğe terk edilmiştir. Bilhassa, 657 
sayılı Devlet Personel Kanunu, kanun 
hükmünde kararname yetkisinin getirdi
ği imkânlar istismar edilerek son yıllarda 
sık sık değiştirilmiş, bu konularda istikrar
sızlığa sebep olunmuştur. 

Devlet personel rejimimizde sözleş
meli personel uygulaması bir istisna olma
sı gerekirken, bu istisna son günlerde, bil
hassa üst seviyeli yöneticiler açısından ne
rede ise bir kural haline gelmiştir. 

Ücret açısından maalesef, devlet me
murları ve diğer çalışanlarının durumu 
bugün yürekler acısıdır. Bu kesim, enflas
yonun yüksek tahrip gücü altında ezilmiş, 
harap olmuştur. Bugün devlet memurla
rına bu devletin layık gördüğü, münasip 
gördüğü ücret, maalesef bu insanların sa
dece ekmek ve sigara ihtiyaçlannı bile kar
şılayamayacak düzeydedir. Yan ödemeler 
ve ek ödemeler de yine sembolik rakam
lar haline gelmiştir. Mesela bugün devlet, 
polisine fazla mesai ücreti olarak saat ba
şına 90 lira gibi komik bir ödeme yapmak
tadır. Bildiğim kadarıyla bu, bir yabancı 
sigaranın bir teki için ödememiz gereken 
paradan daha az bir paradır. Yine ek ders 
ücretleri de bunun gibi çok sembolik ra
kamlarla ifade edilebilir. 

Bu şekilde ödemeler yapıp, bu me
murların emeğini, mesaisini küçük düşür
mektense, bu maksatlı ödemelerin yapıl-
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mayıp, bunların çözümü için, angarya sa
yılmayacak şekilde, ücretsiz bir formül bu
lunabilir. Bu şekilde çalıştırılmalarının da
ha doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığımı
zı ilgilendiren ve son günlerde kamuoyu
nu da ilgilendiren, onun gündemine giren 
bir başka konu da, yeminli serbest mal! 
müşavirlik konusudur. Bu konu son yıl
larda çok konuşuldu ve birtakım gelişme
lerin de sağlandığı kanaatindeyiz. Sanıyo
rum bu konuda bir kanun hükmünde ka
rarname hazırlandı, bu kararname imza
dan döndü. Şimdi ise Hükümetin, bu hu
susu bir kanunla çözme girişimi içinde ol
duğunu görüyoruz. Yeminli serbest malî 
müşavirlik kanununun bir an önce Yüce 
Meclisin gündemine girip, birtakım den
geleri sağlayarak bir sonuca bağlanması
nı temenni ediyoruz. Gerçekte bu husu
sun çözümünün, vergi denetiminin kolay
laşması, vergi gelirlerinin artırılması ve 
Maliye Bakanlığımızın yükünün hafifle
tilmesi açısından faydalı olacağını tahmin 
ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakan
lığıyla ilgili bir başka husus, 65 yaş maaş
larıyla ilgilidir. Gerçekten 65 yaşını aşmış, 
kimsesiz ve geçim sıkıntısı çeken vatandaş
larımızı devletimiz, uzun zamandan beri 
bir yardım anlayışı, sosyal devlet anlayı
şı, devlet baba anlayışı içerisinde, kanat
larının altına almış, himaye etmiş ve as
garî masraflarını karşılayabilecek bir öde
me yapagelmiştir. Ancak bu ödeme, enf
lasyonun etkisi altında çok komik ve sem
bolik bir hale gelmiştir. Sanıyorum bu va
tandaşlarımıza 6 bin lira gibi çok az bir 
miktar ödenmektedir ki, yetersizdir. Hat
ta, bir arkadaşımızın ifadesiyle bu para, 
çoğu kırsal kesimde, köyde yaşayan bu va
tandaşlarımızın kasabaya, kazaya inip pa
ralarını almaları için yapmaları gereken 
masraftan bile azdır. Bunun bu şekilde 

kalmasına gönlümüz razı değil. Sayın Ba
kanlığın bu konuya bir çözüm getirmesi
ni temenni ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizdeki 
tütün tarımıyla ilgili bir iki hususu da kı
saca ifade etmek istiyorum. 

Bugün halen ülkemizde 400 bin ci
varında olduğunu tahmin ettiğimiz Türk 
ailesi tütün üretimiyle iştigal etmekte ve 
hayatını tütün üretimiyle kazanmaktadır. 
Ayrıca, tütün sanayii, emek-yoğun bir sa
nayi olduğu için, büyük istihdam yaratan 
bir ekonomik faaliyettir. O bakımdan, bu
gün ülkemizde 3,5 milyon civarında insa
nımızın tütün üretimi ve tütün sanayiin
de hayatını kazandığını tahmin ediyoruz. 
Dış ticaretimizdeki yeri açısından da Türk 
tütüncülüğü fevkalade önemli bir ekono
mik alt sektörü oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tütün yöresinin 
sayın milletvekilleri daha iyi bilirler, tü
tün tarımı son derece zor bir faaliyettir. 
Zorluğuna rağmen, ne yazık ki, son yıl
larda tütün üreticisinin, emeğinin karşı
lığını alamadığını ve insanca yaşama hak
kına, gelir yetersizliği sebebiyle, ulaşama
dığını görüyor ve gözlüyoruz. 

Son yıllarda çokça duyduğumuz, 
"Kaliteli tütün, iyi para" sloganı bir al
datmacadan ibarettir. Gerçekten devlet A-
grad tütüne nispî olarak yüksek bedel öde
mektedir. Ancak ülkemizde, A-grad tütü
nün üretimi az olduğu gibi, Tekelin A-
grad tütün alımları da fevkalade düşük
tür. O bakımdan, eğer B-grad ve Kapa tipi 
tütünlere yüksek ücret verdiğinizi iddia 
edebiliyorsanız ve bu doğruysa, o zaman 
ancak tütün üreticisine hakkını verdiğinizi 
kabul edebiliriz. 

Bu nedenle biz, devletin ton yıllarda 
tütün üreticisini değil, tüccar ve ihracat
çıyı himaye ettiği, teşvik ettiği, destekle
diği iddiasmdayız. 

— 490 — 
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Son yıllarda Tekel ve tütün sektörü 
ile ilgili bazı önemli kararlar Türk tütün 
üreticisini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu 
önemli kararların başında Gümrük ve Te
kel Bakanlığının kaldırılması gelir. Bu 
önemli kararlardan bir başkası, tütün te
kelinin kaldırılmasıdır. Bir başka önemli 
karar, sigara ve tütün ithalatının serbest 
bırakılmasıdır. Bütün bunlar Türk tütün 
üreticisinin ve tütün alt sektörünün aley
hine olmuştur. Bilhassa Batı'da büyük si
gara şirketleri, sigara aleyhindeki propa
gandaların artması, sigara tüketiminin 
azalması sonucu sıkışmış halde iken, 
Türkiye'de bu gelişmelerin olması tered
dütler çağrıştırmaktadır. Üstelik bu çok 
önemli kararlar; tütün üretimimizle ilgili 
olarak Gümrük Bakanlığının kaldırılma
sı, tütün tekelinin kaldırılması, sigara ve 
tütün ithalatının serbest bırakılması gibi 
kararlar kamuoyunun tartışmasına açıl
madan, bu konuyla ilgili uzmanların gö
rüşleri dinlenmeden alınmış kararlardır. 
Bu kararlar, Özal ' ların kendi aralarında 
aldıkları kararlardır. 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, 
bugün ülkemizde maalesef tütün ekimi ve 
üretimi oldukça anlamı düşüşler göster
mektedir. Biz, bu sektörün himaye edilme
si, teşvik edilmesi ve korunması gerektiği 
görüşündeyiz. Bunun için, herşeyden ön
ce tütüne uygun fiyat uygulaması gerekir. 
Diğer taraftan maliyeti azaltıcı ve verim
liliği artırıcı tedbirlerin alınması gerekti
ği görüşündeyiz. 

Ülkemize yabancı tütün ve sigara it
halatı fevkalade zararlı olmuştur. Bu, her 
şeyden önce, b,üyük döviz kaybına sebep 
olmuştur. Son yıllarda yabancı sigaraya 
ödediğimiz paranın miktarı -yıllık olarak-
sanıyorum 350-400 milyon dolar gibi bir 
büyüklüğe ulaşmıştır. Türk insanı yabancı 
sigaraya bağımlı hale getirilmiştir; kendi
ne has tekniklerle soslu olarak üretilen ya

bancı sigaralar, Türk insanını bağımlı hale 
getirmiştir. Bugün yabancı sigara tüketi
mi -bizim tahmin ve tespitlerimize göre-
yüzde 30'lara ulaşmıştır ve bu oran yük
selmektedir. O bakımdan, bu konuda ye
ni yönelimlere, yeni politika ve tedbirlere 
ihtiyaç olduğu görüşündeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Demir, 5 dakika
nız kaldı. 

İBRAHİM D E M İ R (Devamla) — 
Teşekkür ederim, ben de bağlamak üze
reyim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak 
şunu ifade etmek isterim ki, 1989 yılı kon
solide devlet bütçesinin toplumun ve eko
nominin sıkıntılarına çare olması müm
kün değildir. Bu bütçeyle, bugün bir nu
maralı mesele olarak addettiğimiz enflas
yon düşürülemez. Bu bütçeyle ekonomi
nin düzlüğe çıkması mümkün değildir. 
Esas karakteri borç ödeme olan bu büt
çeyle, borç ödemeleri dahi zor yapılır. Bu 
bütçe bir kalkınma bütçesi, bir hizmet 
bütçesi değil, olsa olsa bir hayatı idame 
bütçesi olabilir. Eğer Yüce Meclisin tas
vibine mazhar olursa, biz yine de bu büt
çenin ve Maliye Bakanlığı 1989 yılı büt
çemizin memleketimize ve Bakanlığımıza 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. 

Sözlerimin sonunda hepinize, par
tim, grubum ve şahsım adına tekrar say
gılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Demir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mustafa Dinek; b u y u r u n efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP G R U B U ADINA MUSTA
FA DİNEK (Konya) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 1989 Malî Yı-
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lı Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmelerinin 
sonuna gelmiş bulunuyoruz. Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Bütçesi hakkındaki 
Anavatan partisinin görüşlerini belirtmek 
üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle gru
bum ve şahsım adına saygılarımı sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; dünya
nın pek çok parlamenter demokrasilerin
de ve Türkiye'de devlet bütçeleri, siyasî ik
tidarların görüş ve düşüncelerini yansıt
maları bakımından, görüşülen ve tartışı
lan konuların başında gelmektedir. Çün
kü, bütçeler, ekonomik ve siyasal politika
ların uygulanmasında önemli bir araç 
fonksiyonuna sahiptirler. Bu yönüyle ge
rek bütçe görüşmeleri, gerekse bütçe uy
gulamaları sürekli ilgi ve eleştiriye açık bu
lunmaktadır. Dolayısıyla, Hükümetimiz 
tarafından hazırlanan bütçemizin de tar
tışılmasının, doğal karşılanması gerekir. 
Zira, şurası unutulmamalıdır ki, icraatın 
olduğu yerde eleştiri de vardır. Yine şu
rası da açıktır ki, eleştirmek, icraattan da
ha kolaydır. Zor olan, yapabilmektir. İşte 
bizim iktidarımız da, son beş yıllık olum
lu icraatı nedeniyle muhalefet partileri ta
rafından eleştirilmektedir. Biz, bu duru
mu anlayışla ve doğal karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 1989 
Malî Yılı Bütçesi hazırlanırken, hem dün
ya konjonktürü ve hem de Türkiye'nin 
içinde bulunduğu şartlar göz önünde tu
tulmuştur. Ekonomik ve sosyal politikala
rın siyasî görüşümüz doğrultusunda ve 
uyumlu bir şekilde uygulanmasına azamî 
gayret gösterilmiştir. 1989 Malî Yılı Büt
çe Tasarısında, kuruluşlara sağlanması 
programlanan toplam kamu kaynağının 
büyüklüğü de dikkate alınarak, 1989 yılı 
programının hedefleri doğrultusunda ye
terli kaynak tahsis edilmiştir. 1989 yılı eko
nomik hedefi, tasarrufların teşviki ve is
tikrar içinde büyüme olarak benimsenmiş

tir. Dolayısıyla, büyüme hızı, fiyat defla-
törü, yatırımlar, para arzı, kredi hacmi, 
ithalat, ihracat gibi makro ekonomik bü
yüklükler bu esasa göre tespit edilmiştir. 
Gerçekten 1989 malî yılı bütçesi de, daha 
önceki bütçeler gibi ekonomik ve sosyal 
politikalar paketinin önemli bir aracı ol
ma özelliğini korumuştur; yani, Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planının son yılı olan 
1989 yılına ilişkin bütçe, plan hedefleri 
doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Yüce Meclisin değerli üyejeri; 1989 
bütçesi büyüklükleri hakkında rakamlar 
vermeden önce, Türk ekonomisinde elde 
edilen gelişmeleri özetlemek istiyorum. 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında he
deflenen ortalama büyüme hızı yüzde 6,5 
olduğu halde, planın ilk 4 yılında bu he
def aşılmış olup, yüzde 6,9 olması beklen
mektedir. Bu plan dönemindeki yüzde 
2,4'lük nüfus artışı yanında ve özellikle 
dünya ekonomisindeki gelişmeler karşısın
da elde edilen büyüme hızı, gerçekten 
önemli bir gelişmeyi ifade etmektedir. 

Konuya sektörler açısından baktığı
mızda, özellikle sanayi sektöründe plan
lananın üstünde bir sonuç ortaya çıkmak
tadır. Öngörülen büyüme hızları tarım 
sektöründe yüzde 3,6, hizmetler sektörün
de yüzde 6,5, sanayi sektöründe yüzde 7,5 
olduğu halde, ilk 4 yılda varılması bekle
nen sonuçlar sırasıyla; tarlm sektöründe 
yüzde 4,6'ya, hizmet sektöründe yüzde 
6'ya ve sanayi sektöründe yüzde 8,7'ye 
ulaşmaktadır. Tarım ve sanayi sektörlerin
de planlananın üzerinde elde edilen so
nuçlar, ekonomide gerçek bir üretim ar
tışını ifade etmektedir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Konuya, tamamlamak üzere olduğu
muz 1988 yılı açısından baktığımızda, ay
nı olumlu gelişmeleri görmekteyiz. Şöyle 
ki : 
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1988 için öngörülen yüzde 5 büyüme 
hızının yüzde 6,5 olarak gerçekleşmesi 
beklenmektedir. Özellikle sanayi sektörün
de 1988 faktör fiyatlarıyla yüzde 9,4 ora
nında bir gelişmenin ortaya çıkacağı tah
min edilmektedir. Artık, sanayi sektörü 
ekonomide yüzde 27'lik paya ulaşarak, 
yönlendirici sektör olma yolunda rol üst
lenmektedir. Özellikle imalat sanayiinde 
önemli artışların sağlanması, bu sonucu 
ortaya çıkarmış bulunmaktadır. 

Anavatan Partisi İktidarı döneminde 
Türkiye'nin dışa açılması, dış ticarette ola
ğanüstü başarılı sonuçların elde edilme
si, inkâr edilmeyecek bir gerçektir. İhra
catımızda ve ithalatımızda sağlanan geliş
meler artık dış ticaret açığı kavramını 
unutturma yönündedir. Bu gelinmenin ya
nında, özellikle turizmdeki patlamayı da 
göz ardı etmemek gerekir. 

Cari işlemler dengesi açığının gide
rek azaldığı 1987 yılında, cari işlemler 
dengesi açığının döviz gelirlerine oranının 
giderek düştüğü açıktır. 

Özellikle, dünyada giderek artan eko
nomik entegrasyon ve tam üyelik için 1987 
Nisanında başvurduğumuz Avrupa Top
luluğu karşısında dışa açılmanın kesin bir 
zorunluluk olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Korumacı yüksek duvarlar arkasında it
hal ikamesine yönelik ekonomik politika
ların artık terkedildiği görülmektedir. Do
layısıyla, dışa açılmak ve rekabet koşulla
rını sağlamak gerekmektedir. İşte Anava
tan İktidanmız döneminde bu gelişmeler 
sağlanmıştır. Türkiye, dünya ticareti için
deki payını giderek artıran, artık sanayi 
ürünleri başta olmak üzere, sayısı binleri 
bulan mal türünü çok çeşitli ülkelere ih
raç edebilen bir ülke olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türk 
ekonomisinde sağlanan büyüme hızı, pa
rasal büyüklükleri de etkilemiştir. Ekono
mik politikalarda, para ve kredi politika

larına da ağırlık verilmiş, özellikle 1988 yı
lında para ve kredi hacmi daraltılarak, 
emisyonun enflasyonist etkisi giderilmeye 
çalışılmıştır. 

Bu noktada şu hususu özellikle belirt
mekte yarar görüyorum : Türkiye'de fi
yatlar genel seviyesinin beklenenin üzerin
de artışların ortaya çıkmasında, özellikle 
planlananın üzerinde büyüme hızının 
önemli bir etkisi olduğunu vurgulamak is
tiyorum. Yüksek oranda büyüme hızı, 
özellikle iç üretimin dış pazarlara yönel
mesi, büyük kamu yatırımları, nüfus ar
tışı gibi nedenler, fiyatlar genel seviyesin
de artışlara neden olmuştur. Bir anlam
da, Türkiye'de yüksek büyüme hızının be
deli olarak fiyat artışları da ortaya çıkmış
tır. Ancak, fiyatlar genel seviyesini makul 
seviyede tutmak amacıyla, talebi kısıcı ve 
tasarrufu teşvik edici faiz politikalarına 
ağırlık verilmiş, Öte yandan, özellikle üre
timi, yani arzı artırıcı tedbirlere de baş
vurulmuştur. Türkiye'de özellikle sanayi 
sektöründe kapasite kullanımının giderek 
yükselmesi bunun en açık bir delilidir. Do
layısıyla, çok ani frenle fiyatları hızla dü
şürmek, büyümekten vazgeçmek demek
tir. Türkiye, her iki tercihi de telif etmek, 
uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek duru
mundadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; Türk ekonomisinin kalın çizgi
lerle genel bir anotomisini çizdikten son
ra, 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ile ilgili açıklamalara geçmek istiyorum. 

1989 Mal! Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısı, bir yandan enflasyonla mücadeleyi 
esas amaç olarak belirlerken, diğer yan
dan da, yüzde 5 olarak programlanan bü
yüme hızını gerçekleştirmeye yöneliktir. 
Bu bütçeyle, hızlı bir yapısal değişme için
de bulunan ekonomimizde, ulusal kaynak
ların en etkin ve verimli bir biçimde kul
lanılması sağlanarak, altyapının yenilen
mesi ve geliştirilmesi, mal ve hizmetlerin 
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üretiminin artırılması, gelir dağılımının 
iyileştirilmesi, sosyal adaletin yaygınlaştı
rılması, bölgesel dengesizliklerin gideril
mesi ve devlet daire ve kurumlarının top
luma sundukları hizmetlerin düzeyinin 
yükselmesi hedef alınmıştır. (ANAP sıra
larından alkışlar) , 

1989 yılında; gayri safî millî hâsıla
nın yaklaşık 161,5 trilyon lira, büyüme hı
zının yüzde 5, zımnî fiyat deflatörünün 
yüzde 49, ithalatın 16,3 milyar dolar, ih
racatın 12,5 milyar dolar, turizm gelirle
rinin 2,6 milyar dolar, yurt içi tasarrufla
rın gayri safî millî hâsılaya oranının yüz
de 26,1, toplam sabit sermaye yatırımının 
gayri safî millî hâsılaya oranının yüzde 
24,7, cari işlemler açığının sadece 235 mil
yon dolar olarak gerçekleşmesi beklen
mektedir. 

1989 malî yılı konsolide devlet bütçesi 
32 trilyon 920 milyar lira olarak bağlan
mıştır. Bunun, 22 trilyon 720 milyar lira
lık bölümünü genel bütçe, 5 trilyon 68 mil
yar liralık bölümünü de katma bütçe öde
nekleri oluşturmakta olup, katma bütçeli 
idarelere 4 trilyon 868 milyar liralık Ha
zine yardımı yapılması öngörülmektedir. 

Konsolide bütçe ödeneklerinin 7 tril
yon lirası personel, 4 trilyon 240 milyar li
rası diğer cari, 5 trilyon 286 milyar lirası 
yatırım ve 16 trilyon 394 milyar lirası da 
transfer harcamaları için ayrılmıştır. Bun
ların toplam içindeki payları; personel gi
derleri için yüzde 21,3, diğer cari giderler 
için yüzde 12,9, yatırım harcamaları için 
yüzde 16, transfer harcamaları için yüz
de 49,8 olmaktadır. 

Personel harcamaları, kamu görevli
lerinin durumlarının iyileştirilmesi ve fi
yat artışlarına karşı korunması yönünden 
planlanmıştır. Hükümetimiz döneminde 
ilk kez 1984 yılında, yılda iki kez katsayı 
belirlenmesi esası benimsenmiştir, iktida
rımız döneminde kamu görevlilerinin ay

lıkları, vergi iadeleri, konut edindirme yar
dımları dikkate alındığında, fiyat artışla
rının üzerinde olduğu görülecektir. Kamu 
görevlilerinin genelde tazminatları, özel
likle öğretmenlerin ve yargı mensupları
nın gelirleri büyük oranda artırılmıştır. 

Transfer harcamalarının önemli bir 
kısmı, devletin iç ve dış borç ve faizleri
nin zamanında ödenebilmesi için ayrılmış
tır. Aynı şekilde Emekli Sandığına yardım 
için, vergi iadeleri için ödenek ayrılmıştır. 

Yatırım harcamalarına gelince : 

Anavatan İktidarı olarak amacımız, 
iktidarımız döneminde başlatılan yatırım
lar ile tamamlanmak üzere olan yatırım
ları bitirebilmek olduğu için, bütçe öde
nekleri de buna göre konulmuştur. Özel
likle, Türk ekonomisinin çehresini değiş
tirecek olan GAP Projesi kapsamındaki 
yatırımlara büyük ağırlık verilmiştir. Ni
tekim, toplam konsolide yatırım ödenek
lerinin yüzde 32,4'ü su işlerine, yüzde 
13,2'si köy hizmetlerine, yüzde 10,9'u ka
rayollarına ve yüzde 6,6'sı üniversiteleri
mize ayrılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütçelerde birtakım harcamaların öngö
rülmesi yeterli değildir. Önemli olan, büt
çe harcamalarını sağlam kaynaklarla fi
nanse etmektir. İşte, 1989 yılı bütçesi, bu 
espriden hareketle hazırlanmıştır; kalkın
ma planı, yıllık programları, fiyat hareket
leri, vergi gelirleri dikkate alınmıştır. 

1989 yılı konsolide bütçe gelirinin 28 
trilyon 440 milyar liraya ulaşması beklen
mektedir. Konsolide bütçe gelir tahmin
leri içinde vergi gelirleri 24 trilyon 370 mil
yar, vergi dışı normal gelirler 1 trilyon 900 
milyar, özel gelirler ve fonlar 1 trilyon 970 
milyar, katma bütçe gelirleri 200 milyar 
lira olarak yer almaktadır. Buna göre, 
1989 malî yılı konsolide bütçe açığı 4 tril
yon 480 milyar lira olarak ortaya çıkmak
tadır ki, bu tutar, gayri safî millî hâsıla-
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nm yüzde 2,8'lLk bir kısmını ifade etmek
tedir. Böylesine bir performans içinde bu 
açığı normal karşılamak gerekir. 

1989 bütçe gelirleri içinde en büyük 
payı vergi gelirleri oluşturmaktadır. Ver
giler, bütçenin sağlam kaynaklarla finans
manında en büyük paya sahip bulunmak
tadır. Yine bir önceki yıla göre en büyük 
artış vergi gelirlerine ait olup, bu oran 
yüzde 67,2'dir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan İktidarı dönemi, özellikle ver
gicilikte başarılan reformlar dönemidir. 
Maliye politikasının en önemli araçların
dan biri olan vergiler konusunda gerçek
ten son beş yıla sığmayacak ölçüde adım
lar atılmıştır. Türk vergi sistemi basit, ko
lay, anlaşılabilir ve çağdaş bir yapıya ka
vuşturulmuştur. Örneğin; bir Katma De
ğer Vergisine 1985 yılında geçiş ve alınan 
sonuçlar, 1950 sonrası Türk vergi sistemi
nin en büyük reformudur. Artık çeşitli ül
kelere KDV deneyimimizi anlatır, çeşitli 
ülkeler tarafından dikkatle izlenir hale gel
dik. Böylesine bir başarıyı sağlamada bel
ge düzenini iyileştirmenin ve "Ücretlile
re vergi iadesi'' sisteminin büyük katkısı 
olmuştur. Katma Değer Vergisinin kamu
oyuna en iyi şekilde anlatılabilmesi, vatan
daşlara en iyi şekilde benimsetilebilmesi 
için yoğun çaba sarf edilmiştir. 

Vergi sistemimizde 1984 sonrasında 
çeşitli yasal ve idarî düzenlemeler yapıl
mıştır; vergi dairelerinde personel sayısı 
artırılmış, ücretlerinde artış sağlanmış, 
vergi idaresinde otomasyona gidilmiş, ver
gi dairesinde çalışan personelin eğitimine 
büyük ağırlık •verilmiştir. 

İşte, vergi sisteminde yapılan yasal ve 
idarî düzenlemeler sonucunda vergi gelir
lerinde büyük artışlar sağlanmıştır. Biraz 
sonra size sıralayacağım rakamlar ve oran
lar, bu gelişmeyi açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır. 

Konsolide bütçe gelirleri tahsilatı : 
Gelirin türü : 
Vergi gelirleri; 1984 yılında 2 trilyon 

372 milyar, 1985 yılında 3 trilyon 829 mil
yar, 1986 yılında 5 trilyon 972 milyar, 1987 
yılında 9 trilyon 51 milyar; 

Vergi dışı normal gelirler; 1984 yılın
da 279 milyar, 1985 yılında 444 milyar, 
1986 yılında 554 milyar, 1987 yılında 756 
milyar; 

Özel gelirler ve fonlar; 1984 yılında 
76 milyar, 1985 yılında 123 milyar, 1986 
yılında 82 milyar, 1987 yılında 18 milyar; 

Diğer gelirler; 1984 yılında 14 milyar, 
1985 yılında 13 milyar, 1986 yılında 20 
milyar, 1987 yılında 67 milyar; 

Katma bütçe gelirleri; 1984 yılında 
62,5 milyar, 1985 yılında 197 milyar, 1986 
yılında 523 milyar, 1987 yılında 550 mil
yar lira olmuştur. 

Görüldüğü gibi, konsolide bütçe ge
lirlerinin çok büyük bir kısmı vergi gelir
lerinden oluşmaktadır. Bu oran yüzde 84 
ile yüzde 86,7 arasında değişmektedir. 

1984 ve daha sonraki yıllar itibariyle 
bütçe kanunlarında öngörülen vergi gelir
leriyle gerçekleşen tahsilat miktarları ve 
oranları şöyledir : 

1984 yılı bütçe kanununda öngörülen 
vergi tahsilatı 2 trilyon 476 milyar, yıl so
nu tahsilatı 2 trilyon 372 milyar lira; ger
çekleşme oranı yüzde 95,8'dir. 

1985 yılı bütçe kanununda öngörülen 
vergi tahsilatı 3 trilyon 584 milyar, yıl so
nu tahsilatı 3 trilyon 829 milyar lira; ger
çekleşme oranı yüzde 106,8'dir. 

1986 yılı bütçe kanununda öngörülen 
vergi tahsilatı 5 trilyon 750 milyar, yıl so
nu tahsilatı 5 trilyon 972 milyar lira; ger
çekleşme oranı yüzde 103,3'tür. 

1987 yılı bütçe kanununda öngörülen 
vergi tahsilatı 8 trilyon 860 milyar, yıl so-
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nu tahsilatı 9 trilyon 51 milyar lira; ger
çekleşme oranı yüzde 102 'dir. 

1988 bütçe kanununda tahmin edilen 
vergi tahsilatı 15 trilyon 100 milyar, yıl so
nu tahsilatı 15 trilyon 100 milyar liradır; 
gerçekleşme yüzde 100'dür. 

Görüldüğü üzere, bütçe kanunların
da öngörülen hedeflerle gerçekleşmeler 
arasında önemli bir sapma yoktur. Küçük 
puanlarla son üç yılda bütçe hedefinin 
aşılması ise, yapılan tahminlerin gerçekçi 
olduğunu göstermektedir. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Vergi gelirleri içindeki ilk sırayı Ge
lir Vergisi almakta olup, bunu Katma De
ğer Vergisi, Kurumlar Vergisi izle
mektedir. 

1984-1987 yıllarında alınan vergilerin 
payları şöyledir : 

Verginin türü : 
Gelir Vergisi; 1984 yılında 45,1, 1985 

yılında 34,6, 1986 yılında 35,4, 1987 yı
lında 34,2 oranında paya sahiptir. 

Gider Vergileri : 1984 yılında 20,6. 
(İleriki yıllarda kaldırıldığından yoktur.) 

Katma Değer Vergisi; (Bilindiği üze
re 1985 yılında yürürlüğe konulmuştur) 
1985 yılındaki payı 28,1, 1986 yılındaki pa
yı 29,2, 1987 yılındaki payı 31,3'tür. 

Kurumlar Vergisi; 1984 yılındaki pa
yı 11,4, 1985 yılındaki payı 11,7, 1986 yı
lındaki payı 15,9, 1987 yılındaki payı 
14,7'dir. 

Diğer vergiler 1984 yılında 22,9 
(Bunda KDV ve ileriki yıllarda yürürlük
ten kaldırılan vergiler bulunmamaktadır); 
1985'te 25,6; 1986'da 19,7; 1987'de 
19,8'dir. 

BAŞKAN — Sayın Dinek, diğer ha
tibe zaman bırakacak mısınız, yoksa to
parlayacak mısınız? 

MUSTAFA DİNEK (Devamla) — 
Diğer arkadaşım benden kalan zamanı 
kullanacak efendim. 

Öte yandan, vergi gelirlerindeki yıl
lık artışlar aynı yılın fiyat artışlarıyla kar
şılaştırıldığında olumlu, gelişmeler gözlen
mektedir. Özellikle son üç yılda vergi ge
lir artış oranı, toptan eşya fiyatları endek
sini aşmış bulunmaktadır. Şimdi size ve
receğim rakamlar, bu gerçeği açık bir şe
kilde ortaya koymaktadır. 

Yıllar itibariyle, bir önceki yıla göre 
1984'de, vergi gelirlerinde artış oranı 22,6; 
toptan eşya fiyatları endeksi artış oranı 
yüzde 52; fark eksi 29,4'dür. 1985 yılın
da, bir önceki yıla göre vergi gelirleri ar
tış oranı 61,4; toptan eşya fiyatları endek
si artış oranı yüzde 38,2; fark artı 23,2. 
1986 yılında, bir önceki yıla göre vergi ge
lirleri artış oranı yüzde 56, toptan eşya fi
yatları endeksi artış oranı yüzde 24,6; fark 
artı 31,4'dür. 1987 yılında bir önceki yıla 
göre vergi gelirleri artış oranı 51,5; toptan 
eşya fiyatları endeksi artış oranı 48,9; fark 
artı 2,6'dır. Toptan eşya fiyatları endeksi 
artış oranları Devlet İstatistik Enstitüsü 
rakamlarıdır. 

Aynı şekilde vergi gelirlerindeki ar
tış oranlarını, cari ve sabit fiyatlarla ele al
dığımızda da, olumlu bir tablo ortaya çık
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın sonunda, vergi ile ilgili ve il
ginç bulduğum tabloyu gözler önüne ser
mek istiyorum. 

Konsolide bütçenin, transfer harca
maları arasında yer alan faiz ödemeleri 
dikkate alınmadığında, vergi gelirlerinin 
konsolide bütçe giderlerini karşılama 
oranlarının giderek arttığı görülmektedir. 
Bu oran 1984 yılında yüzde 70,9 iken, 
1985 yılında yüzde 81,1; 1986 yılında yüz
de 85,5; 1987 yılında yüzde 86 ve 1988 yı-
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lında yüzde 92,5'e yükselmiş bulunmak
tadır. Konuya 1989 bütçesi açısından bak
tığımızda bu oranın yüzde 107,14'e ulaşa
cağı öngörülmektedir. Yani, bu ilginç so
nuç şunu göstermektedir ki, eski yılların 
borçları ile ilgili faiz ödemeleri olmasa, 
1989 yılını kendi şartları ile yaşayabilsek, 
tek başına vergi gelirlerimiz devletimizin 
bütün giderlerini karşılayacak ve de arta
cak seviyeye ulaşacaktır. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; sizlere, ana çizgileriyle, 1989 yı
lma girerken Türk ekonomisini ve 1989 yı
lı bütçesini aktarmaya çalıştım. 1989 büt
çesi istikrar içinde büyümeyi hedef alan, 
tasarrufa büyük önem veren bir bütçedir. 
1989 bütçesi ekonomik kalkınma hamle
mizin sürdürülmesi yolunda gerçekçi bir 
bütçedir. 

1989 yılı bütçemizin ülkemize, mille
timize ve memleketimize hayırlı olmasını 
Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, hepinize en 
derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Dihek. 

Sayın Şamil Kazokoğlu; buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AHMET 
ŞAMİL KAZOKOĞLU (Bolu) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1989 ma
lî yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi 
Grubu adına konuşmama başladığım şu 
anda, sizlere olan derin saygımı tekrar et
mekten büyük gurur ve şeref duymakta
yım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri,. alkışlar) 

Konuya başka bir açıdan bakarak ko
nuşmamı sürdüreceğim : Evet, önümüz
deki sene de gümrük kapılarından 25 mil
yar dolar civarında mal, 8,5 milyon insan 

ve 3 milyon araç girip çıkacaktır. Ülkemi
zin yoğun şekilde dışa açıldığı bu dönem
de, gümrüklerimize de önemli görevler 
düşmektedir. 

1988 yılında Gümrükler Genel Mü
dürlüğünün faaliyetleri maddî, idarî ve 
hukukî altyapı düzenlemeleri olarak üç 
alanda yürütülmüştür. Bu hususta yürü
tülen çalışmalar şu şekilde özetlenebilir; 
Gümrük idarelerinin daha verimli ve da
ha etkili hizmet vermesi için gayretler üç 
alana tasnif edilmiştir. Bunlar, hizmet bi
naları, bilgisayarlaşma ve haberleşmedir. 
Hizmet binaları alanında İçerenköy'de 
Erenköy Gümrük Tesisleri adıyla ülkemi
zin en büyük ve modern gümrük kapıları 
faaliyete geçirilmiştir. Mersin'de Başmü
dürlük binası inşaatı tamamlanmış ve hiz
mete açılmıştır. Aynı şekilde, Tekirdağ ve 
Çerkezköy'de inşaatı devam eden gümrük 
müdürlükleri binalarının inşaatları ta
mamlanmıştır. 

Yine, bilindiği gibi, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği ile, ilk kez sınır ka
pısı olarak Sarp'da, Sarp Gümrük Mü
dürlüğü hizmetleri için, Sarp gümrük te
sisleri tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. 

Türkiye'nin olduğu kadar, Avrupa'
nın da Ortadoğu giriş ve çıkış kapısı olan 
ve günde beş bin aracın geçtiği Habur Sı
nır Kapısının ve Avrupa Topluluğuna üye
liğimiz sırasında daha da önem kazana
cak olan ipsala Sınır Kapısının genişlet
me ve inşaat çalışmaları devam et
mektedir. 

Transit araç trafiğinin bilgisayar ara
cılığıyla ve on-line sistemiyle izlenmesi 
için, ülke çapında kullanılmakta bulunan 
bilgi işlem ağı, Gürbulak Sınır Kapısının 
sisteme dahil edilmesiyle, bu yıl sonuna 
kadar tamamlanmış olacakta'. 1988 yılın
da ipsala, Kapıkule, Habur, Mersin, Ta-
şucu, Adana, Cilvegözü, İskenderun, Ön-
cüpınar ve Sarp gümrüklerine bilgisayar 
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sistemleri konulmuş ve on-line olarak bir
birlerine bağlanmışlardır. 

Bu yıl sonunda, ülkemizde iki milyo
na yakın transit araç, bilgisayar aracılığıy
la izlenir hale gelecektir. Gümrük idare
lerince yapılan işlemlerin, bilgisayar kul
lanımı yoluyla gerçekleştirilmesi konusun
da, uzun süreden beri yapılan çalışmalar 
belli bir aşamaya gelmiş ve bunun sonu
cu olarak gümrük giriş beyannameleri ye
niden düzenlenmiştir. Bu hususta, ayrıca 
kullanıcılar için, gümrük giriş beyanna
mesi düzenleme kılavuzu hazırlanmıştır. 

Bu proje çerçevesinde, gümrük işle
rinde kullanılacak yeni beyannameler ve 
bu beyannamelerle ilgili izahnameler ko
nusunda gümrük personeliyle Ankara'da 
bulunan gümrük komisyoncularına ve 
nakliye firma ve acentaları temsilcilerine 
eğitim kursları verilmiştir. 

Yeniden düzenlenen gümrük giriş be-
yannamesiyle tarh, tahakkuk kâğıdının 
kullanımı ve bu beyannameler konusu iş
lemlerin, bilgisayarla yapılması uygulama
sına 19 Eylül 1988 tarihinde, Ankara Esen-
boğa Kargo Gümrük Müdürlüğünde baş
lanmış olup, istanbul Erenköy'de faaliye
te geçirilmesi çalışmaları sona erdiril
miştir. 

İlgili kamu kurumlarıyla meslek ku
ruluş ve odalarının da görüşleri alınmak 
suretiyle, gümrük çıkış beyannamesi ye
niden düzenlenmiş, basımı aşamasına gel
miştir. 1988 yılı sonuna kadar, gümrük çı
kış işlemlerinde de bilgisayar kullanımına 
Ankara Esenboğa ve İstanbul Erenköy 
gümrüklerinde başlanacaktır. 

Gümrük Kanunu gereğince, yurt dı
şında çalıştıktan sonra, ülkemize vergisiz 
ev eşyası getirme hakkını haiz olanların ta
kibi açısından, transit bilgisayarı yerleşti
rilen tüm gümrük kapılarında bir bilgisa
yar sistemi kurulmuştur. Kapıkule'de 
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oluşturulan naklihane kütüğüne, diğer 
gümrük kapılarından naklihane yapanlar 
da kaydedilmekte ve Kapıkule bilgisaya
rı, naklihane konusunda merkez olarak 
çalıştırılmaktadır. Böylece, mükerrer ve 
usulsüz naklihane olayları, ciddî şekilde 
kontrole tabi tutulmuş olmaktadır. 

Transit araç bilgisayarı kurulan tüm 
gümrük kapılarımıza, çeşitli kaçakçılık 
olaylarına karışmış olan, aranan ve yurt 
dışına çıkışı tahditli bulunan nakil araç
ları kaydedilmekte ve bu alanda bilgisa
yar kontrolünden yararlanılmaktadır. 

Son yıllarda büyük ölçüde gelişen dış 
ticaret hacmine paralel olarak, ithalat ve 
özellikle ihi'acat işlemlerinin, daha çabuk 
ve kolay şekilde yapılması amacıyla, tüm 
gümrük idareleri arasındaki en seri haber
leşme ağının kurulmasını teminen, mev
cut 40 adet olan faximile cihazına ilave
ten 135 adet yüksek kapasiteli yeni fâxi-
mile cihazı satın alınmıştır. Fax cihazları, 
genel müdürlük, gümrükler başmüdür
lükleri ve gümrük müdürlüklerine monte 
edilerek Haberleşme ağı tamamlanmıştır. 
Tüm gümrük idareleri fax bağlantısına so
kulmuş olup, dış ticaretin gerektirdiği hız 
ve esnekliğe ayak uydurulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;-

1988 yılında gümrük idaresinin idarî alt
yapısının düzenlenmesi çalışmalarına da 
hız verilmiştir. Gümrük idaresinin taşra 
teşkilatı, gümrük hizmetlerinin özelliğinin 
gerektirdiği dinamizm ve çabukluk yanın
da, ekonomi ve dış ticaret üzerindeki et
kisi de göz önüne alınarak, 175 gümrük 
idaresinin görev ve yetkileri, günümüz 
şartlarına göre yeniden gözden geçirilmiş 
ve gümrük idarelerinin sınıfları yeniden 
düzenlenmiştir. Ayrıca, Gaziantep, Antal
ya ve Malatya Gümrükleri Başmüdürlük
leri kurulmuştur. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü
ne bağlı olarak hizmetlerini sürdüren Sa-
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lıpazarı ve Karaköy'deki Gümrük İdare
leri, İstanbul'un trafik sıkışıklığı göz önü
ne alınarak, daha iyi hizmet sunabilmek 
amacıyla, bakanlıkça devralınan Erenköy 
Gümrük Tesisleri ile Halkalı'ya taşınmış 
ve gümrük hizmetleri şehiriçi trafiğinden 
uzaklaştırılmıştır. 

Ankara'da, Habur 'da , Sakarya'da, 
Mersin'de, Bolu'da, Kahramanmaraş ' ta, 
Düzce'de, Bilecik'te yeni gümrük idare
leri kurulmuş ve hizmet verir hale gelme
leri için altyapı çalışmaları tamamlan
mıştır. 

Gümrük idaresi ile vatandaş arasın
da köprü vazifesi gören gümrük komis
yoncularının sınavı, beş yıllık aradan son
ra yapılmıştır. Gümrük komisyonculuğu
n a ! 520, gümrük komisyoncu yardımcı
lığına 1 870 kişi talip olmuş; gümrük ko
misyonculuğunu 14, gümrük komisyoncu 
yardımcılığını 174 kişi kazanmıştır. 

Gümrük idaresinde, terfi ve yüksel
me mekanizmasının imtihan sistemine 
bağlanması sonucu, 1988 yılında yapılan 
3 gümrük müdürlüğü, 3 şube müdürlü
ğü, 3 müdür yardımcılığı ve şeflik sınavı
na toplam 816 kişi katılmış; 14 kişi güm
rük müdürlüğü ve şube müdürlüğü, 41 ki
şi müdür yardımcılığını ve 21 kişi şef sı
navını kazanmış olup, atamaları kura ile 
yapılmıştır. Bu suretle yükselme ve atama
larda adil ve objektif kriterler uygulan
mıştır. 

Tüm gümrük idarelerinde tescil edi
lip, kapatılan giriş ve çıkış beyannamele
rinin birer örneği, istatistikî amaçlarda 
kullanılmak üzere, Gümrükler Genel Mü
dürlüğü İstatistik Şubesinde toplanmaya 
başlanmıştır. Türkiye'ye giriş yapan ve 
Türkiye'den çıkış yapan araç ve yolcu sa
yısı ile gümrük idarelerinde tescil edilen 
giriş beyannamesi, çıkış beyannamesi, 
transit aktarma beyannamesi ile nakliha-
ne adetlerine ilişkin bilgiler bir merkezde 

toplanarak, istatistikî bilgiler haline geti
rilmiş, bu konuda gerek taşrada, gerekse 
Genel Müdürlükte idarî organizasyona gi
dilmiştir. 

Gümrük vergi ve resimlerinin mer
kezde toplanması ve değerlendirilmesi için 
yürütülen faaliyetler sona erdirilmiş, ye
ni fax sistemi aracılığı ile her ayın onun
cu gününde, geçmiş aya ait tüm dış tica
ret vergileri tutarları elde edilmeye başlan
mıştır. Bakanlık adına, Gazi Üniversitesi 
Gümrük bölümünde burslu öğrenim gö
ren öğrenciler ile Bakanlıkta görevli per
sonele yabancı dil eğitimi vermek amacıy
la, masrafları Bakanlıkça karşılanmak su
retiyle, Gazi Üniversitesi bünyesinde ya
bancı dil laboratuvarı kurulmuş ve üniver
siteyle ortak çalışma imkânı yaratılmıştır. 
Önümüzdeki dönemde, Avrupa Toplulu
ğu üyeliği de nazara alınarak; özellikle 
muayene memurlarının yabancı dil eğiti
mine büyük önem verilmektedir. Bu yılın 
ilk 9 ayında, genel müdürlük merkez ve 
taşra teşkilatında görevli 342 memura, 
hizmetiçi eğitim programları çerçevesin
de kurs verilmiştir. Müstakbel Avrupa 
Topluluğu üyeliği de nazara alınarak dü
zenlenen bu kurslara, artan bir hızla de
vam edilmektedir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; konumuz ile ilgili olarak hukukî alt
yapı çalışmalarına gelince : 1988 yılında, 
gümrük uygulamalarının altyapısınt teş
kil eden gümrük kanunu üzerinde çalışıl
mış ve bu kanunu; dış ticaret ve kambiyo 
rejimleriyle paralel hale getirecek değişik
lik çalışmaları tamamlanmıştır. Kanun ta
sarısının Bakanlar Kumluna sevk edilmesi 
çalışmaları sona erdirilmek üzeredir. Di
ğer yandan, Gümrük Kanununun uygu
lamasına dair gümrük yönetmeliği, güm
rük ihtiyaçları nazara alınarak, 12 defa de
ğişikliğe tabi tutulmuştur. Gümrük idare
sinde şeffaflık ve uygulama birliği sağla
mak üzere, 1988 yılının ilk 10 ayında 159 
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adet genelge yayınlanmış ve uygulayıcıla
rın ve gümrük idaresinin istifadesine su
nulmuştur. 

1988 yılı içinde, Avrupa Topluluğuy
la ilişkilerimiz nazara alınarak, iki adet ki
tap yayınlanmış, bir adet de izahnamenin 
yayım hazırlıkları sona erdirilmiştir. Ki
taplardan ilki, 1988 yılı ithalat Rejimi Ka
rarma Göre, Avrupa Topluluğu Kanunî ve 
Tavizli Vergi Hadleri olup, eşyaların mev-
zularına göre, tabi tutulacakları gümrük 
vergisi hadleri konusunda karşılaştırmalı 
olarak bilgi verilmesi amacına dönüktür. 
ikinci kitap ise; Armonize Sistem ile 
Gümrük işbirliği Konseyi 1978 Nomenk-
latörü Arasındaki İlişki Tablosudur. Bu ki
tap ile, 1989 yılı başından itibaren uygu
lamaya konulacak armonize sistemin ha
len yürürlükte bulunan sistem ile ilişkisi
nin önceden ortaya konulması ve kullanı
cıların istifadesine sunulması sağlanmış ol
maktadır. Armonize Sistem İzahnamesi-
nin Türkçeye çevrilmesi, gümrük lisan ve 
terminilojisine uydurulması çalışmaları ta
mamlanmış, 4 cUt ve 2 600 sayfadan oluş
turulan bu eserlerin basım işlemleri devam 
etmektedir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li milletvekilleri; konuşmamın sonuna gel
diğim şu anda, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı bütçesinin; gerek Bakanlığımıza ve ge
rek milletimize ve memleketimize hayırlı 
sonuçlar vermesini diler, hepinize derin 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ad
nan Keskin. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ADNAN 
KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; ülkenin ekonomik ve 
malî politikalarının oluşturulup, yürütül
mesinde en fazla pay ve etkinliğe sahip, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi hak
kında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru

bunun görüşlerini sunmak üzere huzur
larınızdayım. Yüce Kurulu saygıyla se
lamlarım. 

Sayın üyeler, Maliye Bakanlığı, eko
nomik ve malî politikaların olumlu, ya da 
olumsuz sonuçlarından, ülke ekonomisi
nin genel seyir çizgisinden sorumludur. 
Bütçeler, Bakanlığın sözü edilen işlevini 
yerine getirirken kullandığı araçların te
mel eksenini, bel zincirini oluşturur. Her 
bütçe, siyasal iktidarların ülke ekonomi
sine vermek istedikleri yöne göre temel he
defleri, tercihleri ve dengeleri kapsar. Ya
tırımları artırarak, üretimin artmasını, 
ekonominin büyümesini, enflasyonun aşa
ğıya çekilmesini, sosyal adaletin yaygınlaş
masını, kamu maliyesinin sağlıklı bir ya
pıya kavuşmasını amaçlayan siyasal ikti
darların hazırladığı bütçelerin hedefleri, 
denge ve tercihleri ile yatırımları unutup 
ticaretle uğraşan, kamu maliyesini borç 
alıp ödeme olarak algılayan, sosyal adale
ti gündeminden çıkaran iktidarların ha
zırladığı bütçelerin hedef, tercih ve den
geleri biribirinden farklıdır. 

Önemle vurgulayalım ki, parlamen
to son yıllarda, birinci grupta yer alan an
layışların hazırladığı bir bütçeyi görüşme 
şansına kavuşamamıştır. Dün olduğu gi
bi, bugün de haksızlıkları körükleyen, eko
nominin temel sorunlarını artıran, kamu 
maliyesini yeni açmazlar ve sorunlarla 
karşı karşıya bırakacak olan, yatırımları 
daraltan, temel hizmetleri askıya alan, 
Türkiye ekonomisini borç alıp, borç öde
yen niteliğe büründüren bir bütçeyle kar
şı karşıyayız. 

Bu bütçede; 1980 yılından bu yana 
ekonominin kaptanlığını elinde tutan, 
Türk ekonomisini yapısal değişime uğra
tarak reformlar yaptığını, mucizevî çö
zümler ürettiğini iddia ederek kamuoyu
nu yanıltmaya çalışan IMF damgalı Öza-
lizmin iflasını, son sekiz yıldır birkaç kez 
uygulamaya konulan ve hepsi başarısızlık-
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la neticelendiği için, inandırıalığmı yitir
miş önlemlerin tekrarlandığını saptıyoruz. 
Alman önlemlerin, Türk ekonomisini 
krizden kurtaracak, sanayileşme ve kalkın
ma hamlesini başlatacak nitelikten yoksun 
olduğunu görüyoruz, ihracat, ödemeler 
dengesi tablosu, döviz rezervleri hesapla
rı, resmî doküman ve istatistikler gibi, büt
çe de hayalîdir. 

Sayın milletvekilleri, Özal İktidarı, 
ideolojik saplantıları sonucu, Türk ekono
misinin yönetiminde çok önemli olan bir 
çok kurum ve aracı bozmuş, küçültmüş, 
anlamsızlaştırıp, etkisizleştirmiştir. Bun
ların başında kamu maliyesi gelmektedir. 
Kamu maliyesinde uygulanan yöntemler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, halktan 
toplanan gelirlerin harcanış ve yönlendi
rilişini, denetime yönelik işlevini güdük-
leştirmiştir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Maliyeden ayrılarak Meclisin denetim yet
kisine ilk darbe indirilmiş, fon uygulama
sıyla indirilen darbenin şiddeti ve hacmi 
genişletilmiştir. Her kurulan fonla, bütçe 
biraz daha küçültülerek bütçenin kamu 
ekonomisini temsil niteliği zedelenmiştir. 
ANAP İktidarı döneminde fonların yalnız 
sayısı artırılmamış, bütçeleri de büyütül
müştür. 1988 yılında fon gelirleri 9 trilyon 
99 milyar liradır. Aynı yıl, konsolide büt
çenin gelirleri ise 17 trilyon 275 milyar li
radır. 1989 yılında fon gelirleri 19 trilyon 
474 milyar lira olarak tahmin edilmekte
dir. Sözü edilen rakam, 1989 konsolide 
bütçe vergi gelirlerinin yüzde 59,4'üne; 
tüm gelirlerin yüzde 54'üne tekabül et
mektedir. Siyasal iktidar, bütçe gelirleri
nin yüzde 50'sinden fazla bir kaynağı büt
çe dışı kullanmaktadır. Sayıları ve boyut
larıyla, kamu maliyesi ve tüm ekonomi 
içinde bir "fon ekonomisi" oluşturan fon
lar, kuruluşları, yönetimleri, hukukî yapı
ları, muhasebe sistemleri ve denetimleriyle 

ulufenin ve kargaşanın somut örneğini 
oluşturmaktadırlar. Kamu kaynakları 
plansız, programsız, Parlamentonun ve 
kamuoyunun bilgisi dışında, keyfî biçim
de kullanılmaktadır. 

iktidar, bütçe dışına kamu gelir ve gi
derlerini çıkarma operasyonuyla, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini 
gasp etmektedir. Bu yıl, 137 fonun bütçe 
tahminleri Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulmuştur. Araştırmalar, fiilen ça
lışan, ya da çalışması gereken 168 fonun 
varlığını ortaya çıkarmıştır. Bu durum, 
iktidarın "biz ne getirirsek, Parlamento 
onu görür, başkalarına karışamaz" man
tığını benimsediğini kanıtlamaktadır. 

1988'de Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bütçe tahminleri sunulan, 1989'da 
bütçe tahminleri sunulmayan Bitkisel Yağ
lar Fiyat İstikrar Fonu, Hollanda Fonu, 
Tütün Fonu, Keban İskân Fonunun büt
çe tahminleri niçin meclise sunulmamış-
tır? Faaliyetleri mi durdurulmuştur; yok
sa tasfiye mi edilmişlerdir? Fiilen çalışan, 
kaynak toplayan Konut Edindirme Yar
dım Fonu, DPT, Maliye ve İktisadî Trans
ferler Fonu, Tapu ve Kadastro Fonu, NA
T O Fonu, Altyapı Yatırım Fonu, Olağa
nüstü Hal Bölge Valiliği Fonu, Çalışanla
rın Tasarruflarının Teşviki Fonlarının büt
çe tahminlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine Sunulmayış nedeni nedir? 

Bütçe tahminleri Meclise sunulan 
fonların, kullanılış biçimi hakkında neden 
bilgi verilmemektedir? Kullanılışına, de
netimsizlik ve keyfiliğin egemen olduğu, 
fon gelirlerinin yaklaşık yüzde 65'i vergi 
gelirlerinden oluşmaktadır. Vergi gelirle
rinin yüzde 90'ı ise dolaylı vergi niteliğin
dedir. Yoksul halkın sırtına kambur üstü
ne kambur saracaksınız, halktan gasp et
tiklerinizi, yağmalayanları saptayan Dev
let Denetleme Kurulu raporunu, müfet
tiş raporlarını işlem yapmadan arşivlerde 
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bekleteceksiniz; sonra da dönüp, muhafa
zakârız, milliyetçiyiz diye çalım atıp, ar
kanızda nöbet tutan polislerin nezaretin
de cuma namazlarına katılıp, caka sata
caksınız. (SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Sayın üyeler, Türkiye insanı, her büt
çe yılında, sorunlarına, yeni bütçeyle çö
züm geleceği umuduna kapılır. Siyasal ik
tidar sözcülerinin, iktidarın borazanı, 
Özal hanedanlığının boy aynasına dönü
şen TRT ekran ve mikrofonlarından çiz
dikleri pembe tablonun aksine, insanımız 
sıkıntılıdır; kendilerini yaşamadan bezdi
recek ağırlıktaki ekonomik ve sosyal yü
kün altında ezilmektedirler, işsizlik, yük
sek tahsil yapanları da kapsamına almış
tır. Üretici köylüler, pamuğunu, buğdayı
nı, tütününü, pancarını, üzümünü mali
yet bedellerinin altında fiyatla satıp, gir
dileri, bir önceki yılın 2-3 katı fiyatla sa
tın almaktadırlar. 

Bordro mahkûmu memurlar, işçiler, 
alacaklılardan köşe bucak kaçarken; siftah 
etmeden kepenk indiren esnaf ve sanatkâr
lar, kurtuluşu, işyerlerini kapamakta ara
maktadırlar. Bireyin temel hakkı olan sağ
lık ve yaşama hakkı, parası olanın kullan
dığı, parası olmayanların hastane kapıla
rından kovularak, hastanelerde rehin ka
larak yararlanmaya çalıştıkları bir hakka 
dönüşmüştür. Eğitim, varlıklıların yarar
landığı hizmet alanı olmuş, eğitim kurum
larının kapıları yoksul aile çocuklarına ka
panmıştır. Hayat pahalılığı altında ezilen 
babalar, çocuklarına bakabilmek için or
ganlarını satmaya; analar doğurduğu ço
cuğu ısıtabilmek, doyurabilmek için hır
sızlık yapmaya mecbur olmaktadırlar. 

Türkiye insanı saran sorunlar yuma
ğının büyüklüğü, bu bütçe yılında beklen
tileri daha geniş boyutlara yükseltmiştir. 
Halk, kendisini saran kıskacın 1989 Yılı 
Bütçesiyle biraz olsun aralanarak, rahat 
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nefes almasına olanak sağlanacağı umu
duna kapılmıştır. Sonuçta, geçen yıllarda 
olduğu gibi, bu yıl da "halkı 
rahatlatacağız" sözlerinin masal olduğu 
gerçeğini saptayıp, iktidarın, sorunlarına 
gözlerini kapayan, serzenişlerine kulakla
rını tıkayan, vurdum duymaz tavrıyla kar
şı karşıya kalmışlardır. 

Bütçenin, komisyona sunulması, ilk 
düş kırıklığını kamu görevlilerinde yarat
mıştır. Bütçe tasarısı, aylıklarını, sosyal 
yardım, ödenek ve tazminatlarını düzen
leyen yasa, tüzük ve yönetmeliklerin sayı
sının saptanmasında bile »zorluk çekilen, 
Maliye Bakanlığının, Devlet Personel Da
iresinin, Sayıştay ve Devlet İstatistik Ens
titüsünün verilerine göre, sayıları değişik 
olan memurların umutlarını karartmıştır. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının, 1985 yı
lında yaptırdığı bir çalışmaya göre, 1 mil
yon 689 bin olarak saptanan memur sa
yısı, aileleriyle birlikte yaklaşık 6 milyon
luk bir nüfus kesitini oluşturmaktadırlar. 
1989 yılı bütçesinden 6 milyon insanın ya
şaması için ayrılan pay 7 trilyon liradır. 
İç ve dış borç faizlerine ise 9 trilyonluk 
ödenek ayrılmıştır. 12 trilyon liralık tasar
ruf mevduatına, yaklaşık 8 trilyon lira fa
iz ödenirken, 6 milyon insana da "Kıjru 
ekmeğe talim edin" komutu verilmektedir. 

Bütçelerden kamu personeline ayrı
lan pay, personel sayısındaki artışa rağ
men, giderek azalmaktadır. 1979 yılı büt
çesinde yüzde 33,7 olan personel giderle
ri, 1986 yılında yüzde 22,1; 1987 yılında 
yüzde 23,4; 1988 yılında ise yüzde 
22,7'cür. Memurlara ayrılan payda görü
len düşüklüğün aksine, transfer harcama
larının payının büyüdüğünü görüyoruz. 
Transfer harcamalarının, 1979 konsolide 
bütçesindeki yüzde 38 olan payı, 1988 yı
lında yüzde 50,5; 1989 yılında da yüzde 
49'dur. 

Şimdi de, bakanlığın Anayasaya ay
kırı bir uygulamasını dile getireceğim : 
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Bütçe tasarısının 51 inci maddesinin (c) 
bendinde, gümrük kapılarında alınan faz
la mesai ücretleri düzenlenmektedir. De
ğinilen fazla mesai ücretlerinin alınması 
ve taksimine ilişkin esaslar belirlenmekte
dir. Anayasanın 161 inci maddesinin son 
fıkrası, Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hü
kümler dışında hiçbir hükmün konulama
yacağına amirdir. Gümrük kapılarından 
alınacak fazla mesainin alınış ve dağıtılış 
biçiminin bütçe ile ilgisi yoktur, iktidar, 
Parlamentonun denetiminden kaçırmayı, 
kamuoyunun bilgisinden saklamayı uygun 
bulduğu bir konuyu bütçe tasarısına, Ana
yasaya aykırı maddeler koyarak biçimlen
dirmeyi yeğlemektedir. Bütçe kanun Ta
sarısının 51 inci maddesine göre Bakan
lık, her yıl mesai dışında, gümrüklerden 
geçecek araçlardan alınacak ücretleri be
lirlemektedir. Toplanan paraların yüzde 
50'si gümrüklerde çalışan personele, yüz
de 50'si ise, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğının merkez teşkilatında görev yapan da
ire başkanı ve üst düzey yöneticileri ara
sında taksim edilmektedir. Bu uygulama 
haksızlık ve usulsüzlüklere kaynak olmak
tadır. Fazla mesai ücretini artırmak ama
cıyla gümrük kapılarında işler savsaklana
rak, araçların mesai dışı giriş ve çıkış yap
ması için çaba harcanmaktadır. Toplanan 
paralardan, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğının mei'kez teşkilatı ve bağlı kuruluşla
rının üst düzey yöneticileri yararlanırken, 
alt düzey görevlileri bundan faydalanama
maktadırlar. Sonuçta, var olan ücretler 
dengesizliği bir kat daha artmaktadır. 

Gümrük teşkilatı ve fazla çalışma sü
resi ile ilgisi olmayan üst düzey yönetici
lerine yapılan ödemeler, ulufe anlayışını 
yansıtmaktadır. Her yıl, kapalı kapılar ar
dında, Anayasaya aykırı bir yaklaşımla oy
nanan bu oyuna son verilmelidir. Gece ya
rısı baskınlarıyla yasa çıkarmada usta 
olan, Parlamento çoğunluğunu hukuk sa
yan iktidar, Gümrük Kanununun ilgili 

maddesini değiştirecek yasa tasansını Par
lamentodan geçirmede güçlük çekmez. 
Paraların toplanış ve dağıtılışını sübjektif 
ölçülerden kurtarıp, objektif kıstaslara 
bağlayacak yasal değişiklik acilen yapıl
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Par
tisi İktidarı döneminde uygulanan ekono
mik ve malî politikaların en çarpıcı yönü, 
kamu kesimi harcamaları olağanüstü bo
yutlarda artarken, kamu gelirlerinde ay
nı artışın görülmeyişidir. 1988 yılında top
lam vergi yükünün 1980 öncesi düzeyler
de kaldığı görülmektedir. 1988 yılında top
lam vergi yükünün gayri safı millî hâsıla
ya oranı yüzde 25, tüm kamu görevlileri
ne oranı ise yüzde 30 civarındadır. 1985 
yılından sonra, devreye sokulan Katma 
Değer Vergisi ve Peşin Vergi uygulaması, 
giderek kötü duruma giden vergi gelirle
rinin, 1980 öncesi düzeye çıkmasını sağ
layabilmiştir. Ülkemizdeki gelir dağılımı 
adaletsizliği, vergi adaletini de ortadan 
kaldırmışta". 1979 yılında maaşla, ücretle 
geçinenlerin millî gelirden aldıkları pay 
yüzde 36,6'dır. Tarım kesiminin payı yüz
de 29,1 iken; bugün maaş ve ücretlilerin 
payı yüzde 17,6 ve tarım kesiminin payı 
ise yüzde 17'dir. Ulusal gelirlerin yüzde 
65,4'lük dilimini sermaye ve gayrimenkul 
sahipleri almaktadır. Gelir dağılımındaki 
korkutucu çarpıklığa karşın, vergilerden 
dolayı vergilerin artışını, Gelir Vergisinin 
ise ücretliler vergisine dönüştüğünü gö
rüyoruz. 

Geçen yıl yapılan eleştirilere karşın, 
ücretler ve maaşlardan alınan vergilerin, 
toplam vergi gelirleri içerisindeki oranın
da düşüş olduğunu belirten Sayın Bakan, 
bu kesimin ulusal gelirden aldığı paydaki 
düşüşü hatırlama gereğini duymamıştır. 
1988 yılında Gelir Vergisi yükümlülerinin 
yüzde 95'i 5 milyonluk ilk vergi dilimin
de yer almaktadır. Belirtilen sayı, Gelir 
Vergisi yükünün, düşük gelirlilerin sırtın-
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da olduğunu, Gelir Vergisinin giderek tek 
oranlı bir vergiye dönüştüğünü göster
mektedir. Gelir ve kâr ortaklığı senetleri
nin gelirleri vergi dışı tutulup; 12 trilyon
luk tasarruf mevduatına ödenen yaklaşık 
8 trilyonluk faiz gelirlerinden 800 milyar 
lira vergi alınırken, 7 trilyonu bölüşen 1,5 
milyon kamu görevlisinden 2 trilyon ver
gi alınmaktadır. 

1989 yılı Bütçesinin, vergi gelirleri
nin; yüzde 54'ünün vasıtalı vergilerden, 
yüzde 46'sının da Gelir Kurumlar ve Ser
vet Vergilerinden oluştuğu dikkate alındı
ğında, ülkemizde verginin zenginlerin im
tiyazı, yoksulların yükümlülüğü olduğu 
gerçeği daha da somutlaşmaktadır. 

Son çıkardığınız vergi yasalarıyla, bu 
konudaki anlayış çarpıklığınızı bir kez da
ha güncelleştirdiniz. Yoksul halkı aç bırak
ma pahasına, 1989 yılında toplayacağınız 
vergi gelirlerinin yüzde 38'ini, sayıları sı
nırlı, iç ve dış borç alacaklılarına faiz ola
rak ödemeniz de sosyal adalet anlayışını
zın gereği. 

Kol kola olduğunuz, konaklarında, 
yatlarında eğlenip konakladığınız patron
lara kaynak aktarmak için kuruttuğunuz 
kamu maliyesine, yoksulun cebinden kay
nak aktarabilmek için, Anayasanın 
73'üncü maddesine aykırı düşen hayat 
standardı düzenlemenizde hak ve hukuk 
anlayışınızı simgeliyor. 

1984 yılında kaldırdığınız servet be
yanı ile kara parayı aklamayı yeterli bul
mayıp, Kurumlar Vergisine getirdiğiniz is
tisnalarla, servet sahiplerini İktidarınızın 
koruyucu ve kayırıcı şemsiyesi altına al
dınız. Yıllardır sürdürülen kamu maliye
sini dışlayan yaklaşıma, 1989 yılında da sa
hip çıkılmaktadır. "Kamunun ekonomi
deki etkinliğini azaltacağız" diye vergi 
toplamayan, doğru dürüst harcama yap
mayan bir kamu maliyesini ortaya çıkar
dınız. Devletin topladığı vergilerden vaz

geçip, belli kişilere terk ederek yatırım ya
pılacağını, sanayileşmenin gerçekleşeceği
ni umdunuz. Vazgeçtiğiniz gelirler, sana
yiciye, yatırımcıya üreticiye gitmedi. Bu
gün gazete sütunlarında boy boy resimle
ri ve isimleri yayınlanan kara paracıya ak
tı. Devletin gelirlerini azalttınız; ama ne 
sanayileşme oldu, ne de yatırım. Yüksek 
faizle borçlanarak yaptığınız altyapı yatı
rımlarının, astarı yüzünden pahalıya ma-
lolduğundan, enflasyonu Türk halkı için 
yaşam kâbusu haline getirdiniz. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Son iki yıldır vergi gelirlerinin tahsi
lat oranı da düşmüştür. Tahakkuk eden 
vergiler bile toplanamamaktadır. 1988 yılı 
eylül sonu itibariyle tahakkuk eden ver
gilerin yüzde 64'ü toplanmıştır. Anında 
tahakkuk ettirilip, tahsil edilen Katma De
ğer Vergisinin tahsilat oranı da yüzde 
68'dir. Çerçek vergi ödeyeceklere ulaşa
madığınız gibi, tahakkuk eden vergileri de 
toplamamaktasınız. Vergi denetimleri şe
kilcilikten öteye gitmemektedir. Yapılan 
incelemelerde yüzde 100'e yakın metrah 
farkları çıkarılırken, matrah farkı yarata
cak denetimleri daraltıp, esnaf ve sanat
kârların işyerlerini kapatmak için, görev
liler ordusunu sokağa döküyorsunuz. Ka
zanılmamış gelirlerden vergi toplama yön
temlerini uygulamaya aktarıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Özal Hükümet
leri, her bütçe yılında, ciddî ve denk büt
çe hazırlamakla övünmüş, ödeneklerin ye
terliliğini, bütçe harcamalarının karşılığı
nın bütçede gösterildiğini savunagelmiş-
tir. Yıl sonunda, başlangıç ödenekleriyle 
harcamalar arasında ortaya çıkan sapma
lar, iktidarı yalanlayan kanıtlar olarak var
lığını korumaktadır, yıl sonu verileri, Özal 
Hükümetlerinin "ciddî ve denk bütçe" la
fının kâğıt üzerinde kaldığını göster
mektedir. 

Örneğin, 1983 bütçesinin başlangıç 
ödenekleriyle harcamalar arasında 3,3 
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olan fark, 1984 bütçesinde 17,1'e yüksel
miş, 1987 ve 1988'de 15,8 düzeylerinde 
seyretmiştir. Bütçe açıkları her yıl artarak, 
bütçede öngörülenin 2 katı seviyesine ulaş
mıştır. 

1989 bütçesine bu açıdan bakıldığın
da, 1988'e göre yüzde 58 artış öngörülü
yor. Enflasyonun yüzde 90'a çıktığı yılın 
ardından gelen bir yılda, artışların düşük 
olacağını ileri sürmek gerçekçilik değildir. 
ikili bir tercihle karşı karşıyayız : Ya har
camaların karşılığı olan ödenekler bütçe
ye konulmamıştır, yıl içerisinde ödenek 
aktarıp, açıkları yeni borçlanmalarla ka
patacaksınız; ya da, bir yandan memur ve 
ücretlilere yılın ikinci yarısında yapılacak 
ödemeler düşük tutulurken, öbür yandan 
yatırımları durdurarak harcamaları azalt
ma yoluna gideceksiniz, tüm bu önlemle
re rağmen, 1989 bütçesinin ödenekleri yet
meyecektir. Geçmiş yılların trendi de dik
kate alındığında, en az 3 trilyonluk bir 
ödenek artışına ihtiyaç duyulacaktır. 

. Bu tür yollara, ekonominin, kamu
nun gerçek kaynaklarını, gücünü hareke
te geçiremediğinizden, tasarrufları artırıp 
adil vergi toplayamadığınızdan sapıyorsu
nuz. Çok övündüğünüz kestirmeci, kan-
dırmacı yöntemlerle açıkları kapatmaya 
çalışıyorsunuz. "Kamunun ekonomideki 
etkinliğini azaltıyoruz" diye çalım yapar
ken, kamu maliyesini, harcamalar yönün
den büyüterek bugüne geldiniz. Amacını
zın ve düşüncenizin tam tersi bir sonuçla 
karşı karşıyasınız. 

Gelirlerden vazgeçmenize karşılık, 
harcamalarda samimî ve denk bütçe yap
mayısınız, iç ye dış borç faizlerinin düşün
düğünüzden daha yüksek boyutlara ulaş
ması, iki ayağınızı bir pabuca sokturuyor. 
1984 yılında -borç anapara ödemeleri de 
dahil- konsolide bütçe ödeneklerinin gayri 
safı millî hâsıla içindeki yüzde 17,9'luk pa
yının, 1989 bütçe teklifinde yüzde 25'e çık

tığı görülmektedir. 1984 yılında, tüm ka
mu harcamalarının gayri safi millî hâsıla 
içindeki yüzde 27,5 olan payı ise 1989 yı
lında yüzde 40'a ulaşmıştır. 

Bu rakamlar, bir yandan kamu kesi
mini daralttığınızı ilan etmenize ve ideo
lojik olarak propagandasına sarılmanıza 
karşılık, cumhuriyet döneminin en geniş 
kamu kesimini yarattığınızı; öbür yandan 
da Parlamentoya devletin gerçek bütçesi
ni getirmeyerek, kamu kaynaklarını dene
timden uzak keyfî bir şekilde kullandığı
nızı gün ışığına çıkarmaktadır. 

Sayın üyeler, harcamalarda kamu ke
simini sürekli yük altına sokan, gelir top
lamada kamu maliyesinin kaynaklarını 
daraltan anlayış ve uygulama, devleti borç 
batağına götürür. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti de, Özal iktidarlarınca bu mukad
der sonuca sürüklenmiştir. Türkiye'ye çağ 
atlattığını ileri süren Anavatan Partisi ik
tidarları, Türkiye insanına çağ atlatama-
mtş; ama, çağın en büyük borç yükü altı
na sokmayı becermişlerdir. Devletin, 1980 
yılında 813 milyar lira olan iç borçları 1988 
yılı sonunda 25 trilyona; 1980 yılında 15 
milyar dolar civarındaki dış borçlan da 45 
milyar dolara ulaşmıştır. 

Yapılan borçların faiz ödemeleri, büt
çeleri borç bütçesine dönüştürmüştür. 
Türk ekonomisini giderek, yarattığı kay
naklan, kalkınması için harcayacağı fon
ları, borç karşılığı dışarıya haraç veren ko
numa sokmuştur. Masalcı iktidarlarınız 
sayesinde, bugün Türkiye insanı yatırım 
ve kalkınma özlemlerini dış dünyaya ha
raç olarak ödemektedir. Dünya Bankası
nın yayınlanan son raporuna göre, 1988 
yılı sonu itibariyle, dışarıya yapılan net 
kaynak transferi, gayri safı millî hâsılanın 
yüzde 3'üne ulaşmaktadır. Siyasal iktidar 
mensupları, papatyalarla, kıyı yağmacıla-
rıyla, hayalî ihracatçılarla ülke ülke dola
şıp gününü gün ederken, ülkenin trans-
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fer harcamaları hızla yükselerek, 1989 büt
çesinden yüzde 50'lik pay elde etmiştir. 

Kâğıt üzerinde görülen bütçe açığı 4 
trilyon 480 milyar liradır. Dış ve iç borç 
anapara karşılığı 7 trilyon 421 milyar lira 
da, "Borç idaresi" ismi altında ödenecek
tir. Bu, bütçe açığının 11 trilyon 901 mil
yar Türk Lirasına ulaştığını gösterir. Geç
miş yıllarda, sürekli başlangıç ödenekle
rini aşan sabıkanız, bu yıl da başlangıç 
ödeneklerini aşacağınızın kanıtını oluştur
maktadır. KİT'lerin, yerel yönetimlerin ve 
fonların açıklarını da dikkate aldığımızda, 
1989 yılı kamu açığı 15 trilyon liradan aşa
ğı düşmeyecektir. 

15 trilyon liralık kamu açığı, enflas
yonun, geçmişte olduğu gibi, 1989 yılın
da da çift rakamla seyredeceğini müjde
lemektedir. Yıllardır dilinizden düşürme
diğiniz, "Enflasyonu aşağıya çekeceğiz" 
sözü, 1989 yılında da slogan olmaktan öte
ye gitmeyecek, yutturmacadan öte bir an
lam ifade etmeyecektir. Bir kere daha an
layacaksınız; enflasyonun, kaynak ve ta
sarruf yaratmadan, doğru dürüst bir ka
mu maliyesi oluşturmadan, âdil vergi top
lamadan, har vurup harman savurarak 
yaptığınız harcamaların ürünü olduğu
nu... Bir kere daha ortaya çıkacak; elleri-
nizdeki kalemleri, ağızlarmızdaki dilleri, 
gerçekleri saklamak, halkı aldatmak için 
kullandığınız,.. 

Değerli üyeler, her seferinde, ekono
minin gereği ne ise onu yaptığını, seçim 
ekonomisi uygulamadığını söyleyerek hep 
tersini yapan Özal, bugün de aynı oyunu 
oynamaktadır. Alman önlemler, Türk eko
nomisini krizden kurtaracak güçten, çap
tan uzak, iyileştirme çabalarından öteye 
gitmemektedir. 

Kamu maliyesi, ekonomiyi yönlen
dirme ve ivme kazandırmada önemli bir 
araçtır. Maliye teşkilatını parçalayan, et-
kisizleştiren Özal, vergi anlayışını, vergi 

adaletini de bozarak, maliyeyi müflis bir 
tüccara dönüştürmüştür. Reel kaynakla
rı, tasarrufları artırma, bunları etkin ve 
verimli kullanma yerine, iç ve dış borçlan
maya dayalı kaynak temini tercih edilmiş, 
yüksek maliyetle sağlanan kaynaklar, ha
yalî ihracatçıya, israfçı belediyelere sunu
lup, geri dönüşü uzun zaman alacak alt
yapı yatırımlarına harcanarak, ekonomi
nin kaynak dengeleri bozulmuştur. Her 
türlü yolsuzluğa açık, gevşek teşvik meka
nizmaları kurularak, Türkiye'nin kaynak
larının, dövizinin çarçur edilmesine zemin 
hazırlanmıştır. Trilyonluk kaynakların, 
kalkınma ve sanayileşme sürecinin dışın
da kalmasına göz yumularak, yeraltı eko
nomist oluşturulmuştur. 

Şimdi Özal'm kendisi de şaşkındır. 
Şaşkınlığın etkisiyle, sekiz ayda, birbirine 
taban tabana zıt faiz uygulamaları kararı 
almıştır. Yaz başında 14,5 milyar dolar ilan 
ettiği 1988 ihracat hedefinden, 1989 prog
ramında saklıca geri dönüş yapmıştır. Şaş
kın Özal'dan, kendisinin ülke gündemi
ne getirdiği, bozulan ekonominin düzel
tilmesini, iç ve dış borçları azaltmasını, ih
racatın ve döviz gelirlerinin artırılmasını, 
hızlanan enflasyonu aşağıya çekmesini, 
ekonomik kurumların, anlayışların ve ah
lakın düzeltilmesini beklemek hayaldir. 
Ülkeyi açmazlara sürükleyen, yağma ve 
yolsuzluklara kapı aralayıp, yolsuzluk ya
panları kayırıp koruyan siyasal kadronun 
hazırladığı 1989 bütçesinde de, temel ül
ke sorunlarına çözüm aramak anlam
sızdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Özal Hükümetinin denetimden kaçan, 
keyfilik kokan, genel yaklaşım ve eğilim
lerini somutlaştıran 2 bakanlık uygulama
sına değineceğim. Motorlu kara taşıt ver
gilerinin artırılmasını öngören kararname 
hakkında Danıştayca verilen yürütmenin 
durdurulması kararı, Maliye Bakanınca 
uzunca bir süre uygulamaya konulmadı. 
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Bakan TRT aracılığıyla, taşıt vergilerinin 
artırılan miktarlar üzerinden ödenmesi ge
rektiğini, gecikmenin cezalı uygulamaya 
neden olacağını kamuoyuna duyurarak; 
yargı karannı dinlemediğini, Danıştaya 
kafa tuttuğunu kanıtlamaya çalıştı. Yüz-
binlerce insanın, artırılmış miktarlarda 
vergi ödemesine neden olduktan sonra, re
ferandum uygulamasına birkaç gün kala, 
Danıştay kararına uyulduğunu ilan ede
rek, oy avcılığına soyundu. Hukuk devle
ti anlayışında bu tür uygulamalara yer 
yoktur. Bakanlık koltuğuna oturma, yar
gı kararına uymama imtiyazını bah
şetmez. 

Sayın Bakanın, keyfilik kokan bir di
ğer tasarrufu da; bütçeden belediyelere ay
rılan paraların dağıtımına ilişkindir. Kişi 
kendi mülkünü bile böylesi bir keyfilikle 
tasarruf edemez. Bütçe kaynakları, kaldı
rım söküp petek taşı döşemede, pazarlık 
usulü iş dağıtımında beceri sahibi olan 
Anavatan Partisi mensuplarının yönetim
de bulunduğu belediyeler gündeme geldi
ğinde, sonuna dek açılmaktadır. Milyar
lık yardımları yandaş zengin etmede kul
lanan ANAP'lı belediyelere has evlat mu
amelesi yapılırken, muhalefet partisi men
suplarının yönetiminde bulunduğu bele
diyelerin başkanları "bugün git yarın 
gel", "para bitti" sözleriyle, devlet kapı
sından geri çevrilmişlerdir, muhalefet par
tisine mensup kişilerin, başkanlığını yü
rüttüğü yüzlerce belediyeye, ya hiç yardım 
yapılmamış ya da göstermelik paralar ve
rilmiştir. 

Bu konuya ilişkin yönelttiğimiz yazılı 
soru önergesine -soruların bir ilkokul ta
lebesinin anlayacağı düzeydeki sadeliğine 
ve açıklığına rağmen- verilen yanıtta; ba
kanlıkça 67 ilin ismi alt alta yazılıp, karşı
larına, o ilde bulunan tüm belediyelere ya
pılan yardım miktarları toplamı düşüle
rek, yapılan hilenin, suiistimalin, haksız

lığın kapatılması yoluna gidilmiştir. Aynı 
yanıtta, yardımların dağıtımında nüfus, 
coğrafî yapı ve hizmetlerin ölçü olarak kul
lanıldığı belirtilmiştir. Bakanlığın bu ya
nıtı da gerçeği yansıtmaktan uzak, doğru
ları saptırmaya yöneliktir. Savımızın so
mut bir örneğini sunacağım : Tunceli ili
nin Merkez, Pülümür, Nazimiye, Hozat 
belediyelerinin başkanları, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti mensubudur; Çemişke
zek, Pertek, Mazgirt ve Akpazar beledi
yelerinin başkanları ise Anavatan Partisi 
üyesidirler. Sosyaldemökrat Halkçı Parti
lerin başkanlığını yaptığı belediyelerin sı
nırları içerisinde 31 bin kişi, Anavatan 
Partisi mensuplarının yönetiminde bulun
duğu belediyelerin sınırları içerisinde 12 
bin kişi oturmaktadır. 2 ay önceki hesap
lara göre, Anavatan Partisi mensuplarının 
^yönetiminde bulunduğu belediyelere 67 
milyon 500 bin lira; Sosyaldemökrat Halk
çı Parti mensuplarının başkanlığını yap
tığı belediyelere ise 11 milyon lira yardım 
yapılmıştır. Sayın Bakan, bu rakamların 
neresinde objektiflik vardır? Yardımların 
dağıtımında nüfus nasıl etken olmaktadır? 
Babanızın mülkünü mü dağıtıyorsunuz ki, 
istediğinize verip, istemediğinize hayır di
yorsunuz? (SHP sıralarından alkışlar) Sos
yaldemökrat Halkçı Parti mensuplarının 
başkanlığını yaptığı belediyelerin sınırla
rı içerisinde oturanlar Türkiye Cumhuri
yeti vatandaşı değiller mi? Onlar askerlik 
yapıp, vergi ödemiyorlar mı? Onları ce
zalandırma hak ve yetkisini nereden alı
yorsunuz? Milliyetçi ve muhafazakâr dün
ya görüşünüz, bu tür haksız ve çarpık uy
gulamaları mı öngörüyor? Yüreğinize ve 
kendinize güveniniz varsa, yaptığınız iş
lemlerin doğruluğuna inanıyorsanız; bu 
kürsüde hangi belediyelere kaçar lira yar
dım yaptığınızı teker teker açıklayınız... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Açıkla-
yamazlar!.. 

— 507 — 
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ABDULMECİT YAĞAN (Kayseri) 
— Mecbur mu? 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Se
ni ilgilendiriyor mu? Kafanda bir şey var
sa, çık burada konuş. Boş kafayla orada 
dıngılak kabak gibi ötme. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Bu konuda yönettiğimiz ikinci yazılı 
soru önergesine süresinde yanıt... 

BAŞKAN — Sayın Keskin... Sayın 
Keskin... 

ADNAN KESKİN (Devamla) — 
Buyurun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekiline 
söylediğiniz sözü, pek kavrayamadım; 
ama, anladığıma göre, biraz hakaret 
kokuyor. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — 
"Dolu bir kabak gibi ses çıkarıyor" de
dim, Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Efendim?.. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — 
y"Dolu bir kabak gibi ses çıkarıyor"; ya
ni, bilgili ses geliyor demek istedim. 

BAŞKAN — Şimdi, sizden, bu sözü
nüzü geri almanızı rica ediyorum. Haka
ret ediyorsunuz, geri alacaksınız. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — 
Dolu bir kabak gibi... Ne diyeyim?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Geri alınız efendim. O sözün anla
mını ben biliyorum efendim. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — 
Geri alıyorum Sayın Başkanım; dolu bir 
kabak gibi değil, boş bir kabak gibi 
diyeyim... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Geri 
alınız. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Al
dım, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Devam edin. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — 
Dolu bir kabak gibi değil, boş bir kabak 
gibi ses veriyor. Geri aldım efendim. 

ABDULMECİT YAĞAN (Kayseri) 
— Aynen iade ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — 
Geri aldım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Bu 
konuda yönelttiğimiz ikinci yazılı soru 
önergesine, süresinde yanıt vermeyerek, sı
rası gelmeyecek sözlü soru önergeleri ka
tarına takmayı, her aşamada hesap vere
bilen devlet adamı anlayışı ve ciddiyetiy
le bağdaştırabiliyor musunuz? 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Par
tisinin, kurumları ve değer yargılarını 
erozyona uğratma uğraşından, gümrük
ler de nasibini almıştır. Bakanlıkların bir
leştirilmesinde, Maliye Bakanlığına bağlı 
dairelerin ayrımında izlenen Hatalı yön
temler, yanlış evliliğin nüvesini oluştur
muştur. Hazine ve Dış Ticaret, müstakil 
bir müsteşarlık haline dönüştürülerek, en 
fazla irtibatlı olduğu gümrüklerle yönetim 
bağlantısı koparılmıştır. 

Yolsuzluklara, gayri meşru kazançla
ra duyarsız yaklaşımların ülke genelinde 
yarattığı olumsuzluk, gümrük kapıların
da da kendisini hissettirmede gecikmemiş
tir. Günümüzde gümrükler, parası olan
ların çabuk geçecekleri, kolay aşacakları 
kapılar olarak görülmektedir. Vergi gelir
lerinin büyükçe bir bölümünün dış tica
ret işlemlerinden alındığı, bu işlemlerin 
kontrolünün gümrüklerde yapıldığı, hayalî 
ihracatın beşiğinin gümrükler olduğu dik
kate alınırsa, gümrük kapılarının önemi 
daha iyi anlaşılır. 
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Gümrük Kanununun 70 inci madde
si gereğince, eşyanın giriş ve çıkışında ya
pılan ikinci muayene, son yıllarda unutul
muştur. En yetkili ağızların, hayalî ihra
catın yokluğuna ilişkin beyanları, soruş
turmaya izin vermeyen yaklaşımları, güm
rük görevlilerinin yolsuzluklara karşı koy
ma direncini kırıp, değer yargılarını törpü-
lemiştir. Başbakanın "yok" dediğine, 
"var" deme gücünü kendisinde bulama
yan birçok görevli, kendisini yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin batağında bulmuştur. Büt
çe tasarısında, gümrük müfettişlerince ya
pıldığı belirtilen 238 incelemenin konula
rı ve sonuçları merak konusudur. Güm
rüklerden yapılan hayalî ihracat konusun
da, bugüne değin suskunluğunu sürdüren 
Sayın Bakanın, bu konulara açıklık geti
receğini umuyoruz. Gümrüklerin sağlıklı 
işlemlerini sağlamak için, Bakanlığın olaya 
daha disiplinli ve her türlü suiistimale açık 
olma özelliğini giderecek tedbirleri, titiz
likle ele alması kaçınılmazdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan Partisi İktidarınca, kademe ka
deme uygulanan politikalarla, Türk tütün
cülüğü ve Türk tütün sanayii, yabancı si
gara tröstlerine sunulmuştur. İlk adım, 
gümrük kapıları, yabancı sigaraların gi
rişine açılarak atılmıştır, iktidar sözcüle
ri, kaçakçıların ceplerine giden paraları, 
Toplu Konut ve Savunma Sanayii Fonu
na aktararak ulusal ekonomiye kazandı
racakları savıyla yola koyulmuşlardır. İt
halata karşı çıkanların yaptıkları eleştiri
leri, "İthal edilen sigaraların büyük mik
tarda olmadığını, Türkiye'de yabancı si
garaların üretiminde kullanılan Virjinya 
(Virginia) tipi tütün yetiştirmeye başladık
larını, birkaç yıl içerisinde Türkiye'de de 
ithal sigaralar kalitesinde sigara üretecek 
teknolojiye sahip fabrikaları kuracakları
nı, bu nedenle ithalatın, kısa süre sonra 
kendiliğinden duracağını" dile getirerek 
yanıtlamışlardır. 
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Gümıük kapılarını açık bulan yaban
cı sigara fabrikatörleri, yerli ortaklarıyla 
birlikte, yoğun bir reklam kampanyasını 
başlattılar. Sokaklar, caddeler, panolar, 
vitrinler "elinde kırbacı, başında şapka
sıyla at koşturan kovboy ve deve resimli 
afişlerle" donatıldı, binlerce propagandist, 
kanser virüsünün insan vücudunda dağı
lışı gibi, en küçük yerleşim birimlerine ka
dar uzanıp, bakkalların, bayilerin yaban
cı sigara satma eğilimlerini artırma çaba
sına giriştiler. 

Gayretler çok çabuk ürün verdi. İt
halata izin verildiği yılkı 2,4 bin ton olan 
yabancı sigara tüketimi, 1987 yılında 17 
bin tona ulaştı. 1984 yılında, ithal sigara 
tüketiminin, yerli filtreli sigara tüketimi
ne olan yüzde 2,8'lik oranı, 1986 yılında 
yüzde 13,4'e, 1987 yılında yüzde 27'ye 
yükselmiştir. Dile getirdiğimiz rakamlara, 
gümrük kapılarındaki ve havayollarında-
ki satış mağazalarında satılanlar ile kaçak 
giren sigara miktarı dahil değildir. Kaçak
çıların yurda soktukları ile gümrük ma
ğazalarında yapılan satışlar tutarı ithalat 
rakamlarına eklendiğinde, yıllık yabancı 
sigara tüketimi, 1987 yılında 20 bin tona 
ulaşmıştır. 

Dört yıl içerisinde, sigara içen insan
larımızın büyük çoğunluğunun damakları 
ve dudakları yabancı sigara nikotinine 
alışmıştır. İthalata olanak sağlandığından 
bugüne değin yeni bir fabrika üretime geç
mediği gibi, böyle bir ihtimal ufukta da 
gözükmektedir. 

Dışarıya satış yapma koşuluyla, ya
bancı sermaye ortaklığı ile kurduğunuzu 
büyük bir tantana ve reklamla kamuoyu
na duyurduğunuz Best sigara Fabrikası hi
kayeniz de balon gibi sönmüştür. Serma
ye ve yeni teknoloji getireceğini ilan etti
ğiniz yabancı ortak, eski makineleri ülke
mize getirmekle yetinmiştir. Yılın büyük 
bir bölümü işletilmeyen, üreteceği sigara 
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Tekel tarafından fason olarak yapılan fab
rika için zarar kaçınılmaz olmuştur. Işbi-
lir iktidarınız, bu işletmenin de yardımı
na koşup, sermaye kıtlığından kendi fab
rika ve tesislerine yatırım yapamayan Te
keli, 853 milyon lirayla, zarar eden fabri
kaya ortak yapmıştır..<• 

A H M E T ERSİN (İzmir) — Onların 
görevi o. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — 92 
yıl sonra bu yıl yabancı tütün ithaline de 
izin verilerek, zincirin halkaları tamam
lanmış, Özal Hükümeti de, sigara ve tü
tün ithaline izin veren iktidar olarak, ta-
ıühin kara sayfalarında yerini almıştır. 

İthalatı hangi kuruluş yapmıştır? İt
hal edilen tütün nerede kullanılmıştır ya 
da kullanılacaktır? İthal edilen tütünden 
yapılan sigara iç piyasaya mı sürülecektir, 
yoksa ihraç mı edilecektir? Sigara ithala
tında alman fonlar, tütün ithalatında da 
alınmakta mıdır; yoksa çıkarılan bir ka
rarname ile bu konudaki fon kaldırılmış 
mıdır? 

ANAP İktidarı, gümrük kapılarını 
açıp, yabancı sigara tröstlerinin iç pazara 
hâkim olmalarını gerçekleştirirken, Şark 
tipi tütünün ülkemizdeki ürünlerini azal
tacak uygulamaları devreye sokmada da 
ihmal göstermemiştir. 

Üretim ve pazarlaması, ülke ve ulus
ların, siyasal, sosyal ve ekonomik yapılan 
açısından önemli etkinliğe sahip olan tü
tünde, özellikle üreticilerin kapsamlı bir 
destekle korunması zorunludur. Tütün 
ürünü, yetişme ve bakım döneminde her 
türlü dış etkene duyarlıdır. Üretim tekni
ği ve ekoloji koşulları bakımından, diğer 
tarımsal ürünlerden önemli farklılık taşır. 
Tüketimindeki tek yanlılık da, bu ürünün 
değerlendirilmesinde ayrı bir özeni gerek
tirmektedir. 

Aile tarımına dayanan bir üretim bi
çimi vardır. Kadm-erkek her yaştaki aile 

bireyinin katkısına olanak sağlaması ba
kımından, tütün üretimi, geniş bir iş ala
nı yaratır; üretimine elverişli toprakların 
en verimli biçimde değerlendirilmesine 
imkân sağlar. Tütün alım fiyatlarının tüm 
bu öğeleri kapsayacak biçimde saptanıl-
ması gerekir. Kalite düzeltme ve tarımın 
elverişli topraklara kaydırılması gerekçe
leriyle, düşük fiyat uygulamasını perdele
meye yönelik savlar gülünçtür. 

Tütünde kalite değişken bir kavram
dır. Ürün, doğa koşullarına açık ve duyar
lıdır. Üretim yapılan toprağın niteliği, 
coğrafî konumu, kalitenin tek ve ön koşulu 
olamaz. Fidelikten itibaren geçen yetişme 
sürecinde, özellikle, yağış, nem oranı, bu
lutluluk ve güneşleme müddeti, ürünün 
kalite ve verimliliğine etkili olur. 

Anavatan Partisi iktidarı, üreticiyi 
dışlayan fiyat ve alım politikalarıyla, Tür
kiye'de tütün üretimini azaltacak eğilimi 
oluşturmuştur. Son dört yılda üretim gö
rünür biçimde eksilmiş, alternatif tarıma 
elverişli olmayan tütün arazilerinin genel 
ekonomiye katkısı yitirildiği gibi, üretim 
dışı kalanlar, sokaklarda dolaşan işsizler 
kalabalığına katılmışlardır. 

1983 yılında 418 842 olan üretici sa
yısı 1987 yılında 401 054 olmuş, 1983 yı
lındaki 220 556 hektarlık ekim alanı 1987 
yılında 190 bin hektara düşmüştür. Üre
tim ise 233 843 tondan 170 bin tona in
miştir. 

1988 yılı, Ege ürününe uygulanan fi
yat ve alım politikası, yabancı sigara tröst
lerine, tütünü az, tütün sanayii çökmüş ve 
pazarı geniş bir Türkiye sunma amacının 
somuta yansımasıdır. Kalite farkları ara
sındaki fiyat yüksekliliği temel yanlışlık ve 
çarpıklık olarak alımlara hâkim olmuştur. 
Kalite saptanmasında, objektif ve kesin öl
çütlerin kullanılmadığı, itiraz götürmeyen 
bir doğrudur. Kalite saptanmasında süb
jektiflik kokan eksper takdiri egemen ol
maktadır. Sübjektif değerlendirmenin hü-
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küm sürdüğü bir ortamda A-grad ürün ile 
B-grad ürün arasındaki 3 300 liralık fiyat 
farkını, " İy i tütüne iyi pa ra" şamatasıy-
la izaha kalkmak inandırıcı olmaz. Grad-
Jar arasındaki fiyat farkının yüksek tutul
masıyla yetinilmemiş, Tekel'in alımların
da başfiyat uygulamasına yer verilmeyip, 
hedeflenen sonuca ulaşılmaya çalışılmış
tır. örneğin; 30 bin üreticinin bağlı oldu
ğu Denizli Tekel Başmüdürlüğünce yapı
lan alımlarda 200 üreticinin ürünü başfi-
yattan işlem görmüş, diğer üreticilerin 
ürünü ise B-grad veya kapa kalitesinde 
alınmıştır. 1 400 üreticinin bulunduğu İn-
cehisar ilçesi ile referandum oylamasından 
önce Tekel Genel Müdürü tarafından zi
yaret edilen ve Genel Müdürce A-grad tü
tün yetiştirdikleri kasaba halkına ilan edi
len Alaeddin Kasabasının 900 üreticisin
den, yalnız iki kişinin tütünü başfıyattan 
Tekelce alınmıştır. 

Gradjar arası fiyat farkı yüksek tutu
lup, Tekelce başfıyattan alım yapılmaya
rak, bir yandan Tekelin, üreticinin tütü
nünü saman fiyatına kapatması, öbür yan
dan da tüccarın kaliteli tütünleri satın al
ması gerçekleştirilmiştir. 

Piyasa açıldığında, kalite tespitleri bi
tirilmediğinden, bazı yerleşim birimlerin
de alımlar devam ederken, bazı yerleşim 
birimlerindek üreticiler ürünün kalitesin
den habersiz kuşku ve tedirginlik içerisin
de bekletilmişlerdir. Birçok üretici, Teke
lin fiyat alım politikasının yarattığı panik 
sonucu, ürünün kalitesinden habersiz ola
rak tüccara satış yapmıştır. Piyasanın açıl
dığı gün alımlardaki hızını kesip, nazlı 
davranan tüccarın izmir 'de Başbakan 
Yardımcısı Sayın Kaya Erdem' le yaptık
ları toplantıdan sonra alımlarda hızlanma
ları ise dikkat çekicidir. Bu toplantının 
gündem ve sonuçlan, kamuoyunun bilgi
sinden saklanmıştır. Bugüne değin tüccar
lara prim verilmesi, vergi iadesi hakkı ta

nınması konusunda yapılan işlemlar hak
kında bir açıklama yapılmamıştır. Geçen 
yıllarda tüccara tanınan imkânlar bu yıl 
sağlanmayacaksa, tüccarın, Tekelin fiyat
larının üstünde ürün almasının kökenin
de ne yatmaktadır? Yoksa, önümüzeki 
günlerde, kamuoyunda dolaşan söylenti
ler doğrultusunda Türk Parası ciddî bir 
operasyon mu geçirecektir? 

Tüccarlar, 90 milyon kilo tütün aldık
larını beyan etmektedirler. Alımlar aşama
sında Tekel fiyatından daha yüksek bir fi
yat uygulaması yapılmıştır. Bugüne değin 
10 milyon kilo tütünün alımı kontrata bağ
lanmıştır. 10 milyon tütün ise tüccarların, 
aracıların elindedir. Tüccarlar, düşük fi
yatla aldıkları tütünlerin kontratını yap
makta, yüksek fiyatla bağlantı yaptıkları 
tütünlerin kontratını ise yapmaktan kaçın
maktadırlar. Tüccara satılan 70 milyon ki
lo tütünün henüz kontratı yapılmamıştır. 
Söz konusu tütünlerin sonucu ne olacak
tır? Tüccar, alımlardan vazgeçip, kontrat 
yapmadığı takdirde üretici ürününü Te
kele satabilecek midir? Tekelin, tüccar ta
rafından kontrat yapılıp, alınmayan tütün
leri, tüccarın verdiği fiyattan alması müm
kün müdür? 

Fonlara birkaç kuruş para toplama
yı gizli amaçlarına şemsiye yapan Anava
tan Partisi İktidarının devamı, ihracatımı
zın temel kalemlerinden birisini oluşturan, 
üretimden imalat aşamasına kadarki sü
reçte 4 milyon insanımızın geçim kayna
ğı olan Türk tütüncülüğünün ve tütün sa
nayimizin bitişini gerçekleştirecektir; ge
lecek nesillerin, neslimizi nefretle anma
sına neden olacaktır. Dileriz, bu politika
lardan geri dönüş hızlandırılarak, iktidar 
mensupları almlarındaki kara lekeden, 
bizler de nefretle anılmaktan kurtuluruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sosyal amaçları başlangıçta rafa kaldırılan; 
ülkemizin gereksinimi olan yatırımların, 
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sanayileşmenin ödeneklerini içermeyen; iç 
ve dış sermayedarların faiz alacaklarını 
ödemeden başka ilke ve hedefi bulunma
yan; enflasyonu körükleyecek unsurları 
bünyesinde taşıyan; sabıkalı iktidarın sa
bıkasının bir kez daha tesciline olanak ve
recek olan 1989 yılı bütçesinin ulusumu
za esenlik kaynağı olması dileğiyle, Yüce 
Kurulu saygıyla selamlarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Keskin. 

Sayın Ertuğrul Ünlü; buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTA'FA ERTUĞRUL ÜNLÜ 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
1989 malî yılı bütçesi hakkındaki şahsî gö
rüşlerimi bildirmek üzere sözlerime baş
larken, Yüce Meclisin siz sayın üyelerini 
saygıyla selamlıyorum. 

1989 malî yılı bütçesinin, devletin 
yapmış olduğu hizmetlerin yürütülmesin
de, en yüksek sosyal ve ekonomik fayda 
sağlayacak şekilde kullanılmasını temin 
edebilmek için azamî gayret gösterilmiş, 
bütçenin, kalkınma planı ve yıllık prog
ramlarda belirlenen hedefler doğrultusun
da gerçekleşebilmesi göz önünde bulundu
rulmuştur. 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ile birlikte ayrıca 141 fona ait büt
çe hazırlanarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisine takdim edilmiştir. 

Bütçelerin, özellikle Hükümetimizce, 
son yıllarda sağlam finansman kaynakla
rına dayandırılmasına büyük önem veril
mektedir. Ekonominin iç finansman den
gesinin sağlanması, bütçenin finansmanı
nın sağlam kaynaklardan karşılanması, 
ana hedeflerden biridir, vergi sisteminde 
son yıllarda yapılan değişiklikler, çeşitli ne
denlerle ulaşılamayan ve toplanamayan 
potansiyel vergi kaynaklarını geliştirmek, 

vergi yükünü adil ve taşınabilir duruma 
getirmek amacına yöneliktir, vergiler ko
nusunda yapılan bu çalışmalar sonucu, 
vergi tahsilatında önemli gelişmeler sağ
lanmıştır. 

Hükümetimizce, bütçenin sağlam fi
nansman kaynaklarına kavuşturulması ko
nusu üzerinde, hassasiyetle durulmakta
dır. Bu temel düşünceyle hazırlanan 1989 
yılı bütçesinde, konsolide bütçe gelir tah
minlerinin başlıca kalemleri şu şekilde 
oluşmaktadır: Konsolide bütçe gelirleri, 28 
trilyon 456 milyar; genel bütçe gelirleri, 
28 trilyon 256 milyar; vergi gelirleri top
lamı, 24 trilyon 370 milyar; vergi dışı nor
mal gelirler, 1 trilyon 916 milyar; özel ge
lirler ve fonlar, 1 trilyon 970 milyar; kat
ma bütçe gelirleri, 200 milyardır. 

Vergi gelirleri için öngörülen hedefin, 
içinde bulunduğumuz ekonomik gelişme 
dikkate alınarak tespit edildiği görülmek
tedir. Bu gelir hedefleri, 1988'in yıl sonu 
gelir tahminlerine göre, yüzde 64,7'lik bir 
artışı ifade etmektedir. Vergi gelirleri için 
öngörülen hedef ise yüzde 67,2'dir. 

Hükümetimizce vergi kçnusunda alı
nan kanunî ve etkin idarî tedbirler sonu
cu, bu hâsılata ulaşılabileceği anlaşılmak
tadır. Nitekim, önemli bir reform sayılan 
Katma Değer Vergisiyle vergi sistemimi
ze, diğer vergileri de kontrol eden bir oto-
kontrol getirilmiştir. Ayrıca, belge sistemi
ne bir düzen getirilmiş, anlaşmalı mat
baalarda bastırılan faturaları kullanma zo
runluluğunun yanı sıra, yazarkasa uygu
laması yaygınlaştırılmıştır. Yaptırılmakta 
olan yoğun ve yaygın vergi denetimlerin
de de, vergi kayıp ve kaçağının asgarî dü
zeye indirilmesi hedeflenmiştir. Kanunî 
düzenlemelerin yanı sıtra etkin idarî ted
birlerle de amaca uygun düzenlemeler ya
pılmış, vergi idaresinin geliştirilmesi ko
nusuna büyük önem verilmiştir. Vergi 
dairelerinde otomasyon uygulanmasına 
başlanmıştır. 
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Hükümetimiz zamanında, birkaç yıl 
önce ekonomideki hızlı gelişmeye ayak uy
duracak bir vergi sisteminin yaygınlaştı
rılması çalışmalarına bu yıl da hız verile
rek, vergi idaresinin çağdaş araç ye gereç
lerle donatılması işlemleri önemli ölçüde 
halledilmiştir. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bur
sa, Kocaeli gibi, vergi mükellefinin yekûn 
olarak büyük bir kısmının bulunduğu il
lerde, vergi dairelerinin otomasyonu ta
mamlanmış olup, 1 milyondan fazla mü
kellefin vergilendirme ile ilgili işlemleri bil
gisayarla yapılmaktadır. Bu şekilde, bel
ge ve kayıt sisteminin daha düzenli bir şe
kilde yerleştirilmesi, vergi uygulamaları
nın yönlendirilmesi, takip ve tahsilatın hız
landırılması vergi denetimi yaygınlaştırı
larak, vergi kayıp ve kaçağının azaltılma
sı da sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca, devletin taşınmaz mallarının 
korunması, onarım ve bakımından sorum
lu olan Bakanlık bünyesindeki Millî Em
lak Genel Müdürlüğünde de taşınmaz ' 
malların envanter kayıtlarının bilgisayara 
geçirilmesi işlemine başlanmış ve önemli 
mesafeler katedilmiştir. Bu konuda, per
sonelin bilgidüzeyinin yükseltilmesi ve be
ceri kazandırılması gayesiyle, hizmet içi 
eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
vergi konusunda Hükümetimizin gerekli 
hassasiyeti gösterdiği hepimizce malum
dur. Vergiyi almak; ancak, mükellefleri de 
taciz etmemek gerekir. Bugüne kadar ya
pılan düzenlemelerde, vergide etkinlik ya
nında, basitlik ve kolaylığı da göz önünde 
bulundurarak, mükellefe azamî kolaylık 
sağlanmıştır. 

Daha önce açıkladığım vergi gelirle
ri artışlarının sağlanması, Hükümetimizce 
alınan birtakım tedbirlerin uygulanması 
sonucu olmuştur. Bu tedbirleri kısaca 
özetleyecek olursak : 

Ücretlilere vergi iadesi uygulaması
na başlanılmıştır. 

1 Ocak 1985 tarihinden itibaren, no
ter tasdikli vesika veya anlaşmalı mat
baalarda vesika basımı yoluna gidilmiştir. 

Yaygın ve yoğun vergi denetimlerine 
ağırlık verilmiştir. 

Ödeme kaydedici cihazların kullanı
mı yaygınlaştırılmıştır. 

3239 sayılı Kanunla, 12 vergi kanu
nunda değişiklik yapılarak, vergi kayıp ve 
kaçağını önlemeye yönelik tedbirler geti
rilmiştir. 

Vergi idaresinin boş kadroları yeni 
elemanlarla takviye edilmiştir. 

Vergi idaresinde bilgiişleme geçiş iş
lemine hız kazandırılmıştır. 

3505 sayılı Kanunla da önemli dü
zenlemeler yapılmış olup, 1989 yılında ge
çici vergi uygulamasına başlanacak; ayrı
ca, bu kanun ile, vergilendirilmeyen alan 
bırakılmayacaktır. 

Hükümetimizin uyguladığı ekono
mik tedbirlerin başında yer alan vergi po
litikası ile, yalnızca kamu finansmanının 
sağlanması amacı gözetilmekte olup, ay
nı zamanda vergi kanunlarında sosyal 
amaçlı düzenlemeler de yapılmaktadır. Bu 
tedbirlerin başlıcaları şunlardır : 

Vergi iadesi sistemi getirilmiştir. Ver
gi iadesi sistemi, özellikle ücretli, emekli, 
dul ve yetim aylığı ile geçinen dar ve sa
bit gelirliler için çok önemli niteliktedir. 

Ücretlilere uygulanan özel indirim 
tutarları yükseltilmiştir. Ayrıca, kalkınma
da öncelikli yörelerde özel indirim tutar
ları, yörenin özelliğine göre artırılmıştır. 
Böylece, bu yörelerde çalışan ücretliler 
üzerindeki vergi yükü, yok denecek kadar 
düşük seviyelere indirilmiştir. 

Yazarlarımızın ve sanatçılarımızın 
korunması ve durumlarının iyileştirilme
si sağlanmıştır. Heykeltıraş, yazar ve mü
zisyen gibi sanatçıların telif kazançları, da
ha basit bir şekilde, düşük bir oranda sto
paj suretiyle vergilendirilmektedir. 
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Çiftçi lehine düzenlemeler yapılmış
tır. Satışların tamamı üzerinden vergi tev-
fikatı yapılan çiftçilerin, defter tutma ve 
beyanname verme mecburiyeti tümüyle 
kaldırılmıştır. Ayrıca, çiftçiler için getiri
len en önemli diğer bir imkân ise, yüzde 
7 ve yüzde 3 oranındaki Gelir Vergisi tev-
fikatmın yüzde 4 ve yüzde 2'ye düşürül
mesi olmuştur. 

Götürülük hadleri ve hayat standar
dı göstergeleri, kalkınmada birinci dere
cede öncelikli yöreler ve geri kalan yöre
lerde, 1988 yılından itibaren farklı miktar
larda uygulanmaya başlanmıştır. 

işçilerin.sendika aidatlarının şahsî si
gorta primlerinin vergi matrahından dü
şülmesine imkân sağlanmış ve ücretlilerin 
bu yolla daha az vergi ödemeleri temin 
edilmiştir. 

Eğitim ve sosyal amaçlı kuruluşlar 
teşvik edilmiştir. 

Yabancı ülkelerden alınan emekli, dul 
ve yetim aylıkları vergi dışı bırakılmıştır. 

Gelir Vergisi tarifesi yeniden düzen
lenerek, düşük gelirlilerin daha az vergi 
ödemelerine imkân sağlanmıştır. 

Emlak Vergisi ve uygulaması değiş
tirilerek, malî ve sosyal amaçlı iyişleştir-
meler yapılmıştır. 

İşçi, memur ve esnaf emeklilerinin 
sahip oldukları tek meskenle ilgili, bina 
vergisi nispetinin yarıya kadar indirilme
si imkânı, kanunla sağlanmış ve uygulan
mıştır. 

Katma Değer Vergisinde de sosyal 
amaçlı düzenlemeler yapılmıştır. 

Temel gıda maddesi olarak belirlenen 
maddelerde, oran yüzde 3 olarak tespit 
edilmiştir. 

Konut yapı kooperatiflerinde, yapılan 
inşaat taahhüt işleri vergiden istisna edil

miş, 150 metrekarenin altındaki konut tes
limleri, 1992 yılı sonuna kadar Katma De
ğer Vergisinden istisna edilmiştir. 

Konut inşaatı ve kalkınmada öncelik
li yörelerdeki yatırımlar teşvik edilmiştir. 

3505 sayılı Kanunla, borç miktarı 
500 bin liraya kadar olan mükelleflere bir 
imkân getirilerek, bu miktarları yüzde 30 
fazlasıyla 31.12.1988 tarihi sonuna kadar 
ödemeleri halinde gecikme zammı ve fai
zi ile diğer cezalardan kurtulma imkânı 
getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, vergi konusun
da olduğu gibi, mevzuatında da otomas
yon işlerine aynı şekilde özen gösterilmiş 
olup, önceki yıllarda başlatılmış olan güm
rük idaresinin altyapısını modernizasyo
nu işlemlerine önümüzdeki yıl da hızlan
dırılarak devam edilecektir. Bu cümleden 
olarak, transit araç trafiğinin bilgisayar 
aracılığıyla izlenmesi için, ülke çapında 
kullanılmakta olan bilgi işlem çalışmaları 
tamamlandığında, ülkemizde tüm araç 
trafiği on-line sistemi ile anında izlenebi
lir hale gelecektir. 

Gümrük idareleri arasında, en seri 
haberleşme açığının kurulmasını sağla
mak amacı ile mevcut faxsimile cinasına 
ilaveten, 135 adet yeni faksimile cihazı ila
ve edilerek, ithalat ve ihracat işlemlerinin 
daha çabuk ve kolay şekilde yapılması için, 
gereken hız ve esnekliğe ayak uydurulmuş 
olacaktır. 

Gümrük hattı dışı eşya mağazaların
dan 12 adet Ankara'da, 14 adet de istan
bul 'da faaliyete geçirilmiş olup, bütçeye 
hatırı sayılır miktarda katkı sağlan
maktadır. 

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlü
ğünün de üstün gayretleri sonucu, 1988 
Ekim ayı sonu itibariyle yakalanan kaçak 
eşyalardan 69,5 milyar liralık gelir sağlan
mış; yine aynı dönemde Konut Fonu tah-
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silatmdan 61,2 milyar liralık gelir temin 
edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının yö
netiminden sorumlu olduğu dört adet fon
dan bir tanesi olan Akaryakıt Tüketim Fo
nu bütçesinin 1988 yılında 214,6 milyar li
raya ulaşması beklenmektedir. 

Vergi sistemi ve gümrük mevzuatı 
konusundaki başarılı çalışmaları ile büt
çeye sağlanan gelirlerde emeği geçenlere, 
başta Sayın Bakanımız olmak üzere, tüm 

Bakanlık mensuplarına, bundan sonraki 
çalışmalarında başarı temennilerimi ilete
rek sözlerime son verirken; Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığı
mıza, milletimize ve memleketimize ha
yırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri.alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.23 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — 49 uncu Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1989 Malî Ytlı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666,3/582; 
1/475,3/667) (S. Sayıları: 111, 112, 134, 136) 
(Devam) 

B) MALÎYE VE GÜMRÜK BA
KANLIĞI (Devam) 

1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1989 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Maliye ve Gümrük Bakan
lığı 1989 yılı bütçesiyle ilgili, gruplar adı
na ve şahsı adına değerli konuşmacıları 
dinledik. Esas itibariyle, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı bütçesi tartışılırken dile ge
tirilen konular, 1989 malî yılı bütçesi üze
rindeki genel konuşmalar sırasında, eni
ne boyuna tartışılan konuların bir tekrarı 
olmak niteliğini pek fazla değiştirmedi. 
Ancak, daha detaylı olarak iki arkadaşı
mız, özellikle tütün konusunda ve yaban
cı sigara konusunda bazı hususları dile ge
tirdiler; ama genelde diğer konular, daha 
önce görüşülen konuların bir tekrarı ma
hiyetinde oldu. Bu konular üzerinde faz
la durmak istemiyorum, vaktinizi almak 
istemiyorum. Üstelik, bütçe kanununun 
geneli üzerinde de cuma günü, gene ko
nuşmalar yapılacağı için, belki bu tekrar 
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mahiyetindeki konuların bir miktarını da 
cuma gününe bırakmakta fayda var. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; önce, müsaade ederseniz, Maliye ve 
Gümrük bakanlığıyla ilgili çok kısa birkaç 
bilgi vereyim. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilatından meydana gelmekte
dir. Maliye ve Gümrük Bakanlığının 11 
ana hizmet birimi vardır, 5 danışma ve de
netim birimi vardır; 6 yardımcı birimi var
dır; 6 bağlı ve ilgili kuruluştan meydana 
gelmektedir. Taşra teşkilatı ise, defterdar
lıklar ve defterdarlığa bağlı müdürlükler, 
bağımsız vergi daireleri; ilçelerde mal mü
dürlükleri ve bazı illerde gümrük başmü
dürlük ve müdürlükleriyle, gümrük mu
hafaza başmüdürlük ve müdürlüklerinden 
oluşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı kamu harcamaları genel po
litikasının geliştirilmesi ve uygulanmasıy
la, devlet bütçesinin hazırlanması ve uy
gulanmasının takibi ve yönlendirilmesine 
ilişkin hizmetleri yürütmek, vergiler baş
ta olmak üzere gelir politikasını geliştir
mek, uygulamak ve gelirlerin tahsilatını 
sağlamak, devlet muhasabesini tutmak ve 
saymanlık hizmetlerini yapmak; gümrük
ler, gümrük muhafaza, gümrük kontrol 
hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, ka
çak fiil ve teşebbüsleriyle mücadele etmek, 
hukuk danışmanlığı ve muhakemat hiz
metlerini yürütmek, söz konusu hizmet
lerin teftiş ve denetlenmesini sağlamak gö
revlerini üstlenmiştir. Ayrıca, Bakanlığı
mızda, Tekel İşletmeleri, Çay-Kur İşlet
meleri gibi çok önemli kamu iktisadî ku
ruluşları da, ilgili kuruluşlar olarak hiz
met görmektedir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı hakkın
da, Hazinenin ayrılması nedeniyle, 5 se
neden beri yapılan eleştirileri dinliyoruz. 
5 seneden beri, değişik şekillerde, Hazi
nenin ayrılması nedeniyle, Maliye Bakan

lığının etkisinin ve gücünün azalmış oldu
ğunu ifade ediyorlar. Ama, bence şu var; 
önemli olan, hükümetlerde koordinasyo
nun sağlanmasıdır. Önemli olan, ekono
mik ve malî politikaların aksamadan yü
rümesinin sağlanmasıdır. 

Hazinenin bir başka bakanlıkla ilgili 
olarak çalışıyor olmasına rağmen, biz, ma
lî ve ekonomik konularda, hizmetlerin ak
samadan yürümesini temin ediyoruz ve 
koordinasyon eksiksiz olarak yürüyor. Ay
rıca, Maliye Bakanlığına, Gümrük Bakan
lığının da ilave edilmiş olması nedeniyle 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı olarak, da
ha önemli ve daha gelişmiş şekilde, yaptı
ğı hizmetlerde etkinliğini ve yetkilerini de
vam ettirmektedir. 

Bakanlığımız, 1985 yılından bu yana, 
birçok imtihanlar açmak suretiyle, bura
da konuşmacı arkadaşlarımızın dile getir
diği, kadro boşluklarını doldurmak çaba
sını sürdürmüştür. Ancak, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı, biraz önce saydığım 
çok önemli görevleri yapması hasebiyle, 
seçtiği elemanlar üzerinde titizlikle dur
maktadır. İmtihanları, büyük bir objekti-
vite çerçevesinde yapmakta ve hakikaten 
imtihanlarda üstün başarı gösteren kim
seleri bünyesine almaktadır. 

1985 yılından bu yana, toplam 69 500 
kişi Maliye ve Gümrük Bakanlığında ça
lışmak üzere imtihana girmiş, ancak bun
lardan 10 609'u Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığında çalışmaya yeterli bulunarak işe 
alınmıştır. 

1980 yılında, Maliye Bakanlığına 
bağlı taşra teşkilatındaki vergi dairesi mü
dürü sayısı 283 iken, 1988 yılında bu sayı 
364'e çıkmıştır. Artan vergi dairelerinin, 
bu rakamın artmasında rolü olduğu gibi, 
boş vergi dairelerinin de doldurulduğu pek 
tabiidir. 

1980 senesinde, Maliye Bakanlığı 
bünyesinde 753 vergi kontrol memuru var 
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iken, 1988 senesinde bu rakam 1 53 5'e çık
mıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
maliye müfettişleri, hesap uzmanları, ge
lirler kontrolörleri gibi merkezî denetleme 
elemanlarının sayılarının noksanlığı, sene
lerden beri tartışılagelen bir konudur. Biz, 
geçen zaman içinde, hem bunların kadro 
miktarlarını artırıp, hem de dolu kadro 
miktarını artırmaya çalıştık. Ancak bu ele
manların yaptıkları işin özelliği, bu kişi
lerin özelliği ve maalesef, yetişme tarzla
rının da özelliği ile, kadroların tamamını 
doldurmak mümkün olamadı. 

Bilfarz 1975 senesinde 125 mevcut 
kadro var iken, bunun ancak 80'i doldu-
rulabilmiş? boş kadro sayısı 45. Mesela 
1980 yılında 162 kadro var, bunun 91'i do
lu 71'i boş. Seneler itibariyle bu hep böy
le gidiyor; 1983'te 174 kadro var, 105'i do
lu, 69'u boş; 1988 yılında kadro sayısı 207, 
dolu kadro 118, boş kadro 89. 

Bu rakamları gümrük müfettişleri 
için ifade ettiğimizde; 1988 senesinde 101 
kadroya karşılık, 70 gümrük müfettişinin 
çalışıyor olduğunu, 31 kadronun boş ol
duğunu ifade etmek durumundayım. 

Aynı durum, hesap uzmanları ve di
ğer kontrolörler için de vardır. Ancak, Ba
kanlığımız, sürekli olarak bu kadroları 
doldurmak için, senede en az iki defa im
tihan açmak suretiyle çaba göstermekte
dir. Mezunların iş konusundaki temayül
leri ve imtihana giren kimselerin aldığı ne
ticeler, bunların yetişim tarzı, maalesef bu 
kadroları istediğimiz süratte doldurma im
kânını bize vermemektedir. Fakat, bunun 
karşısında, mevzuatta yapılan değişikler ve 
yaygın ve yoğun denetim sonucunda, Ma
liye Bakanlığı kendisinden beklenen dene
tim faaliyetlerini eskisine nazaran daha iyi 
bir şekilde, hiç olmazsa eksiksiz yürütme 
durumunda çalışmalarına devam et
mektedir. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; burada daha önce de dile getirildiği 
halde, hâlâ anlaşılmayan bir konu var; bu 
da fon bütçeleri ve fonların denetimidir. 
Fonların sayısı ve fonların denetimden ka
çırıldığı iddiası devam etmektedir. Geçen 
seneki bütçe takdimimizde 141 fon Mec
lise getirilmişti. Bu 141 fonun 4 tanesi bu 
sene Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulmadı; Hollanda Fonu, Tütün Fonu gi
bi fonlar sunulmadı, çünkü işlemiyor ve 
işlememiş. 137 fon Büyük Millet Meclisi
nin denetimine sunulmuştur. 168 fon ol
duğu şeklinde iddialar var; 137'nin üstün
deki fon diye söylenenler fon değildir, me
sela, konut edindirme yardımı, tasarrufu 
teşvik kesintisi gibi kalemler fon değildir. 
Dolayısıyla, " rakam 168 oldu" demek bir 
yanlış şey ifade etmekten ibarettir. 

Ayrıca, fon bütçelerinin denetlenme
si, fonların denetlenmesi konusunu, biz, 
kanun yapmak suretiyle Türkiye'nin gün
demine getirdik. İlk defa 1988 yılı konso
lide bütçesiyle beraber Hükümetimiz, fon 
harcamalarını Yüce Meclisin incelemesi
ne sundu, bu yıl da aynı şeyi yaptık; Yü
ce Meclisin tetkikine sunulmuştur. Ancak, 
bu konuyla ilgili kanun, üzerinde bir de
ğişiklik yapmak ve bu kanunu yeniden ih
das etmek, yeniden yasama organının de
netleme imkânının sağlanmasını gerçek
leştirmek, her halde hepimizin görevi ol
maktadır. Önümüzdeki günlerde bu hu
sus gerçekleşecektir. 

Toplam fon gelirlerinin 19,4 trilyon 
olduğu ifade edilmiştir. Bu da doğru bir 
ifade değildir. Fon bütçelerinin icmali ola
rak 14,4 trilyonluk bir rakamdan bahset
mek mümkündür. Ancak, 14,4 trilyonun 
içinde fonların devreden mal varlıkları 
vardır, fonların birbirleri arasında yapılan 
aktarmalar ve fonlara genel bütçelerden 
yapılan aktarmalar yer almaktadır. Bun
lar düşüldüğü takdirde, 1989 yılı fon ge
lirleri toplamı 9,3 trilyon olarak ifade edil
mek gerekir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
eğitim ve sağlık hizmetlerine, bütçelerden 
yeteri kadar imkân ayrılmadığı ifade edil
di. Bu konuda uygulamamızı biliyorsu
nuz. Son çıkarılan vergi kanunlarından bir 
tanesinde, millî eğitim gençlik ve spor hiz
metlerinin takviye edilmesi, sağlık hizmet
lerinin geliştirilmesi için önemli miktarlar
da para tahsilatı yapılması imkân dahili
ne getirilmiştir. 1989 yılında, mesela eği
tim sektörüne ayrılacak olan pay 
-konsolide bütçe içindeki pay olarak ifa
de ediyorum- daha önceki senelerde yüz
de ll'ler seviyesinde seyrederken, 1989 yı
lında yüzde 13,87'ye ulaşacaktır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; gene, dile getirilen konulardan bir ta
nesi, imalat sanayiine yapılan yatırımla
rın azljğı ve imalatın durmuş olması ko
nusundaki tenkitlerdir. Hükümetimiz, ya
tırımla ilgili politikalarını açıkça ifade et
miştir. Hükümetimiz, özellikle altyapı ya
tırımları yapacaktır; Hükümetimiz, sade
ce kalkınmada öncelikli yörelerde imalat 
sanayiine ilişkin yatırımlar yapacaktır; 
imalat sanayii yatırımlarının özel sektör 
tarafından yapılması, zaten Hükümet 
programında amaçlanmış bir hedeftir. Yıl
lar itibariyle baktığımızda, sabit sermaye 
yatırımlarının, toplam olarak, özel sektör 
tarafından son yıllarda daha ağırlıklı ola
rak gerçekleştiği görülmektedir. 

Sabit sermaye yatırımlarına baktığı
mızda, 1985 yılında kamu 3 trilyon 228 
milyar liralık yatırım yapmış iken, özel 
sektör 2 trilyon 326 milyar liralık bir yatı
rım gerçekleştirmiş. Bu rakam, 1988 yı
lında tahmin edilen değerler olarak, ka
mu tarafından 12 trilyon 54 milyar, özel 
kesim tarafından da 12 trilyon 917 milyar 
olarak gerçekleştirilecektir. 1989 yılı tah
minleri ise, kamu tarafından 18 trilyon 600 
milyar, özel sektör tarafından ise 21 tril
yon 314 milyardır. 

Devletin aslî fonksiyonu, kaideleri 
kurmak, düzenlemeleri yapmak ve takip 
etmek olmalıdır; altyapıyı yapmak olma
lıdır. Devlet, özel sektörün, kişilerin yapa
bileceği faaliyetlerden mümkün olduğu 
kadar çekilmeli; özel sektörün, hür teşeb
büsün, müteşebbis insanın yapacağı işle
ri yapıp, kendi insanıyla rekabet eder du
rumdan uzaklaşmalıdır. Bizim uygulama
ya çalıştığımız politikalar, işte bu politika
lardır. Eğer birileri devletçi politikalar ye
niden hâkim olsun, devlet her sanayi ko
luna girsin, hatta vatandaşın rahatlıkla 
yaptığı pijamayı, pantolonu daha ağırlık
lı olarak yapsın; limon satan mağazalar aç
sın ve kendi vatandaşıyla rekabet etsin di
yorsa, tabiî biz bir fikir olarak saygı gös
teririz; ama bu fikirlere kesin olarak ka
tılmayız. (SHP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Öyle 
diyen mi var Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Neden gocunuyorsunuz çok 
değerli arkadaşlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) Di
yen var ise diyorum. Demiyorsanız, saygı 
gösteriyoruz; demiyorsanız, zaten "böyle 
dediniz" diye iddia etmiyoruz. Diyen var 
ise diyoruz; gocunmayınız. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Hayalî hedefler yaratmaya gerek yok ki. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Sayın Başkan, çok değerli 
üyeler, Hükümetimiz, senelerden beri ko
nuşulan ve gerçekleştirilmeyen pek çok işi 
başarmış bir Hükümettir. Malî konular
da, mesela Katma Değer Vergisini buna 
örnek olarak gösterebiliriz. 15 yıldır konu
şulan ve bir türlü başlatılamayan bir ko
nu, Türkiye'nin gündemine getirilmiştir 
ve Katma Değer Vergisi uygulaması baş
lamıştır. 
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Bugün, Katma Değer Vergisi, "tam 
manasıyla oturmuştur, eksiksizdir, 
mükemmeldir" diye belki demek müm
kün değildir. Belki hâlâ birtakım eksikle
rimiz var olabilir; ancak, Katma Değer 
Vergisi, hemen bütün kuralları ve fonksi
yonlarıyla, bugün toplumumuzda işle
mektedir. Bu modern vergiyi, Hüküme
timiz, 15 - 20 yıldan sonra bir yıl içinde 
uygulamaya koyabilmiştir. 

Burada vasıtalı ve vasıtasız vergiler 
diye bir tartışma yapılıyor; vergilerin şu 
tarafı fazla olursa, bu adaletsiz bir uygu
lamadır filan deniliyor. Ancak Katma De
ğer Vtrgisi gibi modern bir verginin var
lığı, bu karşılaştırmalar yapılırken, gözardı 
ediliyor. Değerlendirmeler ve mukayese
ler yapılırken meselenin bütün yönlerine 
bakmakta mutlaka fayda olduğunu söylü
yor ve isterseniz, vasıtalı vasıtasız vergi ve 
vergideki adalet konusunu, artık bu kür
sülerde tartışmayalım diye teklif 
ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gündemimizde, 1930'lı 1940'lı yıllardan 
beri tartışılan yine bir başka konu var. 
Rahmetli Ferit Melen ile konuştuğumuz
da, "bu konuda yeminli malî müşavarlik 
1930'lu yılların bir problemidir; bu işi hâlâ 
çözemedik; eğer, bu işi siz bir şekilde hal
lederseniz, o zaman ekonomiye hakiketen 
çok büyük bir katkınız olur; hizmet etmiş 
olursunuz'' demişti, inşallah, rahmetli Fe
rit Melen'in bu arzusunu biz yerine geti
receğiz. Önümüzdeki günlerde Yüce 
Meclisin tasvibine sunulmak üzere bir ya
sa tasarısı hazırlığı içindeyiz. Muhasebe
cilik, müşavirlik ve yeminli malî müşavir
lik müesseseleri disipline edecek; bir ka
nun çerçevesinde, bir oda altında toplaya
cak tasarıyı sunmak durumundayız. Bu 
tasarıyı inşallah hep beraber kanunlaştır-
dığımızda, 1930'lardan 1940'lardan beri 
tartışılan bir konu da, artık tartışılmayan 
bir konu haline gelecek ve 1984 yılından 

beri başlattığımız vergi reformunun 
önemli bir adımı daha atılmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gene bu kürsülerde dile getirilen bir baş
ka konuya, çok kısa değinmek istiyorum; 
o da bütçe açığı konusu. Konuşmacılar sık 
sık "Efendim, bütçe açığı 4 trilyon deni
liyor; ama, aslında bu bütçe açığı 4 tril
yon değildir; eğer siz borç ödemelerini de 
hesaba katarsanız, bütçe açığı 7 trilyon, 8 
trilyon, 9 trilyon olur. Bu söylenen rakam
lar doğru değildir" diyorlar. Bu değerli 
konuşmacılar, herhalde birkaç şeyi göz ar
dı ediyorlar; aslında 1986 yılında "Borç 
idaresi Uygulamasını" getirdik. O tarih
ten bu yana da, ülkenin kendi kaynakla
rıyla yaptığı ödemeleri, kendi kaynaklarıy
la gerçekleştirdiği faiz ödemelerini ve ken
di iç kaynaklarından, kendi iç bünyesin
den topladığı kaynakları bütçeye kaydet
meye başladık. Kendi bünyesinden topla
dığı ve yarattığı kaynaklar gelir oluyor; bu
nun dışında, yaptığı ödemeler ise gider 
olarak kaydedilmiyor; bütçede sadece fa
izler var. 

Şimdi eğer,siz bu ifadelerimizi bir an
da göz ardı ederseniz, o zaman terazinin 
iki kefesine de bakmak durumunda olur
sunuz. Eğer yapılan borç ödemelerini, ana 
para borç ödemelerini hesaba katmak is
tiyorsanız; o zaman eski bütçe yöntemiy
le, alınan borçları da gelir olarak düşün
meniz lazım. Terazinin sadece bir kefesin-
dekilere bakıp, "Efendim, burada bütçe 
açığı var. Bir de borç ödemelerini bunun 
üstüne koyunuz; işte terazinin kefesi 
kabaracak" demek yanlıştır. Çünkü, eski 
metotta veya öteki metotta, bütçenin ke
fesine, alınan borçları da -borç ana para
yı ödemek için alınan borçları da- koymak 
durumunda olursunuz. Onu da koyduğu
nuz zaman, belki gene denge sağlanır. 
Hatta belki, ben alacağım borçları daha 
fazla tahmin edersem, denk bütçe bile ya
pılıp, Yüce Meclise sunulabilir. Bundan 
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önceki senelerde, Yüce Meclise böyle bir 
varsıyamdan hareket ederek sunulan; açığı 
.olmayan, denk bütçeleri, zannediyorum 
hepimiz hatırlıyoruz. Dolayısıyla, herhal
de konuşmacılar bu kürsüde, yeniden bu 
yanlışı artık yapmamak durumunda olma
lıdırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
benim bütçe ve Maliye Bakanlığı bütçe
siyle ilgili olarak aldığım notlar, ana hat
larıyla bunları ifade ediyor; ama .günde
me gelen çok enteresan bir başka konu 
var; bu konu da, yıllardan beri üzerinde 
titizlikle durduğumuz ve neticelerinden, 
aslında milletçe iftihar duymamız gereken 
tütün politikasıdır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; tütün konusunu bu yüce kürsüde çe
şitli defalar dile getirdik. İşbaşına geldi
ğimizde, Tekelin depolarında kalitesiz, si
gara imalatında kullanılamayan, yurt dı
şına ihraç edilemeyen binlerce, onbinler-
ce ton tütün vardı. Tekel, bu tütünleri de
polamak için onbinlerce, yüzbinlerce met
rekare depo kiralamıştı ve bu kalitesiz tü
tünleri muhafaza etmek için binlerce işçi 
istihdam ediliyordu. Biz işbaşına geldik
ten sonra, ne sigara imalatında kullanıl
ması mümkün olan, ne de ihraç edilebil
me vasıflarını haiz olan bu tütünleri; im
ha dahil, her türlü yola başvurmak sure
tiyle, eritmenin yollarını aradık. O lüzum
suz depoları peyderpey boşalttık. Orada 
barınan ve hemlSn hiçbir faydalı iş yapa
mayan işçilerimizi oralardan alıp; faydalı 
üretim yapabilen yerlere naklettik. Böyle
ce, her şeyden önce, stok maliyetleri üze
rinde çok ciddî bir girişimde bulunduk. 
Ondan sonra da Türkiye'de süregelen baş-
fiyat ve taban fiyat politikasından vazgeç
tik. Bütün dünyada tütüncülükte kullanı
lan neviyat fiyatları veya grad usulü fiyat 
verme üzerinde çalışmaya başladık. Tütün 
Kanununda değişiklik yaptık ve neviyat 

üzerine para ödeme esasını Türkiyemiz-
de başlattık. 

Grad esasına göre fiyat vermek, ne-
viyata göre fiyat vermek bir noktada da
ha iyi kaktede olan tütüne, daha iyi para 
verebilmek imkânını; yani, daha iyi tütün 
elde etmek için alın teri döken tütüncü
ye, daha çok para verebilme imkânını ge
tiren bir sistemdir. İşte, bu sistemin uy
gulaması sonucunda, Türkiyemizde tütün 
kalitesi fevkalade büyük bir süratle artmış
tır. Türkiyemizde eskiden her. türlü ara
zide yapılan tütün ekimi, daha çok kır ve 
kır taban araziye kaymıştır. Artık, Türki
yemizde sulak arazide ekilen lahana yap
rağı gibi kalitesiz, hiçbir işe yaramayan tü
tün alımı hadisesi ortadan kalkmıştır;'' ek 
tabana, sat tütününü devlet babaya" slo
ganları bitmiştir. 

Maalesef, bu politikaların sonucun
da, hiçbir işe yaramayan ve imha edilme
si gereken yüzbinlerce ton tütün nedeniy
le, Türk tütünü dünya piyasalarındaki ye
rini kaybetmiş, Türk tütünü, artık, Bul
garistan, Yunanistan ve Yugoslavya'nın 
tütünü ile ikame edilir hale gelmiştir. Es
kiden, Türk tütünü, şark tütünüyle özdeş 
iken, maalesef, bu çirkin politikalar sonu
cunda, sadece politikaya emel etmek için 
yapılan fiyat uygulamaları sonucunda o 
özelliğini kaybetmiş idi. 

Ama, gene şunu ifade etmek istiyo
rum ki, son yıllardaki uygulamalar Türk 
tütününün kalitesinin yükselmesine imkân 
vermiş ve gene Türk tütünü bugün dün
yada aranan tütün haline gelmiştir; gene 
şark tütünü Türk tütünüyle özdeş hale gel
miştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
çok kısa olarak sizlere bazı rakamlar arz 
edeceğim. Vaktinizi fazla almak istemiyo
rum; ama, bu örnekler, hakikaten çarpıcı 
ve ibret vericidir. Yapılan uygulamalar so-
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nucunda, Türk tütününde 1984 yılında A-
grad nispeti yüzde 33 iken; 1984 yılı ürü
nünden bahsediyorum- 1988 yılı ürünün-
deki A-grad nispeti yüzde 43'tür. Türk tü
tününde 1984 yılında yüzde 31'i bulan ka
ba tü tün miktarı ise, 1988'de yüzde 20'ye 
düşmüştür. Yani, Türk tütününde A-grad 
seviyesi yüzde 20'den 43'e, iki mislinden 
daha fazla bir seviyeye ulaşmış, böylece tü
tün üreticisinin alın terinin çok daha iyi 
değerlendirilebilmesi gündeme gelmiştir. 

Gene bir başka misal vermek istiyo
rum. 1983 yılında kırda ekilen tütün yüz
de 43'lü ifade ederken, tabanda yüzde 
16'lık bir ekim yapılırken, bu rakamlar 
1988'de, kırda yüzde 54'e tabanda ise yüz
de 8'e düşmüştür. Yani, kır ve kır taban
daki ekilen tütün miktarları alan olarak 
artmış, taban arazide ekilen tütün mikta
rı ise, yarı yarıya düşmüştür. 

Tabiî ki, tabanda ekilen bazı özel tü
tünler vardır. Özellikle, Karadeniz Bölge
sinde puro yapımı için kullanılan, nargi
le için kullanılan bazı geniş yapraklı tü
tünler vardır. Bu tütünlerin, taban arazi
de ekimi devam edecektir; ama, sevindi
rici taraf, yüzde 16 dolar arazinin yüzde 
8'e düşmesi ve bu arazilerde ekilen tütü
nün yarı yarıya kıra doğru kaymasıdır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; bu uygulamalar sonucunda, ekiciye 
her halükârda daha çok para ödenmiş, iyi 
tütün yetiştiren ekicinin geliri artmıştır. 
1983. yılında -tekel alımlarını ifade 
ediyorum- tekel, ortalama olarak kilo ba
şına 377 lira 95 kuruş ödemiş; bu rakam, 
1984 yılında, 535 lira 47 kuruşa çıkmış
tır. 1987 yılında, Tekel tarafından, tütüne 
ortalama olarak ödenen rakam 2 904 lira 
52 kuruştur. Bu, geçen seneki ortalama fi
yata göre yüzde 101'lik bir artış ifade et
mektedir. 1989 yılında, 1988 yılı ürünü 
için ödeneceğini tahmin ettiğimiz ortala
ma rakam ise, 5 bin lira civarındadır ve 

bu 5 bin rakamı yüzde 71'i ifade etmek
tedir. Eğer, tüccarla Tekelin alımlarını bir 
arada değerlendirirseniz, 1988 yılı ürünü 
için ortalama fiyat, yüzde 79 artış göste
recektir. Hiçbir ziraî üründe böylesi artış
lar görülmemiştir. Bu, işte, tü tünün özel
liği; bu, tü tünün -biraz önceki konuşma
cıların ifade ettiği gibi- bir aile üretimi ol
ması; bu, tü tünün özellikle, Türkiye için 
hâlâ önemli bir ihraç metaı olmasında ileri 
gelen bir sebeptir. 

EROL G Ü N G Ö R (İzmir) — Enflas
yon ne oldu Sayın Bakan? 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Tekel ve tüccar 1983 yılın
da toplam 97 milyar lira, 1985 yılında top
lam 181 milyar lira para ödemiştir. 1988 
yılı ürünü için Tekel aşağı yukarı, 600 mil
yar lira, tüccar 600 milyar lira olmak üzere 
her ikisinin ödeyeceği rakam 1 trilyonun 
üzerinde olacaktır. Yani, 1983 yılında öde
nen toplam 97 milyar lira ile karşılaştırıl
dığında 1988 ürünü için ödenecek olan ra
kam 10 katın üzerindedir. Biraz önce bir 
arkadaşımız "enflasyon..." dedi. Herhal
de, enflasyon rakamlarıyla filan mukaye
se edilmeyecek kadar büyük bir artış
tır; ama Türk üreticisine, Türk tütün
cüsüne helal olsun, feda olsun. Yeter ki, * 
türk tütüncüsü kaliteli tütün üretsin. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Şimdi, burada birtakım sözler söyle
niyor: "Efendim, işte filanca bakanla bi
rileri görüşmüş; kapalı kapılar arkasında 
yapılan bu görüşmelerin sonuçları ne ol
muş; bilemiyoruz" gibi birtakım iddialar. 
Kimler, kimlerle görüşmüş, ne görüşmüş 
bilmem; ama Hükümet olarak bizim ne 
tüccara, ne de bir başkasına -verilmiş ne 
bir sözümüz, ne bir vaadimiz var; ama ya
pılmak istenen şudur: Hatırlayacaksınız, 
Çernobil Hadisesi hakikaten bütün dün
yayı etkileyen bir hadisedir. Çernobil ha-
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disesinin Türk tütüncülüğünü de etkile
yeceği zannedilmişti; bütün hesaplar, bü
tün varsayımlar, malumunuz olduğu üze
re, ona göre kurulmuştu. Herkes Türk tü
tüncüsünü ve tekeli köşeye sıkıştırmak, is
tedikleri gibi at oynatmak istiyorlardı. Hü
kümet açıkça tavrını koydu, " T ü r k tütü
nünde radyasyon yoktur. İnsan sağlığını 
zedeleyecek miktarda radyasyon yoktur. 
Biz tü tünümüzü kullanırız ve ihraç ede
riz. Eğer, herhangi bir kişi Türk tütünü
nü alır, ihraç eder ve bu tütün radyasyon 
nedeniyle geri gelirse, biz Tekel idaresi 
olarak, bu tütünü alırız" dedi. Ayrıca, bir 
teşvik de getirmek istedik, " T ü t ü n ihra
catı yapacak ihracatçılara, bu yıla mün
hasır kalmak üzere, belli bir miktarda 
prim veririz" dedik ve hakikaten, daha 
önceki yılların tam tersine, Tekel o yıl tüc
carın aldığı malın -Ege tütünü için 
bahsediyorum- iki mislindenjazlasını al
mıştır. Eğer tüccar hiç almasaydı, hepsini 
de Tekel alacaktı. Ama, tüccar da almış
tır ve o yılın ürünü için tüccara prim de 
ödenmiştir. Yapılmak istenen, basit bir 
oyun: "Acaba, Tekel, bu yıl da, tüccarın 
tavrından çekinir, birtakım baskı grupla
rının tavırlarından çekinir ve tüccara ih
racat için belli bir prim verir mi, vermez 
m i ? " Biz tavrımızı açıkça ortaya koyduk; 
" P r i m falan yok, bu konuda faaliyet gös
termek isteyen, hesaplı buluyorsa gelir alır, 
almazsa gönlü bilir. Türk tütüncüsünün 
ürettiği tütünü, Tekel, son gramına kadar 
almaya hazırdır" dedik. İşte, bu ifade 
açıkça ortaya konduktan sonra, tüccar da 
alıma başlamıştır. 

Burada, yine bir değerli arkadaşımız, 
"Tü tüncü tütününü tüccara satmış, ko
çanını vermiş; parasını alacak mı, alma
yacak mı, alamazsa ne olacak?" şeklinde 
sözler söyledi. 

Değerli arkadaşlar, eskiden tütün 
üreticisinin hiçbir güvencesi yoktu. Biz, 

Tütün Tekeli Kanununda değişiklik yap
tık. Yazılı sözleşme esasını getirdik; "eğer, 
sözleşme yaparak bir müstahsil tütününü 
satarsa, tüccar o sözleşmedeki vaatlerini 
yerine getirmezse, Tekel üreticinin hakkı
nı son kuııışuna kadar almaya hazırdır" 
dedik. Bunu kanunda yazdık, yönetmelik
ler çıkardık, sözleşmeleri bastırıp,- bedava 
bütün odalara, köylere, her tarafa dağıt
tık; ama, üretici hâlâ sözleşme yapmadan, 
tüccara güvenip de, tütününü veriyor, on
dan sonra da parasını alamıyorsa, Tekel 
ne yapsın? 

Bir konuşmacı, "Burada değerlen
dirmeler yapılmadan Tekel fiyatları ilan et
miştir; bu da tabiî tüccarın işine gelmiş
tir, üretici mağdur olmuştur" buyuruyor. 
Biz, fiyatlarımızı, Ege Bölgesindeki bütün 
tespitler yapıldıktan sonra ilan ettik; eğer, 
tüccar, bu sene de, üreticinin malını almaz 
ise, Tekel onun malını da almaya hazrdır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — İsim 
verdik. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — İsim yerecek, vereceği isim, 
tüccara, "Ben sana satacağım" demeyen 
adam. Gitmiş, koçanını vermiş tüccara; 
Tekel gidip onun malına niye baksın? 

Buradaki feryatlar, hâlâ, eski politi
kaları gündeme getirmek isteyenlerin fer
yatlarıdır. Buradaki feryatlar, çıkarcıların 
feryatlarıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Ama biz, bildiğimiz politikalardan şaşma
yız, bildiğimiz, politikaları uygulamaya 
devam ederiz çünkü; bizim hedefimiz, 
Türk tütüncülüğünü, hiçbir şekilde geri
ye götürmek değildir. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 
Bakan, siz Türk tütüncüsüne düşmüş Çer-
nobilsiniz. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Değerli arkadaşımızın söz-
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lerini, on defa daha fazlasıyla, aynen 
iade ediyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu Yüce Meclis daha ne felaketler 
görecek herhalde, değerli milletvekilleri; 
Allah yardımcınız olsun. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — İş Al
lah'a kaldı zaten. (ANAP sıralarından 
"Allah ıslah etsin" sesleri, gürültüler) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Efendim, yine konu edilen 
bir başka husus, yabancı sigara ve yaban
cı tütün ithaliyle ilgilidir. Bu kürsüden çok 
söylendi, "lekelin yabancı menşeli siga
ra ithalatı niçin yapıldı; bu ithalattan ne 
faydalar beklenmekte ve ne faydalar olu
yor?" diye. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) —Daha öğrenememişler mi? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Öğrenememişler. 

Köşebaşlarında, karaborsacılar eliy
le çocuklara sattırılan sigaralar; denizden 
motorlarla karayolundan TIR'larla gelen 
tonlarca sigaralar, artık Tekel tarafından 
getirilmektedir. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Hâlâ satılıyor Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Hâlâ satılıyor, kötü niyetli 
insanlar var maalesef; ama, onları methet
mek değil, onları kötülemek; onları gök
lere çıkarmak değil, onların ne kadar bü
yük haksızlık yaptığını söylemek bizim va
zifemiz. Bizim, sizin, hepimizin vazifesi
dir bu, onları yüceltmek değil... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Önlemek de vazifeniz efendim. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Onları önlemek de bizim 
vazifemiz, sizin de vazifeniz; ama, elbir
liği ile meselelerin üzerine gidilirse, ancak 
önlenebilir, "Ne vardı yani, biz bunu it
hal etmeseydik, eski dümenler yine devam 
etseydi" diyerek değil. "Bakınız, siz bu 
sistemi getirdiniz ve yüz milyarlarca lira
yı Türk toplumunun hizmetine sundunuz; 
ama, hâlâ köşebaşlarında satanlar var" 
deyiniz, sizi alkışlayalım. Ama, ' 'eski sis
temi getiriniz" diyerek veya "Ne diye it
halatı Tekele yaptırıyorsunuz" diyerek bu
rada konuşma yaparsanız, size katılmamız 
mümkün olamaz. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz bu 
ithal sigaralardan özellikle Konut Fonu
na, Savunma Sanayiini Destekleme Fonu
na çok önemli kaynaklar aktarılmaktadır. 
Yabancı sigara satışlarının toplam sigara 
satışı içinde hakikaten önce artan, sonra 
duraklayan; ama belli bir seviyeye gelmiş 
bir artışı vardır. 1984'te bu rakam yüzde 
2,5 iken -yalnız bu 6 aylık rakamdır-
1985'te 6,2'ye, 1986'de U'e 1987'de yüz
de 15'e, 1988 yılında da -(9 aylık rakam 
olarak)- 14,9'a çıkmıştır. Bu rakam yüz
de 15'ler civarında kalmıştır. Herhalde ka
lacaktır da, değerli arkadaşlarımızın ifa
de ettiği gibi, yüzde 30'lar, yüzde 32'ler 
gibi bir rakam mevcut değildir. İthalatın 
başladığı tarihden bu yana, toplam satış
lara oranlandığında ithal edilen sigarala
rın toplam satış içindeki payı yüzde 
9,9'dur. 

Sayın milletvekilleri, Tekel idaresi son 
yıllarda sigara satışı ve imalatı ile ilgili ola
rak birkaç önemli iş yapmaktadır. Bunlar
dan bir tanesi, her tür sigaranın kalitesi
ni düzeltme çalışmasıdır. Bu arada yeni si
gara tiplerinin de piyasaya verildiğini her
halde müşahede ediyorsunuz. Son olarak 
İsviçre'deki ortağımıza yaptırılan Samsun 
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Gold piyasaya girmiştir. Sert kutu Tokat 
Lüks piyasaya sürülmüştür. Dışarıdan it
hal edilen tütünle yapılan Tekel 2000 si
garası da gene piyasaya sürülmüştür. 

Bu çalışmalardan amaç, sigaranın ge
nelde kalitesinin düzeltilmesi, ithal tütün 
kullanılarak, sigara üretimi, dışarıdan ya
pılan ithalatın azaltılması için yoğun ça
balardır. Ayrıca, Tekel dışarıdan ithal edi
len sigaraların ortaklıklar kurulmak 
suretiyle Türkiye'de yapılmasını da ger
çekleştirmeye çalışmaktadır. Böylece dışa
rıdan ithal edilecek sigara miktarı, sade
ce tütün ithal etmek suretiyle, katma de
ğeri daha çok Türkiye'de kalacak şekle 
döndürülmek istenmektedir. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; 1989 malî yılı bütçesi ve 1989 Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı bütçesi, tasarruf 
alışkanlığını devletten başlayarak iktisadî 
işletmeler, aile ve fertlere kadar toplumun 
her kademesine bir yaşam tarzı olarak yer
leştirme gayreti içinde hazırlanmış bir 
bütçedir. 

Tasarruf uygulamasının, 1989 yılı 
için de sürdürülmesine özen gösterilecek, 
para, kredi ve maliye politikası araçlarıy
la kamu açığının piyasada olumsuz geliş
melere meydan vermeden makul seviye
lere indirilmesine gayret edilecektir. 

Değerli katkılarınızla en mükemmel 
şekline gelecek olduğuna inandığımız 1989 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin 
Türkiyemize, hepimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ediyor, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Şahsı adına, Sayın Hasan Zengin; 
buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 1989 yı
lı Maliye ve Gümrük bakanlığı bütçesi 

üzerinde görüşlerimi belirtmek üzere söz 
almış bulunmaktayım. Sözlerime başlar
ken hepinizi saygı ile selamlarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

55 milyonluk Türk halkının mutlu
luğu için, bugün ve gelecekle ilgili yaşa
mında müspet ve menfi etkisi olacak böy
le bir bütçe üzerinde çok şey söylenebilir. 
Kısa zamanımız içerisinde, bazı kesitler 
alarak konuşmamı sürdüreceğim ve dü
şüncelerimi açıklamaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, "ayinesi iştir ki
şinin, lafa bakılmaz" sözünü hepimiz be
ğeniriz. Bu noktadan başlayarak, Sayın 
Özal iktidarının halkımızın yaşamındaki 
etkilerini inceleyelim. 

1983 yılından bugüne kadar geçen za
manda uygulanan serbest piyasa ekono
misi; köylüye, çiftçiye, işçiye, memura, dul 
ve yetimlere, esnafa, namuslu işadamla
rına zam ve zulüm getirmiştir, Türkiye'
ye işsizlik getirmiştir. Enflasyon yüzde 
90'lara ulaşmış, hayat pahalılığı çekilmez 
hale gelmiştir. Karnını doyuramayan in
sanlar, paralı hale getirilmiş devlet hasta
nelerinde dahi tedavi olamamakta, çalı
şanlar çocuklarını zor okutmakta, geçimi
ni sağlayamayan insanlar cinnet getirerek 
intihar etmektedirler. Geçimini temin et
mek için yoldan çıkan kadınların sayısı
nın çok arttığından bahsetmek üzücüdür. 

.İnsanları Fakir Fukara Fonuna muhtaç et
mek onur kincidir. Memurlar, işçiler, çift
çiler ve dar gelirliler hayat pahalılığı altın
da ezilmekte; maaşlılara, ücretlilere ve ta
rımda taban fiyatlarına enflasyonun çok 
altında zamlar yapıldığı için zamlar kar
şısında geliri giderine göre çok küçülmek
te, dolayısıyla çalışan emekçiler her geçen 
gün daha da fazla fakirleşmektedir. 

Hayalî ihracat yapanlar, Hükümete 
yakın olan yandaşlar ve bazı holdingler bol 
vergi iadesi ve faizi düşük kredi alanlar, 
paraya para kazandıran faizciler, para ti-
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careti yapanlar, Hazineyi talan edenler her 
geçen gün daha da zenginleşmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, kısacası, Sayın 
Özal iktidarı, fakiri daha fakir, zengini da
ha zengin yapan politikasına devam et
mektedir. Bir misal vermek istiyorum; 16 
Ocak 1986 tarihinde Resmî Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe giren ve on gün son
ra 27 Ocak 1988 tarihinde yürürlükten 
kaldırılan terlik tebliği, sunî plastik mad
deden ayakkabı, bot, çizme ve terlik ihraç 
edenlere Desteleme Fiyat İstikrar Fonun
dan her 10 çift için 30 dolar -o dönemin 
kuruyla 33 000 TL . destekleme primi ve
rilmesini öngörüyordu. Para Kredi Kuru
lunun söz konusu tebliğine göre, bu prim; 
yüzü tabiî deriden ayakkabı, bot, çizme ve 
terlikler için her 10 çifte 50 dolar -o döne
min kuruyla yaklaşık 55 000 TL. olarak 
belirlenmişti. Halk arasında kara lastik 
terlik olarak geçen bir çift plastik terlik ih
raç edenin, devlet kasasından aldığı ihraç 
primi, yani 700 TL.'lik lastik terlik için 3 
300 TL, terliğin üzerinde deriden süsü 
varsa, alınan para 5 500 TL . olmaktadır. 

Gazetelerin yazdığına göre, on gün 
içinde İzmir, İstanbul ve Mersin gümrük
lerinden -ihracatçı birliklere ulaşan kayıt
lardan anlaşıldığına göre- beş milyon çift 
terlik ihraç edilerek devletten 18 milyar li
ra prim alındığı ortaya konmaktadır. 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanın
dan soruyorum; bu ihracatı yapacak ve 
zengin edilecek kişiler önceden tespit edil
mese, on günde beş milyon terlik üretile
bilir mi, bulunabilir mi? Bu kişiler kim
lerdir? Bu, devletin soyulması değil de ne
dir? Bu, fonların nasıl kullanıldığını gös
termez mi? 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal'in, 
enflasyon ve hayat pahalıltğıyla ilgili ko
nuşmalarından aldığım pasajlara dikkati
nizi çekmek isterim : 

19.12.1983 tarihinde; "Enflasyonu tek 
rakamlı sayılara çekeceğiz. Enflasyonu 

yüzde 10'ların altına indirmedikçe gelir 
dağılımını düzeltemeyiz.' ' 

6.11.1984 tarihinde: "Enflasyonu 
önümüzdeki sene yüzde 25'te tutmak da
ha realist olur." 

12.12.1984 tarihinde; "Enflasyon, 
1985 yılında hedef alınan ortalama yüzde 
25'e indirilecektir." 

2.1.1985 tarihinde: "Hükümet olarak, 
1985 yılı enflasyon hedefi, daha önce açık
landığı gibi yüzde 25'tir." 

26.1.1985 tarihinde: "Enflasyon, 
1987'de belki yüzde 15, belki de yüzde 
25'e iner. Açık söylüyorum, 1987'de yüz
de 15'e inecektir." 

11.4.1985 tarihinde; "1984 yılı için 
yüzde 25'i hedef aldık; yıl sonunda yüz
de 40-45 oldu." 

14.12.1985 tarihinde; "1986 yılı için, 
enflasyonda yüzde 25 hedefini aldık. 

7.4.1986 tarihinde; "Enflasyonu, in
şallah 1988'den evvel yüzde 10 civarına in
diririz.' ' 

Enflasyonu indiremeyeceğini ilarr 
eden Başbakan, enflasyonun indirilmesi
ni Allah'a havale ederek yenik düştüğünü 
ilan etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal ba
kın ne söylüyor : "Millete hoş görünmek 
için basarsınız parayı, artırırsınız taban fi
yatları, artırırsınız işçi, memur ücretleri
ni, işte o zaman enflasyon patlar. Biz, as
la bu yola sapmadık, sapmayacağız". 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal ba
kın ne yaptı. Enflasyonla ilgili resmî ra
kamlara göz atacak olursak, hükümet 
programlarında enflasyon; 1985 yılında 
yüzde 25 düşünüldü, yüzde 50,3 gerçek
leşti. 1986 yılında yüzde 25 düşünüldü, 
yüzde 29,6 gerçekleşti. 1987 yılında yüz
de 25 düşünüldü, yüzde 48,5 gerçekleşti. 
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1988 yılında yüzde 30 düşünüldü, şu an
da yüzde 90'larda seyretmektedir. 1989 yı
lında da yüzde 38 düşünülüyor; ama, bu 
gidişle üç rakamlı olacağa benziyor. Cet
vel incelendiğinde, Sayın Özal enflasyonu 
düşürememiştir. 

Emisyondaki para miktarını inceler
sek; 1.1.1983'te 542,7 milyar, 1.1.1984'te 
730,5 milyar, 4.1.1985'te 972 milyar, 
3.1.1986'da 1,4 trilyon, 2.1.1987'de 2,1 tril
yon, 1.1.1988'de 3,1 trilyon. 1988 yılı içe
risinde 2 trilyona yakın para basılmıştır ve 
emisyondaki para 5 trilyona yaklaşmıştır. 
Para sulandırılmıştır. Para pul haline ge
tirilmiş, satın alma gücünü kaybetmiş; dö
viz ve piyasa fiyatları tahmin edilenden 
fazla artmıştır. 

Görülüyor ki, Sayın Özal, sözlerinin 
tam aksine hareket ederek, kazanandan 
vergi almak yerine, bütçe açığının bir kıs
mını kapatmak için para basma yolunu 
seçmiştir. Bu durum, enflasyonu yükselt
mekte, hayat pahalılığının artışına neden 
olmakta ve halka cehennem azabı çektir
mektedir. Her gün yapılan zamlarla halk, 
vergi ödemektedir. Bütçenin yükü fakir 
halkın sırtına yüklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ilgisi olduğu için 
söylüyorum. Kâğıt fabrikalarında, darp
hane ve banknot fabrikalarında çalışan iş
çiler yüksek hayat pahalılığı altında ezil
dikleri ve insanca yaşayabilmeleri için ge
reken para verilmediği için greve gitmiş
lerdir. Bu işletmelerin çalışmaya başlaması 
ülke yararına olacaktır, kendilerine gere
ken haklar verilmelidir. 

Sayın Bakandan soruyorum : İşçile
re insan gibi yaşayacak bir ücret verilmez
ken, hangi ülkede, ne kadar para bastırıl
dı ve bunlar için ne kadar döviz ödendi? 

Para pul haline getirildi. 20 000 lira
lıklar basıldı ve tedavüle çıkarıldı. Şimdi 
50 000 liralıkların dışarıya döviz ödene-
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rek bastırıldığı doğru mudur? 
işçilerin haklan verilse, politikanız 

gereği, kâğıdını ve basma işini ülkemizde 
halletseniz ve dışarıya döviz ödenmese da
ha iyi olmaz mı? 

Sayın milletvekilleri, bilim adamları
nın belirttiğine göre, "emisyon hacmi hız
la yükselince, enflasyon üzerindeki etkileri 
altı ay sonra daha da hissedilir" sözü, yu
karıda bahsettiğimiz tablolarda açıkça gö
rülmektedir. Yüksek faiz; yatırımlarda, ta
rımda, sanayide, esnaf ve sanatkârların iş
lerinde maliyet girdilerinin artmasına ne
den olmakta, fiyatları artırmakta, enflas
yonu yükselten nedenlerden biri ol
maktadır. 

Türkiye'nin 50 milyar dolar dış bor
cu, 18 trilyonu bulan iç borcu, 5 trilyonun 
üstünde bütçe açığı, iç borçlarının faizi de 
eklenince ekonomide denge iyice bozul
makta, enflasyon yüzde 90'larda seyret
mektedir. Gelir dağılımındaki dengesizlik 
de düşünüldüğünde, bu bütçeyi kabul et
mek mümkün değildir. Sosyal devlet ni
teliği ortadan kaldırılmış olduğu ve eko
nomik yönden hürriyete kavuşmayan in
sanların bol olduğu ülkemizde, özgürlük
çü demokrasinin varlığından bahsetmek 
hayli güçtür. Tatbik edilen ekonomik po
litika ile gelir dağılımındaki adaletsizlik 
daha da artmıştır. Şöyle ki : Toplam ge
lirde, 1980 yılında tarım, maaş ve ücret ge
liri elde edenlerin payı yüzde 25 civarın
dan 1988 yılında yüzde 16'lara düşerken, 
1980 yılında faiz, kâr ve kira payı yüzde 
49,47 iken, 1988 yılında yüzde 69,10'a 
yükselmiştir. 

Sayın milletvekilleri, buradan şu an
laşılmaktadır : Sayın Özal ' ın ekonomik 
politikası; çalışan emekçiler aleyhine olup 
yüzde yüz, çalışanları fakirliğe itmektedir, 
sermaye lehine işlediği gözükmektedir. Fa
kir, daha fakir; zengin, daha zengin yapıl
maktadır. 
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BAŞKAN — Sayın Zengin, bakıyo
rum, tahminime göre 8 sayfanız var, lüt
fen toparlayınız efendim. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Bu 
adaletsiz tu tumdan yakınan iş çevreleri
nin endişeleri, 23 Kasım 1988 tarihinde 
gazetelei'de yayınlanan TUSİAD'ın, Türk 
Sanayici ve İşadamları arasında düzenle
diği ankete verdikleri cevabın neticesi açık
lanarak ilan ediliyor : "Öza l sınıfta kal
dı" . Türk halkı kararını açıklıyor "Öza l 
sınıfta çaktı". 

Sayın milletvekilleri, asgarî ücret 110 
bin lira civarında seyrederken, 4 kişilik 
ailenin yalnız mutfak masrafı 270 bin li
rayı bulmuştur. Mutfaktaki yangın, yüz
de 90 enflasyona karşılık 1989 yılı bütçe
sinde yüzde 25 zam verilen memuru, enf
lasyonun altında taban fiyatı verilen üre
tici ve köylüyü rafları boşalan esnafı ve ça
lışanları yakmaktadır. Yerel seçimde halk 
bu yangından kurtulmak için Anavatan 
İktidarını yakacak ve gereken dersi vere
cektir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal ve 
Hükümetinin sözüyle işi birbirini tutma
maktadır. Tatbik edilen ekonomik politi
ka öylesine adaletsiz bir durum yaratmak
tadır ki, bu, yukarıda verdiğimiz rakam
larla da açıkça görülmektedir. Mısır fira
vunlarının ve Roma'yı yakan Neron'un 
halkına yaptığı zulümden daha fazlasını 
Sayın Özal, Türk halkına yapmaktadır. 
Bu durumu protesto ediyorum. (SHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Türk 
halkı daha iyi idarelere layıktır, ilk seçim
de bu gerçekleşecek, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti iktidar olacak ve halkımızın 
mutluluğa kavuşması mümkün olacaktır. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, güncel olduğu 
için tütün mevzuuna da kısa olarak değin
mek istiyorum. Burada Sayın Bakanımız 
bazı açıklamalarda bulundu; fakat üreti

cilerin bazı dertlerini bir defa daha bura
dan iletmek istiyorum. 

1 Aralık 1988 tarihinde, aniden tütün 
piyasası açıldığı zaman, Manisa'da 80'den 
fazla köye Tekel tarafından gidilmediği, 
tüccarın 15 gün önceden tespitleri bırak
tığı bilinmektedir. Şu andaki durumu bil
hassa açıklamak istiyorum. 230 bine ya
kın ekicinin bulunduğu. 130 milyon kilo
ya yakın tütün üreten, tütün üreticileri, fa
kir insanlardır; çorak topraklar üzerinde 
millî gelire katkıda bulunmakta ve tütün 
üreterek döviz kazanılmasını sağlamakta
dırlar. 

1.12.1988 tarihinde, tütün piyasası 
açıldığında, tüccar piyasadan çekilmişti. 
Tekel tespitlerini bitiremediği için alımlara 
geçmedi, büyük panik yaratıldı. Akşam
dan sonra tüccar, kendine göre; bilmiyo
ruz Sayın Bakan burada, "Yalan... Tüc
cara verilmiş hiçbir sözümüz yoktur" de
di; ama geçen sene de ' ' Verilmiş hiçbir sö
zümüz yok" demişti, tütün ihracatçıları
na A - Gradta 63 sent kilo başına açıktan 
para ödendi. Bu sene de, "1,5 dolar para 
verileceği Başbakan tarafından zımnen 
iletildi" denmektedir. Sayın Bakan, "Böy
le bir şey yok" dedi. Şayet böyle bir du
rum varit olursa bunun tüccarlara değil, 
üreticilere (aşağı yukarı 1,5 milyon vatan
daşa) aktarılmasını beklemekteyiz. 

Şu andaki manzara şudur : 130 mil
yon kilo tütünden aşağı yukarı tüccarın 97 
milyon kilo; Tekelin ise 35 milyon kilo tü
tün aldığı ve bazı tütünlerin de halihazır
da satılmadığı söylenmektedir, bu durum 
karşısında, her ne kadar Sayın Bakan, tü
tün üreticileri mukavelesini yapmadan ko
çanları teslim etmesinler" dedi. Bir yönü 
belki doğru; ama bugün 230 bine yakın 
ailenin ürettiği tü tünün 97 milyon kiloya 
yakınını tüccarın aldığı tahmin ediliyor ve 
söyleniyor şu anda tüccar on gündür kont
ratları yapmaktan vazgeçmiştir. Bütün 
alımlarda, koçanların üzerine kurşun ka-
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lemlerle bir fiyat yazılmıştır. Akhisar'da 
bir çok köylerde koçanlar iade edilmekte
dir. Bu durum karşısında üretici iyice pe
rişan bir duruma düşmüş, "halimiz ne 
olacak?" diye merak etmektedir; çünkü 
Tekel, alımlarında -devlet desteklemesi ol
madığı için- bir tüccar gibi hareket ettiği 
için tütünlere, kendine göre birtakım de
ğerlendirme ve randıman tespitleri yap
mıştır. Bu arada, elimdeki bir belgeyi sun
mak istiyorum : Alemşahlı Köyünden İb
rahim Eşiyok isimli vatandaş Tekele mü
racaat ettiğinde, ondört balya tütününden 
beş balyası ihrak -yani, yanacak- olarak çı
karılmış, dokuz balyası 2 372 liradan alın
mış, ayrıca otuz kilosu da su çürüğüne ay
rılmış. Ondört balyanın hangisinin yanıp 
yanmayacağını kimse tespit edemez ki. Te
kelde bunun gibi misaller çoktur. Sayın 
bakandan, bu su çürükleri ve ihraklar ko
nularının düzeltilmesi hususunda yetkili
lerle temas etmesini beklemekteyiz. 

Ayrıca, bu sene tütün maliyet fiyat
ları, tahminden çok artmıştır... 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Sayın Başkan, vakit doldu. 

İSMAİL Ü Ğ D Ü L (Edirne) — Vakit 
doldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saym Zengin, toparla
yınız efendim. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

Tütün üreticilerinin derdi çok büyük 
arkadaşlar. Manisa'da 90 bin üretici aile 
var. Şu anda koçanlar atılıyor... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ya
lan!.. Yalan! 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
ANAP milletvekillerine söylüyorum; ya
rın gidelim görelim; kim yalan söylüyor?.. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Zengin... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Tüccar bugün alıma girmemiştir. 10 gün 
önceden itibaren kontrat kesimleri durdu
rulmuş, tütün ihracatçıları... 

BAŞKAN — Sayın Zengin... 
HASAN ZENGİN (Devamla) — 

Tüccar bugün alıma girmemiştir. O n gün 
önceden itibaren kontrat kesimleri durdu
rulmuş, tütün ihracatçıları... 

BAŞKAN — Sayın Zengin... Sayın 
Zengin, lütfen aşağıdan söz atmalara dik
kat etmeyin, yazınızı okuyup bitirin. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkan. 

Bu durumda, koçanları atılmakla 
karşı karşıya kalan tütün üreticileri çok 
büyük endişe ve telaş içerisindedir. İzmir'
de, on gün önce Tütün ihracatçılar Birli
ği ve Tütün Derneğince alman karara gö
re, kontrat kesimleri yirmi gün için dur
durulmuştur. '*Hükümetle konuştuktan 
sonra kontratları keseceğiz veya koçanla
rı iade edeceğiz" denmektedir. Sayın Ba
kanın, bir an önce bu meselenin üzerine 
eğilerek, üreticilerin bu sıkıntılı durumla
rından kurtarılmasını beklemekteyiz. Ay
rıca... (ANAP sıralarından, "saygılar sun, 
bi t ir" sesleri) 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim, 
tamamlayın... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, tabiî siz... 

BAŞKAN — Saym Zengin... Sayın 
Zengin on dakika geçti efendim. Rica 
ediyorum... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sö
zümü bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür fas
lını ifade edin ve bitirin efendim. 
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ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Kısa kes de Aydın havası olsun. 

BAŞKAN — Evet, bitirin efendim, 
bitirin. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Evet, tütün üreticileri Aydın havasını size 
soracak. Onun için bugün 230 bine yak
laşan tütün üreticilerinin dertlerinin üze
rine eğilinmesi, koçanlarının atılarak... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Yahu 
bırak artık. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sen 
ne anlarsın kazı kozu... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen 
efendim... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sen 
ayçiçeğini ye... Millet, Tarım Satış Koo
peratiflerinden paralarını alıyor mu, ona 
bak... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Zengin... 
Sayın Zengin, zaman israfına meydan ver
meyin efendim. Bitirin... Bunları söyledi
niz efendim. 

Sayın Zengin, teşekkür edin ve biti
rin. Aksi takdirde mikrofonu kapatırım. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sa
yın Bakan, tütün üreticilerinin ve tüm 
üreticilerin, enflasyonun yüksek olması ve 
taban Fiyatlarıntn çok düşük olması kar
şısında zarar ettikleri bir gerçektir. Zarar 
edilen mahsullerden bugün hâlâ yüzde 4 
stopaj vergisi kesilmektedir... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bun
ları kaç defa söyleyeceksin?.. 

BAŞKAN — Sayın Zengin... Sayın 
Zengin... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Bu 
yüzde 4 stopaj vergilerinin kaldırılması... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Zengin, beni 
müşkül durumda bırakmayınız. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sö
zümü tamamlıyorum Sayın Başkan; biti
riyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, beni, bir 
hatibin mikrofonunu kapatmak gibi müş
kül bir durumda bırakmayın. Lütfen... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sa
yın Başkan, cümlemi tamamlayacağım. 

BAŞKAN — Ama, tekrar başlıyorsu
nuz efendim. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sö
zümü keserseniz ne yapacağım, toplamak 
için... 

BAŞKAN — Tekrar başlamayacaksı
nız, teşekkür edip ineceksiniz. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Te
şekkür, herkesin kendine göredir Sayın 
Başkan, müsaadenizle. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın hatip, sözünüzü 
kestim efendim, mikrofonu kapattım. Lüt
fen... (ANAP sıralarından alkışlar, SHP 
sıralarından gürültüler) 

(Başkan tarafından hatibin mikrofo
nu kapatıldı) 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Za
ten, Sayın başkandan başka şey beklen
mez. Sözümü kesiyorsunuz, ondan sonra 
da "Sözünü kestim" diyorsunuz; bu tu
tumunuzdan dolayı sizi protesto ediyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın hatibin biraz in
saflı olması lazım. Gruplar adına konuş
ma 20 dakika... Sayın hatip 23 dakika ko
nuşur, buna rağmen protesto eder; görül
memiş bir hadise. (ANAP sıralarından 
"Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — 
Cümlemi tamamlayacağım diyorum, sö
zümü kesiyorsunuz. 
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BAŞKAN — Efendim, Maliye Ba
kanlığı bütçesi üzerinde grupların ve sa
yın milletvekillerinin konuşmaları tamam
lanmıştır. 

Başkanlık Divanına, iki milletvekili > 
yazılı olarak, bir milletvekili de yerinden 
soru sormak istediklerini bildirmişlerdir. 

Yazılı sorulan okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda arz ettiğim soruların, aracı
lığınızla Sayın Maliye ve Gümrük Baka
nı tarafından yanıtlanmasını saygıyla arz 
ederim. 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

1. Millî Piyango Genel Müdürü, 
kırmızı bir station aracı Millî piyango kad
rosunda bulunan bir şoförle birlikte eşi
nin emrine tahsis etmiş; Genel Müdürün 
eşi, bir süre sonra bu arabayı beğenme
miş, bu nedenle vakfa sıfır kilometre yeni 
bir Renault araç almıştır. Bu araç gece 
gündüz Genel Müdürün eşinin emrinde 
bulunmaktadır: Doğru mudur? 

2. Genel Müdür, vakıf aracıyla, za
man zaman kendisi kullanarak, yakıt gi
derleri vakıftan karşılanmak suretiyle 
Marmaris vesaire tatile çıkmaktadır. Son 
tatiline çıkarken, vakıftan, yönetim kuru
lu kararı olmaksızın 2 milyon Türk Lira
sı avans çekmiş, bu avans hâlâ kapatılma
mıştır. Bu, doğru mudur? 

3. Millî Piyango idaresinin yeni al
mış olduğu Ford Taunus marka araç ise 
Genel Müdürün çocuğuna hizmet etmek
te, her gün çocuğunu kreşe götürüp getir
mektedir. Doğru mudur? 

4. Millî Piyango Vakfı genel kuru
lunda, Genel Müdürün yaptığı liste şu an
da yönetimde bulunmaktadır. Gece gün
düz beraber olduğu kişi de yönetim ku

rulu başkanı olmuştur. Şu anda vakıftan 
yönetim kurulu kararı olmaksızın en yük
sek para çeken iki kişi vardır; bunlardan 
biri Genel Müdür, diğeri de seçtiği vakıf 
başkanıdır. Doğru mudur? 

5. Genel Müdür, lüks otellerdeki 
harcamalarını ve çevre edinmek için Ba
kanlık yetkililerine dağıttığı Millî Piyan
go biletlerini vakıf kasasından ödetmekte
dir. Doğru mudur? 

6. Vakıf kredisi olarak 2' şer milyon 
Türk Lirası verirliken -pek fazla kullanan 
da yoktur- Genel Müdür ve vakıf başkanı 
yönetim kurulu kararı olmaksızın 4'er mil
yon Türk Lirası çekmişlerdir. Doğru 
mudur? 

7. Görev seyahatlerinde, Genel 
Müdür ve vakıf başkanından oluşan kişi
ler lüks otellerde kalmakta, giderler vakıf 
kasasından1 ödenmektedir. Genel Müdür, 
vakfın Renault 11 aracıyla -kendisi 
kullanarak- Nevşehir, Kızılcahamam ve 
benzeri yerlerde hafta sonlarını geçirmek
te, pazartesi günleri, giderler vakıf kasa
sından karşılanmaktadır. Doğru mudur? 

8. Çankaya Botanik Bahçesi bitişi
ğinde Genel Müdüre lüks bir daire alına
rak -baramerikan dahil- iğneden ipliğe dö
şenmiştir. devlette başka genel müdürle
re bu imkânlar sağlandı mı? 

Bu kurumun, Millî Piyangonun ge
lirinden belli bir pay Türk Silahlı Kuvvet
lerini Güçlendirme Vakfına gidiyor. Bu tip 
harcamalar Türk Silahlı Kuvvetlerine ne 
yarar getirmektedir? 

9. Millî Piyango Yasasında yapılan 
son değişiklikle Millî Piyango idaresinde, 
Millî Piyangonun gelişmesi, personele üc
ret ödenmesi vesair gibi gerekçelerle bir 
fon kurulmuştur. Millî Piyango gelirleri
nin yüzde l'i tutarındaki miktar bu fona 
gitmektedir. Bu fonda 1 milyar liraya ya
kın veya biraz üstünde birikmiş para var-
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dır. Personele bir tek lira ödenmemiştir. 
Para da vadesiz hesaplarda tutulmaktadır. 
Banka müdürleri, genel müdürün etrafın
da dolaşmakta, ayrı ayrı boy göstermek
tedirler. Tasarruflarda faizin, vadelilerde 
yüzde 85 olduğu şu günlerde bunun ne 
anlama geldiği açıktır ve nedir? 

10. Şükran Sarı isminde bir bayan 
-görevi idarede şef- Çubuk'ta spor saha
sında, genel müdürün amatör ehliyetli 
makam şoförü tarafından ezilerek öldürül
müştür. Bu şoför, genel müdürün kendi
sine sahip çıkması ve genel müdürün kol
laması nedeniyle elini kolunu sallayarak 
gezmektedir.. Doğru mudur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Yazılı takdim edeceğim efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu?.. 
Yoklar. 

MUSTAFA MURAT SÖK-
MENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, 
tekabbül edebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, İç
tüzükte öyle bir şey yok efendim. 

Buyurun Sayın Güngör. 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — Sayın 
Başkan, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Teke
li Kanununun 22 nci maddesinde, "Eki
ci, satılan tütünlerinin devir işlemini ka
nuna uygun olarak hazırlar. Bu işlemin bi
tirildiği alıcıya veya kanunî konutuna bil
dirildiği tarihden başlayarak, alıcı, 10 gün 
içinde bedelini ödeyip tütününü teslim al
mak zorundadır" hükmü yer almaktadır. 
Bu hükme rağmen, Tekelce hazırlanmış 
olan tip sözleşmelerde -ki burada, Sayın 
Bakan da söyledi- bu konuda tarih konul
mamaktadır, boş bırakılmaktadır; boş bı
rakıldığı için Tekel ve tüccar o tarihi dile-
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diği gibi doldurmaktadır ve şu şekle gel
mektedir. 

"Alım satıma konu teşkil eden tütün
ler, alıcı tarafından en geç 30 Haziran 
1989 talihine kadar -şu sözleşmelerde- tes
lim alınacaktır" hükmü yer almaktadır... 

BAŞKAN — Orada tarih olmadığı 
için, tarih nasıl konulacak? Onu mu sor
mak istiyorsunuz? 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — Bu ko
nudaki sorulanm şunlardır Sayın Başkan : 

Bu uygulama, 1177 sayılı Kanunun 
22 nci maddesinin amir hükmüne aykırı 
mıdır, değil midir? Bir... 

BAŞKAN — Konulmamışsa, şüphe
siz aykırı, bunu sormaya gerek yok ki. 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — 
2. 1177 sayılı Tütün Tekeli Yasasında 
yaptığınız değişiklikten sonra, 1988 yılın
da Tekel Genel Müdürlüğünce yayımla
nıp, tütün üretim bölgelerine dağıtılan, 
"Türkiye'de Tütüncülük" adlı kitapçığın 
-Sayın Bakan da bahsetti- 68 inci sayfa
sında yer alan, "Satılan tütünlerin tutarı 
daha erken ödeneceğinden, ekiciler para
larını bir an evvel alma imkânına sahip 
olacaktır" ifadelerine, bu uygulama ters 
düşmüyor mu? 

3. Hükümet, tütün üreticisini son 
iki yılda mağdur ettiği görülen bu uygu
lamayı ne zaman değiştirecektir? 

4. 1988 ürünü tütününü satan üre
tici, ne zaman ürününün bedelini tüccar
dan ve Tekelden alacaktır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Yazılı takdim edeceğim 
efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe-
. . . . ~.. ... n . . „ , .. sinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza Maliye ve Gumruk Bakanlığı bütçe- „ , , , , . . . . . . . .. , , , sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmesi üzerindeki müzakereler tamamlan- . . . 

mıştır. yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
Program 

kodu Açıklama Liı 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 71 957 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Bütçesinin Düzenlenmesi, Uygu
lanması ve Denetimi 6 756 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Devlet Gelirlerine İlişkin Hizmetler 191384 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet Muhasebe Hizmetleri 43 051 000 000 
i 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

114 Devlet Mallarına İlişkin .Hizmetler 128 154 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı ve Muhake-
mat Hizmetleri 10 334 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

117 Gümrük Kanunlarının Uygulanması ve 
İzlenmesi 25 384 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

118 Gümrük Kaçakçılığı ile Mücadele Hiz
metleri 12 080 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 172 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

930 Malî Transferler 6 376 239 000 000 
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BAŞKAN — Bu bölümde bir öner
ge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-309) 
Yedek Ödenek Tertibinin altına, (Bu öde
neğin Türk Büyükleri için çeşitli yöreler
de düzenlenen anma törenlerine yardım 
ve Türk Halk ve Türk Sanat Musikisini 
yaşatmak ve geliştirmek amacıyla 500 mil
yon liraya kadar olan kısmının ilgili ku
rum ve kuruluşlar bütçelerine aktarma 
yapmaya Maliye ve Gümrük bakanı yet
kilidir.) ibaresi eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Haydar Özalp 
Niğde 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Mustafa Dinek 
Konya 

Gerekçe : Millî kültür, sanat, edebi
yat ve ilimde Türk Milletinin yücelmesi
ne ve gelişmesine, Türk Devletinin güç
lenmesine hizmet eden Mimar Sinan, Ha
cı Bayram Veli, Aşık Veysel, Akşemsettin, 

Program 
kodu Açıklama 

Aşık Paşa gibi Türk büyükleri için yapı
lan anma törenlerine ve bunlarlar ilgili fa
aliyetlere yardımcı olmak, Türk Halk ve 
sanat musikisini yaşatmak ve geliştirmek 
amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı büt
çesine konulan ödenekler yeterli olmadı
ğından yedek ödenekten 500 milyon lira
nın bu amaçla kullanılması uygun ola
caktır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Toplantı ekseriyeti olmadığı için katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılıyor efendim. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

930 uncu bölümü kabul edilen öner
geyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer bölümleri okutuyorum : 

Lira 
940 

950 

999 

Sosyal Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Borç Ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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1 249 786 000 000 

1 152 829 000 000 

860 000 000 

9 440 814 000 000 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe
sinin bölümleri kabul edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe
sinin görüşmelerinin sonuna kadar süre
nin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Kesirûusabı 

BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı 1987 yılı kesinhesabının bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. Açıklama 

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

111 Devlet Bütçesinin Düzenlenmesi Uygulanması ve 
Denetimi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

| bul edilmiştir. 
g 11,2 Devlet Gelirlerine İlişkin Hizmetler 
to ' BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
-I— bul edilmiştir, 

113 Devlet Muhasebe Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Devlet Mallarına İlişkin Hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

Toplam 
harcama 
Lira 

28 498 349 000 28 326 788 61 

3 206 859 000 2 972 886 85 

93 258 821 751 89 804 358 96 

19 527 282 000 19 714 280 29 

35 449 903 000 33 668 107 15 

5 306 145 000 5 614 229 84 
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117 Gümrük Kanunlarının Uygulanması ve İz
lenmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

118 Gümrük Kaçakçılığı ile Mücadele Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

920 iktisadî Transferler ve Yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

930 Malî Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

950 Borç Ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

T O P L A M 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel Toplam 
ödenek toplamı harcama 

Lira Lira 

8 792 020 802 8 995 928 349 

5 558 682 000 5 647 384 737 

61 740 000 000 61 740 000 000 

2 074 968 073 255 2 033 252 809 024 

447 098 743 722 444 859 906 359 

1 062 700 335 818 1 141 096 396 077 

16 012 092 761 16 012 092 76 

3 862 117 308 109 3 891 705 169 033 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 yı
lı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş
tir; hayırlı olsun. 

1989 Yılı Genel ve Katma Bütçe Ka
nunu Tasarılarıyla, 1987 Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarılarının 1 inci maddeleri 
kapsamına giren bakanlık ve ilgili kuru
luşların bütçeleriyle kesinhesaplannın gö
rüşülmeleri tamamlanmıştır. 

Şimdi, 1989 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısının gider bütçesiyle ilgili 1 in
ci maddesini okutuyorum : 

1989 MALÎ YIU BÜTÇE KANUNU 
TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider.Bütçesi : 
MADDE 1. — Genel Bütçeye gi

ren dairelerin harcamaları için (A)-
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(32 736 276 000 000) liralık ödenek ve
rilmiştir. 

' BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu 
maddede okunan rakamla mutabık 
nıısınız? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Mutabıkız efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (28 256 276 000 000) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde, gelir bütçe
siyle ilgilidir. Gelir bütçesiyle ilgili görüş
meler de yarın yapılacaktır. 

Bu sebeple, programımız tamamlan
mıştır. 

Yarınki programa göre gelir bütçesi
ni görüşmek ve bütçe kanunu tasarılarıy
la kesinhesap kanunu tasarılarının mad
delerinin oylamasını yapmak için, 22 Ara
lık 1988 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.05 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

49 UNCU BİRLEŞİM 

21 . 12 . 1988 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

x 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/496) (S. Sayısı : 111) Dağıtma 
tarihi : 5.12.1988) 

x 2. — 1987 Malî Yılı Genel Büt
çeye Dahil Kuruluşların Kesinhesapları-
na Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayı
sı : 134) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 4. — 1987 Malî Yılı Katma Büt
çeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Ge

nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. 
Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1988) 

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 i$leri gösterir. 


