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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı, 
Çevre Müsteşarlığı; 
1991 malî yılı bütçeleri ve 1989 yılı kesinhesapları ile, 
Çevre Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı kesinhesabı; 
Kabul edildi. 
15 Aralık 1990 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime saat 21.20'de 

son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
istanbul Ordu 

Mustafa Sarıgül Ertuğrul Özdemir 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÖNERILER 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 
1. — 213 Saydı Vergi Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayûı Kurumlar Urgisi 

Kanunu, 488 Sayılı Damga Mrgisi Kanunu ile 492 Sayûı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşülme gün ve saatine üikşin ANAP Grubu önerisi 

BAŞKAN — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 
1989 Malt Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, 
görüşmelere başlamadan evvel, Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin 
son fıkrasına göre verilmiş bir önerisi bulunmaktadır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 14.12.1990 Cuma günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara

sında görüş birliği sağlanamadığından; Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun ona
yına sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Yasin Bozkurt 

Grup Başkanvekili 

öneri : 
496 Sıra Sayısı ile basılıp dağıtılan, 13.12.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bu

günkü gündemde yer alacak olan, "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi, 5422 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın 15 Aralık 1990 Cumartesi günkü 
(bugünkü) bütçe programının bitiminden sonra görüşmelerine başlanması, bitimine kadar ve 
gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam edilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan öneriyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1989 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (1) 

(1) 488, 489, 495, 493 S. Sayılı basmayazılar 10.12.1990 tarihli 44 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
1, — Dışişleri Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Dışişleri Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Dışişleri Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi ile 1989 malî yılı 
kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin ad

larım sırasıyla takdim ediyorum : 
Anavatan Partisi Grubu adına tstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı, Tekirdağ Mil

letvekili Sayın Ali Rıfkı Atasever; Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına Ankara Milletve
kili Sayın Tevfik Koçak, tstanbul Milletvekili Sayın tsmail Cem; Doğru Yol Partisi Grubu adı
na Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp. 

Şahısları adına; lehinde, Kayseri Milletvekili Sayın Nuh Mehmet Kaşıkçı; aleyhinde, Ha
tay Milletvekili Sayın öner Miski; üzerinde, Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı. 

Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları adına ilk sözü, Anava
tan Partisi Grubu adına, tstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'ya veriyorum. 

Buyurun Sayın Akarcalı. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Akarcalı, biliyorsunuz, toplam görüşme süresi 1 saattir. 

ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCALI (tstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; konuşmama başlamadan önce, silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetleri dışında, bün
yesinde en çok şehit vermiş olan bu Bakanlık mensubu şehitleri huzurunuzda saygı ve rahmet
le anar, Bakanlığın güzide mensuplarını selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, hızla değişen ve giderek küçülen bir dünyaya girdik. Devletlerarası 
ilişkilerin de yapısı, niteliği aynı şekilde hızla değişmektedir. Bu ilişkileri, alışılagelmiş klasik 
diplomasi kuralları ve kalıpları içinde yürütmek mümkün değildir. Gelişmeleri önceden gör
mek, sezmek ve bu gelişmelere göre tavır alıp hareket etmek, artık, zamanımızın kaçınılmaz 
bir ihtiyacıdır. Bu yapılamadığı, ya da zamanında hareket edilemediği takdirde, ülkenin eline 
geçirdiği çeşitli fırsatları kaçıracağı da ortadadır. Fırsatları kaçırmanın ötesinde, tam tersine, 
gelişmelerin gerisinde kalma riskiyle de karşı karşıya kalınabilir. Toplumumuzun her kesimine, 
bu gelişmeleri yakından izleyip sonuçlar çıkarmakta birtakım görevler düştüğü kuşkusuzdur; 
ancak, bu konuda en büyük görev ve sorumluluk, Dışişleri Bakanlığına ve bakanlık mensupla
rının omuzlarına yüklenmektedir. 

Bilimin, teknolojinin, bu meyanda, iletişime ve ulaşım vasıtalarının dev adımlarla ilerle
diği, insanların, ülkelerarası hareketliliğinin arttığı ve devletlerarası ilişkilerin yeni boyutlar ka
zandığı günümüzde, diplomatik himayeden kültürel tanıtıma, ekonomiden insan haklarına, 
askerî güvenlikten çeşitli alanlara kadar uzanan geniş bir konular yelpazesi içinde, dış ilişkiler
de özel bilgi ve ihtisas gereği ve çağa uyma zorunluluğu kendini giderek daha fazla hissettir
mektedir. 

EROL AĞAGtL (Ankara) — Duyamıyoruz sayın hatip. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Salonda bir uğultu var; söylediklerim, herhalde sa

londaki uğultudan anlaşılmıyor Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Haklısınız efendim; arkadaşlarımızın bu imkânı sağlayacaklarını umuyorum. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Ülkemiz, son yıllarda, kalkınma ve modernleşme 

alanında büyük atılımlar gerçekleştirmiş, bölgesinde ağırlığı artan ve dünyada görüşleri daha 
da aranan bir devlet konumu içine girmiştir. Bütün işaretler, önümüzdeki on yıl içerisinde, Tür
kiye'nin uluslararası konumunu, rolünü, önemini artıracağını, genişleteceğini göstermektedir; 
ancak, unutulmamalıdır ki, bir ülkenin büyüklüğü ye gücü ne olursa olsun, dış ilişkilerini ülke 
içinde en verimli ve yararlı bir şekilde yürütebilmesi, iyi eğitilmiş, bilgili, tecrübeli personel 
kadrolarına sahip geniş bir Dışişleri teşkilatına ve bu teşkilatın, çağın gereklerine uygun mal
zeme ve teçhizat ile donatılmasına bağlıdır. Başka bir deyişle, Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin 
dış ülkelerdeki vitrinidir. Bu meyanda da bu vitrinin en iyi şekilde donatılmasını istemek bizim 
hakkımızdır. 

Bugün, Türkiye, kökleri asırlara dayanan bir devlet geleneği içinden süzülüp gelen sağlam 
bir Dışişleri teşkilatına sahiptir. Bununla birlikte, bu teşkilat, acil çözüm bekleyen pek çok so
runla karşı karşıya bulunmaktadır. Personel sorunu bütün bunların başında gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Dışişleri dediğimiz zaman, topu topu 736 tane diplomattan meyda
na gelen bir müessese vardır karşımızda. Bunun da yaklaşık 300 kadarı ülkemizde, merkezde 
bulunmakta, geri kalan 340 kadarı da yurt dışında görev yapmaktadır. Dış temsilciliklerimizin 
sayısı 136'dır. Dış temsilciliklerde, bir misyon şefi, elçi veya konsolos olduğunu düşündüğü
müzde, temsilci... (Genel Kurul salonunda sürekli konuşmalar) 

Sayın Başkan, bunu ben tutanaklara yazdırayım, arkadaşlarım oradan okusun!.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Buyurun Sayın Akarcalı. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — ... 140*a yaklaşan diplomatik büyükelçilik ya da kon

solosluğumuz vardır. Bunların her birine bir büyükelçi, bir başkonsolos veya konsolos düştü
ğünü düşünüdüğümüzde, misyon şeflerinin yanında, en fazla iki meslek memurunu koyma im
kânı ortaya çıkmaktadır. Bu da, takdir edersiniz ki, 60 milyonluk bir ülkenin, dış ülkelerdeki 
temsil ihtayacını giderme imkânını vermemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, gelişen dünya, Türkiye'nin çoğu yerdeki yükümlülüğünü 
artırmaktadır. Bugün, en azından, Sovyet Cumhuriyetlerindeki gelişme, ülkemizin, yeni yer
lerde konsolosluklar ve misyonlar açmasını gerektirmektedir ve gerektirecektir de. örneğin, 
Baku'de bir konsolosluk açılması istenmektedir, açılacaktır, açılması gerekmektedir. Bunu başka 
yerler de takip edecektir. Ancak, buralara, ülkemizi bihakkın temsil edebilecek insanları da 
bulup gönderebilme tedbirlerini peşinen ve önceden almak da gerekmektedir. 

Şu anda Bakanlığın bu imkâna sahip olduğunu söyleyemeyiz. Bakanlığa aday olarak gire
bilen diplomat sayısı yılda 20 civarındadır. Her sene, Bakanlıktan, istifa, emeklilik, vefat gibi 
durumlardan dolayı ayrılanları düşündüğümüzde, Bakanlığın meslek memurlarının sayısının, 
zaman içinde artma değil, azalma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu rahatlıkla görebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığı gibi bir bakanlığa talebin az olmasının altında, 
bu bakanlığın, kendi memurlarına, istediği büyük nitelikler karşısında, son derece yetersiz im
kânlar sağlamasından kaynaklanmaktadır. Bugün, Ankara'da bir bakanlıktaki daktilo bile loj
mana girebilmektedir. Bu, hiçbir zaman, bir bakanlıktaki daktiloyu küçümsüyor anlamında 
değil; ancak, devlet, kirni bakanlıklara, yalnız Ankara'da 10 binin üstünde lojman tahsis eder
ken -Millî Savunma Bakanlığı gibi- en az Millî Savunma Bakanlığı kadar saygınlığı olan Dışiş
leri Bakanlığına, devletin 200 tane lojman tahsis edemeyişi, buradaki sorunları açık ve seçik 
bir şekilde ortaya koyabilmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığının bütçesi önümüzdedir. Baktığınız zaman, 800 
milyar liraya yaklaşan bir rakam göreceksiniz. Bu rakam aldatıcıdır. Bu bütçe, bu 800 milyar 
lira, Dışişleri Bakanlığının bütçesi değildir ya da Dışişleri Bakanlığının kendi parası değildir. 
Ya nedir? Bu paranın yurt dışındaki çocuklarımızın tahsilini sağlamak için gönderdiğimiz bü
tün öğretmenlerin maaşları ödenir; bu bütçenin, yine yurt dışındaki insanlarımızın dinî ihti
yaçlarını karşılamak için gönderdiğimiz bütün din görevlilerinin maaşları ödenir; bu bütçe
den, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, NATO vesaire gibi, Türkiye'nin devlet olarak üye 
olduğu bütün uluslararası kuruluşların yıllık aidatları ödenir. Dolayısıyla, bu rakamları da düş
tüğümüz zaman, böylesine ihtiyaçlar içinde olan bir bakanlığın eline geçen miktarın, ülkemi
zin dışarıda temsil kabiliyetine haiz bir miktar teşkil etmediği ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım, mesele, Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışında bihakkın temsil edil
mesiyle ilgilidir; mesele, ülkemize yönelik çeşitli alanlardaki saldırıları kökünde kurutabilecek 
olan bir teşkilata gerekli maddî desteğin verilmesidir. Eğer, hastalık zamanında tedavi edile
mezse, ileride çok daha büyük masraflara yol açmaktadır. Dış konulardaki hastalığı zamanın
da tedavi edebilecek müessese ise Dışişleri Bakanlığıdır. Dışişleri Bakanlığının görevi bittikten 
sonra ortaya çıkabilecek tedaviler, ülkemize her zaman çok pahalıya mal olmuştur. 

Tabî ki, Dışişleri Bakanlığının, yurt dışındaki araç, gereç imkânlarının son derece kısıtlı 
olduğu, bu bütçeyle ortaya çıkmaktadır, örneğin; 1948'den beri üyesi bulunduğumuz Avrupa 
Konseyi gibi önemli bir kurumun Türk parlamenterlerine ayrılmış olan bürosunda, Türkiye'
nin bir faksı bile yoktur. Çok acil konularda, Türkiye ile mesaj testi edebilecek ve alt ucu üç 
beş, milyon liralık bu aletten bile mahrumdur. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bugün, dış politika konusunda sizleri heyecana getirebilecek, 
coşturabilecek bir konuşma yapabilirdim; ancak, bu bakanlığın, personel, araç-gereç ve biraz 
evvel de belirttiğim gibi, ülkemizi, dış ülkelerde gereği gibi temsil edebilmesi, yeni açılması ge
rekecek misyonlarda bu temsilin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli ihtiyaçların neler 
olduğunu size anlatmayı, gelecek için çok daha yararlı gördüm. Onun için, beki, bu anlattık
larımla, bazı hususlarda beklentilerinizi karşılayamamış olabilirim; fakat biz, müesseseyi sağ
lamlaştırmak, bugün de, yarın da, ülkemizin üzerine yönelebilecek töhmetleri, tehditleri kö
künde kurutma imkânına sahip olabiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, gerek bütçe ve gerekse diğer uygulamalar açısından Dışişleri Ba
kanlığına yeterli imkânların sağlanamaması yanında, Bakanlığın kendi içindeki kimi uygula
malarda da hata vardır. Biraz önce de belirttiğim gibi, son derece az sayıda diplomatla bu işler 
yürütülmeye çalışılmakta; fakat, bunun yanında, bakanlık, sanki "ihtisas" kelimesini bilme
mekte... Nasıl ki, tıpda mütehassıs doktorlar vardır; düşünün ki, Bakanlıkta herkes yalnız ve 
yalnız pratisyon doktordur... 

Bunu neden belirtiyorum? Bakanlıkta, kendini on onbeş yıl belirli bir konuya teksif et
miş, uzmanlaşmış, o konuda dünya çapında uzman haline gelmiş birisi, bir atama, bir tayinle 
kendisini bambaşka bir görevde görebilir, geçmiş tecrübesi ve bilgisiyle hiç ilişkisi olmayan ve 
sıfırdan, yeni baştan öğrenmesi gerekecek bir görevde görebilir. Sayısı zaten az olan, son dere
ce zor yetişen diplomatlarımızın meslek içinde heder edilmelerini de, heba edilmelerini de an
lamak mümkün değildir. Dolayısıyla, Bakanlığın, kendi içinde bu ihtisaslaşma konusuna bü
yük ağırlık ve önem vermesi gerekmektedir; gelişen ihtiyaçlar da, açık ve seçik bîr şekilde bu
nu göstermektedir. 
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Ayrıca, Bakanlık, emekli olmuş meslek memurlarından, -ki, bunların büyük kısmı büyü
kelçi, müsteşar düzeyine gelmiş kişilerdir- daha çok yararlanma yoluna gitmelidir. 65 yaş, in
sanın fiilî hayattan çekileceği bir yaş değildir; bu gibi konularda, tam tersine, olgunluk çağıdır; 
yılların verdiği birikimin, ülke menfaati için, daha uzun yıllar değerlendirilebileceği bir yaştır. 

Değerli arkadaşlarım, çoğunuz Ankara'daki resepsiyonlara katılır, görürsünüz; Sovyet Bü
yükelçisi Türkçe bilir, Romen Büyükelçisi Türkçe bilir; Macar Büyükelçisi Türkçe bilir, İngiliz 
Büyükelçisi derdini gayet iyi, Türkçe olarak anlatır; hatta, büyükelçilerin yanlarında çalışan 
yardımcılarının çoğu da Türkçe bilir; ama, biz, Almanya'ya» Almanca bilen diplomat ataya-
mayız; yoktur; Arap ülkelerine, Arapça bilen diplomat gönderemeyiz; yoktur; iran'a, Farsça 
bilen diplomat gönderemeyiz; yoktur; Rusya'ya, Rusça bilen diplomat gönderemeyiz, yoktur, 
varsa da son derece azdır. Dolayıyısla, başka ülkelerin, ülkemize gösterdikleri ilginin asgarisi
ni, bizim de başka ülkelere göstermemiz gereği vardır. Bu, en azından, bir nezaket kaidesidir 
de. Bizler, nasıl ki, karşımızdaki yabancı bir diplomatın Türkçe konuşmasından gurur duyu
yorsak; bizim diplomatımızın da gittiği ülkenin dilini öğrenmesini, onun için gayret sarf etme
sini istemek de hakkımız olmalıdır. Hatta, şöyle söyleyeyim değerli arkadaşlarım : önümüzde-

*ki dönemlerde, Türkiye Cumhuriyeti, Türk ve Müslüman kökenli cumhuriyetlerde konsolos
luk açacaktır. Oralara atanacak memurlarımızın, o yörenin lehçe ve şivesini şimdiden öğren
meye başlamalarında büyük yarar olacaktır. Geleceğin hazırlanmasını istemek, bizim hakkı
mızdır. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın başında, dışişlerine, imtihanlardan sonra, yılda, an
cak 20 kişinin aday memur olarak alınabildiğini söyledim. Acaba bu, yalnız, bu Bakanlığımı
zın maddî koşullarının yetersizliğinden dolayı gençlerimizin ilgisizliğinden mi kaynaklanıyor; 
yoksa, Bakanlığın da, memur seçmede, aday seçmede bazı yetersizlikleri mi var? Bakanlığın, 
giriş imtihanlarına, aday seçme sistemine baktığımızda, Ankara'daki bir fakültenin, iş bulma 
şubesi gibi programı olduğunu görürüz. Mülkiyeden olan arkadaşlarım alınmasınlar; ancak 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin belirli bir şubesinden mezun olanlar, bu Bakanlığın giriş imtihan-
larındaki soruları ile, ders programlarının birbirine çakıştığını görürler. 

İletmek istediğim şudur değerli arkadaşlarım : 1930'lu, 1940'lt yıllarda geçerli olan ve gü
nümüze kadar yürütülen bu sistemin artık değişmesi gerekir. Bakanlığın, yurt içinde veya yurt 
dışında mastır yapmış, doktora yapmış, çeşitli dallarda tecrübe kazanmış, çok sayıda yabancı 
dili yazıp, okuyup, konuşan insanları, bir fakülte bitirmiş insan gibi görmeden; yani, yalnız 
ve yalnız bir fakülteyi bitirmiş, askerliğini yapmamış, 21 yaşındaki, 22 yaşındaki insanla aynı 
düzeye sokmadan değerlendirme çabalarına girmesi gerekir. 

Bugün, dünyanın en iyi üniversitelerinde okumuş, iktisatçı olarak, sosyolog olarak, siya
set bilimcisi olarak, hatta ve hatta mühendis olarak, -çünkü, Dışişleri Bakanlığı çeşitli teknik 
anlaşmalar imzalıyor- elinde belgesi olan ve bu nitelekleriyle, bulundukları ülkelerde, müesse
selerde son derece başarı göstermiş kişilerin, mevcut imtihan sistemiyle bu bakanlıkta görev 
alması imkânsızdır. Başka bir deyişle, Bakanlık, bu istihdam sistemiyle, peşinen, kendi maddî 
durumuna bakmadan ya da bakanlığın maddî durumu peşinde koşmadan, bu bakanlıkta gö
rev almak isteyen yetenekli kişileri ister istemez uzaklaştırmaktadır. Çünkü, dediğim gibi, bu 
Bakanlığın imtihan sistemine göre, aday olarak imtihanı kazanıp girip, çalışmak, ancak ve an
cak, 10 tane üniversite de bitirseniz, bir üniversitenin, bir fakültenin programında bulunan ba
zı dersleri ezberlemekten geçmektedir. 
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Bu yanlışlık giderildiği takdirde, Bakanlığa yönelik taleplerin son derece artış kaydedece
ğine inanmaktayım. Bunu söylerken, Bakanlığın, meslekten gelme bir kariyer bakanlığı oldu
ğunu unutmak istemiyorum ve Bakanlığın bu yapısının bozulmaması gerektiğine de inanıyo
rum. Bakanlığın, meslek bakanlığı olduğunu, uzun çalışmalar sonucu belirli görevlere gelin
mesi gerektiğini ve bu yapının da değişmesine yol açacak herhangi bir yanlış uygulamaya gidil
mesine yol vermek de istemiyorum; ancak, sözlerimin başında da belirttiğim gibi, gelişen çağı
mızda, bu bakanlığın görevleri son derece çeşitlenirken, genişlerken, yoğunlaşırken, buraya alı
nacak elemanların da, aynı şekilde, son derece genişleyen, son derece çeşitlenen, son derece 
yoğunlaşan ihtiyaçlara cevap verecek köklerden, cevap verecek müesseselerden gelmesine im
kân verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, yurt dışındaki temsil görevinde, Dışişleri Bakanlığı dışın
da başka bakanlıklar da bulunmaktadır. Bugün, elçilik, ve başkonsolosluklar bünyesinde, Ma
liye ve Gümrük, Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla Basın Yayın ve Enfor
masyon Genel Müdürlüğü temsilcileri, askerî ateşeler, Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilen' 
öğretmenler, din görevlileri gibi, yurt dışına toplam sayılan, diplomatların sayısını çok daha 
fazla aşan memurlar vardır. Bu memurların, yani, yurt dışında, Dışişleri Bakanlığı bütçesi dı
şındaki memurların maaşlarını topladığımız takdirde trilyona yaklaştığını görebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, ortadaki sıkıntı şudur : Hükümet üyesi arkadaşlarımın da bu ko
nuya hassasiyet göstereceklerine inanıyorum; çünkü, kendi bakanlıklarını da ilgilendiren bir 
konudur, yalnız Dışişleri Bakanlığını değil. Dışarıdaki bu çok çeşitli temsilcilik, Türk Devleti
nin yur dışındaki vahdetine, birliğine gölge düşürmektedir. Yurt dışında, Türk Devletini büyü
kelçi temsil eder; ama, yurt dışına atanan ve diğer bakanlıklara mensup görevlilerin çalışmala
rı, sanki, yurt dışında Türk Devletinin vahdeti yokmuş gibi durumlar yaratmaktadır. Başka 
bir deyişle; yurt dışına çeşitli bakanlıkların temsilcileri olarak gönderilen memur arkadaşları
mızın, Türk Devletinin vahdetine uygun bir şekilde hareket etmelerini beklemek de grup adına 
bizim Hükümetten olan isteğimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ne demektir; yurt dışına gönderilmiş olan bu memurlar, çoğu 
yerde büyükelçiriin denetimini reddetmektedirler. "Ben, kendi bakanlığımın politikasını 
uygularım" diyerek, hiçbir denetim mekanizması olmayan politikalar yürütmektedirler; ben, 
yirmi yıldır buna şahit oldum. Bu memurların denetimi konusunda, ülkeden kaynaklanan; ya
ni, kendi bakanlıklarından kaynaklanan bir teftiş sistemi de yoktur. Bunların her biri, bize, 
yüz milyonlara mal olmaktadır. Gönderilen memurun niteliği çok düşük bile olsa, oradaki ki
raların çok yüksek oluşu, yaşama standartlarının çok yüksek oluşu, bu memurlara son derece 
yüksek maaşlar verilmesini gerektirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim dileğimiz şudur : Bütün bu memurlar, bulundukları ülkeler
deki büyükelçilerin ve başkonsoloslarımızın, kesin ve müsamahasız denetimi altında olmalı
dırlar. Bu memurların uygunsuz davranışlarını tespit eden misyon şeflerinin, bunların görevle
rinden alınıp, ülkeye geri dönmelerini sağlatmalarına yönelik taleplerinin, kendi bakanlıkla
rınca "vay efendim, benim bakanlığımın memuruna nasıl karışılır..." duygusuna girmeden ye
rine getirilmesinde son derece yarar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum : Yurt dışında Dışişleri Bakanlı
ğı dışındaki kadrolar son derece şişmiştir; yapmış olduğum çeşitli temaslarda bunu görmekte
yim. Şişmenin yanında, bu kadroların büyük çoğunluğunun, gittikleri ülkenin dilini 
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bilmedikleri de mâalesef ortadadır. Yani, yurt dışına, yüzmilyonlarca lira harcanıp, biraz önce 
saydığım bakanlıklardan memurlar gönderiyoruz; fakat, o memurların, gittikleri ülkenin dili
ni bilme durumu olmadığı gibi, döndüklerinde de bilmiyorlar. Burada bunu bir polemik hali
ne getirmek istemiyorum; ancak, bu konuya da değinilmesini yararlı gördüm. 

Hiçbir memur yurt dışına lütuf olarak gitmiyor; onu, büyük fedekârlıklarla, bu devlet, 
bu millet gönderiyor. Bu memurlardan da belirli bir fedakârlık istemek, bizim hakkımız olsa 
gerek. 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı, 5 dakikanız kaldı. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki on yıllık, dönem, ülkemizin dış politikada son derece 
aktif olacağı bir dönemdir. Bu dönem içerisinde, milletimizin ve devletimizin hak ettiği üstün 
temsil imkânını Dışişleri Bakanlığının, elinden gelen gayreti göstererek, gerçekleştireceğine iman-
maktayım. Ancak, gerek bütçe kanunu içerisinde yapılabilecek değişikliklerle, gerekse yurt içinde 
sağlanabilecek imkânlarla, bu Bakanlığımızın, araç-gereç, personel ve çalışma imkânlarının, 
artırılmasında büyük yarar vardır. Tabiî, bunlar yapılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının ve Hükümetimizin denetiminin de aynı şekilde 
devam edeceği kuşkusuzdur. 

Bugün, yetişmiş gücü ile bir kadro vardır. Kökünü, asırların verdiği şanlı ve şerefli bir bi
rikimden elde etmiştir. Bunu önümüzdeki yıllara aktararak devam ederken, bizlerin de katkısı 
olabilirse ne mutlu. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Akarcalı, çok teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Tekirdağ Milletvekili Sayın Ali Rıfkı Atasever; buyurun 

efendim, (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ALt RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin saygıdeğer üyeleri; Dışişleri Bakanlığının 1991 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi vesilesiy
le, Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bakanlık bütçesine kısaca göz attığımızda, bütçenin, genel bütçe içindeki payının olduk
ça düşük olduğunu ve geçen yıla oranla, vaki artışın da reel rakamlarla gayet cüzi bir düzeyde 
gerçekleştiğini görüyoruz. 

Uluslararası ilişkilerin önem ve yoğunluğunun çok arttığı, teknolojik gelişmelerin dünya
yı küçülttüğü, haber alma ve haberleşme imkânlarının büyük bir hızla geliştiği ve dünyamızın 
bu bölgesinin siyasî, ekonomik ve askerî plandaki yeni mimarisinin şekillenmekte olduğu gü
nümüzde, ülkemizin dışa açılan pencerelerinden birisi ve belki de en önemlisi olan Dışişleri 
Bakanlığının, personel, teçhizat, özlük hakları gibi bazı konularda mevcudiyetini bildiğimiz 
sorunlarının bir an önce halli, bu güzide kuruluşumuzun kendisinden beklenen görevi, şimdi
ye kadar olduğu gibi, şimdiden sonra da layıkıyla yerine getirebilmesini teminen, büyük önem 
taşımaktadır. 

Bakanlık bütçesinin görüşülmesi, her ikisiyle de çok yakın ilişkiler içinde bulunduğumuz 
Avrupa ve Ortadoğu bölgelerinde sadece bu bölgenin değil, bütün dünyanın barış ve istikrarı
nı yakından ilgilendiren çok önemli gelişmelerin yaşanmakta olduğu bir döneme rastlamaktadır. 
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Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Avrupa'da duvarlar yıkılmış, totoliter rejimler çökmüş, mer
keziyetçi ekonomik modeller iflas etmiştir. Kıta, yeni bir geleceğin eşiğindedir. Savaş sonrası, 
Avrupa tarihinin büyük bölümüne damgasını vurmuş olan soğuk savaş, resmen ve fiilen sona 
ermiş; kıta, artık, düşmanlık ve çatışmanın yerini, ortaklık ve işbirliğine bıraktığı bir siyasî 
geleceğe adaylığını koymuştur. 

NATO ve Varşova Paktı üyesi 22 devlet, 19 Kasım 1990 günü Paris'te ortak bir deklaras
yon yayımlayarak, artık, birbirlerini hasım değil, ortak olarak gördüklerini ve Birleşmiş Mil
letler Yasası ve Helsinki Son Senedi uyarınca yüklenmiş oldukları kuvvete başvurmama ve kuv
vete başvurma tehdidinde bulunmama taahhütlerini teyit ettiklerini bildirmişlerdir. 

Esasen, Varşova Paktının kendisi, artık, sadece kâğıt üzerinde mevcuttur, öte yandan, Av
rupa'da silahlanma alanında büyük adımlar atılmıştır. Yine, 19 Kasımda Paris'te, imzalanan 
Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması ile, Avrupa'da bu alanda şimdiye kadar görülen en bü
yük güç indirimi gerçekleştirilecektir. Türkiye'nin de, müzakerelere, başından beri aktif şekil
de iştirak ettiği ve yönlendirilmesine katkıda bulunduğu bu antlaşma, ülkemize doğrudan ve 
çok önemli nitelikte yararlar sağlayacaktır. 

Yüksek malumları olduğu üzere, ülkemizin önemli bir bölümü -ki, bu bölgeler esas itiba
riyle doğu ve güneydoğu bölgelerimizi içermektedir- kapsam dışı bırakılmış ve Türkiye'nin, 
bu bölgelerinde bulundurabileceği silahlar üzerine herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan birkaç hafta önce (20 Kasım 1990 günü) Tür
kiye, Paris'te çok önemli bir belgenin altına imza koymuştur. Yeni bir Avrupa için "Paris Yasası" 
adını taşıyan ve 34 Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesi tarafından uzun müzakereler sonucu nihaî 
halini alan söz konusu belge, Avrupa'daki siyasal, sosyal ve ekonomik sistemlerin gelecekteki 
yapısına ilişkin temel kuralları vazetmektedir. Belge, demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, 
sosyal adalete ve kanun hâkimiyetine dayalı yönetim biçimlerinin, Avrupa Uluslararası Toplu
luğu için vazgeçilemediğini bir kere daha teyit etmiştir. 

Belgede, ayrıca, pazar ekonomisinden, çevre sorunlarına, güvenlik konularından göçmen 
işçilerin durumuna kadar daha pek çok konu temel ilkeler haline getirilmiş bir biçimde ifadesi
ni bulmuştur. Ayrıca, yine aynı belgede yer alan hükümlerle, 1975 yılında Helsinki'de başla
yan AGÎK sürecinin bir sekreterya ve çeşitli organlarla teçhizi suretiyle kurumsallaştırılması 
da sağlanmış bulunmaktadır. 

Avrupa'da âdeta baş döndürücü bir hızla cereyan etmekte olan bu gelişmelerden memnu
niyet duymamaya imkân yoktur. Türkiye'nin de mensubu bulunduğu Batı ittifakının, kırk yılı 
aşan bir süredir savunageldiği, çoğulcu demokrasinin bütün manevî değerleri, merkeziyetçilik 
ve totaliterizm karşısında üstünlüklerini kanıtlamıştır. NATO, bir savunma ittifakı olarak ge
çerliliğini ispat etmiş ve şimdi, kendisini, kıtanın değişen şartlarına uydurmak sürecine girmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bütün bu demokratik gelişmeler karşısında Türkiye, Avru
pa'daki değişim sürecinin seyircisi değil, aktif bir katılımcısı olmaya dikkat ve itina göstermiş 
ve elinde mevcut tüm imkânlarla bu gelişmelerin yönlendirilmesine katkıda bulunmaya çaba 
harcamıştır. Esasen, Türkiyemiz, tarihinden, coğrafyasından, ekonomisinden ve moda deyi
miyle jeostratejik konumundan kaynaklanan nedenlerle, bu gelişmelerin dışında kalma lüksü
ne sahip değildir. Gelişmeler o kadar hızla cereyan etmektedir ki, bu konuda geç kalınması, 
tehlikeyi beraberinde taşımaktadır. Bu nedenle, bu gelişmelerin yakından izlenmesi, değerlen
dirilmesi, gerekli sonuçların çıkarılması ve Türkiye için, bu gelişmelere göre yeni stratejiler be
lirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Hükümetimizin bu hususu gerektiği biçimde ele almış 
bulunduğunu memnuniyetle kaydediyoruz, 
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Bu noktada, hemen yakın geçmişte, üzerinde çeşitli spekülasyonların yapıldığı, Türkiye'
nin stratejik önemi konusu gündeme gelmektedir. Doğu-Batı ilişkilerinde ortaya çıkan yumu
şama sonucunun, Türkiye'nin stratejik öneminin azaldığını savunanlar, aradan çok geçmeden 
patlak veren Körfez kriziyle, yanıldıklarını anladılar. 

> Yüce Heyetinizce yakından izlenmekte olduğu üzere, o tarihe kadar, kendisiyle yakın iliş
kiler idame ettirmekte olduğumuz komşumuz Irak, uluslararası hukuku ve devletlerarası iliş
kilerde hâkim olması gereken temel kuralları hiçe sayarak, 2 Ağustos 1990 tarihinde, egemen 
bir Birleşmiş Milletler üyesi olan Kuveyt'i işgal ve bilahara ilhak etmiştir. 

Türkiye, başından beri, bu haksız eylem karşısında kesin tavır almış, işgali kınamış, işgal 
kuvvetlerinin geri çekilmesini ve meşru Kuveyt rejiminin ihyasını talep etmiştir. Türkiye, ayrı
ca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından, konuya ilişkin olarak alınan bütün karar
lara da uymuş ve bu çerçevede, bu ülkeye yönelik ekonomik ambargoya ve hava ambargosuna 
titizlikle riayet etmiştir. Hükümetin, krizin başladığı tarihten bu yana izlediği, hak, hukuk ve 
adaletten yana kararlı ve basiretli politikayı takdirle karşılıyoruz. Bu politika, ülkemizin, böl
gede taşıdığı ağırlığın ve azaldığı öne sürülen uluslararası stratejik öneminin bir kere daha teyi
dine imkân yaratmış ve Türkiye'nin uluslararası platformda itibarını artırmıştır. Körfez krizi
nin, diğer bazı ülkeler gibi, ülkemize de ekonomik açıdan bazı zararlar ika etmekte olduğu 
bir gerçektir. Ancak, medenî uluslar âlemi olarak karşı karşıya bulunduğumuz bu haksız ve 
hukuk dışı saldırı eylemi karşısında bigâne kalınamayacağının ve bunun dışında bir tutum itti
hazının mümkün olmayacağının da bilincindeyiz. 

öte yandan, krizle gelen bütün ağır şartlara rağmen, ülkemizde hiçbir malın sıkıntısının 
çekilmemesini ve Türk ekonomisinin bu- ilave külfeti absorbe edebilecek bir düzeye ulaşmış 
bulunduğunun ortaya çıkmasını da, ANAP iktidarlarınca 1983 yılından bu yana izlenen eko
nomik politikaların başarısının önemli bir göstergesi olarak algılıyoruz. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Körfezde kuvvet kullanımına cevaz veren son karan 
muvacehesinde, Irak'ın, artık, gerçekleri görerek, Kuveyt'ten derhal ve şartsız olarak çekilme
sini ve bunalımın, silahlı bir çatışmaya yol açmadan, ilgili Birleşmiş Milletler Konseyi kararları 
çerçevesinde barışçı bir biçimde çözüme kavuşturulması samimî temennimizdir. Irak'ın elinde 
tuttuğu rehineleri serbest bırakmak yolunda aldığı kararın, bu yöndeki ilk adımı oluşturması
nı ümit ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli, milletvekilleri; zamanımızın kısıtlı olduğunu dikkate alarak, bu ko
nuşmamda, dış politikamızın belli bazı konularına kısaca değinmek ve görüşlerimizi açıkla
mak istiyorum : 

Yüksek malumları olduğu üzere, Türk-Yunan ilişkileri, dış politikada her zaman belli bir 
ağırlığı muhafaza etmiştir. Bizim hiçbir komşumuzun -bu arada tabiatıyla Yunanistan'ın- bir 
karış toprağında gözümüz yoktur. Tek istediğimiz, iki ülke arasında, Ege'de, Lozan Antlaşma
sıyla tesis edilmiş bulunan hak ve çıkar dengesinin muhafazasıyla, Yunanistan'da yaşayan ve 
meşru hakları, hem Lozan, hem insan haklarına ilişkin çeşitli uluslararası belgeler ve hem de 
Yunanistan'ın kendi anayasasıyla teminat altına alınmış olan Türk azınlığa, yapılan baskılara 
son verilmesidir. 

ANAP Hükümetleri işbaşına geldiği 1983 yılından beri, Yunanistan'a dostluk ve diyalog 
çağrısında bulunmuşlardır. Yunanistan'ın, Papandreu döneminin son yıllarına kadar bu çağrı
ları reddettiğini ve iki ülke arasındaki diyalog noksanlığının, 1987 kıta sahanlığı krizinde oldu
ğu gibi, ülkelerimizi bir savaşın eşiğine getirdiğini biliyoruz. 
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Yunanistan'da son yapılan genel seçimler sonucu işbaşına gelen Mitçotakis, hükümetiyle 
Türkiye'nin bir diyaloga hazır olduğunu, daha muhalefet yıllarında ilan etmişti. Bu taahhüde 
uygun olarak, iki ülke arasında teknik düzeyde bir müzakere süreci başlamış bulunmaktadır. 
Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamakla birlikte, Yunanistan'ın, müzakerelerde ilerleme kay
dedilmesi için, Kıbrıs sorununu bir ön şart olarak ileri sürmesinin, gelecek için fazla ümitvar 
olmayı engellediğini kaydetmek gerekir. Temennimiz, iki ülke arasında mevcut bütün sorunla
rı, kapsamlı bir biçimde ele alacak ciddî ve samimî bir diyaloga bir an önce işlerlik kazandırıl
masıdır. 

Türk-Yunan ilişkileriyle doğrudan bir bağlantısı olmamakla birlikte, bu ilişkileri zaman 
zaman etkileyen bir konu da, Kıbrıs meselesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin seçilmiş 
lideri Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ın, sorunun, müzakereler yoluyla acil ve kalıcı bir çözü
me ulaştırılması yolundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Zor dönemlerden geçerek bugüne 
gelmiş olan Kıbrıs Türk Topluluğunun, adanın aslî unsurlarından biri olarak, iki halkın tam 
eşitliğine dayanan, iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon bünyesinde, barış ve huzur içinde 
yaşanacak günlerin uzak olmaması içten dileğimizdir. Türk Milletinin hissiyatına paralel ola
rak, Hükümetimizin, Kıbrıs Türk Toplumuna her konuda sağladığı desteği memnunlukla not 
etmek gerekir. 

öte yandan, Kıbrıs Rum tarafının, toplumlararası müzakereler yöntemini bir kenara ite
rek, sorunu enternasyonelize etme gayretlerini ve Ada'daki iki aslî unsurdan birini oluşturan 
Türk halkının haklarını hiçe sayarak, Ada'nın tümüne müteallik tasarruflarda bulunmasını 
da üzüntüyle karşılıyoruz. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, hukukî mesnetten tamamen yoksun bir biçimde, Avrupa 
Topluluğuna üyelik başvurusunda bulunmasını da, bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ayrıca, Gü
ney Kıbrıs'ta süregelen silahlanma faaliyetlerinin de, soruna barışçı bir çözüm bulunması ça
balarına katkıda bulunmayacağı açıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk kamuoyunu son yıllarda yoğun bir biçimde meş
gul etmiş olan konulardan birisi de Bulgaristan'daki Türk azınlığının durumudur. Olayların 
seyri, Yüce Heyetinizin malumlarıdır. Soydaşlarımıza karşı baskı kampanyasının başlatıldığı 
1984 yılından bu yana, Türkiye, Bulgaristan'daki Türklerin ıstırabına karşı yakın bir ilgi gös
termiş ve meşru hakların takipçisi olmuştur. Türkiye, sorunun, sadece Türkiye ile Bulgaristan 
arasında bir mesele olmayıp, bütün medenî âlemi ilgilendirmesi gerektiği noktasından hare
ketle, Bulgaristan'ın bu politikasını, ilgili bütün uluslararası kuruluşların dikkatine sunmuştur. 

Bulgaristan'daki soydaşlarımızla ilgili olarak ANAP Hükümetlerinin ittihaz ettikleri ka
rarlı tutum, bu soydaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunmasına büyük katkı sağlamıştır. 

Bulgaristan'da, Jivkov gitmiş, yeni Bulgar yönetimi, Jivkov politikalarının vahim bir hata 
olduğunu kabul ve itiraf etmiştir. Bugün, komşumuz Bulgaristan'da, Türk azınlığa geçmişte 
uygulanan baskı politikalarının olumsuz izlerini silmek ve Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek 
yolunda siyasî bir iradenin mevcut bulunduğunu müşahade ediyor ve bu alanda atılan bazı 
adımları da memnuniyetle izliyoruz. 

önümüzdeki dönem, Bulgaristan'daki Türk azınlığın gasp edilen tüm haklarının iadesi 
konusunda yapılan vaatlerin, fiiliyata intikali konusunda izlenmesi açısından önem taşımakta
dır. Hükümetimizin, konuya, şimdiye kadar verdiği önemi ve soydaşlarımıza verdiği manevî 
desteği, bundan sonra da aynı güçle sürdüreceğinden eminiz. 
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Bir diğer komşumuz olan Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerimizin ise tatminkâr bir biçim
de gelişmekte olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Uzun yıllar, karşıt iki askerî blok 
içinde yer almış olmamıza rağmen, Sovyetler Birliği ile ilişkilerimiz, bugün, iyi niyet, iyi kom
şuluk gibi ilkelerden hareket eden ve uluslararası hukukun kabul edilmiş prensiplerine ve karşı
lıklı karar ve çıkar esasına dayalı bir ilişki biçimine getirilmiş bulunmaktadır. Bu ülkede uzun 
bir süredir yürürlükte olan açıklık ve yeniden yapılanma politikalarını, ilgi ve memnunlukla 
izliyoruz. Bu politikaların, Doğu Avrupa'da demokrasi rüzgârlarının oluşmasında ve bunun 
sonucu olarak, Doğu-Batı ilişkilerinde karşılıklı anlayış ve işbirliğine dayalı, yeni ve ümit veri
ci ortamın doğmasında büyük katkıları olduğu şüphesizdir. 

Sovyetler Birliği dış politikasına hâkim olan yeni düşüncenin ve bu ülkenin, gerek ikili, 
gerek bölgesel meselelere bakış açısına getirdiği olumlu yenilikler de, Türk-Sovyet ilişkilerinin 
gelişmesine katkıda bulunmuştur. İkili ilişkilerin canlanmasının en bariz örneği, ekonomi ve 
ticaret alanında, son yıllarda kendini gösteren umut verici gelişmedir. Sovyetler Birliğinden do-
ğalgaz alımı kararıyla ivme kazanan bu gelişme, bu ülkede iş yapmakta olan Türk müteahhit 
ve müteşebbislerinin gurur duyduğumuz başarıları ile hızını sürdürmektedir, öte yandan, Sov
yetler Birliğini oluşturan ve bir kısmıyla etnik ve kültürel açıdan yakın bağlarımız olan bazı 
cumhuriyetler ile, ilişkiler alanında son yıllarda alınan mesafe de, Hükümetimizin çok boyutlu 
ve inisiyatif sahibi dış politikasının yeni bir örneğini teşkil etmektedir. Bu cumhuriyetlere yö
nelik yakınlaşma politikasının, bundan böyle de aynı hız ve ciddiyetle sürdürülmesini bekle
mekteyiz. 

Hükümetimizin dış ilişkilerimizde uyguladığı, biraz önce değindiğim çok yönlü, çok bo
yutlu ve inisiyatif sahibi politikalara bir örnek de, Avrupa Topluluğu ile olan ilişkilerimizdir. 
ANAP tktidarınca 1987 yılında alınan Avrupa Topluluğuna tam üyelik başvurusunda bulun^ 
ma kararının ne kadar doğru, gerçekçi ve cesur bir atılım olduğu, bugün biraz daha bariz bir 
biçimde ortaya çıkmıştır. 

1980'li yılların başında bir durgunluk dönemine girmiş olan Türkiye, Avrupa Topluluğu 
ilişkileri ile, tam üyelik müracaatımız ile canlanmış ve yeni bir aşamaya girmiş bulunmaktadır. 
Topluluk komisyonunun, üyelik müracaatımız ile ilgili mütalaası hakkındaki görüşlerini esa
sen açıklamış bulunuyoruz. Türkiye'nin, Avrupa'nın bir parçası olarak, Avrupa entegrasyonu 
içinde yerini, çok u.zak olmayan bir gelecekte mutlaka alacağına inancımız tamdır. 

öte yandan, komisyon mütalaasında öngörülen işbirliği paketinin bir an önce uygulan
maya konulmasını beklemekteyiz. Türkiye'nin, gelecekteki Avrupa bütünleşmesinin içinde yer 
almak kararlılığının bir başka göstergesi de, Batı Avrupa Birliğine üyelik için yapılan niyet be
yanıdır. Bu müracaatımızın da, yakın bir gelecekte olumlu yönde sonuçlandırılacağından şüp
he etmiyoruz. Bu noktada, şu hususa değinmekte de şüphesiz yarar vardır : 

Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşme politikası ve gayretleri, ülkemizin özel bağlarla bağlı 
bulunduğu tslâm ve Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerimizin ihmali anlamına gelmemektedir. Tam 
tersine, çok boyutlu dış politika uygulama çerçevesinde, son yıllarda bu istikamette alınan me
safeyi de memnunlukta not ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Anavatan tktidarınca 1983 yılından bu yana uygulanan ka
rarlı, dirayetli, ileri görüşlü ve atılımcı dış politikalar, ülkemizin uluslararası planda itibarını 
artırmış, Türkiye'yi bölgede ağırlıklı ve dosluğu aranır bir ülke konumuna getirmiştir. Ayrıca, 
aynı dönemde sağlanan ekonomik gelişmeler de, ülkemizin uluslararası planda müzakere gü
cünü yükseltmiş, bir zamanlar dış krediler bulmakta güçlük çeken Türkiye, komşularına kredi 
açar duruma gelmiştir. 
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Uluslararası alanda cereyan eden gelişmelerin oluşumunda, çıkarlarımız doğrultusunda, 
fiilî rol oynayan ülkemiz, bölgesel olarak da, gerek komşularımız ile ikili planda ve gerekse 
Balkanlar ve Karadeniz havzalarında barış, dostluk ve işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek 
yolunda, takdirle izlediğimiz politikalar üretmekte ve bunları başarıyla tatbik mevkiine koy
maktadır. 

tçinde yaşadığımız kritik bölgede ve yaşamakta olduğumuz bu kritik dönemde, hüküme
timizin, kaynağını ve ilhamım büyük Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesinden alan 
geleneksel Türk dış politikasını, şimdiye kadar olduğu gibi, ülkemizin çıkarlarından taviz ver
meden, dostluğa, barışa ve uluslararası işbirliğine dayalı bir biçimde, aynı inanç ve titizlikle 
yürüteceğine güvenimiz tamdır. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığa ve ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, Yüce 
Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atasever. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak. 
Buyurun Sayın Koçak. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; dünyamız, başdöndürücü bir değişimin yaşandığı bir döneme girmiş bulunuyor. Doğu-
Batı ilişkilerinde gelişmeler öylesine bir hız kazandı ki, buna erişmek hiç de kolay olmuyor. 

Dünyamızda başlayan yeni dönemde; siyasal, ekonomik ve askerî alanlardaki kavramları 
algılayışta, yeni ayırımların olduğu bir çerçeve çizilmeye çalışılıyor. 

Bloklar arası genel yumuşama ve işbirliği, çok kutuplu bir dünyanın kapısını aralıyor. Ül
keler, artık, tüm gücünü, kurulacak yeni dünyada iyi bir yer almak için harcamaktadırlar. Av-
rupa'daki gelişmeler, doğal olarak, tüm dünyayı da etkilemektedir. İkinci paylaşım savaşımı
nın sonuçlarının beraberinde getirdiği oluşumlar, günümüzde tümden altüst olmuştur. 

Paris'teki doruk toplantısı, yepyeni bir dünyanın kurulduğunu ilân etmiştir. Artık dünya
da yepyeni değer yargıları saptanıyor, yepyeni dengeler ortaya çıkıyor... Dünyadaki ortam de
ğişmiş durumda. 

2000'Ii yıllara, değişen ortamda gireceğiz. Soğuk savaş sonrası dönem, acıları ile, doğru
ları ile ve yanlışları ile kapanıyor, İnsanlar, artık, savaş sözcüğünü duymak istemiyorlar. Ordu
ların küçüldüğü, silahlanmaya ayrılan paraların azaldığı, dolayısıyla silahlı kuvvetlerin etkin
liğinin azaldığı bir dönemin başlangıcını yaşıyoruz. 

İkinci Dünya Savaşının yol açtığı koşulların yok olmaya başlaması ile birlikte, savunma 
kavramı ve buna bağlı olarak da örgütlenmeler değişiyor. 

Ülkelere verilen değerler değişmektedir. İnsan hakları ve demokrasi konuları ön plana çık
mıştır. Çağdaşlık, temel kıstas olacaktır. Demokrasi ve insan hakları ilkelerini benimseyen ül
kelere, evrensel yarışta yaşam hakkı tanınmayacaktır. Avrupa yeniden yapılanacak ve bu yapı
lanmada, Doğu'su ile Batı'sı ile tüm Avrupa ülkeleri yer alacaktır. 

2000'Ii yıllarda yeni ekonomik düzen, yeni savunma mekanizmaları ana çizgiler olacaktır. 
Demokrasi, hiç kimsenin ödün vermeyeceği bir konuma girecektir. Kısacası, dünya ülkeleri, 
çağdaş olmanın erdemini, onurunu taşıma savaşımını başlatacaktır. 

Türkiye'nin, yeni kurulmakta olan dünyada yerini alması temel dileğimizdir. Çünkü, ül-
'kemiz, yerini alamazsa, treni de kaçıracaktır. İnsanoğlunun, varoluş tarihinde bu tür döne
meçlere çok az rastlanmaktadır. 
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Demokrasi ve insan hakları konularında tutumunu değiştiremeyen Türkiye'nin, çağdaş dün
yada yeri yoktur, işkenceyi devlet politikası olarak yürüten, düşünce suçu diye bir kavramı baş 
tacı eden bir Türkiye'nin, böyle bir dünyada yer alması olası mıdır? 

Eğer, Türkiye, demokrasi ve insan haklan alanında öncelikle, elini çabuk tutamazsa, 
Avrupa'dan hızla dışlanacak, itilip kakılan marjinal bir ülke konumuna girecektir. 

Sayın Başkan değerli milletvekilleri; soğuk savaşın sosyalist dünyaya neye patladığını çok 
iyi biliyoruz. Ancak, kapitalist dünyaya, özellikle de üçüncü dünya ülkelerine maliyeti hiç de 
ucuz olmamıştır. 

Bugün Batı dünyasındaki ekonomik, siyasal ve hatta sosyal sayrıların pek çoğu soğuk sa
vaştan kaynaklanmaktadır. Fakirliğin ve açlığın yeryüzünden silindiği, uluslararası alanda ada
letin sağlandığı güzel bir dünya için harcanabilecek kaynaklar, yaklaşık yarım yüzyıl süren dö
nemde silahlanmaya ayrılmıştır. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki olumsuzlukları giderme girişimleri komünizm yüzünden sü
rekli engellendi. Açlık ve fakirlik yok edilmesi gerekirken, nüfus artışının önlenmesi zorunlu 
iken, bu alanlardaki çabalar yeterli güce ulaşamadı. Komünizm ile savaşım uğruna fakir ülke
lerdeki en akıl dışı rejimler ve en ahlak dışı yönetimler Batı tarafından desteklendi. Dünyanın 
çeşitli bölgelerinde birer trajedi olan anlamsız yerel savaşları Batılılar tekrar tekrar destekledi
ler. Başta Amerika olmak üzere, Batı dünyası, çifte standart uygulamada uzman kesilerek, de
mokratik eğilimleri önlemişler, güzel bir dünyanın kurulmasını da geciktirmişlerdir. 

Soğuk savaş döneminde dünyayı sömüren Batı dünyasında kaynak kullanımında da ayı
rımlar yaratıldı. Almanya ve Japonya, teknolojik, ekonomik gücüne, verimli üretimdeki hızı
na, silahlanma yarışının dışında bırakılmaları sayesinde ulaştılar. Kaynak kullanımındaki ayı
rımları, olumlu yönleri yanında, dünya ekonomisine ve uluslararası politikaya olumsuz etkiler 
de yaptı. 

Günümüz dünyasında, Batı'nın içinde bulunduğu yeni siyasal ve ekonomik yarışım (yanı 
rekabet), gelişmekte olan ülkeleri olumsuz yönde etkileyecektir. Batılılar, fakir ülkelerin dışsa
tımına çeşitli engeller koymaktadırlar. 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde görülen olumsuzlukları,.ulusal çıkarları görmezlikten gelen 
Batı, kendi arasında başlatması zorunlu olan yarışım nedeniyle; bırakınız bu olumsuzlukları 
gidermeyi, tersine, bunların artmasına yol açacaktır; bu bölgelerdeki ülkeleri unutacaklardır. 

Soğuk savaş, ekonomik gücünün kaldıramayacağı bir silahlanma yarışına sürüklenen sos
yalist sistemin çökmesinde büyük etken oldu. Kuşkusuz bundan Batı da zarar gördü ve doğal 
olarak en yüklü fatura fakir ülkelere çıktı. Yoksul ülkeler hem politik hem de sosyal yönden 
büyük yıkımlara uğradılar. 

Günümüzde, Batı dünyasında yeni bir liderlik savaşımı görülecektir. Yoksul ülkeler, kal
kınma savaşımı veren ülkeler bu liderlik savaşı döneminde, yeni faturalar ödemediği için, ra
kip taraflardan birisinin yanında yer almaları durumunda, eski konumunda olacaklardır; yine 
zarar göreceklerdir. Böylesi bir durumda Türkiye'nin izleyeceği tek yol vardır, bu da, uluslara
rası politikanın elverdiği kadar, yeniden ulusal bağımsızlığı benimsemek, Batı'ya sürekli el aç
mak yerine, bunalmışız büyümenin çaresini aramaktır. 

Değerli milletvekilleri, siyasal, ekonomik, askerî alanlardaki kavramları algılayışta ayırımlar 
olduğunu, yeni ekonomik düzenin, yeni savunma mekanizmalarının 2000'li yıllarda ana çizgi
ler olacağını vurgulamıştım. 
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tzin verirseniz bu bağlamdan yola çıkarak, Körfez krizinin yol açtığı oluşumdan da yarar
lanarak, yeni bir tablonun ortaya çıktığını vurgulamak istiyorum : Artık, dünyamızın günde
mine Kuzey - Güney ilişkileri girmektedir. Başta ABD olmak üzere, Batı'nın Körfeze müdaha
le amacının temel nedeni de, hammaddedir; yani petrol!., tfade ettikleri gibi, hiç de, Kuveyt'in 
bağımsızlığını korumaya yardımcı olmak değildir. Körfeze müdahale, hammadde fiyatlarını 
ucuz tutmakta kararlı olan Kuzeyin, hammadde üreten Güneye göz dağı vermek, uzun süredir 
devam eden çıkarlarının sürekliliğini sağlamaktır. Bilindiği gibi Kuzey, para ve askerî güce; Güney 
ise hammaddeye sahiptir. Güney halklarının açlığı ve sefaleti pahasına ucuz hammadde sağla
yan Kuzey, parasını ve silahını kullanarak hammadde fiyatlarının artmasını önlemek, kendi 
halklarının refahı için Güney halklarını yoksulluğa ve açlığa mahkûm ederek çıkarını koru
mak istemektedir; hem de bu kez yanına Sovyetle Birliğini de alarak. Böylece, soğuk savaş sonrası 
dönemin, yaşamsal öneme sahip yeni bir özelliği ortaya çıkıyor. Dünyamızda, artık, Doğu-Batı 
çekişmesi yerine, Kuzey-Güney sürtüşmesi dünyanın gündeminde birinci sırayı almaktadır. 

Soğuk savaş döneminde yaşam savaşımı veren yoksul Güney, zengin Kuzeyle mücadele
sinde Doğu-Batı çekişmesinden yararlanırdı; Doğu'da Güney'i desteklerdi. Artık, böyle bir destek 
yok; çünkü, Kuzey, dünyadaki yeni değişimler sonrasında, Doğu'yu yanına almıştır. Kuzey'in 
ya da diğer tanımlama ile sanayileşmiş ülkelerin saldırganlık ve ortak güvenlik konularındaki 
duyarlılığı da içten değildir, öyle olsaydı, israil'in Lübnan'a, Irak'ın tran'a saldırısı, ABD'nin 
Panama'ya saldırısı karşısında sessiz kalmazlardı. 

Kuzey'in, refahını sürdürebilmesi için, Güney'in ürettiği salt petrole değil, diğer ucuz ham
maddeye de gereksinimi var. Bu hammaddeleri üreten Güney'in, Doğu-Batı yarışımından ya
rarlanma olanağı da artık kalmamıştır, tşte, tüm bu nedenlerden dolayı, ülkeler, yeni kurulan 
dünyada yer almak savaşımına girmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda kısaca ortaya koymaya çalıştığım günümüz dünya tablo
sunda ülkemizin konumu nasıl olacaktır? Değişimlerin ve gelişimlerin böylesine hızlandığı bir 
dünyada, Türkiye ile ilgili çeşitli sorular akla gelebilir. Türkiye'nin, yeni kurulacak dünyada 
yeri ne olabilir? 

AGtK ile, bloklararası politika tarihin çöp sepetine atıldığı için, ülkemizin Batı ittifakı 
içerisindeki konumu nedir? Yaklaşık yarım yüzyıldır kullandığı stratejik kartının Batı açısın
dan değerinin görecesi nedir? Doğu Avrupa'daki gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkileyecektir? Bu 
gibi daha bir yığın soruyu sorabiliriz, tşte bu noktada tıkanıp kalıyoruz. Bu soruları yanıtlaya
cak muhatabın olmaması üzüntüsünü de yaşıyoruz. 

Son bir yılda izlenen dış politikamızın eleştirisini, değerlendirmesini yaparken, Sayın Ba
kanı gündeme getirmekte zorlanıyoruz, önceki sorumlu Bakanlarımız Sayın Yılmaz ve Sayın 
Bozer, görevlerini, bilinen nedenlerle bıraktılar. Muhalefet olarak, Hükümeti muhatap alma-
maz gerekiyor. Ancak, bu olanağımız da yok. Çünkü, ne Sayın Başbakan, ne de ortak sorum
luluğu taşıyan Hükümetin, dış. politikaya değin ne düşündüğünü, ne yaptığını anlamak ola
naksızdır. Çünkü, tüm kamuoyunun da bildiği gibi Hükümet bu olayları dışarıdan izleyen bir 
kimliğe bürünmüştür. Evet, ne yazık ki ülkemiz dış politikasını, sorumsuz Cumhurbaşkanı yü
rütmektedir. Hükümetin dışlandığı, Dışişleri Bakanlığının dışlandığı bir dönemde, Türk dış 
politikası özal'ın çizdiği yörüngede sürmektedir. 

Sözümona Hükümetin, özünde, diktatör heveslisi sorumsuz Cumhurbaşkanının politika
sına bakalım : Türkiye ile ABD arasındaki Savunma ve Ekonomik işbirliği Antlaşması (SEÎA) 
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kendiliğinden, bir yıl daha uzamıştır. Ankara'nın, herhangi bir değişiklik isteminde bulunma
ması ilginçtir. Türkiye tarafından bu temel belgenin görüşmeye açılmamasını anlamak da ola
naksızdır. Oysa, SEtA'yı Amerikan Kongresine karşı, Amerikan yönetimine karşı kullanabilir
dik. Ermeni, Kıbrıs ve Türk-Yunan konularındaki, Amerika'nın Türkiye karşıtı tutumuna kar
şı koz olarak kullanabilirdik, özat'ın Amerikan yandaşlığı, hayranlığı, Kıbrıs ve Ermeni soru
nunu kendi olağan boyutlarına indirmeye yöneliktir. Bu konular dış politikanın kamburu ola
rak nitelenmekte ve bu kamburun atılması gerektiği kanısı mevcuttur. 

Sayın özal'ın, tutarsız, uzakgörüşlülükten yoksun, Türkiye'nin değerini küçültücü demeç
leri, Türk dış politikasını çıkmazlara sokmuştur. Ermeni katliamı konusunda, okyanus ötesin
den Türkiye'ye yapılan suçlamaları, Sayın özal, demeçleriyle, eylemleriyle âdeta desteklemiş
tir. Azerbaycan konusunda acemice söylenen sözler, uzak görüşlülükten ve sağduyudan yok
sun ifadeler. Dışişleri Bakanlığını şaşkına çevirmiştir. Beceriksiz Hükümetin yürüteceği dış po
litikayı tümden üstlenen özal'ın, körfez bunalımı sırasında yaptığı hataları burada sıralamak 
için süremiz yetmez; ancak, yapılan bu yanlışlıkların bilinçli bir biçimde yapıldığı açıktır ve 
aynı zamanda, gelecekte de ülkemize biçilecek rolü de bu yanlışlıklar açıklamaktadır. Körfez 
bunalımı, şu ya da bu biçimde, yani barışçıl yollarla ya da savaşa dönüşerek bitecek ve kuşku
suz, bu olay bittikten sonra, herkes ne kazanıp ne kaybettiğinin hesabını yapacak. Ancak, bu
rada önemli olan bu hesabı şimdiden yapabilmek. Görebildiğimiz kadarıyla, böyle bir hesap 
yapılmamış. Çünkü, tepeden tırnağa Amerika'nın mutemetliğine dayanan özal'ın politikasın
da, sağlıklı bir biçimde yapılmış çok yönlü verilere sahip herhangi bir hesaptan bahsetmek ola
naksızdır. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, bir dakika lütfen... 
Grup sözcüsü olarak, tabiatıyla, dış politika hakkında ve Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle 

ilgili konularda dilediğiniz görüşü ifade etmek en tabiî hakkınız; ancak, Türkiye Cumhurbaş
kanından söz ederken, değil Cumhurbaşkanı, herhangi bir Türk vatandaşı için bile reva görü
lemeyecek bazı ifadeleri kullanmamanızı rica ediyorum. 

TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Bu çerçeve içinde devam ederseniz, güzel bir hazırlığınız var, dinlemek fay

dalı olur ve daha uygun olur diye düşünüyorum. 
Teşekkür ederim. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Sayın Başkanım, ben, Sayın Cumhurbaşkanının kişiliği

ni değil, politikayı mutemet olaraktan nitelendiriyorum, yoksa kişiliğini değil. 
BAŞKAN — Politika hakkında... 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Eğer kavramları tanımlarken de Sayın özal üzerine alı

yorsa, o ayrı bir sorun. 
BAŞKAN — Efendim?!. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Sayın Başkanım, 3 dakikamı aldınız. Çünkü, benim için 

süre çok önemli, onu da belirtmek istiyorum izin verirseniz. 
BAŞKAN — Ben, müdahale ettiğim noktalarda tabiî ki sürenizi dikkate alıyorum; ama, 

Türkiye Cumhurbaşkanı hakkındaki kullanılacak sıfatlara ve ifadelere de dikkat etmek, göre
vimin bir diğer bölümü. 

Buyurun. 
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TEVFÎK KOÇAK (Devamla) — Yani, Avrupanın ve NATO'nun Ortadoğu'daki çıkarları
nı hedefliyor. Bunu şöyle de tanımlayabiliriz : Değişen dünyada değişmeyen rolü, yani Batı'nın 
ileri karakolluğu rolünü üstlenmek... Türkiye eskiden de ileri karakol konumundaydı, o za
man Sovyetler ve Varşova Paktına karşıydı; şimdi ise, Ortadoğu'nun petrol üreten ülkelerine 
karşı, tşin en ilginç yönü de, ileri karakol misyonluğunu üstlenenler, Irak'a karşı izlenen yol 
konusunda, hem Arap âleminde hem de Batı dünyası ve NATO'da ciddî görüş ayrılıkları oldu
ğunun ayırdına bile varmak istememeleridir. Bunalımın bitmesinden sonra, bugün hedef olan 
ülkeye komşu olarak kalacak tek NATO ülkesinin Türkiye olduğunu unutması da yine çok il
ginçtir. 

Bazı durumlardan yararlanarak, komşu ülkenin paylaşılması üzerinde hesap yapmak ve 
bunun için kuvvet kullanmaya hazırlanmakla, büyük bir leş bulduğunda üzerine atlamaya ha
zırlanan akbaba konumuna düşmek arasında ne fark olduğunu da, bu arada sayın üyelere sor
mak isterim. 

Ülkemizin potansiyelini akıllıca seferber ederek, başkalarının dümen suyundan gitmek
tense, kendi öz gücümüzle, onurlu bir kalkınmayı seçmek, özümüze layık geleceği kendi eme
ğimizle kurabilmek, hiç kimseye uşaklık etmeden, başı dik yaşamak yerine, Amerikan güdü
müne girmeyi tercih eden politika, layık olduğu kara lekeyi de kuşkusuz taşıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ANAP Hükümetinde Dışişleri Bakanı olmak ya da bu görevi üstlen
mek, oldukça, hem de oldukça çok önemli bir olay. Çünkü, bu Bakanlığın etkinliği fazladır. 
Dünyadaki hızlı değişimlere ayak uydurmak, gelişimlerin gerisinde kalmamak, son bir kaç yıl
da, oldukça, zorlaşmıştır. Bir de, üstelik, özal olgusu, bu Bakanlığın üzerinde kara bulutların 
sürekli dolaşmasına, Bakanlığı üstlenen kişilerin işinin zorlaşmasına yol açmıştır. Sayın özaF-
ın, Dışişleri gibi çok önemli konularda tek adam olma sevdası Bakanlık mensuplarını şaşkına 
çevirmekte, onları sürekli tedirgin etmektedir... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — O senin kuruntun. 
TEVFÎK KOÇAK (Devamla) — Klasik dış politika çizgisi... Ki, bu çizgi, kuşkusuz, dün

yadaki değişimlerin ve onların yol açtığı oluşumların koşutunda olmaktaydı... 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Dışişlerini konuş Dışişlerini... 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Sayın özal'ın Cumhurbaşkanı olduğu günden itibaren 

değişmiştir. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Özal'ı bırak, o saplantıdan kurtul artık. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Siz Grup Başkanvekilisiniz, size yakışmıyor Sayın Gü

ney... Sayın Güney, bakan olamayacaksın, boşuna çabalamayın. 
Bugünedek izlenen bu politika, Sayın özal'ın Cumhurbaşkanı olduğu günden itibaren de

ğişmiştir. 
METtN GÜRDERE (Tokat) — Sen önce gölge bakan ol... 
TEVFÎK KOÇAK (Devamla) — Artık, Dışişleri Bakanının işlevi büyük bir değişikliğe uğ

ramıştır. Sayın özal'ın tutumu, Dışişlerine düşen görevi belirlemiştir : Bakanlığın sıradan işle
rini takip etmek... Türk dış politikasının ana çizgileriyle ilgili ilişkiler; karar ve uygulamalar, 
Dışişleri Bakanının görevi çerçevesi dışında tutulmaktadır. Sayın Bakan, bunları ya Cumhur
başkanından öğrenmektedir -tabiî lütfeder de kendisine söylerse- ya da Cumhurbaşkanının ga
zete ve dergilerde çıkan demeçlerinden... 
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Üzüntü ile söylemek isterim ki, son dönemlerde, sayın dışişleri bakanlarımız, bir bakan
dan çok, bir kurye gibi görev yapmışlardır ve bu görevi daha fazla üstlenmeyi kabul edemeyen
ler, bu görevi onuruna yediremeyenler, istifa etmişlerdir. Bu istifaları da saygıyla karşılıyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanının, Körfez krizi sırasında yaptığı geziye Dışişleri Bakanını, Müste
şarını ya da önemli bir yetkiliyi almaması üzüntü vericidir. Dışişleri Bakanlığı camiasını kü
çümsemenin tipik bir örneğidir bu. Ciddî devlet adamına yakışmayan bir tutumdur. 

Sayın özal'ın ABD ziyareti sırasında, Başkan Bush ile yaptığı görüşmede, Dışişleri Baka
nını dışlaması çirkin bir olaydır. Amerika Başkanı kendi Dışişleri Bakanını yanına almış, Türkiye 
Cumhurbaşkanı ise almamıştır. Onur kırıcı davranışlara girmekten çekinmemesi, Sayın özal'
ın Dışişleri Bakanlığımıza bakışının bir yansımasıdır. O günkü bakanın bu dişi anısı, acaba, 
Türkiye'nin devlet geleneğini sürdüren diğer bakanları gibi, kendi bürokratlarının görüşlerini 
almaya onları özümsemeye ve dışarıya karşı onları büyük ölçüde temsil etmeye önem verme
sinden mi kaynaklanmaktadar?... Yorumu size ait. 

Sayın Cumhurbaşkanının, Dışişleri Bakanlarını devre dışı bırakma tutumu, Sayın Alpte-
moçin için de geçerlidir. Sayın Alptemoçin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşmasının, 
(yani AKKA'nın) Paris'te imzalanmasını kenardan ve ayakta izlemiş ve elbette bunun da karşı
lığını görmüştür. Bu karşılık da, AKKA'ya taraf 22 ülkenin anlaşmaya imza koymayan tek Dı
şişleri Bakanı sıfatını kazanmasıdır. Ancak, bizim dileğimiz, üzüntü verici olan bu olayın, tek-
rarlanmamasıdır, Türk dış siyaset tarihinde, bu tür çirkin ve utanç verici olayların bir daha 
yer atmamasıdır. Sorunsuz insanların bu tür girişimlerinin gelecekteki dış politikamıza yansı
maması da temel dileğimizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde ANAP Hükümetinde, doğal genel baş
kanlarının da etkisiyle, bir ABD hayranlığı aldı başını gidiyor. Akşam Amerika ile yatıyorlar, 
sabah Amerika ile kalkıyorlar. Milliyetçi ANAP Hükümeti, Körfez bunalımında ABD'nin gözü
ne girmek, Ortadoğu'da jandarma rolünü oynamak için elinden gelen tüm çabaları gösteriyor. 

Oysa, daha dünedek,Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, ABD Başkanı, uluslararası plat
formlarda ülkemizi hep yalnız bırakmışlardır. Kıbrıs konusunda karşımızda oldular, Yunanis
tan ile ilişkilerimizde, açıkça, karşı tarafta yer edindiler ve en önemlisi de, Ermeni konusunda 
ABD Başkanı ülkemizin onuruyla oynamış, çok övündüğümüz tarihimize leke sürmeye çalış
mıştır. Sayın özal'ın, danışmanlığını yapmaya can attığı aziz dostu Bush, Ermeni konusunda, 
salt Osmanlı dönemini değil, Ulusal Kurtuluş Savaşımızı yapanları, talihsiz bir konuşmayla 
suçlamıştır. 

Tarihsel bilgilerden yoksun, büyük devlet olmanın şımarıklığını taşıyan ABD yönetimi, 
Ermeni konusuna yakışıksız biçimde yaklaşmıştır ve Hükümet, buna tepki göstermemiştir. Sus
kun kalmıştır. Milliyetçi ANAP Hükümeti, Başkan Bush tarafından çarpıtılan gerçekleri dü
zeltecek girişimde bulunmaktan da kaçınmıştır. ABD Başkanı, "Korkunç katliam" sözcüğü
nü kullanarak, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve genel güvenlik çıkarlarına tehdide başvu
rulmasına yol açmıştır. 

Sovyetler Birliği'ndekt olayları gözönüne alalım : Olası bir parçalanma sonrası kurulacak 
bir Ermeni Devletinin varlığıyla, Bu tehdidin önemi daha da artmaktadır. Oysa, beceriksiz ve 
ulusallıktan yoksun ANAP Hükümetinin tutumu içler acısı olmuştur. 
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Müttefikimiz ABD ile savunma işbirliğimiz ve ticaretimizle büyük toplamlar tutan yatı
rımlar terazinin bir kefesine, Kongreden çıktıktan bir süre sonra unutulacak bir Ermeni tasarı
sı diğer kefesine konulduğunda, Ermeni tasarısının Kongreden çıkmasının hiç de ağırlık taşı
mayacağı savının Türk çevrelerinde ağırlık kazanması da ayrıca üzüntü vericidir. Başkan Bush'un, 
Ermeni katliamına değin yakışıksız açıklamasına, Hükümetin bugünkü doğal başının tepkisi 
ise tam bir fiyasko olmuştur. "Sayın özal bu beyanı yapmışlardır. Kabullenenleyiz, tç politika 
gereği söylenen bu sözleri o denli önemsemeye gerek yoktur" diye, talihsiz bir beyanda bulu
narak, ne denli milliyetçi, ne denli uzak görüşlü olduğunu da ayrıca kanıtlamıştır. 

Yine Sayın özal'ın, Washington Büyükelçimize, "Ermenilerle konuşun, orta bir yol 
bulunsun" anlamında talimat verdiği iddiaları olduğunu, o günlerde, bu kürsüde, gündem dışı 
bir konuşmayla dile getirmiştim. Ancak bu konuda, Hükümet tarafından doyurucu bir bilgi 
alamadık. Ermeni katliamının kabulü anlamına gelen talimatın doğru olmadığı türü yanıtlar, 
bugün de kuşku götürücüdür. Hükümet, son aylarda ABD ile olan ilişkilerimiz konusunda, 
ne muhalefeti ne de kamuoyunu tatmin edici açıklamalarda bulunmadı. 

BAŞKAN — S dakikanız var Sayın Koçak. 
TEVFİK KOÇAK (Devamla) — Başkanım, 3 dakika da siz aldınız, 8 dakikam var. 

BAŞKAN — Efendim, aramızdaki diyalog için 2 dakika fazlasıyla ayırdığım halde, itira
zınıza mana veremedim. 

Devam buyurun. 

TEVFÎK KOÇAK (Devamla) — Hoşgörünüze sığınıyoruz Sayın Başkan. 
Sayın özal'ın ABD'ye ziyareti sırasında, hani Dışişleri Bakanını kapı arkasında beklet

mişti ya, işte o gezide Amerikalılar Türkiye'ye belirli vaatlerde bulunmuştu. O vaatlerden bazı
larım, izin verirseniz burada sıralamak istiyorum : 

Birincisi : Tekstil anlaşması için, önümüzdeki aylarda görüşmelere başlanacaktı. Başla
nıldı mı? 

İkincisi : Türkiye'nin AT Üyeliği desteklenecekti. Gerçi Amerikalılar bu konuda girişim 
yaptılar; ancak, ters tepki yaptı. AT ülkeleri bu işe ABD'nin karışmasına karşılar ve dolayısıy
la, Türkiye'nin AT'ye girişini kolaylaştırmanın da dışında, zorlaştırdı. Bunu AT yetkilileri de 
defalarca ifade ettiler. 

Üçüncüsü : 1991 bütçesinden, Türkiye'ye makul ölçüde yardım verilmesi. ANAP Hükü
metinin önceki Dışişleri Bakanları, "ABD Kongresi ile yönetimi farklıdır, dolayısıyla yöneti
min sözleri Kongreyi bağlamıyor" diye defalarca beyanda bulunmuşlardı. Demekki, Bush'un 
sözleri de bir noktada geçersiz. Bütçeden yapılacak 531 milyon dolar tutarındaki miktar tüm
den çıksa bile, bu total, Körfez bunalımından önce ayarlanmıştı. 

Dördüncüsü : Türk Ordusunun modernizasyonu için F-16 uçaklanntn satışına yardımcı 
olmak. Burada şunu sormak istiyorum : Ya F-16'Iar satılmazsa, modernizasyon işi yatacak mı? 

Gördüğünüz gibi, ne AT'ye girişte destek ne de Ordunun modernizasyonu konularında 
somut bir biçim ve nitelik var. 

Son günlerde Batı'da Türkiye'ye, yeniden Ortadoğu'da bir misyon üstlendirme çabaları 
da görülmektedir. Anımsanacağı gibi, Türkiye, NATO'ya girişi öncesinde de, o zaman kurul
ması düşünülen Ortadoğu komutanlığında ağırlıklı bir görev almak koşuluyla karşı karşıya kal
mıştı. Ta o günlerde, Batı, uzun vadeli çıkarları için "Ortadoğuda NATO benzeri bir bölgesel 
ittifak oluşturulması" düşüncesini gerçekleştirmeye çalışmıştı ve özellikle ABD, son yıllarda, 
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İsrail'in siyasetinin koşutunda dış politikasını izleyecek ülkeyi sürekli aramaya başladı. Bu iş 
için ön plana aldığı ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu Amerikalı yetkililer sık sık dile 
getirdiler. Ancak, Türkiye'nin bölgedeki geleneksel, yansız ve barışçı tutumu, buna izin ver
medi. Ancak, Sayın özal'ın, sırf kendi koltuğunu korumak için yaptığı girişimler, Batıyı yeni
den umutlandırdı, özellikle, ABD Başkanına, özal tarafından verilen sözler, ABD'ye bu ko
nuda baskısını artırma cesaretini vermiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yıllar boyunca bir çatışma ve kargaşa bölgesi olarak 
bilinen Balkanlarda, yeni gelişmeler görülmektedir. Bugün, dünyanın en riskli bölgelerinden 
birisi olan Balkanlarda, soğuk savaşın bitiminin meyvalarıda görülmektedir. 

Kırk yıldır derin ideolojik ve siyasal anlaşmazlıklar nedeniyle cepheleşen Balkan ülkeleri, 
daha önceleri aralarındaki daha çok ekonomik ve kültürel sorunların çözümüyle birlikte, siya
sal sorunların da çözümü yönünde girişimde bulunmuşlardı. Balkanlar Bölgesinde, bölgesel 
ittifakların kurulmasının gündemde olduğu şu günlerde, Türkiye'nin bu konuda da geri kaldı
ğını maalesef üzülerek görmekteyiz. Oysa, Türkiye'nin, gelecekteki dış siyasal çerçevesinde, Bal
kan Bölgesi, önemli bir yer tutmak zorundadır. 

Türkiye'nin, Balkanlardaki komşularıyla ilişkilerinde, son bir yılda, önemli bir gelişme 
de olmadı. Bulgaristan ve Romanya kendi iç sorunlarıyla uğraşmaktan dışarıya fırsat bulama
dılar. Yunanistan ile ilişkilerimiz klasik çizgisini sürdürüyor. Her zaman olduğu gibi, Yunanis
tan gerek ikili görüşmelerde gerekse uluslararası çok yönlü platformlarda, kendisini haklı çı
karan ve oldukça da destek bulan politikasını sürdürürken, Türk tarafı şaşkın, beceriksiz, hak
lı olduğunu savunmaktan yoksun bir durumdadır. 

Batı Trakya'da Türk azınlığa karşı ayırımcı politikasından Yunanistan vaz geçmiş değil
dir. Uygulanan bilinçli politika, Türk azınlığı birçok temel haktan mahrum etmektedir. Ol
dukça kabarık sayıda soydaşımız, değişik yasal yöntemlerle, vatandaşlık hakkını kaybetmiştir. 
Türkler, toprak ve konut satın alma hakkını da kaybetmiştir. 

Ege sorununa değin Yunan görüşlerinde de bir değişiklik olmamıştır. Yunanistan, Sayın 
özal'ın çok sevgili dostu Bush'un ve Sayın özal'ın hayran kaldığı ABD yönetiminin özel çaba
larıyla güçlenmesini sürdürmektedir. Türkiye'yi sürekli köşeye sıkıştıran değişmez politikasını 
da sürdürmektedir. 

Sovyetler Birliği ile ilişkilerimiz, son bir yılda ekonomik alandadır. Siyasî olarak da, eko
nomik olarak da Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizin dostluk çerçevesinde yürütülmesinden ya
nayız ve destekliyoruz. Ancak, bu ülkenin halen içinde bulunduğu konumun, Dışişleri Bakan
lığı uzmanlarınca çok iyi incelenip, sağlıklı bir sonuca varılmasından yanayız. Sonuçların, ül
kemize ne getirip ne götüreceğini çok iyi hesaplamalıyız. 

Son Körfez bunalımı sırasında, Türk dış politikasının, Sovyetler Birliğini yok sayarak yü
rütülmesi de Hükümetimizin hazırlıksız olduğunun bir diğer kanıtıdır. 

Ortadoğudaki oluşumları hesaplarken, Sovyetler Birliğini unutmamak gerek. Şu günler
de zor günler yaşamış olsa bile, gücü hiç kimse tarafından yatsınmayacak olan Sovyetler Birli
ği öğesinin göz ardı edilmemesi gerektiği defalarca vurgulandı. Yeni oluşumlara göre çizilecek 
yeni bir politikada Sovyetler Birliğine yer verilmemesi, Moskova'nın düşüncesine hiç itibar edil
memesi, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında yeni güven bunalımlarına yol açabilir. 

Kaybettiği ileri karakol işlevini yeniden kazanabilmek için çabalayan, edilgen stratejik öneme 
dört elle sarılan Türkiye, Sayın özal'ın, Anayasayı ve rejimin temel yapısını çiğneyerek yetkisi 
dışında oluşturduğu politika nedeniyle, ileride giderilmesi oldukça zor bir durumla karşılaşabilir. 
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Soğuk savaş sonrası dönemde, Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler kurarak, Türkiye'ye ekono
mik açıdan da büyük yararlar sağlayabilecek olanakların kapısını açma çabalarına girmeliyiz. 
Hatta Mihail Sergeyeviç Gorbaçov'un ifade ettiği "Ortak Avrupa Evi" oluşumunda Türkiye 
köprü işlevini yüklenebilir. 

Dışişleri Bakanlığının bir dağınıklık içerisinde olması da bizi üzmektedir. Son bir yılda 
Türk dış politikası, sürekli başarısızlık örnekleri de vermiştir. Bunlardan bir tanesi de Kıbrıs 
olayıdır. 

Türk diplomasisi maalesef, Kıbrıs sorununun, Batıyla kaynaşma mücadelesiyle iç içe geç
mesine engel olamamıştır. AT Bakanlar Konseyi, Kıbrıs Rum başvurusunu, Türkiye'nin cılız 
kalan itirazlarını hiç önemsemeden, Kıbrıs Rum tarafına, Türkiye düzeyinde muamele yapa
rak, normal prosedüre sokmuştur. Artık önümüzde kıyasıya bir diplomatik çekişme bulun
maktadır. Bu mücadele, Türkiye için derin anlamlara da sahiptir ve sonuçta Türkiye'nin bu 
dünyadaki yerini belirleyecek değerdedir. 

AGÎK Toplantısında, Rum Lideri Vasiliu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in konuş
malarını Türkiye'nin yanıtlamaması bir skandaldir. Her iki liderin konuşmalarının zapta geç
mesi üzüntü vericidir. Bu denli önemli bir uluslararası toplantıda Türk yetkililerinin Kıbrıs ko
nusunda... 

BAŞKAN — Sayın Koçak, zannediyorum sizin saatinize göre de doldu... 
TEVFÎK KOÇAK (Devamla) — Hopgörünüze sığınıyor, bitiriyorum efendim; zaten, de

ğerlendirme yapacağım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun. 
TEVFÎK KOÇAK (Devamla) — Kıbrıs konusunda konuşmamasını da anlamak mümkün 

değil. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez De Cuellar'm, yaptığı konuşmada, Kıbrıs ko
nusuna değinerek, kendi iyi niyet misyonundan ve 649 sayılı Güvenlik Konseyi kararından hiç 
söz etmeden, sorunu -bir tür- Avrupa'ya havale etmesine, Türkiye'nin, sessiz kalması, ciddî 
devlet anlayışına ters düşmektedir. 

Kıbrıs konusunda AT'nin devreye girmesi ilginçtir. Maraş'ın geri verilmesi, Kıbrıs'ın as
kerden arındırılması gibi önerilerle Türkiye'yi, Kıbrıs'ı terke ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetini 
tasfiyeye zorlamak girişimleri görülmektedir. ABD ile Sovyetler Birliği arasında bu konuda ya
kınlık olduğu da bilinmektedir. 

Hükümet, derhal, beceriksiz ve kararsız özal'ın kör takipçiliğinden çıkmalı ve yakında 
ABD ve AT kaynaklı diplomatik taarruza hedef olacak Kıbrıs'ı yalnız bırakmamak hazırlığını 
da yapmalıdır. 

Sayın Başkanım, hopgörünüze sığınacağım, bir dakika daha alacağım... 
BAŞKAN — Rica ederim... Sayın Cem de hoşgörürse daha güzel olur. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — O da hoşgörür efendim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yakın tarihin en büyük değişimine sahne olan Doğu 

Avrupa'daki yeni görünümü birkaç cümle ile şöyle tanımlayabiliriz : 
Doğu Avrupa ülkelerinde yapılan seçimler sonucunda artık komünist partilerin yerine, mer

kez sol ya da liberal partiler iktidardadırlar. Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan'da sosyalistler 
iktidara gelmişlerdir. Yani, Doğu Avrupa'nın kuzey kesiminde komünistler devre dışı bırakıl-

'mıştır. Güney ya da diğer bir tanımlamayla Balkanlarda, değişik isimler de alsalar, yine komü
nistler iktidardadırlar. 
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Buradan şu sonucu çıkarabiliriz : Doğu Avrupa artık eskisi gibi birleşik bir blok halinde 
değildir. Dolayısıyla artık ideolojik ve siyasal bakımdan SSCB'den ve birbirlerinden ayrımlı 
rejimlerden oluşan bir Doğu Avrupa var. 

Bu yeni oluşum bölgesinin geleceği, bugün olmasa bile, yakın bir sürede dünyanın günde
mine yeniden girecektir. Bu konuda Hükümet ne düşünüyor, nasıl bir yol izlemeyi tercih ede
cek; bunu bilemiyoruz. Henüz bu konuda, yani Doğu Avrupa'daki yeni oluşumun yol açtığı 
sonuçları şimdiden gören bir açıklama ile karşılaşmadık. Bu ülkelerde, çoğulcu demokrasi ile 
birlikte köklü ekonomik reformlar gerçekleştirmek ve böylece uzun bir süredir izlenen politi
kadan uzaklaşmak çabalarını da görmekteyiz. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ(tstanbul) — Sayın Cem'in süresini kullanıyorsunuz Tevfik Bey,.. 
TEVFÎK KOÇAK (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, Türk dış politikası, hiçbir dönemde, bu kadar yukarıdan atan ve bu 

denli aşağıdan tutturan bir politika olmadı. 
Politikayı oluşturan karar mekanizmaları ve uygulayan yürütme kanalları birbirine gir

miş, devletin neresinden, kimin hangi mesajları, nasıl verdiği anlaşılmaz olmuştur. Bir kişinin 
görüntüsüne yarayan üslup, koskoca bir devletin sırtına yüklenen sonuçlar doğuruyor. 

Ulusal kurtuluş savaşlarının öncüsü olan Türkiye'nin, kendisine yakışmayan, silik, bece
riksiz, yer yer ülke onuruyla, çelişen dış siyasal çizgisini bırakması zorunludur. 

Yakın tarihin en büyük barışçı devriminin oluşturulmaya çalışıldığı şu günlerde, hiç ol
mazsa bu kez kervana katılmakta geç kalınmamalı. 

Dışişleri Bakanlığının bilgili ve yetenekli uzman kadrosu, hızlı gelişme süreci içerisine gi
ren uluslararası ilişkileri nesnel ve duygusallıktan olabildiğince uzak, çağdaş değerleri de göz 
önüne alarak irdelemek zorundadırlar. Önümüzdeki ilk onlu yıllarda bu ilişkilerin bizi nasıl 
etkileyeceğinin değerlendirmesini yapmalıdırlar. Dışişleri uzmanlarımızın bu yetenek ve bilgi 
donatımına sahip olduklarına inanıyoruz. 

Dışişleri Bakanlığımızın uzmanları, tüm ayrıntılarıyla yaptıkları irdeleme ve değerlendir
meler sonucunda, hiçbir partinin etkisi altında kalmadan, özellikle Sayın özal'ın ulusal çıkar
ları kollamaktan yoksun politikasına karşı çıkmaktan çekinmeden, yeni atılım olanakları sap
tayıp, bir öneriler demeti sunmalıdırlar. Çok az bir süresi kalan bu hükümet, bu öneriler de
metini göz önüne almasa bile, iktidara gelmesine çok az bir süre kalan SHP iktidarı dönemin
de, Bakanlığımızın değerli uzmanlarınca hazırlanan öneriler demetine gereken değer verilecektir. 
İktidarımız döneminde, askerî, ekonomik, bilim ve kültür ve sanat dünyasıyla ilişkiler açısın
dan, uluslararası platformda etkin bir biçimde uygulamaya sokulacaktır. 

Değişen ve gelişen olaylarla birlikte, klasik coğrafî ve stratejik kavramları da yeniden de
ğerlendirmek zorundayız. Çünkü, dünya politikasında, salt coğrafyadan kaynaklanan öneme 
dayanarak bir yere ulaşmak olanaksızdır. Coğrafyanın sağladığı stratejik önem, belirli bir kişi
liği, dünya görüşü, tutarlı bir dış politikası olan ve istikrarlı, saygın bir devlet ögesiyle bütün-
leşmediği takdirde, fazla bir önem taşımaz.; hatta sahibine avantaj sağlarken, onu ipotek altı
na da atar. 

Değerli milletvekilleri, Dışişler Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diler, hepinize saygı
lar sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, istanbul Milletvekili Sayın is
mail Cem, buyurun efendim. 

Sayın Cem, malumu âliniz, Sayın Koçak, Grubunuza ait sürenin 40 dakikasını kullandı. 
Takdirinize tevdi ediyorum. Buyurun. 

SHP GRUBU ADINA İSMAtL CEM (istanbul) — Sağ olun efendim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımızın sayın temsilcileri; Türkiye'

nin dış politikası üzerine bu dönemde, özellikle geçen yılın değerlendirmesini yapmak kolay 
değil. Şundan kolay değil; çünkü, neyi ve kimi eleştireceksiniz? Sahibi gözükmeyen, sorumlu
su şeffaf olmayan bir dış politika söz konusudur. Yani, bu konuşmamla ilgili olarak, Sayın 
Başbakanın, sayın Dışişleri Bakanlarımızın -son aylardaki değişen Dışişleri Bakanlarımızı n-
konuşmalarını okudum ve açık söyleyeyim; eleştirilecek çok fazla bir şey veyahut aklın çizgi
sinden çok fazla sapış da ortada yok. Buna karşılık, iki temel konu üzerinde konuşacağım. 
Bunlardan birisi Körfez politikaları, diğeri ise Türkiye'nin çoğulcu demokrasiler dünyasıyla 
bütünleşmesi konularında fevkalade başarısız bir sene yaşamış olmamızdır. Hemen belirteyim; 
bu iki konuda, Dışişleri Bakanlığını tek başına sorumlu tutmak, suçlamak, hem mantığa hem 
de vicdana fazla uygun gelmiyor; ama, bu iki temel konu nedeniyle Türkiye'nin dış politikası 
yetersiz kalabiliyor, zaman zaman, açık başarısızlığa uğruyor ve hepimizi üzen sonuçlara yol 
açıyor. Konuşmam ve eleştirim bu yaklaşım çerçevesinde olacak ve bu ihtiyat payı ile gelişecek. 
Bu iki temel konuya kısaca değinmek ve zamanımın elverdiği ölçüde bazı öneriler getirmek 
istiyorum. 

tik olarak, Körfez politikalarına değineceğim; Körfez politikalarında ateşle oynadık, ateşle 
oynamaktayız; yangından Allah biz korudu, şimdilik korudu. Körfez politikalarımızda parti 
olarak ciddî yanlışlar görmekteyiz. Daha ilk günden başlanarak, nereden oluştuğu, nasıl oluş
tuğu belli olmayan amatörce dış politika yaptık. Dış politika, amatörlüğü kaldırmaz. Âdeta 
bir vahy indi ve birden bire biz dış politikada keramet ortaya koymaya başladık. Körfez politi
kalarımızda bir bakıma bir yanlışlar komedyası yaşadık ve her an trajediye dönüşmeye açık 
bir komedya yaşadık. 

önce, Ortadoğu haritasının değişeceği, Irak'ın ortadan yok olacağı fikri, üzerine politika 
bina ettik; Saddam silinip gidecekti. Savaş olmuş, Irak bitmiş gibi, Saddam sonrasında Irak'ı 
paylaşma senaryoları gündeme geldi; "Hiç merak etmeyin, bu iş bitti. Bu olay noktalandı. 
Saddam gitti. Mümkün değil, bu coğrafya böyle kalmayacak" dendi Türkiye'de. Bu hayalî pay
laşımda, Türkiye'ye verilecek hayalî paylar, ima edilen hayalî ödüller uğruna, Türkiye, cephe
nin en önüne çıktı çıkacak ve Türkiye ateşin içine atılacak... Bu politikalar, bu tehlikeler ya
şandı. Daha sonra da, geçen gün, "Efendim, bu böyle değil, Irak'ın toprak bütünlüğü elbette 
sağlanacak, devam edecek; Irak'ın sınırlarının değişmesi kimsenin menfaatine değil" gibi söz
ler söylendi, beyanlarda bulunuldu. 

Bu yanlıştır. Dış politika, içimizden en akıllı, en zeki olanın dahi -ki, böyle bir kimse yok 
ortada- eline bir oyuncak yapılacak, bir hobi olarak insanlara teslim edilecek konu değildir. 

İkinci temel konu, Batı Avrupa'nın çoğulcu demokrasiler dünyası. Bu dünyaya bizim ka
tılmak iddiamız var; Hükümetin bu konuda ısrarı var; Hükümetin ve iktidarın, Sosyaldemok
rat Halkçı Parti olarak bizim de paylaştığımız bir ısrarı var. Ne var ki, bütün bu taleplere rağ
men, demokrasiler dünyası -ki, biz bunu bir dış politika meselesi olarak değil, aman bunu ya
palım da Avrupa'nın hoşuna gidelim, Avrupalı olalım diye değil, Türkiye'nin ve halkımızın 
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menfaati burada olduğu için bu politikayı savunmaktayız; Hükümet bu politikayı savunduğu 
zaman, onun politikasını desteklemekteyiz- bizi içine kabul etmiyor. Bunu en yakından yaşa
yanlardan ve Türkiye adına, Meclisimiz adına bu mücadeleyi Batı platformlarında verenlerden 
biriyim. Bizi istemiyorlar. Açıkçası, üzerinde hâlâ işkence iddialarının gölgesini taşıyan, hâlâ 
türban tartışıp, sol partileri yasaklayan bir ülkeyi, yeterli bir demokrasi saymıyorlar. Kendi va
tandaşına ana dilini konuşmayı yasaklamış bir düzeni, çoğulcu Avrupa'nın demokrasileri içi
ne layık görmüyorlar. 

Bu iki temel konuda ne yapabiliriz, onlara değinmek istiyorum. 
Meclisimize ve öncelikle Hükümetimize, Dışişleri Bakanlığına birinci önerimiz: Dış poli

tikanın sahipliğini netleştirmeniz lazım. Dış politikadaki yetki meselesi, Anavatan Partisinin 
bir iç konusu değildir, Türkiye'nin menfaatidir ve Türkiye'nin menfaatinin, şu bizim dış politi
ka temsilciliğimiz yüzünden haleldar olduğunu, Türkiye'nin zarar gördüğünü, her gün daha 
artan örneklerle izlemekteyiz. 

Zamanım kısıtlı, o nedenle sadece birkaç örnek vereceğim : Bir defa, artık, Sayın Cum
hurbaşkanının, dünya önünde, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin beyanlarını ve taahhütlerini 
dünya kamuoyu ihtiyatla karşılıyor; Türkiye'yi temsil etmeyen, Türkiye'nin bütününü temsil 
etmeyen beyanlar diye görüyor. Bu çok önemlidir ve bu bizim gazetelerimize de yansıdı. 

Dünyadan birkaç örnek vereyim. 27 Kasım tarihli New York Times Gazetesi diyor ki: "Sayın 
özal, Türkiye'nin Körfezde en önde olacağını, gerekirse bir ortak cepheye katkıda bulunacağı
nı açıklıyor; ama Sayın özal'ın bu taahhütte bulunma yetkisinin olup, olmadığını hem Türki
ye'nin muhalefeti, hem Türkiye'nin kamuoyu, hem de -gazete beyanını tekrarlıyorum- "Sayın 
özal'ın içinden çıktığı partinin çok sayıda milletvekili tartışıyor" bu birinci örnek... 

Şimdi, Amerikan basınından örnek veriyorum; Herald Trıbune'in 29 Kasım, Time Dergi
sinin ise son nüshası; hepsinde işlenen tema "Sayın Özal, Amerika'nın büyük dostu", "Sta-
unch allied" falan gibi tanımlarla geçiyor. "Amerika'nın büyük dostu ancak Türkiye'yi, Türk 
dış politikasını temsil edip, etmediği konusunda Türkiye içinde ciddî tereddütler var ve bu dış 
politikaya muhalefetin ve milletin bütün olarak katılmadığı yolunda işaretler var." 

Bu meseleyi halletmemiz lazım. Çünkü, bu mesele böyle devam ettiği sürece, bizim, dün
ya platformlarında savunduğumuz dış politikaya insanlar güvenmiyor, insanlar yeterince inan
mıyor. Bu birinci önerim. 

İkincisi, hele, savaş ihtimali olan bir dış politika, bir konsensüs işidir, bir uzlaşma işidir, 
ulusal bütünlük işidir. Türkiye'de bu ulusal bütünlüğü, -Ulusal bütünlüğü, sanki tornadan çıkmış 
gibi hepimiz aynı şeyi düşünmeyeceğiz; ama en azından ana hatlarda aynı şeyi düşünmemiz 
lazım- savaşa gidebilecek bir konuda hepimizin bunu birlikte oluşturması, genel hatlarıyla bir
likte geliştirmesi lazım. Biz bunu hiç yapmadık ve burada bunu ne Sayın özal, ne de bir baş
kası yaptı; ama Sayın Başbakanı ciddî şekilde hatalı bulmaktayım. Sayın Başbakan, Körfez 
gibi, savaşa dönük bir konuda, bir defa olsun, muhalefet liderlerini çağırıp, "Gelin şunu bir 
tartışalım. Ben, Başbakan olarak şöyle düşünüyorum, acaba sizin görüşünüz nedir?.. Beni bir 
dinleyin, belki ben sizi ikna ederim. Yahut siz söyleyin, ben belki bazı politikalarımı değiştiri
rim..." diyebilirdi; ama, bunu hiç yapmamıştır. Bu, büyük bir eksikliktir. Türkiye'nin Kıbrıs'
ta başarılı olması, Kıbrıs Harekâtından önce, bu uzlaşmanın sağlanması ile mümkün olmuş
tur. Bugünkü Körfez politikasında, iktidar bir yanda, muhalefet bir yanda; kamuoyu ikiye bö
lünmüş, milletimiz neredeyse ikiye bölünmüş ve biz, askerimizi ateşin içine gönderebileceğimiz 
bir zaman kesitindeyiz. Bu böyle olmaz. 
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Değerli üyeler, bir noktada daha Sayın Başbakanı eleştirmek istiyorum. Bu konuda ben
zer bazı şeyler söylediğimde, şu ifadeler ortaya konmuştu : "Sayın Cumhurbaşkanı muhalefet 
partilerini çağırmadı mı? Sayın Cumhurbaşkanı Körfezde diyalog aramadı mı? Bunun için si
ze çağrı yapmadı mı? dendi. Bunların ikisi de ayrı şeylerdir. Anayasaya göre, dış politikanın 
sorumlusu Hükümettir, Sayın Başbakandır ve bizim muhatabımız da Anayasadaki sorumlu
dur. Başka dengelerin kendi özel sorumlulukları muhalefeti ilgilendirmez ve bizim Körfez po
litikalarımıza bir katkısı olmaz. 

Sayın milletvekilleri, "Savaş" diyoruz; burada bir şeyi iyi yapamadık. Sadece iktidar ola
rak değil, belki de genel kamuoyu olarak iyi yapamadık... Bugünkü dünyada, ülkelerin dış po
litikadan daha çok, kendi menfaatini düşündüğü bir başka alan yoktur. Bütün ülkeler, önce
likle ve çoğu durumda sadece kendi menfaatini düşünür. Ne o büyük insanlık idealleri, ne Bir
leşmiş Milletlerin şartı; bunların hepsi ikinci ve üçüncü planda kalır. Mealesef bu böyledir. Bun
ları, "güzel, doğru" diye anlatmıyorum, "gerçek" diye anlatıyorum. Birleşmiş Milletler uğru
na savaşa gideceğiz!.. Peki, Rodezya'ya konmuş ambargolara, Güney Afrika'daki ırkçı rejime 
karşı getirilmiş müeyyidelere, Filistin Halkının haklı davasına dönük Birleşmiş Milletler karar
larına kim uydu? Bizim, Kıbrıs konusundaki haklı olduğumuz taleplerimize, Birleşmiş Millet
ler camiasından kim bir destek getirdi? \ani evet, tamam, Birleşmiş Milletler kararlan çok önem
li; ama, Birleşmiş Milletler "Savaşa gidin" dedi diye savaşa gidilmez. Bırakınız Türkiye'yi, kos
koca Sovyetler Birliği, eti, sebzesi olmasa bile nükleer silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla kos
koca Sovyetler Birliği, "Ben körfeze asker göndermem, ben bu savaşa katılmam" diyor. Böyle 
bir ortamda Türkiye'nin, bir Birleşmiş Milletler ideali için savaşa gidip gitmemek kararı, ben
ce biraz soyut, biraz fantazi, Eğer Türkiye'nin.menfaati varsa, salt Türkiye'nin menfaati varsa 
ve Türkiye böyle bir zorunluluk karşısında kalırsa, mecbur olursa savaşa gidebilmelidir, yoksa 
birtakım soyut idealler için veyahut -dün Sayın Koçak anlattı- nasıl, jenosit üzerine anıt dike
ceğini bilemeyen, Türkiye topraklarında Sevr çerçevesinde birtakım konuları tartışan memle
ketler birdenbire bugün Türkiye âşığı oldu. Birazdan değineceğim; çoğulcu Avrupa'da her yer
de bizi küçümseyen, küçülten ülkeler, âdeta biraz da riyakârlık içinde, kendi tasarılarını, tas
laklarını geri çekip Türkiye meselesini buzdolabına koydu ve biz gideceğiz, bu memleketler için 
kendi insanlarımızı ateşe yollayacağız... Bu konularda çok ihtiyatlı olmamız gerekir. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, zamanın farkındayım; siz uyarmadan ben özetlemeye çalışacağım. 
Şimdi, ikinci konu olarak, "Batı" dedik, "Çoğulculuk" dedik. Bakınız, hiç, birbirimizi 

yanıltmayalım. Bazen çok yanıltıcı sözleri dinliyoruz veyahut işte biraz heyecana gelip, biraz 
memleketseverlikle kendimiz de bazen bu yanıltıcı sözleri söylüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Top
luluğuna kabulü bir yana, çoğulcu demokrasiler Avrupasında eşit muamele görmesine dahi 
henüz çok uzağız. Bunu bilelim. Ben bunu, yanlış, doğru, onların hoşuna gidelim anlamına 
söylemiyorum; ama, işin gerçeği budur. Biz eğer gerçekten kendi menfaaatımız, kendi toplu
mumuzun geleceği açısından çoğulcu demokrasiler Avrupasına katılmak istiyorsak, bunun de
ğerlendirmesini doğru yapmamız lazım. Evet, ekonomiler arasında, Avrupa Topluluğu açısın
dan büyük farklılık var. Avrupa Topluluğu, serbest dolaşımdan müthiş ürküyor. Bir yerde haklı; 
çünkü, birdenbire çok büyük bir insan göçünün Batıya gelmesinden çekiniyor. Ayrıca, Avrupa 
Topluluğu kendi meselelerini de çözmüş değil. Bir toplantıda ben bunu konuştum ve kabul 
de ettiler. Türkiye açısından söylüyorum; bu Avrupa Topluluğu, laik olup olmadığına henüz 
karar verebilmiş bir topluluk da değil. Yani, Avrupa Topluluğu ve bunun Hıristiyan 
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özelliği, herkesin, hepimizin kabul edebileceği bir tarihsel faktör, bir kültürel özellik, bir back 
ground mudur, yoksa Avrupa Topluluğu üyeliği için vazgeçilmez bir önkoşul mudur? Başka 
bir deyişle, Avrupa Topluluğu laik bir topluluk mudur, yoksa, din faktörünü vazgeçilmez ko
şul olarak getiren, dolayısıyla da laik olmayan bir topluluk mudur? Daha henüz Avrupa'nın, 
bu konuda berraklaştığı görüşünde değilim ve bunu, konuştuğum Avrupalılar da kabul ediyor. 
Nitekim, Jacgues Delors'un Avrupa Konseyinde yaptığı konuşma (geçen yıl) her türlü yoruma 
açıktı, Margaret Tahtcher'ın ünlü Bruce konuşması, gene bu Hıristiyanlık meselesinde her tür
lü yoruma açıktı. Bu onların meselesi; ama, bizim meselemiz var, bunu çözmeliyiz. Yani, biz 
bu işkence gölgesini... Ki, ben her zaman bu kürsüden ifade ettim, hiçbir şekilde İktidar Parti
sinde ve Hükümette, ne yapalım da Türkiye'de işkencecilik devam etsin falan... Böyle bir anla
yış yoktur. Yani, şu Meclisin içinde yoktur. Bunu biliyorum; ama, buna rağmen Türkiye'de 
bu gölge devam ediyorsa, bunun çözümünü birlikte oluşturalım diyorum ve önerimiz odur. 
Üstelik zor bir öneri de değil. 

Bizim Ceza Usulü Kanunumuzda, gözaltına alma haliyle birlikte, sanığın, kendi müdafii-
ni yanında bulundurması bir uygulama olarak gelmiştir, ama bu gerçekleşmemiştir; yani bunu 
hiçbir yerde göremezsiniz. Hükümetimiz bunu yaparsa, o zaman, işkenceye dönük iddiaların 
-haklı haksız iddialar, her neyse- yüzde 90'ı ortadan kalkar; zira, işkenceye dönük iddialar, ön
celikle bu aşamada ortaya çıkmaktadır. 

Şu 141, 142, 163 üncü maddeler konusunda artık Türkiye'de Hükümetin veyahut Anava
tan Partisinin, Meclisteki diğer iki partiye ciddî bir öneri getirmesi, önce, "Gelin, şunu birlikte 
görüşelim" diyebilmesi lazımdır. Biliyorum, bu üç madde konusunda partiler arasında değişik 
yaklaşımlar var. Bırakınız partileri, aynı partinin üyeleri arasında da farklı bakışlar var; ki, 
doğaldır bu, olacaktır. Ancak, görülen bu sakıncaları, bu maddelerin kalkması halinde doğa
cağından endişe edilen sakıncaları Jbirlikte tartışıp, bunun önlemini alalım ve artık, Türkiye'de 
demokrasi olmadığının, Türkiye'nin çoğulculuğa layık olmadığının sembolü haline gelmiş bu 
maddeleri Ceza Kanunumuzdan çıkaralım. Geçen'gün bütçenin geneli üzerinde Sayın Başba
kan konuşurken buna değindi ve bir milletvekili olarak bekliyorum; artık vakit geçirmeyelim, 
bu konuları getirin, birlikte tartışalım; herkesin düşündüğü, sakıncalı gördüğü bazı noktalar 
var, açık kalple konuşalım ve biz uzlaşmaya, bir konsensüse ulaşalım. 

Bir de şu anadili meselesi var. Onu zaten sizin İktidarınız getirmedi; ama bakınız, bunu 
anlatmak mümkün değildir. Avrupa Konseyinde çoğulculuk konusunu tartışırken, "İşte, bi
zim memleketimizde insanlarımızın bir bölüm anadilini konuşamaz, kanunen yasaktır" de
mek olmaz, bugünkü dünyada bu kabul edilmez. Bu konuda da bizim önerimiz, eğer çoğulcu 
Avrupa'ya dönük yolları elbirliğiyle döşemek istiyorsak, bu konuda artık çağdışı gözüken ve 
kaynağı da size ait olmayan şu yasağı kaldıralım. 

İki konuya daha kısaca değinip, sözlerimi toparlamak istiyorum. 
Birincisi; dünya değişiyor, dengeler değişiyor ve yeni imkânlar çıkıyor -başlık olarak 

değinmekteyim- Avrupa Topluluğuna yaklaşımımızda bize bir büyük fırsat çıkıyor. Şimdi, es
ki Avrupa Topluluğu yok artık. Avrupa Topluluğu, hiç beklemediği bir anda iki Almanya'nın 
birleşmesi olayıyla karşılaştı; bütün dengeleri altüst oldu, eskisi gibi bütünlüğü kalmadı, öyle 
bir Almanya oldu ki, bu Almanya'yı kapsayacak kadar güçlü değil Avrupa Topluluğu, dışlaya
cak kadar da güçlü değil, onunla birlikte yaşamanın sıkıntısı içinde ve yeni dengeler oluştu 
burada. Doğu Avrupa'nın, Almanya aracılığıyla, Avrupa Topluluğu ile ilişkileri yeni bir orta
ma geldi. Burada Türkiye ne yapabilir, ne olabilir? 
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Zaman nedeniyle yine başlıklarla veriyorum : Birincisi; Ortadoğu'ya dönük olarak, Türkiye, 
Ortadoğu'da çok büyük bir finans pazarının merkezi olabilir. Bunu Hükümetin değerlendir
mesi lazım, hepimizin değerlendirmesi lazım. En asgarî ölçülerle, Türkiye'nin böyle bir malî 
merkeze -tstanbul veyahut bir başka kentinde- dönüşebilmesi durumunda, yılda 2,5 ila 3 mil
yar dolar hesap edilen bir kaynağa önümüzdeki beş yılda kavuşabilmesi söz konusu. Bu, kaçı
rılmayacak bir fırsattır. 

Yine öneri olarak getirmekteyim : Bugün, Batı Avrupa, Amerika, Kanada ve sair ülkeler, 
Doğu Avrupa'ya, yaklaşık 30 milyar dolar çerçevesinde ve tüketim mallarının alımına dönük 
kredi açmaktadır ve bunlar şimdi gerçekleşiyor. Üstelik, bu kredinin kullanılacağı alanlar, bi
zim, Türkiye'nin öncelikli olduğu alanlar; yani, kalitesi çok yüksek olmayan, ama ucuz malla
ra gidecek bu paralar. Bu konuda da Hükümetin buna dönük dış politikayı düzenlemesi, geliş
tirmesi lazım. 

Son olarak bir noktaya değineceğim. Dış politika, ülkelerin kendi elindeki kozları iyi kul
lanmasıdır. Bizim Türkiye olarak elimizde çok önemli bir faktör, çok önemli bir koz var. Bi
zim bir özelliğimiz var; bizim özelliğimiz şudur: Dünyada, bizimle benzeyen gelenekleri, inançlan 
paylaşan 1 milyardan fazla insan var. Yani, tslam geleneğinin etkisinde veya içinde gelişmiş 
1 milyardan fazla insan var. Bu 1 milyarı aşkın insanın kümelendiği ülkelerde, Türkiye bir ta
ne; bir özelliği var. Türkiye, bu kadar büyük bir topluluk içinde, çağı paylaşmak iddiasını taşı
yan, laikliği getiren, kadın erkek eşitliğini -yeterli, yetersiz ayrı mevzu ama- kabul etmiş olan, 
çoğulcu demokrasi olan tek memleket. Şimdi, bakınız dünyaya, Küba kendî modelini ihraç eder, 
Humeyni kendi modelini ihraç eder; bir zamanlar Çin modeli vardı... Yani her ülke, biraz bir 
özellik yakalarsa, kendi modelini oluşturup ihraç etmeye çalışır; çünkü, bundan hem manevî, 
hem maddî birçok öncelikler alır. Biz ise, bu kadar büyük bir Özelliğimize, çağı paylaşma iddi
asını taşıyan tek tslam geleneğinde memleket olmamıza, çoğulcu demokrasi olmak yolunda 
yürüyen tek, aynı geleneğin ülkesi olmamıza rağmen, bunu kullanmayız, bu modelimizi sa
vunmayız ve bu modeli bir dış politika kozu gibi gündeme getirmeyiz. Zannediyorum, Dışişle
rimizin bunu da artık düşünmesi ve pratiğe aktarması zamanı gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şunu da ek olarak söyleyeyim : Bizim Dışişleri Bakan
lığımızdan, benim ne zaman bir talebim olsa, bir çalışma istesem, bir araştırma istesem, gayet 
kaliteli çalışmalar bana gelmiştir. Sadece kişisel olarak değil, bizim Dışişleri Bakanlığımız, ha
kikaten, devlet bürokrasisi içinde haklı bir yere, bir özelliğe sahiptir. Zannediyorum, milletve
killerinin de bu konulardaki ilgisi yüksektir ve zannediyorum bizim ülkemizin yöneticileri, şu 
önümüzdeki bir yılda, artık, dış politakanın sahibini, sahipliğini netleştirecek ve Türkiye, dün
ya içinde evrensel topluluk içinde, hakkı olan yere gelecektir. 

Bu inançla, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cem. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Doğru Yol Partisi Samsun Milletvekili Sayın 

İrfan Demiralp; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere söz aldım. Bu vesileyle, Genel Kurulu ve Dışişleri Bakanlığının güzide mensuplarını say
gılarımla selamlıyorum. 
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Konuşmamın başında, Dışişleri Bakanlığının yapısına ve bu yapının değiştirilmesi yönün
deki çabalara değinmek istiyorum. 

Dışişleri Bakanlığının personel yapısının değiştirilmesi ile ilgili bazı çalışmaların yapıldığı 
ve bu Bakanlığa alınacak olan personelin durumunun ve şartlarının değiştirilmek istendiği ko
nusunda en yetkili makamın (Sayın Bakanın) bazı açıklamalarını öğrenmiş bulunuyorum. 

Şimdi, Dışişleri Bakanlığında görevli olan memurların, diplomatların, bu görevlere geliş 
şekilleri vardır, belirli bir yaş sınırlaması vardır. Sınavla bu göreve gelirler belirli kademelerde 
çalıştıktan sonra, göstermiş oldukları performans ölçüsünde yükselme imkânına sahiptirler. 

Şimdi, Dışişleri Bakanlığına, dışarıdan, yaşı ne olursa olsun, meslek memuru veya diplo
mat, büyükelçi, konsolos yapılmak üzere eleman alınacağı konusu konuşulmaktadır. Bunun 
gerekçesi nedir? 'Kini, bugüne kadar Dışişleri Bakanlığına alınmış ve Dışişleri Bakanlığının çe
şitli kademelerinde yetişmiş olan personel yeterli olmuyor mu? Yani, Dışişleri Bakanlığı bün
yesine özellikle girmesi, sokulması arzu edilen personel veya bir kesim mi var? Bu, çok önemli. 
Bu konunun çok iyi düşünülmesi gerekir ve bu konuda, Türk Milletine, bu çalışmalar başla
madan önce açıklamalar yapılması gerekir. 

Şimdi, 30 yaşını aşmış olan kişileri de, herhangi bir tecrübe, bilgi ayırımı yapmaksızın Dı
şişleri Bakanlığına almayı planlıyorsunuz. \»ni, değiştirilecek olan bu personel istihdam tar
zıyla, Dışişleri Bakanlığına kimler alınacak, ne tür memurlar, ne tür görevliler alınacak? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de bazı olayların gelişim sürecine bakıldığın
da, bu hususun da, Sayın özal'dan kaynaklanan bir tutum olduğunu çok açık bir şekilde anlı
yoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığının personel yapısını ve personel disiplinini 
değiştirme gereğini niçin duymuştur? Acaba, mevcut, yetişmiş, konularında bugün deneyim 
sahibi olmuş diplomatlar, bürokratlar, Sayın Özal'ın talimatları doğrultusunda hareket etme
dikleri için mi bu şekilde bir değişiklik yapılması tasarlanmaktadır; yoksa, çok daha kötüsü, 
çok daha tehlikelisi, Dışişleri Bakanlığına belirli zihniyetteki kişileri acele bir şekilde alma ha
zırlığı mı vardır? 

Siz burada, "Millete hiçbir şey söylemeyiz; ama istediğimiz her şeyi yaparız, yapmaya de
vam ederiz" şeklinde bir yol izleyemezsiniz. Eğer böyle bir tutum içerisinde olursanız, çok yanlış 
yapmış olursunuz. Bunun acısını, Türkiye Cumhuriyeti, önümüzdeki kuşaklarda çok çok acı 
bir şekilde çeker. 

Burada en büyük görev Sayın Dışişleri Bakanına düşmektedir. Fakat, ben şu konuyu me
rak ediyorum : Sayın Dışişleri Bakanı da alınmasınlar; acaba, Sayın Dışişleri Bakanı "Beni 
bu göreve Sayın özal getirdi, o halde o ne derse ben onu yaparım" mı diyecek; yoksa, aklın 
yolundan ayrılmayarak "Dışişleri Bakanlığını ve Türkiye'nin dış politikasını, yıllardır bu Ba
kanlıkta çok başarılı bir şekilde görev yapmış diplomatlarla danışma ve diyalog içerisinde yö-
neteceğim"mi, diyecek? 

Sayın milletvekilleri, geçen yılki bütçe konuşmamızda, burada, Dışişleri Bakanlığının ve 
Türk dış politikasının çok başlılığından şikâyet etmiştik. Dışişleri Bakanlığının bir ucundan 
bir sayın devlet bakanı, diğer ucundan bir sayın devlet bakanı, bir ucundan Başbakan tutuyor
du ve bu arada Dışişleri Bakanı da, bunların koordinatörlüğünü yapmaya çalışıyordu; geçen 
yılki eleştirimiz buydu. Geçen zaman içerisinde bu konum çok değişti, Dışişleri Bakanlığı ve 
Türk dış politikası, çok başlılıktan tek başlılığa döndü; ama, tek başlılık derken, bu işin so
rumluluğunu yüklenen Sayın Dışişleri Bakanının uhdesinde değil, sorumsuz olan Sayın Cum
hurbaşkanının uhdesinde tek başlılığa dönüştü. Bu, yanlıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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TALAT ZENGİN (Malatya) — Türkiye'de sorumlu bir tek sen varsın değil mi?.. 
İRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Dışişleri politikamızın geleneksel bir yapısı vardır. Dünya 

ülkeleriyle ülkemiz arasındaki ilişkilerin ve bunlara göre oluşturulan politikaların özellikleri 
vardır. Uzun yıllardır Cumhuriyet Türkiyesinin ciddî devlet anlayışı içerisinde şekillenmiş olan 
temel politikaları, fevri bir kararla, "Ben cesur politikacıyım" şeklindeki, ilkel bir mantıkla 
değiştirmek doğru değildir. Çok hazindir ki, "korkaklık" ye "cesurluk" deyimleri, -ki, yaşa
dığımız dünyada son derece ilkel deyimlerdir- Türk dışişleri politikasına ve Türkiye Cumhuri
yetinin yaşamına yerleşmiştir. Nedir bu cesurluk, ve korkaklık?.. Aklın yolunu ve olayların ge
lişimini çok iyi inceleyerek ve ülke menfaatlerini en ön planda tutarak politika yapmak yerine, 
Türkiye'nin dış politikasını, "Ürkek veya cesur politika yapıyorsun" şeklinde değiştirmek, dü
zenlemek yanlıştır. "Cesur politika yapıyorum" diye ortaya çıkanlar, Türkiye'nin yaşamakta 
olduğu gerçeği görmeyecekler; yüzde 20'yi aşmış işsizler ordusunu görmeyecekler; hergün meclise 
gelen iş arayan binlerce insanı görmeyecekler; çocuğunun karnını doyurmaktan, okula gön
dermekten, giydirmekten, kuşandırmaktan mahrum insanların, insan yığınlarının yaşamını gör
meyecekler ve "Acaba bu ayı nasıl geçireceğim" endişesi içindeki memurları ve işçileri düşün
meyecekler; bütün bunları masaya koyarak, Türkiye Cumhuriyetinin politikasını, kumar şek
linde, masada oynayacaklar... 

ZÎYA ERCAN (Konya) — Yirmi senedir siz oynuyorsunuz. 
İRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Bu yanlıştır. Kimse, Türkiye Cumhuriyetinde, az önce 

ifade ettiğim milyonların üzerine, "Cesur politika yapıyorum" oyunu oynayamaz, oynama-
malıdır, siz oynatmamalısınız. 

ZÎYA ERCAN (Konya) — Oynatan sizsiniz. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Cesur politika izleme tavrı ile ülkenin sonu belirsiz 

maceralara doğru sürüklenme yolunda olduğunu görüyoruz. Ülke, bir maceranın içine girdik
ten sonra " Biz ne yaptık, niye böyle oldu? Keşke olmasaydı..." demek fayda etmez; bunu, 
bugünden görmek gerekir. Burada, sizler, bizler, milletin vekilleri olarak bunu görmek mecbu
riyetindeyiz, bunu görmekle görevliyiz. 

Türkiye'nin başı belaya sokulmamalıdır. Eğer Türkiye'nin başını belaya sokmak isteyen
ler varsa, Türkiye'yi sonu belirsiz maceralara sürüklemek isteyenler varsa, biz, burada hep bir
likte buna engel olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, millet bizi, bu amaçla seçti ve buraya gön
derdi; bunun için bundan daha büyük bir amaç olamaz. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sine-i milletten kaçtınız; ne haber? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Siz, onun adını bile anamazsınız. Siz, milletin sinesin

den gelmediniz. Onun için, sine-i milletten söz etmeye ne hakkınız var? 
KUDRET BÖLÜKOĞLU (Balıkesir) — Siz nereden geldiniz peki? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Neyse, bu konuşmayı, bu mecraa çekmek istemiyo

rum. O sine-i millet meselesi ayrı. Biz, sine-i milletten geldik de sizi özal belirledi... Yanlış 
mı? ön seçim mi yaptınız? 

KUDRET BÖLÜKOĞLU (Balıkesir) — Tabiî önseçimle geldik. Siz nasıl geldiniz? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Biz, önseçim yaptık, geldik. Süzüldük geldik biz; ata

ma ile gelmedik. 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Hodri meydan!.. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Seçim Kanununa göre geldik. 
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KUDRET BÖLÜKOÖLU (Balıkesir) — Sine-i millete dönemeyeceksiniz. 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, bu sataş

maya cevap vermemek gerekirdi; ama, ben, bir gerçeği tespit amacıyla cevap vermiş bulun
dum; aslında, cevap vermemeliydim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün o kadar fevrî ve yanlış politikalar izleniyor ve 
bu politikalar, "Cesur politika yapıyorum" adı altında yapılıyor ki, sorumlu olan Hükümetin 
hiçbir üyesi çıkıp da, "Bu politikalar yanlıştır, bu politikalar, Türkiye'nin âli menfaatlarına 
aykırıdır" diyemiyorlar; cesaretlerini kaybetmişler. Yani, cesur politikalar izleyen kişi, merci, 
Sayın Hükümet üyelerinin cesaretini almış... Hayret edilecek bir şeyi.. 

Cesur politika ile ilgili bir tecrübe, daha henüz tüm milletimizin hafızalarından silinme
miştir. Geçen yıl "Ben cesur politika izliyorum, korkmuyorum. Güçlü Türkiye, 55 milyon, 57 
milyon olsa ne olur?" diye Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızı büyük bir maceraya sürük
leyen o günün Sayın Başbakanı, bugün tekrar, cesur politika izliyorum havasında. Eğer cesur 
politika, netice itibariyle, geçen yıl Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın uğradığı felaket ka
dar olursa bu kez, milletimiz o yarayı sarar belki tekrar; ama, ikinci cesur politika atağında 
yapılacak olan hatanın, bu millete, bu memlekete çok pahalıya mal olacağı endişesini taşıyoruz. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Onları kurtardık işte. Ne istiyorsun başka? 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... Müdahale etmeyin sayın milletvekilleri. 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Jivkov'u siz devirmediniz... 
BAŞKAN — Sayın Demiralp, siz de Genel Kurula hitap ediniz. 
ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — Siz ne yaptınız o konuda? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — O noktaya da geleceğim tabiî; ama, burada mademki 

konuyu açtınız, izah edeyim. 
Jivkov'u, dünyada, Doğu Avrupa'da esen değişiklik rüzgârları değiştirdi; yoksa, siz de

ğiştirmediniz. Allah'tan, o değişiklik rüzgârları esti, Allah'tan, Doğu Avrupa'da o değişiklik
ler oldu da, Bulgaristan'da büyük bir dram yaşayan soydaşlarımız, bir nebze olsun bu sıkıntı
lardan kurtuldular. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; blokların kalktığı, soğuk savaş gerginliğinin en aza 
düştüğü, silahsızlanma görüşmelerinin olumlu neticeler vermeye başladığı bir dönemde, dün
yanın önüne çıkan en önemli problem, Körfez krizi olmuştur. 2 Ağustos günü Irak'ın Kuveyt'i 
işgal etmesi ve ilhak etmesiyle başlayan Körfez krizi, bugün, maalesef, dördüncü ayını aşmış 
bulunmaktadır. Türkiye, Körfez krizinin en başında, Birleşmiş Milletler kararlarına uyacağını 
açıklamıştır; ama, Birleşmiş Milletler kararlarına o kadar çabuk, o kadar hızlı uymuştur ki, 
bütün dünyayı ve Birleşmiş Milletleri hayrete düşürmüştür. Türkiye, her nedense, Körfez kri
zinde kraldan çok kralcı bir politika izleme hatasına düşmüştür. Sekiz yıl süren tran-Irak sava
şında tarafsız kalmayı başarabilen Türkiye, ciddî devlet olma özelliğini her davranışıyla koru
yan Türkiye, Körfez olayında bu özelliğini niye kaybetti? Çok ciddî bir sorudur bu. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstanbul) — Iran-Irak savaşı sırasında da yönetimde biz 
vardık. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye, Körfez krizinin en ba
şından itibaren -çok üzülerek belirtmek istiyorum- savaş yanlısı, savaş meraklısı bir tutum içe
risine girmiştir. 
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İLHAN AŞKIN (Bursa) — Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda hareket ettik. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bunun sebeplerini herkes biliyor. 
Sayın Cumhurbaşkanı, Körfez krizi ile birlikte, iç politikadaki bazı başarısızlıkları ve otur

duğu makamdaki rahatsızlığı düzeltmek ve kamuoyunun dikkatlerini bu noktaya çekmek-için, 
Türkiye'yi Körfez krizinde çok sıcak noktalara getirmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanı Körfez krizinin başladığı ilk gün, 48 saat içerisinde Körfezde sava
şın çıkacağı kehanetini açıklıyor. 48 saatlik süre içerisinde savaş çıkmayınca, bu kez, "önü
müzdeki hafta mutlaka savaş çıkacak" diyor. Ne gariptir ki -Sayın Cumhurbaşkanı yönünden 
çok hazin ve üzüntü vericidir- önümüzdeki hafta da savaş çıkmıyor; bu kez, "Birkaç hafta 
içerisinde savaş çıkacak" diyor. Birkaç hafta içerisinde de savaş çıkmayınca; bu defa, 15 Ka
sımdan sonra, aralık ayından, sonra, şimdi de, 15 Ocaktan sonra deniyor. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Senaryoyu siz yazıyorsunuz. 

İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Türkiye'nin savaş meraklısı tutumu, Körfez krizi ne
deniyle menfaatlan Türkiye'nin 10 katı nispetinde etkilenen ülkelerde dahi hayret uyandırıyor. 
Bunlar bu kadar savaş heveslisi değilken, problemi barışçı yollarla çözme çabası içerisinde bu
lunurken, Türkiye'nin bu kadar savaş isteklisi olmasına akıl erdiremiyorlar. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hayret! Nasıl senaryolar bunlar? 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Çok hayret verici. 

Burada, Türkiye'nin dış politikasını, Körfez olayında Türkiye'nin politikasını, Sayın özal, 
çok kısa bir cümle ile açıklıyor, "Bir koyacağız üç alacağız" diyor. Burada sormak istiyorum, 
Sayın Bakan da muhtemelen cevap verecektir; bir koyup, üç almanın anlamı nedir? Neyi koya
caksınız da üç alacaksınız?... Bu koyacağınız şey nedir, alacağınız şey nedir; alınması düşünü
len şey nedir? Bunun da ötesinde, Sayın Bakanın, bu, "bir koyup üç alma" şeklindeki dış poli
tika çizgisine Sayın Hükümetin katılıp katılmadığını da öğrenmek istiyoruz; bunu millet de 
öğrenmek istiyor tabii. Biz millet adına soruyoruz burada; milletin tercümanıyız. 

Bu, "bir koyup üç alma" şeklindeki politikanın hemen sonrasında Sayın özal'ın başka 
bir açıklamasını da görüyoruz. Bu açıklamasıyla, Sayın özal, yepyeni bir politika ortaya ko
yuyor. Bu politika da şudur : "Konunun çok içinde olmayalım, dışında da kalmayalım; ama, 
neticede kârlı çıkalım." Nasıl bir politika bu? Nasıl bir olay bu? Ne şekilde yapılır? Çok ince 
bir politika; doğru. Bunun ne kadar ince olduğunu da milletin bilmesi gerekir; bilmesi hakkıdır. 

Sayın Bakanın bu politikaya da bir cevap vereceğini umuyorum ve umuyorum ki, Sayın 
Bakan, "Bu konuda cevabı ben veremem, Sayın özal verir" demesinler; çünkü, Dışişleri Ba
kanı, Türkiye'nin dış politikasından, Hükümet adına sorumludur. 

Abant'ta yapılan toplantıda, gazetecilerin "Bush, Irak Dışişleri Bakanını Amerika'ya gö
rüşmek üzere davet ediyor, kendi Dışişleri Bakanını da bu ülkeye gönderip, diyalog, görüşme 
imkânı arıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya, kendileri "Sayın Cumhur
başkanına sorun" şeklinde karşılık verdi; basın böyle açıkladı. Basında yapılan bu açıklama
nın, basının sözünü ettiği bu açıklamanın yanlış olmasını temenni ederim ve dilerim ki, Sayın 
Dışişleri Bakanı burada bunu tavzih etsinler; "Ben böyle söylemedim, basın yalan yazdı, yan
lış yazdı" desinler. 
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Telefon diplomasisi, "telefonla dünyayı idare ediyorum" şeklinde kendinden menkul dav
ranışlar, bazı mizaç farklılıklarının ve komplekslerin tezahürü sayılıp, mazur görülebilir; an
cak, Sayın Cumhurbaşkanının ABD Başkanı Bush ile yaptığı görüşmeye, Türkiye Cumhuriye
ti Hükümetini temsil eden, yani Türkiye Cumhuriyeti adına sorumluluğu taşıyan Dışişleri Ba
kanını almaması, aklın kabul edeceği bir şey değildir. Bu, Türk Milletine karşı yapılmış olan 
bir hakarettir; ayıptır, böyle olmaması gerekir. Bu davranışı yapanların, bizzat bu Meclisteki 
iktidar grubunca eleştirilmesi, tenkit edilmesi gerekir. Doğru yola getirilmesi gerekir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Doğru Yola gitmez kimse. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — ABD Kongresine karşı sorumlu olan Başkan Bush, 

bu görüşmeye, kendi Dışişleri Bakanını yanına alarak katıldığı halde, Sayın özaPın, hiçbir so
rumluluğu olmadığı halde, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu olan Hükümetin Dı
şişleri Bakanını bu toplantıya almaması, cumhuriyet tarihinde ilk defa karşılaşılan bu türde 
ciddî bir olaydır. 

Az önce söylediğim gibi, bu konunun bu Mecliste, aslında titizlikle ele alınması ve bizzat 
İktidar grubu tarafından eleştirilmesi gerekirdi. Bu yapılmamıştır; bu konudaki üzüntümüzü 
burada belirtmek istiyorum. 

Ancak, şunu burada ifade etmek istiyorum ki, milleti ve milletin vermiş olduğu sorumlu
luğu ciddiye almayanların hesabını millet, vakti, zamanı geldiğinde mutlaka görecektir ve bu 
zaman da çok yaklaşmıştır. 

Türkiye'nin, Körfez krizi ile ilgili olarak ne gibi taahhütlerde bulunduğu ve kimlere ne 
sözler verildiği henüz belli değildir. Meclise ait olan, Türk Silahlı Kuvvetlerini başka ülkelere 
gönderme yetkisinin Meclisin elinden alınmış olması, Türkiye'yi, sonu gelmez maceralara sü
rükleyebilecek nitelikte bazı sözlerin verilmiş olduğunun bir işaretidir. 

Sayın Başbakan, "Körfez savaşına katılmayız" şeklinde bir açıklama yaptı. Ben, buna 
hayret ediyorum. Bir yerlerden talimat mı aldı, yoksa bu konuda bir hedef şaşırtma ile mi kar
şı karşıya bulunuyoruz? Dış politikada, elbette ki, gizli olması gereken konular vardır. Körfez 
kriziyle ilgili olarak, mutlaka, Hükümetin gizli tutmak gereğini duyduğu konular vardır ve bu
na kimsenin itirazı olamaz; ancak, içinde bulunduğumuz zamanda gizli olmayan bilgilerin mik
tarı ve oranı, gizli olanlara göre çok fazladır. Türk Milleti, kendini ilgilendiren, kendi ülkesini 
ilgilendiren pek çok konuda, Hükümetinden alamadığı bilgileri dış basından, dış kaynaklar
dan elde etme mecburiyetiyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Şimdi, burada bir şey karıştırılıyor; gizlilik ayrı bir konu, gizli kapaklılık ayrı bir konu. 
Üzülerek söylüyorum; bu Hükümetin "gizlilik" adı altında yapmış olduğu görüşmeler, çalış
malar, temaslar, aslında gizli değildir. Pek çok ülke bunları bilmektedir; ama bunlar gizli ka
paklı yapıldığı için titizlikle Türk kamu oyundan saklanmaktadır. 

özellikle, Türkiye'nin içine itilmek istendiği ve ne gibi sözlerin verildiği belli olmayan Körfez 
olayında, kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunluluğu vardır. Bu bilgilendirme ise, konunun ka
muoyunda tartışmaya açılmasıyla mümkündür ve bu tartışmanın yeri de, Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ülkenin dış politikasını duygusallık çizgisi üzerin
de tespit etmek mümkün değildir. Dış politika kararları bilimsel incelemelerle alınmalıdır. Duy
gusallığın dış politika kararlarında yeri yoktur. Çünkü, duygusallık, kişiyi taraf olmaya ve üze
rinde çalıştığı konularda yanlış kararlar almaya sevk eder. 
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Irak'ın Kuveyt'i işgali ve ilhakı, kabul edilemez bir uluslararası hak ihlalidir. Yönetimi 
ne olursa olsun, bağımsız bir ülkenin, haritadan silinmesini onaylamak mümkün değildir. Kör
fez sorununun çözümünde, Türkiye, Birleşmiş Milletler kararlarının dışında, taraf olmamalı
dır ve bu kararların dışına çıkmamalıdır. Barışçı çözüm yolları bulunmasında, Türkiye, elin
den gelen çabayı göstermelidir. Şurası hiç unutulmamalıdır ki, hiç kimsenin, Türkiye'ye karşı 
herhangi bir tehdit veya saldırı olmadıkça, Türk Ordusunu savaşa sokmaya ve sonu kestirile
meyen maceralara atmaya hakkı yoktur. Binlerce insanın hayatına ve kanın akmasına sebep 
olacak olan bir savaşa, Türkiye, ancak topraklarının herhangi bir ülke tarafından tehdit edil
mesi veya elinden alınmaya kalkışılması ile girebilir. Böyel bir durum, bugün olmadığına göre, 
şayet verilmiş bir söz varsa, şayet Türkiye'nin Körfez savaşına şu veya bu şekilde sokulacağı 
vaat edilmişse, bu vaatleri Türk Milleti adına geçersiz sayıyoruz; bu vaatleri verenler, Türk Milleti 
adına yanlış kararlar vermişlerdir, yanlış vaatler vermişlerdir ve bu vaatler geçerli değildir; ge
çersiz sayıyoruz. Bunu, burada bir defa daha ifade etmeyi, bir millî görev olarak düşünüyorum. 

Türkiye, Körfez krizinde tüm politikasını Saddam'ın Irak'ın başından uzaklaştırılacağı 
varsayımı üzerine kurmuştur. Kraldan fazla kralcı bir tavırla, bu yönde gereken her davranış 
sergilenmiştir. Şimdi, soruyoruz : Şayet, Saddam Kuveyt'in başından gitmezse, Türkiye ile Irak 
arasındaki ilişkileri ne şekilde düzenleyeceksiniz? Bunun mantıklı bir açıklamasının burada 
yapılmasını biz bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Körfez krizinin başından beri Türkiye'nin uğramış ol
duğu kayıplar konusunda çok farklı şeyler söylenmiştir. Hükümetin bir üyesi, Türkiye'nin ka
yıplarının 2,5 milyar dolar civarında olduğunu söylerken, bir başka üyesi, bunun 8 milyar do
lar olduğunu söylemiştir. Yani, her gün, her sabah kalkan, Körfez kriziyle ilgili, Türkiye'nin 
menfaatına olduğunu zannettiği şekilde bir zarar tespiti yapmıştır. Yani, Türkiye'nin zararları
nın 2,5 milyar dolar olduğunumu söylemek doğrudur, yoksa 8 milyar dolar olduğunu mu söy
lemek Türkiye'nin menfaatınadır veya bunun, oturulup, çok ciddî bir çalışmayla tespit edilip, 
en doğru veya en doğruya yakın olan rakamın söylenmesi mi Türkiye'nin yüksek menfaatları-
na uygundur? 

Bu konuda en son açıklamayı, Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtemelen orta yolu bulmak 
amacıyla yapmış ve Türkiye'nin Körfez olayındaki zararının 4 milyar dolar civarında olduğu
nu söylemiştir. Gerçekten maksimumun yarısı, en az söylenen rakamın da bir miktar fazlası... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — "Bir katı" diyeceksiniz... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bir katı pek değil. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin Körfez krizinde uğramış olduğu zararın, bu konuyla 

ilgili tüm bakanlıkların katılımıyla, enine boyuna incelenip tespit edilmesi gerekir. Böyle bir 
komisyon bugüne kadar kuruldu mu, kurulmadı mı bilmiyorum; ancak, şayet kurulmuş ol
saydı, bunun mutlaka sözü edilirdi. Körfez krizi süresi içerisinde, en başta nakliye şirketleri 
ve kamyoncu esnafı olmak üzere, ihracatçılar, üreticiler ve petrol ürünlerinin her türünü tüke
ten kesim zarar görmüştür. Binlerce kamyon ve TIR, yollarda, ihracat güzergâhları üzerinde 
arabalarını park etmişler, Körfez krizinin başından beri kontaklarını açamamışlardır. İhraç için 
ürün yetiştiren köylü, ürününü ya tarlada bırakmış veya yok pahasına satmış ve zarar görmüş
tür. Bu zarar gören kesimlerin hangilerinin zararlarının ne oranda karşılandığı veya ne zaman 
karşılanacağı, bu kesimleri çok yakından ilgilendirmektedir. 
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Sayın Bakanın, aynı zamanda eski Maliye Bakanı olması avantajını da kullanarak, Türk 
kamuoyunu, bu konudan zarar görenleri buradan bugün aydınlatacağını umuyoruz ve bekliyoruz. 

Türkiye'nin ABD ile olan yakın ekonomki ve siyasî ilişkileri, 1947 yılında Marshall Planı 
çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yapmaya başladığı askerî ve ekono
mik yardımla başlamıştır. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleriyle olan ilişkilerinde, başlangıç
tan beri hep sadık dost ve müttefik rolünü benimsemiştir. 1950 yılında Kore krizinin ortaya 
çıkmasında, Türkiye, Birleşmiş Milletlerin "Asker gönderme" şeklinde üye ülkelere yapmış ol
duğu temenni çağrısına, Amerika Birleşik Devletlerinden sonra olumlu cevap veren ilk ülke 
olmuştur. Buraya gönderilen Türk birlikleri, Birleşmiş Milletler askerlerinin başarı kazanma
sında çok önemli roller oynamışlardır. O yıllarda Amerika kamuoyunda ve hatta bazı Avrupa 
kamuoylarında, Türk askerlerinin kahramanlığından, Türkiye'nin bu konudaki tutumundan 
hep övgüyle söz edilmiştir; ancak, belirli bir süre sonrasında, "süper devlet" psikolojisi içeri
sinde, bütün bunlar unutulmuştur. Bugün, Amerika ve Avrupa kamuoylarında bu olayı hatır-
layabilen çok az insan vardır, özellikle, 1964 Kıbrıs bunalımında Amerika Birleşik Devletleri
nin tavrı ve o günkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'un Türkiye Başbakanına 
-üzerine basarak söylüyorum, Türkiye Başbakanına, Cumhurbaşkanına değil- göndermiş ol
duğu mektup, Türkiye'de hükümet çevrelerinde ve kamuoyunda büyük bir infial uyandırmış
tır. Bu infialin en büyük sebebi, Türkiye'nin, en başından beri Amerika ile olan ilişkilerinde, 
sadık dost, sadık müttefik politikasını uygulamış olması ve kamuoyunu da bu yönde yönlen
dirmiş olmasıdır. 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtını müteakip, Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye ambar
go uygulaması ile Türk-ABD ilişkileri çok değişik bir sürece girmiş ve farklı noktalardan, fark
lı eleştiriler gündeme gelmiştir. 

Bunları burada tekrar hatırlatmanın nedeni, Türkiye'nin geçmişte yaşamış olduğu olayla
rı görerek, bir süper güç olan Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerini sürdürürken alacağı 
tavırları iyi tespit etmesidir. Müttefik olmak ve aynı askerî ittifak içerisinde bulunmak, yapılan 
anlaşmaların özüne bağlı kalmak, her ciddî devletin yapacağı bir iştir; ancak, yapılan yazılı 
anlaşmaların dışına çıkılması, sözlü birtakım taahhütlerde bulunulması, duygusal yaklaşım ve 
arkadaşlık, dostluk anlayışı, devletler arasındaki ilişkilerin şeklini tespit edemez ve devletler 
arasındaki ilişkilerde arkadaşlık, dostluk duygusal yaklaşımlarının yeri yoktur. Sözlü yapılan 
taahhütlerin, centilmenlik anlaşmalarının yeri yoktur veya çok sınırlıdır, çok basit olaylarda 
olabilir bunlar. Çok ciddî olaylarda ve özellikle içinde yaşadığımız Körfez krizinde sözlü taah
hütlerin, telefonla yapılan anlaşmaların hiçbir değer ve önemi yoktur. Çünkü, Amerika Birle
şik Devletleri ile Türkiye arasındaki dostluk ve buna bağlı ekonomik, siyasî ve askerî ilişkiler, 
bu iki ülkenin en üst düzey yöneticilerinin şahsî dostluğu ve ilişkileri değildir. Bahis mevzuu 
olan, Amerika Birleşik Devletleri ile 57 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler ve 
çıkar çekişmeleridir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yöneticisinin, 57 milyon
luk Türkiye Cumhuriyetini şahsî görüşmeleri ile arkadaşlık ilişkileri ile bir başka devlete; hiç 
istemediğim bir tabiri kullanmak istiyorum... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt HAZIM KUTAY (Ankara) — Kul
lanma o tabiri, onu söyleyeceğini biliyorum; çok yanlış. 
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İRFAN DEMÎRALP (Devamla) — ... peşkeş çekmeye hakkı yoktur. Türkiye Cumhuriye
ti, gelenekleri olan güçler ayırımı ilkesine dayalı demokratik bir ülkedir. Verilen sözlerin, an
laşma yerine, anlaşma şeklinde düzenlenmeyen açıklamaların ne kadar boş ve anlamsız oldu
ğunu, Türkiye'nin, geçirdiği tecrübelerde çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz. Türkiye, Ame
rika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerinde, sürekli olarak kendisini tek taraflı sadık dost ve 
müttefik yerine koyduğu için hayal kırıklığına uğramıştır. 

Şimdi, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yakın geçmişine de kısaca göz at
mak istiyorum. 

Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletlerine bir ziyaret yapan Fener Patriğine, bura
da, Papa muamelesi yapılmış olması, Yunanlıların, Amerika Birleşik Devletleri nezdinde Tür
kiye'ye karşı yapmış oldukları soğuk savaşın bir neticesidir. Fener Patriği, Papa muamelesi gör
mekle, Türkiye içerisinde âdeta bir Papanın sahip olduğu statülere sahipmiş gibi, Türkiye sı
nırlan içinde sahipmiş gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu konuda Yunanistan'ın yapmış oldu
ğu, girişimler, Türkiye aleyhine netice almıştır. 

Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan tehdit ve tehlike anında kar
şılıklı yardımlaşma anlaşması da, Türkiye'yi taraf almaktadır. Yani, Türkiye, Yunanistan'dan 
gelecek olan tehlikeye karşı Amerika Birleşik Devletlerinden güvence istemiştir. Amerika Bir
leşik Devletleri, bu güvencenin, Türkiye'ye karşı olmadığını söylemek gereğini duymuşsa ve 
söylemişse de, Yunanistan, bunun böyle olmadığını söylememiştir. Sükût ikrardan geleceğine 
göre, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleriyle yapmış olduğu savunma işbirliği anlaşması
na, Türkiye'den gelecek olan tehdite karşı ortak tavır alma şeklinde bir maddeyi ilave ettirmiş
tir. Bunun da, Türkiye'ye karşı Yunan diplomasisinin kazanmış olduğu bir zafer olduğunu söy
lemenin, çok acı bir gerçek olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, bu konuda da yapmış olduğu itirazlara, maa
lesef, Amerika Birleşik Devletlerinden telefonla sözlü yanıt alabilmiştir. Yani, bu telefon, artık 
Türkiye ile ABD ilişkilerinin esasını kurmada temel araç haline gelmiştir. ABD Başkanı Bush, 
Türkiye'nin, Yunanistan'ın yapmış olduğu savunma işbirliği anlaşmasındaki bazı maddeler
den duymuş olduğu rahatsızlığa karşı, Türkiye Cumhurbaşkanını telefonla arıyor, "Hayır böyle 
bir şey yok" diyor, "Hiç merak etmeyin, endişe etmeyin, biz sizi seviyoruz, biz sizinle beraberiz" 
diyor ve Sayın Cumhurbaşkanı da bunu yeterli, açık bir anlaşma görüyor... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Siz de dinlediniz mi bu telefonu? 

İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Kamuoyunda, bu konuda yapılan itirazların yoğun
laşması üzerine bu sözlerin kğıda döküldüğü, yani bir anlaşma metni haline getirildiği söylen-
mişse de, bugüne kadar, bu anlaşma metni Türk kamuoyuna açıklanmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp bir dakika lütfen... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Demiralp'in konuşması tamamlanıncaya kadar çalışma sü

remizin... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Sa

yın Başkan, konuşma bir saattir. Saat 13.00'te bitecektir. Uzatmaya gerek yok. 
BAŞKAN — izniniz olursa, bizim hesabımız hak olarak, 13.10'u gösteriyor, Doğru Yol 

Partisi Grubunun süresini (DYP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Demiralp konuşmasını tamamlayıncaya kadar, çalışma süre
mizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Demiralp. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki iliş

kilerin gizli kapaklı yürütülmemesi gerekir, tki ülke arasındaki ilişkilerin telefonla, sözlü gö
rüş teatileri ile şekillendirilmemesi gerekir. Türkiye adına yapılan taahhütlerin, mutlaka yazılı 
olması ve bunun da Türk Milletine açıklanması gerekir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye karşı haksız davranışlarının en güzel örneğini, 
Amerika Birleşik Devletlerinin Sesi Radyosu yayınlarında görüyoruz. Bu yayınları dinlediği
mizde, İngiltere'nin ünlü BBC kuruluşunun reddettiği yayınları, "Bir ülkenin iç ilişkilerine 
karışmak" şeklinde yorumlamış olduğu yayınları, Amerika Birleşik Devletlerinin Sesi Radyo
su, yakın bir zaman içerisinde yapmayı planlamaktadır. Bu konuda, Sayın Dışişleri Bakanının 
dikkatini çekiyorum; gerekli girişimler mutlaka yapılmalıdır. 

Sözümün burasında, Amerika Birleşik Devletlerinin yazmış olduğu mektubun, neden Hü
kümetin başkanı olan, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu olan Sayın Başbakan 
Akbulut'a değil de, Sayın özal'a yazıldığı da, dikkat edilmesi gereken bir noktadır. ABD'nin 
bu davranışını, yürürlükteki siyasal, hukuksal sistemin hiçbir yerine oturtmak mümkün değildir. 

Türkiye'de bugün bir de fakto durum vardır. Sorumlu olan Başbakanın görevlerini, Mec
lise karşı sorumluluğu olmayan makam yürütmektedir. Bu, de fakto bir durumdur; ancka, bu, 
Türkiye'nin anayasal hukuk düzenine aykırıdır. Bu de fakto durumu, Türkiye'nin anayasal hukuk 
düzenine aykırı durumu kabullenmekle, Amerika Birleşik Devletlerinin izlemek istediği tutu
mun ne olduğunu anlamak biraz zor olmaktadır. Acaba, Amerika Birleşik Devletleri, bu de 
fakto durumu kabul etmekte, Türkiye'de bu yönde anayasal değişiklikler yapılmasını mı ge
rekli görmektedir veya bu yönde bir görüşü olduğunu mu ifadeye çalışıyor? 

Bütün bu olaylar içinde yaşadığımız kritik ve değişen dünya şartlarında, sadece Dışişleri 
Bakanlığının değil, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, tüm organların acilen ve 
hassasiyetle bu konuların üzerinde durması gerektiği kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Paris'te imzalanan Avrupa Güvenlik ve işbirliği Ant
laşması, dünyanın, bundan sonraki geleceğinde yeni bir anlayış ufku açmıştır. Bu antlaşmaya, 
35 ülke arasında imza atan Türkiye, elbette politikalarını bundan sonra bu yönde düzenleyecektir. 

AGİK bünyesi içerisinde Türkiye'nin yer alması ve güvenlik politikalarını, bundan böyle, 
bu antlaşmaya imza koyan ülkelerle birlikte yürütmesi son derece olumlu bi gelişmedir. An
cak, Paris'te yapılan imza töreninde, Türkiye'yi kimin temsil ettiği belli olmamıştır. Bu, Türki
ye'nin, yakın zamanda ortaya çıkmış son ayıbıdır. Gösteriş kompleksi içerisinde olan bir Sayın 
Cumhurbaşkanı ve beceriksiz bir Başkanının sergilemiş oldukları bir davranıştır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Çok ayıp, size hiç yakışmadı Sayın Demiralp. 
BAŞKAN — Sayın Demiralp, bu yüce makamlardan bahsederken muhalefetinizi ifade edi

niz; ama, size yakışır seviyede, nezahet içinde ve Yüce Meclise uygun bir üslupla, lütfen... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — "Beceriksiz Başbakan" sözümü geri alıyorum, onun 
yerine, "yetersiz Başbakan" terimini kullanıyorum. 
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Hem Sayın özal hem de Sayın Başbakan ayrı ayrı uçaklarda Paris'e gitmişler ve AGtK 
Antlaşmasına ayrı ayrı imza koymuşlardır; ancak, bu antlaşmaya imza koyan, Türkiye dışın
daki 34 ülkenin başkanları, bakanları veya başbakanları, bu görüntü karşısında bir kargaşaya 
düşmüşlerdir; bu atılan imzalardan hangisi imza, hangisi paraf, bunu anlamakta güçlük çek
mişlerdir. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Hangisi merak etmiş, hangisi kargaşaya düşmüş? 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Bu 34 ülkenin, bu anlaşmaya imza koyan birer yetkili

leri, Türkiye adına atılan iki imzadan hangisinin imza, hangisinin paraf olduğunu merak et
mişlerdir. Siz olsanız merak etmez misiniz? 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Siz kimden duydunuz? 
tRFAN DEMtRLAP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, NATO, kurulduğu 

yıldan, içinde bulunduğumuz yılın başlarına kadar geçen süre içinde, üstlenmiş olduğu savun
ma görevini herhangi bir genel savaşın çıkmasını önleyerek yerine getirmiştir. 1952 yılında NA-
TO'ya girmiş ve savunma stratejisini bu ölçüler içerisinde kurmuştur. 

1990 yılı başlarından itibaren esen değişiklik rüzgârları, soğuk savaşın sona ermesi, Var
şova Paktı üyesi olan ülkelerin, Sovyetler Birliğinin peyki olmaktan çıkmaları, NATO'nun mev
cudiyetini ve devamının ne şekilde olacağını tartışılır hale getirmiştir. NATO'nun artık askerî 
bir pakt olma özelliğinin ötesinde, bir siyasî birlik olarak devam etmesinden yana olan görüş
ler vardır. 

Türkiye, NATO'nun içerisindeki durumunu ve bu kuruluşun geleceğini iyi analiz etmeli 
ve bu kuruluş içinde, bundan böyle üstleneceği rollerle ilgili politika tespitlerini vakit geçirme
den yapmalıdır. Türkiye'nin NATO çerçevesi içerisinde bundan böyle maruz kalacağı tehditler 
ve alacağı riskler tüm detayları ile ele alınmalıdır. 

Sürekl silahlanma, çok kuvvetli silahlı kuvvetler teşekkül ettirme, Türkiye'nin, karşılaş
ması muhtemel tehditler karşısında mutlaka caydırıcı rol oynayacaktır; ancak, silahlanmanın, 
özellikle son sistem silahların çok pahalı olması, ülkenin, kalkınma için ayıracağı kaynakların 
bu yönde harcamasına sebep olacaktır. 

Türkiye, gerek NATO üyeleri içeresinde ve gerekse Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferan
sına üye ülkeler arasında fert başına düşen millî geliri en düşük ülkeler arasındadır. Bu neden
le, Türkiye'nin kalkınmasını, nüfus artış hızının daha yukarısında tutmak zorunluluğu oldu
ğuna göre, Türkiye'nin askerî harcamalarını bugün bulunduğu genel çizginin yukarısına çıkar
ması mümkün değildir. Çıkardığı takdirde, Türkiye, sosyal patlamalarla karşı karşıya kalabilir. 

BAŞKAN — S dakikanız kaldı Sayın Demiralp. 
ÎRFAN DEMtRALP (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, toparlıyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1990 yılının en önemli dünya olaylarından bir tanesi 

de, Doğu Avrupa'da meydana gelen değişikliklerdir. Doğu Avrupa'da rejim ve bu rejimin ya
şatmış olduğu kırk yılı aşkın soğuk savaş ortamı, 1990 yılının başlarından itibaren artık bit
miştir. Şimdi, Avrupa yeniden şekillenmektedir. Avrupa'da, Avrupa Topluluğu dışında yeni eko
nomik yapı, sistem kurulması çalışmaları vardır. Bazı milletvekili arkadaşlarımla birlikte ka
tılmış olduğumuz bir toplantıda, artık bir taraftan Avrupa Konseyi, bir taraftan Avrupa Top
luluğu, Doğu Avrupa ülkelerinin bugünkü dünya şartlarına nasıl adapte edileceğini görüşmeye 
başlamışlardır ve bu noktada ne gibi yardımlar yapacaklarını hesaplamaktadırlar. Şayet, 
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yapılan konuşmalarda ileri sürülen rakamlar doğruysa, 400 milyar dolarlık bir paketten söz 
edilmektedir. Yani, Doğu Avrupa ülkelerinin, Batı'nın çağdaş demokrasilerine, çoğulcu demok
rasilerine, serbest pazar, liberal ekonomi sistemlerine uydurulması için 400 milyar dolaktık bir 
yardım yapılması düşünülmektedir. 

Türkiye bu olayın neresindedir? Avrupa Topluluğuna tam üyelik girişimi kabul edilmeyen 
Türkiye'nin, yeni şekillenen Avrupa'da nasıl bir yer alacağının, Dışişleri Bakanlığı koordina
tör olmak üzere bütün bakanlıkların yapacağı değerlendirmelerle mutlaka saptanması gerekir. 

Doğu Avrupa ülkelerine uyum için bu kadar büyük maddî imkânlar sağlanmaya çalışılır
ken, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna uyum çizgisi içerisinde kararlaştırılmış olan 600 milyon 
dolarlık yardım paketi hâlâ serbest bırakılmış, Türkiye'ye verilmemiştir. 

Zaten, Türkiye'nin bu ekonomik yapısıyla, bu demokrasi yapısıyla, demokrasi anlayışıyla 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmekten çok uzak olduğunu, geçen yılkı bütçe görüşmele
rinde de ifade ettik. Şimdi burada konuyu başka bir noktadan ifade etmek istiyorum; Avrupa 
Topluluğuna Türkiye'nin alınması çok zor bir ihtimal. Gerçekçi olmak lazım gerekir. Bu, sizin 
sorununuz, bizim sorunumuz değil; bu, Türkiye'nin sorunu. Kim Türkiye'yi yönetirse yönet
sin, bu sorun Türkiye'nin sorunudur; ama, şunu tespit ediyorum; Türkiye'nin Avrupa Toplu
luğuna alınma ihtimali son derece zayıftır. Ancak, Türkiye'nin Doğu Avrupa'nın değişen şart
ları içerisinde, Avrupa'da yapılacak olan yeni şekillenmede, yeni Avrupa Topluluğunun dışın
da oluşturulacak olan ikinci bir ekonomik halka içerisinde yer alması gerekir. En azından bu 
halka içerisinde yer alması için gereken çaba gösterilmelidir. 

Ayrıca, EFTA (Avrupa Ekonomik Serbest Bölgesi) ülkelerinin Türkiye'ye yapmış olduğu 
katılım teklifi de ciddî olarak incelenmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, bir dakika aştınız. Lütfen tamamlayın. 

ÎRFAN DEMtRALP (Devamla) — Sayın Başkan, konuların tamamını bitirmemiz müm
kün olmadı. Ancak, burada bir iki kelimeyle Kıbrıs konusuna değinmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, hâlâ, Türkiye dışında hiçbir ül
ke tarafından tanınmamış olmasını bugün tekrar üzüntüyle karşıladığımı ifade ediyorum. Eğer, 
Türkiye, itibar grafiği yükselen bir ülke ise, Türkiye'nin itibar grafiği geçmiş yıllara göre yük-
selmişse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye dışında, Türkiye'nin dostu olan ülkelerin ta
nıması gerekir. Şimdi, uğrunda Güney sınırına askerler yığdığımız, yeniden ihyası için Birleş
miş Milletler kararları doğrultusunda tavır koyduğumuz Kuveyt dahi, Kıbrıs Rum kesimine yıl
lardır ekonomik yardım yapıyor, Kıbrıs Rum kesiminin kalkınması için ekonomik yardımlar 
yapıyor ve biz hâlâ başımızı kuma gömmüş, Türkiye'nin itibar grafiğini yükseltiyoruz; ama, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıyacak bir devlet bulamıyoruz... Bir taraftan Kuveyt, Kıbrıs 
Rum kesimine ekonomik yardım yapıyor, diğer tarafta biz, Kuveyt için çok büyük fedekârlık-
lara katlanmayı göze alıyoruz. Gerçi, bizim davranışımız, Türkiye'nin davranışı ciddî devlet 
davranışıdır, Birleşmiş Milletlerin almış olduğu kararlara uygun bir davranıştır; ama, onun ötesine 
Türkiye geçmemelidir. Türkiye, Türk askerini, Türk milletini, Kuveyt'in ihyası için veya Türki
ye'nin herhangi bir âli menfaatlerini ilgilendirmeyen hiçbir konu için Türkiye Cumhuriyetini 
maceralara sokmamalıdır. Bu dileğimi burada bir kez daha tekrar ediyorum, 
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Bu bütçenin Dışişleri Bakanlığına, Türkiye Cumhuriyetine ve milletimize hayırlı olması 
dileğiyle saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirlap. 

Sayın milletvekilleri, görüşmelere saat 14.00'te devam etmek üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.13. 

^ ^ ^ = • ^ s ^ S i 
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İKİNCİ OTURM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sargiil (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

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

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

1. — 1991 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1989 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarüart (1/752, 
1/753, 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (Devam) 

A) DİŞİLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Dişileri Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Dişileri Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1989 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, şahsı adına, lehinde, Bursa Milletvekili Sayın tlhan Aşkın'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Aşkın. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; bugün, 

Dışişleri Bakanlığımızın 1991 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeleri yaptığımız sırada, şahsım adına 
konuşma yapmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. 

Dışişleri Bakanlığı bütçemiz görüşülürken, daha çok dış politika ve dış politika ile bera
ber, sosyal politikalar, siyasal, politikalar da hemen beraberinde gelmekte ve ekonomik politi
kalarla birlikte mütalaa edilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti olarak. Büyük Atatürk'ün çizmiş olduğu çizgi doğrultusunda, de
vamlı bir şekilde hareket eden bir ülke durumundayız; "Dünyada sulh yurtta sulh." Ama dün
ya, hele 1990 dünyası çok çeşitli olayların yaşandığı ve dünya siyaset tarihine, oldukça önemli 
olayların yaşandığı bir dünya olarak geçecektir. Artık içine kapanık politikaların uygulanma
dığı, dış dünya ile de entegre olunan politikaların uygulandığı bir dünya olma durumundayız. 
Türkiye de bu konumda yerini alma noktasına gelmiştir. Türkiye, ekonomi politikalarıyla be
raber, dünya siyasî konjonktüründe de haklı yerini almaya başlamıştır. 

Hele, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Avrupa ve Batı dünyası parlamentolarıyla de
vamlı temas haline geçişimizden bu yana, Türkiye de kendisini diğer devletler nezdinde çok 
daha iyi tanıtır hale gelmiş ve milletvekillerinin karşılıklı gidişgelişleri, karşılıklı resmî temas-
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lan, karşılıklı ziyaretleri, sanıyorum Türkiye'nin de artık dünya üzerinde haklı yerini almaya 
başladığını açıkça gösteren en önemli delillerdir. 

Bu arada, 1983 yılında Anavatan Partisinin iktidar oluşundan bugüne kadar izlenen aktif 
politika, sanıyorum bütün dünyanın da dikkatini çeker hale gelmiştir. Hele, Türkiye Cumhuri
yetinin artık çok ileri ülkelerle olan temaslarının üst düzeyde yapılmış olması da, sanıyorum 
bunun en belirgin örneklerindendir. 

Avrupa Topluluğu, hedef, strateji ve sınırları zorlayan bir büyüme içerisine girmiştir. Ar
tık Doğu Bloku ortadan kalkmaya basmış, Batı ile birleşmeye doğru yönelinmiştir. 

Dışa açık politikalar Doğu Blokunda da izlenmeye başlamıştır, tşte, biz Anavatan İktida
rı olarak, Türkiye'nin artık örnek bir ülke alınma noktasına gelinmesinden de gerçekten gurur 
duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Az evvel grup sözcüsü arkadaşlarımızın konuşmalarını 
hep beraber dinledik; ben anlayamıyorum, neden Türkiye'de Anavatan İktidarının bu başarı
sına karşı büyük tavırlar alınmaktadır ve meseleler küçümsenmektedir. tşbaşındaki Hüküme
timize ve burada saygı ile her zaman anma durumunda olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımı
za çeşitli sözler atfedilmektedir; artık bundan vazgeçmenin gereği ve zamanı gemiştir diye dü
şünüyoruz; ama, sayın muhalefet sözcüleri vazgeçemiyorlar, Anavatan İktidarı Türkiye'yi ger
çekten çok ileri noktalara götürebilme içerisine girmiştir. 

A. CENGİZ DAĞLAR (Antalya) — Kıskanıyorlar! 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Arkadaşımızın da dediği gibi, bu durumu kıskandıkların

dan mıdır nedir, bir türlü değerlendirme içerisine alamıyorlar ve daima küçümseyen sözlerin 
itham edici sözlerin, hatta zaman zaman hakarete varan sözlerin dahi edildiğini, maalesef, bu 
kürsüden duymaktayız. 

HİMİ BİÇER (Sinop) — Kan davaları var, kan davalan. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ama, günler gelip geçecektir, milletin huzuruna mutlaka 

gideceğiz. Milletin huzuruna gittiğimizde, millet gene haklı olana hakkını mutlaka teslim ede
cektir. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — İnanıyoruz... İnanıyoruz... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bakınız, Türkiye 1990 yılında gerçekten dünyaya kendisini 

daha iyi gösterme fırsatını da ele geçirmiştir ve biz de gururla söylüyoruz ki, bu, Türkiye Cum
huriyetinin başına bu Meclisin seçtiği, köşke, içimizden bir milletvekili olarak çıkan Sayın Cum
hurbaşkanı Turgut özal sayesinde olmuştur. Biz de milletvekilleri olarak gururla, iftiharla bu
nu buradan bütün milletimize duyurmak istiyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Bakanlığın tadı damağında kalmış galiba. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Efendim, o işlerin birer nöbet işi olduğunu bilenlerdeniz. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — O tadı sen hiçbir zaman bulamayacaksın. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Hükümetimiz ve Dışişleri Bakanlığımız hadiselerin eri ya

kın takipçisidir. Mesele tabiî ki Cumhurbaşkanımızla da görüşülecektir. Cumhurbaşkanı ka
rarnamelere imzayı atan bir kişi olarak haliyle bütün meseleler hakkında da mutlaka karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunacaktır. Kaldı ki, Sayın Turgut özal'in kişiliği, tecrübesi, devlet adamlığı 
ve devlet tecrübesi hepimiz için bulunmaz bir fırsat ve Türkiye için de büyük bir kazanç ol
muştur. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Ben çok uzun boylu konuşmak istemiyorum, zaten süremiz de sınırlıdır; ama, hemen ifa
de etmek istiyorum ki, elimde Anavatan Partisinin 1983 yılından itibaren benimsediği prog
ram var. Dış politikayla ilgili esasları müsaade ederseniz iki üç satırla okumak istiyorum: "Dış 
politikamızın esası bölgemizde ve dünyada barışın sürekliliğini temin etmektir. Yurt savunma
sının ve iktisadî gelişmemizin kuvvetlendirilmesi, dış politikamızın ana hedefleridir. Türkiye, 
siyasî, askerî ve iktisadî işbirliği yönünden mensubu bulunduğu Batı dünyasıyla ilişkilerinde 
savunma ihtiyaçları yanında, ikisadî gelişme ve kalkınmasını hızlandıracak ve menfaatleri den
geleyecek daha aktif bir rol oynamalıdır. 

Başta yurdumuzun güvenliği olmak üzere, kuvvetli bir savunma gücüne sahip olmamız 
zorunludur. Bunun ilk şartı iktisaden güçlü olmaktır. 

Bu politikamız süregelmektedir, devamedegelmektedir; bundan sonra da devam edecektir. 
Bu politikalarımız doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin açıldığı 1 Eylül 1990 günü, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla bu kürsüden, Meclis 
kürsüsünden yaptıkları konuşmada, Türkiye'nin tavrı hakkındaki görüşlerini, müsaadenizle, 
nakletmek istiyorum: "Ülkemizin herhangi bir ülke ile, hele bir komşumuzla savaşa girme ta
savvuru kesinlikle olamaz. Biz, Büyük Atatürk'ün 'Yurtta sulh, ciahanda sulh' prensibine sımsıkı 
bağlıyız. 21 inci Asrın eşiğinde, 57 milyona varan nüfusuyla, büyük ve güçlü bir Türkiye, sü
ratle değişen dünyadaki yeni durumları muhakkak lehine kullanabilmelidir. Unutmayalım ki 
Türkiye, bu yeni dünyada yerini ve kaderini tayin etme gücüne her zamandan daha fazla sahiptir." 

Değerli milletvekilleri, bu sözlerin ışığı altında, yürütmenin de başında bulunan Sayın Cum
hurbaşkanımızın çizmiş olduğu bu hedefler doğrultusunda, Hükümetimiz de aynı görüşleri, 
programından aldığı bu görüşleri benimseyerek, politikalarını sürdüregelmektedir. 

Türkiye, sıcak bir konumda bulunmaktadır. Çok dikkatli politikaların izlenmesi, muhale
fetiyle, iktidarıyla, Meclisimizdeki tüm milletvekillerinin bu konu üzerinde büyük hassasiyet 
göstermesi doğaldır, kaçınılmazdır; ama geliniz, hakkı da teslim edelim, küçümseyici sözler
den kaçınalım. Az evvel, Doğru Yol sözcüsünün, şu kürsüden, Hükümetin başına, Hükümet 
Başkanına, Başbakana sarf ettiği sözleri kensinlikle reddediyoruz ve bu sözlerinden dolayı, ar
kadaşımız her ne kadar, "Sözümü geri aldım, değiştirdim" demişse de, zabıtlara giren o sözle
ri sarf etmiş olmasından dolayı, kendisini kınadığımızı bir kere daha ifade etmek istiyoruz. 
Söz söyleyen kişi, söylediği sözlerin de sahibi olma durumundadır. Demek ki, sözün muhatabı 
da kendisidir. Sözü söyleyen, kendi seviyesiyle konuşuyor, kendi lisanıyla konuşuyor demektir. 

ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, bu ne pehiz, bu ne lahana turşusu? Siz ne yaptınız? 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu bakımdan, arkadaşlarımız iyi değerlendirmeli, iyi dü

şünmelidirler. Bir kıskançlık, bir haset şeklinde düşünceler gelebilir; ama, hakaret edici sözler 
asla olmamalıdır, bu kürsüye yakışmaz. Bu kürsüden konuşmalar yapılırken, bir hak olarak 
kullanılıyorsa kürsü, bir hak olarak kullanılıyorsa Yüce Meclisin bu mikrofonları, o hakkın 
da suiistimali yapılmamalıdır. 

Ben sözlerimi burada tamamlarken, Dışişleri Bakanlığımız bütçesinin, Bakanlığımıza, mem
leketimize, Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını temennî ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
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Hükümet adına, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığının 1991 yılı bütçe tasarısını Yüce Meclise arz etmek 
ve dünyadaki başlıca siyasî gelişmelerle, Türk dış politikasının çok yönlü ilgi ve faaliyet alanı 
kapsamındaki konular hakkında görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, izninizle, önce bütçe tasarımızın malî ve idarî yönleri üzerinde ma
ruzatta bulunacağım. 

Dışişleri Bakanlığının 1991 yılı bütçesi, tasarımızda 801 milyar 312 milyon Türk Lirası olarak 
onaylarınıza sunulmaktadır. Bu meblağın; 

360 milyar Türk Lirası personel giderlerine, 
138 milyar 301 milyon Türk Lirası diğer cari giderlere, 
9 milyar 595 milyon Türk Lirası yatırım harcamalarına, 
293 milyar 416 milyon Türk Lirası ise transfer harcamalarına ayrılmış bulunmaktadır. 
Bütçemizin genel bütçe içindeki payı binde 76'dır. 1990 malî yılı başlangıç ödeneklerine 

nazaran artış yüzdesi, 35,6'dır. Görüleceği üzere, tasarruf tedbirlerine azamî ölçüde riayet edi
lerek hazırlanmış bir bütçe tasarısıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüz dünyasının, özellikle 1980'Ii yılların ikinci 
yarısından beri hızlanan evrimi, 1990'da tarihsel bir dönemece ulaşmıştır. Yıl içerisinde Avru
pa, soğuk savaş dönemini noktalayan ve kıtanın gelecekteki güvenlik ve siyasî mimarisinin or
tak rehber ilkelerini belirleyerek yeni kurumsal yapılarının temellerini atan önemli gelişmelere 
tanık olmuştur. Kuzey yarıküresindeki milletlerarası ilişkilerin dokusu yenilenmiş, bunun çok 
yönle etki ve yansımaları dünyamızın tüm ülkelerinden hissedilmiştir. 

Yaşadığımız çağın son on yılının 21 inci yüzyıl doğrultusunda yeniden biçimlendiren ve 
yönlendiren bu gelişmelerin, Türk dış politikası perspektifinden geniş bir tahlil ve değerlendir
mesini, gerek Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmalarımızda, gerekse metni sayın üyelere 
dağıtılmış bulunan Genel Kurul takdimimde Yüce Meclisin bilgisine sunmuş bulunuyorum. 

Bu tahlil ve değerlendirme kapsamında değindiğim konu ve sorunlara dair suallerinize de, 
pek tabiî, müzakerelerin sonunda cevap arz edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi, eğer müsaade ederseniz, Dışişleri Bakanlığının 1991 
yılı Bütçe Tasarısının Yüce Heyetinize arzı vesilesiyle Türk dış politikasının temel ilkelerini, 
maddî ve fikrî altyapısını, hedeflerini ve bunların hangi yöntemlerle uygulandığı hususlarında 
arzlarda bulunmak istiyorum. Belki bu arzlarım sırasında, benden Önce söz alan değerli ko
nuşmacıların değindikleri bazı hususlara da açıklık getirme imkânına böylece sahip olmuş 
olacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk dış politisanın ilkeleri kalıcı, geçerlilikleri de
nenmiş, yek diğeriyle tutarlı bir uygulama prensipleri manzumesidir. Bu bütün içerisinde te
mel kılavuz ilkeyi -biraz önce de ifade edildiği gibi- Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük önder 
Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" prensibi teşkil etmektedir. 

Dünyamız değişip geliştikçe, anlam ve derinliği daha iyi kavranan bu ilke, toplumların millî 
bünyelerinde iç barışın tesisi ve idamesiyle uluslararası barışın gerçekleştirilmesi ve korunması 
arasındaki nedensellik bağını, daha 1920'lerde sezen bir Deha'nın mirası olarak yeni bir Avru
pa için Paris Yasasına varan zahmetli yolda, Türkiye'nin uzun soluklu, stratejik çizgisini oluşturur. 
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Dış politikamızın, bu stratejik çizgisinden sapmadan yürütebilmesini sağlayan ikinci ana 
ilke ise, gerçekçiliktir. Türk diplomasisinin uygulamasında, ülkemizin somut çıkar ve yararla
rının gerektirdiği akılcı davranışlarla çelişecek fantezilere yer yoktur. 

Sayın Başkan, değerli millevekillerİ; Türkiye'nin gerçekçilik prensibinden hareketle ve "Yurt
ta sulh, cihanda sulh" ilkesi ışığında uygulanan dış politikasının diğer üç temel ilkesi, ilişkiler
de istikrar, mütekabiliyet ve işbirliğidir. Bizim istikrar anlayışımız, hızla gelişen ve değişen dünya 
dinamikleriyle çelişkili bir statükoculuk değildir. Türk dış politikasında istikrar ilkesi, uluslar
arası ortamın evriminin daha iyi, daha adil ve daha dengeliye doğru düzenli bir süreklilik içeri
sinde değişiminin desteklenmesini ifade eder. Milletlerarası normların ve kurumların, insanlı
ğın ortak tecrübeleri ve tarihten aldığı dersler ışığında, akılcı tadil ve reformlarla yenileştiril
mesine açıktır. Ancak, bu normlar ve kurumlarla, keyfî bir biçimde veya cebir ve şiddet yön
temlerine başvurularak oynanmaya kalkışılması, Türk dış politikasının ne ikili, ne bölgesel, 
ne de küresel çevrelerde kabul edemeyeceği davranışlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış politikamızda mütekabiliyet ilkesi, bir yandan 
dış âlemle münasebetlerimizde karşılıklı yarar dengesi ve hakkaniyet parametreleri içerisinde 
kalınmasına özen gösterilmesini, diğer yandan, uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliğe kat
kı çabalarının adilane bir yük ve sorumluluk dağılımı içerisinde paylaşımını hedef almaktadır. 

Türk dış politikası ne geçmişte, ne de bugün, hiçbir şekilde tek yanlı çıkarlar peşinde ve 
hakkaniyet marjlarını göz ardı eden bir oportünizme itibar etmemiştir. Dolayısıyla, her zaman 
olduğu gibi, günümüzde de, Türkiye'nin dostluk ve desteğine talip olanlar, bunun tek yönlü 
ve sadece Türkiye'nin özverisi ve külfet yüklenişiyle sağlanamayacağını iyi bilmek, dostluk ve 
desteğimize sahip bulunanlar da, bunun devamlılığının mütekabiliyet ilkesine bağlı olduğunu 
hatırdan çıkarmamak durumundadırlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uluslarası barış ve güvenliğin, ekonomik kalkınma 
ve müşterek refahın sağlanmasında ve idamesinde ikili ve çok taraflı işbirliği, Türk dış politi
kasının aynı zamanda metot olarak da benimsediği ve samimiyetle uyguladığı bir ilkedir. Bu 
ilkenin önemi, kitle iletişim araçlarının sınırları aşan etkileri sonucu tüm dünya milletlerinin 
artan ve giderek standartlaşan özlem ve beklentilerinin karşılanması ihtiyacının, uluslararası 
boyutları muvacehesinde, eski dönemleriyle kıyas edilemeyecek bir ağırlık ve öncelik kazanmıştır. 

Avrupa'nın, demokrasiye yeni adım atan ülkelerinin başarılı pazar ekonomileri kurabil
me gayretlerinin geleceğinden, üçüncü dünyadaki geri kalmışlık ve açlık sorunlarının halline, 
insanlığı milliyet ayrımı gözetmeksizin tehdit eden hastalıklara çare bulunmasından, yeryüzü
nün doğal kaynakları ve çevresinin korunmasına kadar birçok alanda, milletlerarası toplumun 
ancak elbirliğiyle üstesinden gelebileceği sorunlar birikmiştir. Türk dış politikasının, gerek ger
çekçilik, gerek istikrar, gerek mütekabiliyet ilkeleri, uluslararası barış ortamının takviyesinde 
işbirliği prensibinin hayatiyetine işaret etmekte ve Türkiye, hem bölgesel, hem global düzeyler
de, bu ilke doğrultusunda aktif, müteşebbis bir rol oynamaktadır. Ekonomik işbirliği Teşkila
tından Balkan İşbirliği sürecine, İSEDAK faaliyetlerinden Karadeniz'de bir ekonomik işbirliği 
bölgesi kurulmasına, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuyla entegrasyon hedefini de içeren, çok yönlü, 
büyük bir rol oynayan ülkemizin, dış politikalarında işbirliği ilkesinin kalıcı değeri simgelen
mek tedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış politikamızın -biraz evvel işaret ettiğim- tutarlı 
ve kalıcı ilkeleri ışığında yürütülen çok yönlü ve çok boyutlu uygulamasının maddî altyapısını, 
Türkiye'nin özel jeostratejik konumuyla, genç, dinamik ve girişimci nüfus potansiyelinin gide
rek daha etkin ve verimli bir biçimde değerlendirildiği, doğal kaynaklarımızn üzerinde hızla 
büyüyen Türk ekonomisi oluşturmaktadır. 

Büyük Atatürk'ün 1923'te tzmir İktisat Kongresinde, dünyanın siyasî ilişkiler örgütünün 
temelde iktisadî ilişkilere dayandığını belirttiği, bu çerçevede Türkiye'nin dış ekonomik ilişki
lerine özel bir önem atfedilmesi gerektiğini vurguladığı, muhakkak malumlarınızdır. Günü
müzde de değerini ve geçerliliğini koruyan bu teşhis, direktif; dış politikamızın maddî temelle
rinin tanımlanmasında bizlere ışık tutmaktadır. 

Gerçekten, Türkiye'nin artan ihracatı, döviz rezervleri dış yatırımları, açtığı krediler, ulus
lararası ekonomik alandaki ağırlığını somut bir biçimde ortaya koymakta, Türk dış politikası 
da bu ağırlığın siyasî inikaslığından istifade etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk dış politikasının maddî altyapısı, Türk Toplu
munun zengin tarihsel tecrübesi mimarisinin olgunlaştırdığı demokratik, laik ve çoğulcu bir 
siyasî çatı altında şekillenen, insan hak ve hürriyetlerine, çağdaş değerlere saygılı bir fikrî alt
yapı ile tamamlanmaktadır. Bu altyapı Türk dış politikasının özgür bir millî tartışma ortamın
da ve tüm Batı demokrasilerinde olduğu gibi, toplumun her kesiminden gelen görüş, öneri, 
ye eleştiriler içinde yönlendirilebilmesini mümkün kılmakta, kamuoyumuzun hassasiyet ve eği
limlerinin, demokratik bir ortamda dile getirilebilmesi, Türk diplomasisinin karar yapımcıları 
ve uygulayıcılarına çok sesli bir ahengin moral desteğini sağlamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk dış politikasının hedefleri, milletimizin kalıcı 
dış politika ilkeleri ve bu ilkeleri şekillendiren maddî ve fikrî altyapılarla tam bir uyum içeri
sindedir. Türkiye dış politika hedeflerini maziden kaynaklanan köklü devlet tecrübesi ve biri
kiminin verilerini istikbale gerçekçi bir biçimde yansıtarak belirlemiştir, önce hedefler belirle
nip, ilkeler bunlara uydurulmuş değildir. Tarih bilinci yüksek milletimizin istek ve eğilimleri
nin dikte ettiği ilkeler vardır ve hedefler bu ilkeler yönünde tanımlanmışlardır. Yüce Meclisin 
bekçisi, deneticisi ve takipçisi olduğu bu hedefler, ülkemizin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü
nün korunması, istikrarlı bir barış ortamında ulusal çıkarlarımızn karşılıklılık ve işbirliği den
geleri çerçevesinde kollanması ve Türkiye'nin kalkınma ve refahına azamî ölçüde katkıda bu
lunmaya elverişli bir uluslararası ilişkiler düzeninin tesis ve idamesi noktalarında odaklaşmış
lardır. 

Değerli konuşmacıların biraz önce dile getirmiş olduğu hususlar belli başlı noktalarda odak
laştı. Değerli konuşmacılarımızın, Türkiye ile yakın komşusu Sovyetler Birliği arasındaki iliş
kilerinden bahsetmelerini isterdim. Türkiye'nin bir taraftan OECD, NATO, Avrupa Konseyi 
gibi uluslararası ilişkileri, bu ilişkilerdeki gelişmeler, Batı Avrupa topluluklarıyla ilişkileri, di
ğer taraftan, Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkelerle sürdürmeye başladığı yakın çabaları dile ge
tirmelerini beklerdim. 

Ben, değerli konuşmacıların, Türkiye'nin bir taraftan Avrupalı kimliğini taşırken, bir ta
raftan bir Ortadoğu ülkesi olmasının önemini, bir Akdeniz, bir Karadeniz ülkesi olmasının öne
mini; Batı ile Doğu arasında köprü rolü oynamasını ve bu rolü oynamadaki becerilerini, başa
rılarını veya başarısızlıklarını dile getirmelerini beklerdim. 
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Ben, Türkiye'nin son yıllarda fevkalade hızlı gelişen ekonomisine paralel olarak, dış âlemle 
kurduğu ilişkilerin seyrini burada anlatmalarını; Uzakdoğu, Ortadoğu, Güney Amerika ve Kuzey 
Amerika ülkeleriyle, Afrika ülkeleriyle kurulan ilişkilerin yeterli düzeyde olup olmadıklarının 
tartışılmasını beklerdim, bu konuları dile getirmelerini beklerdim; ama görünen o ki, bütün 
bunlar, artan ticaret hacmi, Türkiye'nin dış dünya politikalarının yönlendirilmesinde müteşeb
bis rol oynaması hiç de o kadar önemli değil. Bizi ilgilendiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bir antlaşmaya imza atıp atmaması; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanlığı ve Bakanı 
arasındaki münasebetlerin düzgün işleyip işlememesi; birtakım enterasan kelimeler bulunmakla 
dış politikaların veçhesinin -mesela, "peşkeş çekmek" diyerek veya başka tabirler kullanarak-
tarif edilmesine çalışılması. Bizim için önemli olan, birtakım fantazileri burada dile getirmek; 
ama, değerli arkadaşlar, sayın millet vekiller im, biraz önce arz ettim, dış politikalarda fantazi-
lere yer yok. Bu kürsülerde söylenen sözlerin inikasları, bugün iletişim araçları sayesinde dün
yanın dört bir tarafına yayılmaktadır ve bugün söylenen bir söz, yarın, öbürsü gün, birkaç se
ne sonra karşınıza bir belge olarak çıkabilir. 

Dolayısıyla, arzımı, biraz önce çizdiğim gelişmeler çerçevesinde değil, arkadaşlarımızın 
burada dile getirdiği bazı spesifik konularda biraz daha açıklık getirmek üzere yönlendirip, 
konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler burada dile getirilen konulardan önde geleni Körfez konusu. 
Körfez konusuyla ilgili olarak Hükümetimizin tutumu, krizin başlamasından önce, krizin baş
langıcında ve bugün hepinizin malumlarıdır. Bir ülkenin, zayıf bir komşu ülkeyi, ister tarihî, 
ister ekonomik nedenlerle zaptetmesi, daha sonra ilhak etmesi, ne bizim, ne de bir başka hü
kümetin kabul edebileceği bir olay değildir. Türkiye, uluslararası hukuk, insan hakları ve de
mokratik konulardaki anlayışları nedenleriyle bu konuya karşı çıkmış ve Irak'ın Kuveyt'i işga
lini ve daha sonra ilhakını kabul etmediğini, 2 Ağustos öncesi şartların mutlaka teessüs ettiril
mesi gereğini açıkça ifade etmiştir. 

Türkiye, bu kararlılığını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararları çerçeve
sinde de, o kararlara uyarak, ambargoyu eksiksiz uygulayarak defaatle tekrar etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir kriz döneminde çeşitli safhalar vardır. Bunlardan bir tanesi, kri
ze komşu olan ülkenin, her şeyden önce, kendi çıkarlarını koruması ve kollaması, ülkesinin 
güvenlik tedbirlerinin eksiksiz alınmasıdır. Bir sürprizle karşılaşamaması, herhangi bir emri
vaki olduğunda, ülkenin menfaatlarını en iyi şekilde korumak ve kollamak üzere hazır olun
ması, o ülkeyi yöneten hükümetin başlıca görevidir. Bir taraftan, bir emrivaki ile karşılaşma
mak için gereken tedbirleri alırken, bir taraftan da, böyle bir emrivakinin olmasını caydıracak 
birtakım önlemlerin alınması da gene hükümetlerin tedbirleridir. Bu çerçeveden olarak, Yüce 
Meclisin krizle ilgili olarak aldığı karar malumlarınızdır. 

Biz, Hükümet olarak, Körfez Krizinin barışçı bir şekilde çözülmesinden yana olduğumu
zu, savaştan yana olmadığımızı; savaşın, insanlık için en büyük felaket olduğunu hep söyledik 
ve söylemeye devam ediyoruz. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı kararlar -özellikle son karar- krizi yaratan 
ülkenin sağduyusu galebe çalarak, yarattığı vahim durumu düzeltmek üzere, hareket etmesidir 
ve 2 Ağustos öncesi şartların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve uygulanmaya konulması
dır. tşte, biz bunu arzu ediyoruz. Alınan bütün tedbirlerin, en sonunda bu istikamette bir kararın 
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alınmasına yarayacağına inanıyoruz ve ümidimizi sürdürüyoruz; ama biraz önce ifade ettiği
miz ana ilkelerden hareket ederek de, ülkemizin güvenliği için alınması gereken her türlü tedbi
ri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. 

Bizim Hükümetimizin, ülkeyi savaşa sokmak gibi bir arzusu yoktur. Bir ülkenin, Türkiye-
mizin, hangi şartlarla ve nasıl savaşa gireceği bellidir. Böylesi önemli bir konuda; bu konu hiç
bir ülkede olmadığı kadar büyük bir açıklıkla, en büyük yetkilisinden sade vatandaşımıza ka
dar, her seviyede ve her platformda konuşulmuştur, hem de bütün ihtimaller açıkça ortaya ko
nularak konuşulmuştur. Irak çekilirse ne olacaktır, çekilmezse ne olacaktır, savaşla halledilirse 
neler olabilir; bütün bunları konuşmak, bu kadar büyük bir açıklıkla konuşmak; gündemi, 
kamuoyunun önüne bütün açıklığıyla getirmek acaba savaştan yana mı olmak demektir? Ha
yır arkadaşlar, biz, savaştan yana olduğumuz için değil; ama, sorumluluk taşıyan bir iktidarın 
yapması gerekenleri yapıyor olmak için, yapmak mecburiyetinde olduğumuz için, bu memle
ketin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun bilinci içinde olduğumuz için bu tartışmaları 
yapıyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Caydırıcılık unsurunun da en azın
dan bu faaliyetlerin içinde var olduğunu bilmemiz lazımdır. 

Çok değerli arkadaşlar, biraz önce bir arkadaşımız Batı'ya el açmaktan ve Batı'nın peşine 
takılmaktan bahsetti. Ben ise, biraz önce, Türkiye'nin çok yönlü faaliyetlerinden bahsettim. 
Türkiye sadece Batı Avrupa ile değil; ama, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle, Sovyetler Birliği 
ile Ortadoğu ülkeleriyle, Afrika ülkeleriyle Kuzey ve Güney Amerika ülkeleriyle, Uzakdoğu ül
keleriyle, Çin'le Endonezya ile Filipinler'le temaslarını geliştirmekte, dış temaslarına çeşitlilik, 
dış temaslarına zenginlik ve muhteva kazandırmak çabası içindedir. Türkiye, ilişkilerinde sağ
duyunun, akılcılığın yer almasına özen göstermektedir. Bunun aksi geçmişte görülmüştür. Bu
nun aksi, Batı'nın peşine takılan ve Batı'ya el açmak durumunda olan bazı hükümetlerin; me
sela, Cezayir-Fransa ihtilafındaki takındıkları tavırla açıkça ortaya çıkıvermiştir. Türkiye, ben
zeri bir hatayı bundan sonra yapmayacaktır. Türkiye'nin dış politikaları şahsiyetli, itibarlı, ak
tif bir dış politika olmak durumundadır. 

Sayın milletvekileri, uzun zamandan beri tartışılan bir başka konuya huzurlarınızda bir 
kere daha değinmek istiyorum. Bu konu, seleflerim değerli bakanların istifaları sonucunda, 
dışişleri bakanları, başbakanlar, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığıyla olan ilişkilerin nasıl ol
duğu, nasıl olması gerektiği konusundaki tartışmalardır. 

Çok değerli milletvekilleri, bir hükümet, başbakanıyla, dışişleri bakanıyla devlet bakan
larıyla, diğer bakanlarıyla bir bütündür. O hükümetin bir programı vardır; mensubu olduğu 
partinin politikaları uyarınca hazırladığı programını bir ekip çalışması halinde uygulamaya çalışır. 
Bu ekibin içinde herhangi birisinin farklı bir uygulama içinde olması, asla mümkün değildir. 
Bütün bakanlar, hükümet politikası ve programı istikametinde faaliyet gösterirler. Hüküme
tin, belirli bir anlayış içinde iyi koordinasyonla yürütülmesi, hükümet etmesi önemlidir. Dola
yısıyla, bu anlayış içinde herhangi bir bakanımızın, Başbakandan, Hükümet politikasından 
farklı bir şeyler yapmasını beklemek acaba doğru mu? Herhalde değil. Politika, âdeta bir ma
raton yarışıdır. Maratonda uzun mesafeli koşmak önemlidir, kısa süreli bir oyun değildir, yıl
dızlara yer yoktur, önemli olan, Hükümetin politikasının bir tüm olarak başarılı olmasıdır. 
(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Bizim arzumuz ve çabalarımız bu istikamette
dir. Kimse hayale kapılmasın, kimse Kabinenin içinde herhangi bir bakanın tahriklere kapıla
rak politikaların dışına çıkmasını beklemesin; çünkü izlenen politikalar, Hükümet-kurulduğu 
anda ilan edilen hükümet programında mevcuttur ve herkes, bu program istikametinde, millî 
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menfaatlanmız istikametinde, bu ülkenin gelişmesi istikametinde çaba göstermektedir. Tabiî 
ki, bu çalışmaların, Hükümetin yaptığı icraatın, Anayasamızın tarif ettiği çerçeveler içinde Cum
hurbaşkanı ile de temasları, ilişkileri vardır ve bu ilişkileri de herhangi bir şekilde saptırmak 
biç kimseye yakışmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bir hususa daha açıklık getirmek isityorum. Bu husus da, Dışişleri 
münasebetlerinde, dış ilişkilerde ve anlaşmalarda kimin söz sahibi olup, kimin söz sahibi ol
madığı; kimin imzaya yetkili olup, kimin imzaya yetkili olmadığı hususudur. Bu konuda ka
nun var, bu konuda uluslararası anlaşmalar var, bu konuda Anayasanın ilgili maddeleri var. 
Bu konu, kamuoyumuzu uzunca zaman işgal etmiştir; ama artık herhalde bu konuyu bir şekil
de bağlamamız lazım gelmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi size, Milletlerarası Münasebetlerin Yürütül
mesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanunun 1 inci maddesinden bir bölüm okumak istiyorum. 
1173 sayılı bu kanunun 1 inci maddesinde şöyle söyleniyor: "Milletlerarası hukuk ve Anayasa 
gereğince Cumhurbaşkanının ve Başbakanın yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhu
riyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile milletlerarası kurullarla, 
bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile müteakip bentler ve maddeler hükümleri saklı kal
mak kaydıyla, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle ilgili bakanlıklarla işbirliği ya
pılmak suretiyle yürütülür ve yabancı devletler ve milletlerarası kurullarla Anayasanın 65 inci 
maddesi -ki, bu eski Anayasadaki 65 inci maddedir, yeni Anayasamızda 90 inci maddedir- an
lamındaki milletlerarası antlaşmaları da, yine diğer bakanlıklarla işbirliği dahilinde aynı ba
kanlık eliyle yapılır." Burada, uluslararası temasların, antlaşmaların Dışişleri Bakanlığı eliyle 
yürütüleceği açıkça ifade edilmiştir. Bir şartı vardır; o şartı da, milletlerarası hukuk ve Anaya
sa gereğince, Cumhurbaşkanının ve Başbakanın yetkileri saklı kalmak kaydıyla. Demek ki, ulus
lararası temaslar ve antlaşmalarla ilgili, Anayasada ve uluslararası hukukta anlaşmalar eğer 
var ise, Başbakanın ve Cumhurbaşkanının bu faaliyetleri yapması hususu bu kanunun bu maddesi 
gereğince mahfuzdur. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Cumhurbaşkanının yetkilerini söyler misiniz Sayın Ba
kan? Mahfuz yetkileri. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Sayın Bakan sunuşunu tamamladıktan sonra içtüzük, size 
soru sormak hakkını tanımıştır; ama, yerinizden müdahale hakkınız yoktur. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — öğrenelim Sayın Başkan. Demir tavında dövülür. 

BAŞKAN — tstirham ederim... Çok rica ederim... 

Buyurun Sayın Bakan. Cevap vermek zorunda değilsiniz efendim. Yüce Meclise, Genel 
Kurula... 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Tabiî efen
dim. O sualler bölümünde, aynca sizin yüksek müsaadenizle gereği şekilde yerine getirilecektir. 

BAŞKAN — Takdir zatı âlinizindir Sayın Bakan. 
Buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Şu anda ar

zım, zatı âlinize ve Yüce Heyetedir efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Bakan zorunda değil; ama, kibarlığında Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, kibarlığın âlâsı, bunca değerli milletvekili müzakereleri izlerken 
onu ihlal etmeden kendisi de izleyebilmektir, kibarlık odur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — thlâl değil bu, açıklamaya davettir. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, özür dilerim... Devam buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Buradaki milletvekilleri de yanlışları dinlemek zorunda de

ğil Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gürültüler) 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Sayın Baş

kan, çok değerli milletvekilleri, 1969 tarihli Viyana Antlaşması. Bu, Antlaşmalar Hukuku söz
leşmesi adını taşıyor. Bu sözleşmenin 7 nci maddesinde "Devletlerin başkanları ve başbakan
lar için ayrıca yetki almalarına gerek kalmaksızın uluslararası antlaşmalara imza koyacakları" 
açıkça ifade ediliyor. Dolayısıyla, burada iki husus var. Bir tanesi, Türkiye Cumhuriyetinin hu
kuku, bir tanesi de uluslararası hukuk. Ulusulararası hukuk da diyor ki "İlave bir yetkiye lü
zum kalmadan, devlet başkanları ve başbakanlar, gelirler, uluslararası andlaşmalara imza ko
yarlar." Demek ki, cumhurbaşkanı, devlet başkanı ve başbakanlar gelip imza koyabilirler bir 
uluslararası antlaşmaya, ilave bir yetkiye mahal kalmadan. 

EROL AĞAGİL (Ankara) Sen de inanmıyorsun söylediğine. 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — 1173 sayılı 

Kanunun 1 inci maddesinde diyor ki, "Uluslararası antlaşmalar, anayasal haklar saklı kalmak 
üzere, bu işleri yapmak, Dışişleri Bakanlığınındır" Demek ki, bir uluslararası hukuk var, ulus
lararası hukukta bu açıkça tarif edilmiş, bizim hukukumuz da ona refere ediyor. Dolayısıyla, 
Anayasamızın 90 ve 104 üncü maddeleri de dikkate alınmak suretiyle, artık bu konuda kim 
imza atmalıydı, kim imza atmamalıydı, haklı mıydı, haksız mıydı tartışmasını haksız yere uzat
mamak gerekir. 

Efendim, bu antlaşmaların yapıldığı tarihte Türkiyemiz, başta Cumhurbaşkanı, Sayın Baş
bakan ve bendeniz olmak üzere, fevkalade güçlü bir ekip tarafından, Türkiyemize yakışır bir 
şekilde ve en iyi bir şekilde temsil edilmiştir. Yapılan görüşmeler, varılan mutabakatlar öyle 
inanıyorum ki, şu çatı altında bulunan çok değerli üyeler ve milletimizin her ferdi tarafından 
iftihar edilmesi gereken faaliyetlerdir. Orada, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız kendi sevi
yelerinde temaslar yaparken, ben de, dışişleri bakanlarıyla, gerek bölgesel, gerekse küresel so
runlar üzerinde birçok meslektaşımla bir araya gelmek, değerli temaslarda bulunmak imkânı
na sahip oldum. Ben, orada tek başına, ayakta bekleyen bir arkadaşınız değildim. Benim ya
nımda, Bulgaristan Dışişleri Bakanı, Çekoslavakya Dışişleri Bakanı, Romanya Dışişleri Baka
nı da vardı. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, bu toplantının, devlet başkanları ve hükümet başkanları 
tarafından katılınması öngörülen bir toplantı olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Ülkeler, 
kendi şartları çerçevesinde, toplantıya kimlerin katılacağını tespit etmişlerdir ve her ülke o şe
kilde temsil edilmiştir. 

Bu olay bitmiştir, önemli olan, o anlaşmanın içeriğidir; önemli olan, o anlaşmanın bize, 
Türkiyemize, Türk insanına neler getirdiğidir; önemli olan, dünyanın yeni şekillenmesinin na
sıl olacağının tespit edilmesidir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hamal imzalasa da önemli değil; önemli olan... 
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DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Önemli olan, 
değerli fikirleriniz çerçevesinde sizin söylediğiniz hususların anlaşılabilmesi değildir Sayın Mil
letvekili; çünkü, anlaşılması gayri mümkün laflar ifade ediyorsunuz; inanınız anlamıyorum, 
anlayamıyorum... (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, sizi, şurada öteki üyelerin de, anlama
yan bakışlarla süzdüklerini tespit ̂ diyorum ve sizin açınızdan inanınız üzülüyorum. Yine de, 
iyi kalplilikle katkılarda bulunmanızdan dolayı ve gösterdiğiniz çabadan dolayı size bütün kal
bimle teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir konuşmacımız, "Türkiye'nin, bölgesel bir malî fınans merkezi olma potansiyeli var
dır; olmalıdır, Türkiye böyle bir rol oynamalıdır" şeklinde bir hususa temas etti. Bu, bir tespit 
miydi, temenni miydi, bilmiyorum; ama, böyledir, Türkiye, bölgede bir malî fınans merkezi 
olma yolunda çalışıyor ve oluyor. 

Dün, Sayın Şevardnadze'yi yolcu ettik; yirmibeş yıldan sonra Türkiye'ye gelen ilk Dışişle
ri Bakanı. Beyanatlarını gördünüz; bugünkü gazetelerden bir tanesinde yazılmış: "Geç kaldık" 
diyor, Geç kaldık... Hakikaten geç kaldılar, Türkiye'yi anlamakta geç kaldılar; ama anladılar. 
Bugün, Sovyetler Birliğiyle ilişkilerimiz fevkalade iyi seviyededir. 

Ben, 1984 yılı başında Sovyetler Birliğine Karma Ekonomik Kurul Eşbaşkanı olarak gitti
ğimde, aşağı yukarı 300 milyon dolar civarında bir alışveriş hacmimiz vardı. Türk firmalarının 
Sovyetler Birliğinde malzeme satabilmesi, bir iş alabilmesi hakikaten bir mucize idi; ama, Türkiye, 
bugün ticaret hacmini 1,5 milyar dolar civarına çıkarmıştır. Her iki taraftaki siyasî karar, bir
kaç sene içinde bu hacmin en az üç katına, beş katma çıkarılması istikametindedir, tki komşu 
ülke... 

Yine bir gazetede vardı; Sayın Şevardnazde, yine dünkü beyanatlarından bir tanesinde "Türk 
modelini uygulayacağız, Türk modelini alacağız" diyor. 

Bir konuşmacı "Türkiye acaba dışarılara model ihraç edemez miydi?" dedi; Türkiye mo
del ihraç ediyor. Türkiye... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu, hangi model Sayın Bakan? 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Bu, bazı ar

kadaşlarımızın, maalesef, anlayamayacağı bir model. Bazı arkadaşlarımız anlayamıyorlar, ben 
onları kınamıyorum; çünkü, eksiklik bizde; biz anlatamıyoruz; ama, bazı çağdışı kalmış kim
seler var, dışarıda bazı çağdışı kalmış kimseler var; onlar da, anlayamıyorlar, ama, aslında çok 
çapraşık bir şey değil, basit, birtakım dogmalardan uzak, insanları zorla bir yönlere sevk et
mekten uzak, yumuşacık, insanlara sevgi ile bakan; insanların bir araya gelmesini sağlamak 
için ticaretin, ekonomik ilişkilerin önemli bir vasıta olduğunu, tekrar tekrar söyleyen ve bu is
tikamette müspet adımlar atan; ülkemiz içinde olduğu gibi, dışarıda da, ilişkilerde, kavganın 
değil, uzlaşmanın, savaşın değil barışın hâkim olması gerektiğini söyleyen bir politika; serbest 
rekabete açık bir ekonomik faaliyeti, politikayı anlatan bir model bizim modelimiz. 

Enteresan bir şey söyleyeceğim, aslında, ekonomi ile ilgili olan sayın Devlet Bakanlarımız 
mutlaka anlatmışlardır, Türkiye'de bir bankacılık enstitüsü var, bu enstitünün bir okulu var, 
bankacı yetiştiriyor. Bu okula, Polonya'dan, Çekoslovakya'dan, Macaristan'dan ve başka ül
kelerden, -birkaç tane değil- onlarca bankacı geliyor ve oradan gelen bankacılar, bizim banka
cılarımız ve ekonomistlerimiz tarafından eğitiliyorlar; Türk ekonomisi ile entegre olabilmek 
için eğitiliyorlar. Bu, hepimizin iftihar etmesi gereken bir konu. işte Türk modeli, böyle bir 
olayı gerçekleştirebiliyor. Türkiye, on yıl öncesi, Batıya muhtaç, Batıya el açan, Batının peşin
den giden Türkiye, on yıl sonra... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Batıya bilgi veriyor, Batıya kredi veriyor... 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Kime 
efendim?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Batıya kredi veriyor değil mi? 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Dünyanın bir

çok ülkesine kredi veriyor. 

SEYlT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Kendisine de kredi verdik, kredi kartı var ce
binde Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Doğuya da 
veriyor, Batıya da veriyor, hiç endişeniz olmasın. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri, dış politikamızın uy
gulama yöntemleri, bu politikanın üzerinde yapılandığı maddî ve fikrî temellerden, bu temel
ler çerçevesinde tanımlarına kavuşmuş kalıcı ilkelerden ve bu ilkelerin belirlediği hedeflerden 
mülhem bir metotlar demetidir. Sorunlara çözüm aranmasında ve ilişkilerin geliştirilmesinde, 
iyi niyetle diyalog ve anlamlı görüşmeler, karşılıklı yarar dengelerinin istişare ve uzlaşma sü
reçleri içinde aranması, haklı davalarımızı azim ve sebatla takip irademizin en inandırıcı yol
larda ortaya konulması, sözünü ettiğim yöntemlerin başlıcalarıdır. 

Hiç kimsenin, ne Türkiye'nin istikrarlı bir barış ortamı için işbirliği ideallerine bağlılığın
dan, ne de ulusal çıkarlarını ve haklı davalarını, karşılıklı yarar ve hakkaniyet dengelerini göz-
ardı etmek suretiyle kollama ve izleme azminden en ufak bir şüphesi, en küçük bir tereddüdü 
olmamalıdır, Atatürk'ün 1 Kasım 1929'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yılım 
açarken ifade etmiş olduğu gibi, hariciyede dürüst ve açık olan siyasetimiz, bilhassa sulh fikri
ne müstenittir. Beynelmilel herhangi bir meselemizi, sulh vasıtasıyla halletmeyi aramak, bizim 
menfaat ve zihniyetimize uyan bir yoldur. Bu yol haricinde bir teklif karşısında kalmamak içindir 
ki, emniyet prensibine ve onun vasıtalarına çok ehemmiyet veriyoruz. Beynelmilel sulh havası
nın mahfuziyeti için, Türkiye Cumhuriyeti, iktidarı dahilinde herhangi bir hizmetten geri kal
mayacaktır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle, bakanlığımın 1991 yılı bütçe 
tasarısına ilişkin takdimimi ve maruzatımı bitirmiş bulunuyorum. 

Maruzatımın Yüksek Kurul tarafından kabul edileceğini umuyor ve Yüce Meclisin değerli 
üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, şahsı adına, aleyhinde, Hatay Milletvekili Sayın öner 

Miski'ye söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Miski. 
ÖNER MtSKl (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı 1991 yılı 

bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi belitmek için söz almış bulunuyorum. Yüce Heyeti ve Ba
kanlık mensuplarını saygıyla selamlarım. 

Dışişleri Bakanlığı, yakın zamanlara kadar ulusal bir konsensüs içerisinde yürütülen poli
tikalarla yönetilirdi. Bu politikaların, önemli sorunlara bakış açısı da, Ulu önder Mustafa Ke
mal Atatürk'ün belirlediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine göre düzenlenirdi. 
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Dışişleri politikalarının oluşmasında, hükümet, devamlı olarak, muhalefeti bilgilendirir, 
muhalefet de kendi görüşlerini, bu politikalara katarak ulusal bir konsensüs oluştururdu. Son 
zamanlarda, bu ilke değişti, Türkiye'nin dış politikalarının belirlenmesi, şu anda, Sayın Cum
hurbaşkanı tarafından oluşturulur oldu; kimseye danışmadan ve tek başına... Bu, son derece 
sakıncalı ve yanlış bir gelişmedir. Üstelik, Anayasaya da aykırı bir davranıştır. Anayasamızın 
104 üncü ve 105 inci maddelerine göre, Cumhurbaşkanının, hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, 
dışişleri politikasını üretme yetkisi de bulunmamaktadır. Bu yetki, Anayasamızın 112 nci mad
desine göre, yalnızca; ama, yalnızca hükümetindir; görev Başbakanın görevidir; tabiî, sorum
luluk da onlarındır. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanlık yaptığı dönemlerde edindiği alışkanlıklarını, Cum
hurbaşkanlığında da sürdürmek istemektedir. Bu da, ülkemizde ciddi rejim sorunlarının çık
masına ve tartışmalara neden olmaktadır. 

Az önce, Sayın Bakan, bu kürsüde, yine bu tartışmalara girdi ve bir yanlışı savunmanın 
ne kadar güç olduğunun örneğini de verdi. (SHP sıralarından alkışlar) 

Cumhurbaşkanı Sayın özal'ın dış politikalara müdahalesi, ilgili bakanları devre dışı bı
rakması, yalnız kamuoyunu değil; ama, sayın bakanları da rahatsız etmiş olacak ki, üç sene 
içerisinde üç Dışişleri Bakanımız, görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Sayın Vahit Halef-
oğlu'yla başlayan istifaları, Sayın Mesut Yılmaz ve en son Amerika Birleşik Devletlerinde ikili 
toplantıya alınmayan Dışişleri Bakanı Sayın Bozer'in istifaları takip etti. 

Şu anda, ANAP iktidarının dördüncü Dışişleri Bakanı Sayın Kurtcebe Alptemoçin, Sa
yın Kurtçebe Alptemoçin'in, hizmet anlayışını ve sabrının boyutunu izlemek imkânı bulaca
ğız. Sayın Başbakan kadar sabırlı mı, değil mi, onu göreceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Körfez krizi esnasında izlenen Dışişleri politikasını büyük 
bir endişe ile izledik. Aslında, Cumhurbaşkanının yürütmeye çalıştığı Dışişleri politikasını cid
di bir endişe ile izledik. Eski ulusal dış politikanın pasifist bir davranış olduğunu, bunun ülke
ye yarar getirmediğini, bazı yetkililerin ağzından hayretle duyduk. 

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından aktif davranılarak kriz sonrası oluşacak pastadan daha 
büyük pay alınacağı; hatta, bazı gazetelerde de, 1 konulup 3 alınacağı yine Cumhurbaşkanına 
atfen bildirildi. 

Değerli milletvekilleri, inanıyorum ki, Türkiye, "yurtta sulh, cihanda sulh" ilkelerine bağlı 
kalarak da çok aktif bir politika izleyebilir. 

Dünyada duvarların yıkıldığı, barışın konuşulduğu bir ortamda, AGÎK çerçevesinde, Av
rupa Konvansiyonel Kuvvet Antlaşmasının imzalandığı bugünlerde, savaş çığlıkları atmak, ci
hangirliğe özenmek, ülkemize yarar değil, zarar getirir. 

Türkiye, SHP Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü'nün belirttiği, Ortadoğu Güvenlik İşbir
liği Anlaşmasının (OGÎK 'in) öncülüğünü yapmalıdır. Ortadoğu'da kalıcı, adil bir barışın sağ
lanmasına öncülük etmelidir. Ortadoğu'da Filistin halkının sorunlarına da cevap verecek, tüm 
Ortadoğu devletlerinin karşılıklı güven içinde, birbirlerinden çekinmeden birlikte yaşayacakla
rı ve dostluklarını geliştirecekleri bir ortam yaratılmalıdır, ekonomik bakımdan birbirlerine destek 
olacakları bir ortam oluşturulmalıdır. Türkiye, komşularınca ve müttefiklerince güvenilir ve 
inanılır bir dost olmalıdır. Bu görüntü de asla bozulmamahdır. 
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Süper güçlerle dostluk zor bir iştir. Bu ülkelerin çıkarları olduğu sürece sizinle dostlukla
rı sürer; kendi çıkarlarını sizin ulusal çıkarlarınızın her zaman üstünde tutarlar. 

Sayın İnönü'nün bir sözünü hatırlıyorum. Süper güçlerle dostluğun ne anlama geldiğini 
belirten bir sözdür bu. tnönü, "Süper güçlerle dostluk, ayı ile yatağa girmeye benzer, insanın 
her zaman uyanık olması gerekir" demişti. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ulusal ilişkiler yönünden, verilen kişisel sözlerin bir 
mana bir anlamı yoktur. Uluslararası ilişkilerde antlaşmalar bir anlam, ifade eder. Türkiye, 
12 Eylül ara döneminde, kişisel dostluklara, kişisel sözlere güvenerek büyük bir politik kozunu 
gereksiz yere harcamıştır. O zamanın Devlet Başkanı Sayın Kenan Evren, Amerika Birleşik Dev
letleri generali Sayın Rogers'ın sözüne güvenerek, Yunanistan'ın AT'a girişine müsaade etmiş
tir; ama, şu anda Yunanistan, Avrupa Topluluğuna girmemizi engelleyen bir ülkedir ve en bü
yük engeldir. Hani, Rogers'a göre, Yunanistan Avrupa Topluluğuna girmemizi engellemeye
cekti?.. Nerede kaldı verilen sözler? Bu durumlarda verilen sözler hiçbir zaman geçerli değil
dir. Uluslararası ilişkilerde, antlaşmalar esastır; antlaşmalar yazılıdır, antlaşmalar kalıcıdır. 

Sayın üyeler, ülkemiz kendini aniden ciddi bir krizin içinde (Körfez krizinin) buldu. Gü
neyimizde gelişen olaylar bizi büyük ölçüde etkiledi; ekonomik yönden etkiledi, siyasî yönden 
etkiledi. Güvenlik yönünden en sıkıntılı günlerin yaşandığı bu ortamda, güvenlik konularıyla 
ilgili yetkililer, Cumhurbaşkanının uygulamaya çalıştığı politikaları içlerine sindiremedikleri 
için istifa ettiler. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var Sayın Miski. 
ÖNER MtSKİ (Devamla) — Ekim ayının başında, Dışişleri Bakanı Ali Bozer, arkasın

dan, Millî Savunma Bakanı Safa Giray, 3 Aralık 1990 günü de, Genelkurmay Başkanı Sayın 
Torumtay istifa ettiler. 

Genelkurmay Başkanının, Millî Güvenlik Kurulunun tartışmalı toplantısından sonra isti
fa etmesini müteakip verdiği mesaj, son derece önemlidir. Dünkü ve bugünkü gazetelerde isti
fa ile ilgili bazı açıklamalar, endişemizin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Körfez krizi esnasında, Dışişleri Bakanlığı, gelişme
lerle ilgili olarak muhalefet partisi liderlerini bilgilendirmemiştir. Bugüne kadar sürdürülen bu 
teamülün devam ettirilmemesini bir eksiklik olarak görüyorum. Sayın Dışişleri Bakanının, bu 
eksikliği gidererek, bundan sonra muhalefet partisi liderlerini bilgilendireceğini ummak is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, Körfez krizinden ciddi bir biçimde etkilenmiştir. Türkiye'
nin, krizin çözülmesi için yaptığı katkılar, Körfeze asker gönderen ulusların yaptığı katkılar
dan hem askerî bakımdan hem de ekonomik bakımdan çok daha fazladır. Türkiye Irak ile or
tak sınırlara sahiptir; Körfeze gönderilen sembolik askerlerden daha fazlasını, kendi sınırlarını 
korumak için görevlendirmiştir. Bunun sağladığı askerî katkı, diğer ulusların sağladığı askerî 
katkılardan çok daha fazladır. Türkiye, Irak'a ambargoyu ciddi bir biçimde uygulayarak ge
rekli diğer katkıları da yapmıştır. Bu nedenle, Türkiye, sınırlarının ötesine hiçbir zaman asker 
göndermemelidir ve çıkacak bir savaşta Türkiye'deki NATO üslerinin kullandırılmayacağım 
açıkça belirtmelidir. Savunma amacıyla kurulu olan bu üsler ancak ve ancak Türkiye'ye bir 
saldırı olduğunda kullanılmalıdır ve Türkiye o zaman savaşa girmelidir. 
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Irak Savunma Bakanı Abbas'ın, iki gün önce yaptığı açıklamada, Türkiye'ye hiçbir za
man saldırılmayacağı sözü de verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Suudi Arabistan'la, Körfez ülkeleriyle ve diğer ülke
lerle adlî müzaheret anlaşmaları yapılmadığı için, Türk vatandaşlarının oradaki haklarını ye
ter düzeyde koruyamıyoruz. Bu anlaşmaların bir an önce yapılması sağlanmalıdır. Bunu, Dış
işleri Bakanlığından bekliyorum. Suudi Arabistan hapishanelerinde yüzlerce masum Türk genci 
nâhakk yere yatmaktadır; biz de burada, eli kolu bağlı, bir şey yapamaz durumda bekle
mekteyiz... 

Sayın milletvekilleri, Dışişleri mensuplarından çok büyük hizmetler beklemekteyiz; Tür
kiye'yi dışarıda en iyi bir biçimde temsil etmelerini, sanayimize ve ihraç mallarına pazar bul
malarını istemekteyiz; buna karşı, onların özlük haklarını vermekte yeterince cömert davran
mamaktayız. 

Bakanlık mensuplarının, gerek Türkiye'de ve gerekse yurt dışında bulundukları sırada al
dıkları maaşların yeniden düzenlenerek, günün koşullarına uygun bir duruma getirilmesini di
liyorum. 

Yine, Dışişleri Bakanlığında çalışanların (gerek yurt içinde gerek yurt dışında çalışanla
rın) konut sorunlarının da ciddî bir şekilde çözümlenmesinin yerinde olacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, son bir konuya daha değinerek sözlerime son vermek 
istiyorum. Dün yapılan bir basın toplantısında tran Dışişleri Bakanının söylediklerini bugün 
çok ciddî bir biçimde algıladım. Konunun ne derece doğru veya yanlış olduğunu bilmiyorum. 
Eğer doğru ise, Sayın Dışişleri Bakanından cevap bekliyorum, laik bir devlet olan Türkiye'ye 
yöneltilen sorulara, yöneltilen istemlere ciddî bir biçimde cevap verilmelidir. 

Bu düşüncelerle, bu anlayışla Yüce Heyete saygılar sunuyorum, bütçenin devletimize, mil
letimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı olsun istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sorum var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Soru sormak isteyen sayın üyelerin, adlarını bildirmelerini rica ediyorum. Sayın Bayazıt, 

Sayın Ağagil, Sayın tmamoğlu, Sayın Talay, Sayın Çorapçıoğlu, 
Başkan soru sormak isteyen sayın üye bulunmadığına göre, soru sormak isteyenleri tespit 

işlemi tamamlanmıştır. 
Sayın tstemihan Talay'ın yazılı müracaatı vardı. 
Buyurun Sayın Talay. 
M. tSTEMtHAN TALAY (tçel) — Sayın Başkan, sorularım şunlar: 
1. Sayın Bakan ilk göreve geldiği günlerde basına verdiği demeçte. "Dışişleri Bakanlığın

da personele ilişkin bazı düzenlemeleri yapacağım" demiştir. Sayın Bakan, Dışişleri mesleği
nin bir kariyer mesleği olduğuna inanmakta mıdır? Yapacağı değişikliklerle bu kariyer sistemi
ni değiştirip değiştirmeyeceği konusunda açıklamalar yapması mümkün müdür? 

2. Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Irak'a karşı her türlü yaptırımın uygula
masına izin veren kararını nasıl yorumlamaktadır? Bu kararı, Türkiye'nin savaşa girmesi için 
yeterli bir gerekçe oluşturmakta mıdır? 
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Amerika Birleşik Devletlerinin Körfezde bir savaşa girmesi, Türkiye'nin de savaşa girme
sini gerektirecek midir? 

Türkiye böyle bir sıcak savaşa girmediği takdirde, Amerika Birleşik Devletlerine bazı üs
leri kullandırma konusunda kolaylıklar sağlayacak mıdır? 

3. Sayın özal ile Başkan Bush arasındaki görüşme tutanakları Dışişleri Bakanlığına inti
kal etmiş midir? Bu tutanaklarda, Dışişleri Bakanından saklanacak, gizlenecek bazı düşünce
ler veya kararlar var mıdır? 

Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, bütün sorulan aldıktan sonra mı değerlendirme lütfedeceksiniz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayazıt buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın Maliye Bakanlığı zama

nındaki üslubuna benzeyen üslubunu dikkatle izledim. O zaman da enflasyonun düşeceğinden 
bahsederlerdi... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, siz tecrübeli bir parlamentersiniz... Yani, gerekçesiz, yorum
suz, nutuksuz sorun lütfen... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, sorum şu: Sayın Turgut özal'ın -uluslararası 
deyimiyle, Paris Yasası mı, Paris belgesi mi- imzaladığı belge Sayın Bakanın izahatından anla
dığıma göre, iç hukuk, Cumhurbaşkanına bu imza yetkisini ve o belgenin Türkiye için bağlayı
cı olabilmesi için, Cumhurbaşkanının imzasının bulunmasının iç hukuk bakımından şart ol
duğu anlamını çıkardım. Halbuki, Anayasının maddesi değişmemiştir. 

BAŞKAN — Efendim, sorunuza gelin lütfen. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, izah etmeden soru sorulur mu? 
BAŞKAN — Edemezsiniz efendim, içtüzük sarih, siz hukukçusunuz. İçtüzük, yorumsuz, 

gerekçesiz, kısa açık... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Soru sordurmayacak mısınız?... 
BAŞKAN — Sûru sordururum da, nutuk attırmam, istirham ederim... Bakınız, Sayın Talay 

dört soru sordu... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Niye soruya tahammül edemiyorusunuz? 
BAŞKAN — Efendim, bunu daha önce de söyledim, zatı âlinizin hüsnükuruntusu bu. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Anayasa maddesinin içeriğinin aynı olduğu söylendi. 
Şimdi soruyorum... 
BAŞKAN — Şimdi soruyorsunuz bakın... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — tç hukuk bakımından, Cumhurbaşkanının imzası zo

runlu ise, Helsinki Nihaî Senedinde sadece Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanının imzası bu
lunduğu için, o senet Türkiye Cumhuriyetini bağlayıcı değil midir? Eğer o senet bağlayıcı ise, 
Süleyman DemirePin imzaladığı, Sayın rahmetli Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığı zama
nında Helsinki Nihaî Senedinde Cumhurbaşkanının imzası olmadığı için bağlayıcı mıdır, değil 
midir? Eğer bağlayıcı değilse, bugünkü imzanın hukukî değeri nedir? 
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t kinci sorum: Sayın Bakan, Meclisin aldığı asker gönderme, -savaş ilanı ve sonra- asker 
gönderme kararını açıklarlarken, caydırıcılık faktörünü dile getirdiler. Hatırlanacağı üzere, ağus
tos ayında bir teklif getirildi. Teklifte, savaş ilanı, asker gönderme, asker kabulü hükmü vardı; 
ama, müzakereler sonunda sadece saldırı haline bağlayarak, Meclis bir karar aldı. Aradan on-
beş gün geçmedi, Sayın Turgut özal'ın burada yaptığı açılış konuşmasındaki tavsiyesi üzerine, 
Meclis, "savaş ilanını" metinden çıkardı; ama, saldırı şartına bağlı olarak da, asker gönderme 
ve kabul etme kararını aldı. Aradan geçen onbeş günlük süre içinde hangi zorunluluk veya cay
dırıcılık imajını yaratacak, caydırıcılık gücünü sahneye çıkaran hangi bağlamlar cereyan etmiştir 
ki, Sayın Turgut özal, yaptığı konuşmada bu tavsiyeyi Meclise iletmek zorunluluğunu hisset
miştir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Ağagil, buyurun efendim. 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sayın Başkan, kendilerinin (Dışişleri Bakanının) konuşma

larını içeren kitabın 14 üncü sayfasında, Sayın Bakan, Yunanistan'ın, AGİK görüşmeleri sıra
sında Limni, Midilli, Sisam ve Sakız Adalarının silahlandırmayı hukukî bağlamda bağlayabil
mek için ilişkilerde bulunduğunu söyledi. Gene aynı AGİK zirvesinde imzalanmış olan bir an
laşmaya göre, imzaya taraf Ülkeler, bundan böyle, birbirlerine hiçbir şekilde silahla ve kuvvetle 
tecavüzde bulunmayacaklar, aralarındaki bütün sorunları müzakereler yoluyla çözeceklerdir. 
Bu şekilde olduğuna göre, fiilen silahlandırılmış Limni Adalarının bu silahlandırma şeklinde
ki girişimler, NATO belgelerine daha evvelce girmişken, şimdi buna göre, acaba bizim ülkemiz 
dış politikası bakımından konuyu nasıl hallettiriyor? Olanak içinde görüyorlar mı? 

İkincisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin son almış olduğu 668 sayılı karar, Bir
leşmiş Milletler Yasasının 7 nci bölümüne göre alınmıştır. Bu karar alındıktan sonra, bir Bir
leşmiş Milletler gücü kurulmasını ve Birleşmiş Milletler gücüne alınacak kuvvetlerin toplan
masını amir ilave maddeler de içerir. Bu yapılmadığına göre, Birleşmiş Milletler kuvveti orada 
olmadığına göre, oradaki kuvvet sadece Amerika Birleşik Devletlerinin kuvvetidir hukuken. 
Biraz evvel, kendileri, izahatları sırasında, uluslararası hukukun bizler için geçerliliğini de an
lattılar. Bu koşullar altında, Türkiye Büyük Millet Meclisinden alınmış olan yetkiye göre kör
feze kuvvet göndermemiz olanaklı mıdır hukuken? SEtA Antlaşması gene elvermediğine göre, 
aynı gerekçelerle yabancı ülkelerin üslerimizden yararlanması -kuvvet davetinin Hükümetçe alın
mış olan yetkiye rağmen- olanağı var mıdır milli uluslararası hukuka göre? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Sayın tmamoğlu, buyurun. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, 4 ay evvel yazılı olarak verdi
ğim bir soruya somut cevap alamadığım için, şimdi tekrar Sayın Bakanın cevaplandırması için 
soruyorum. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizden, Bulgaristan üzerinden ülkemize gelenlere, Bulgaris
tan'a girişlerinde zorunlu olarak 20 Mark karşılığında Bulgar Levası verildiği ve bu paranın 
Bulgaristan'da harcanmasına da izin verilmediği yurda gelen işçilerimizce ifade edilmektedir. 
Bu husus doğru mudur? Bulgaristan'ın demokratikleştiği ve aramızın da düzeldiği ifade edilen 
bir sırada bu konu üzerinde duruldu mu? Müsbet sonuçlar alınabilir mi? 

Cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tmamoğlu. 

Sayın Çorapçıoğlu, buyurun. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, yüksek delaletlerinizle, Sayın 

Bakandan, şu sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Sayın Bakanın okudukları Viyana Belgesinde, bahsi geçen devlet Başkanı ve hükümet baş
kanı tabirleri, başkanlık sistemiyle idare edilen ülkelerde imzaya yetkili olan, mesela Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı ve parlamenter demokrasi sistemiyle idare edilen, mesela Türkiye 
gibi ülkelerde, imzaya yetkili bulunan Sayın Başbakanımız gibi kişilerin, tek tek ve ayrı ayrı 
yetkili bulunduğunu mu; yoksa sonuç itibariyle her ikisinin de imza yetkisi olduğunu mu ifade 
etmektedir? Buradaki hukukî tabir neye delalet etmektedir? 

Bu sorunun cevabına göre, eğer Türkiye Cumhuriyetinin gerek iç ve gerek dış hukuka na
zaran, gerek Cumhurbaşkanlığı makamında oturan sayın zatın ve Türkiye Cumhuriyeti Baş
bakanı olan zatın teker- teker imza yetkisi bulunduğuna göre, niçin her ikisi birden Paris'teki 
belgeyi imza etme lüzumunu hissetmişlerdir? 

Türkiye Cumhuriyetinden başka, zannediyorum 34 devletin de iştirak ettiği bu Paris top-
Iandısında, Türkiye'den başka bir devletin iki temsilcisinin imza ettiği bir belge var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 

Sayın Bakan, sorulan isterseniz sözlü, isterseniz yazılı cevaplandırabilirsiniz, takdir sizindir. 
Buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; soru sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Soruların bazılarını, müsaadenizle şi
fahen bazılarını yazılı olarak cevaplandıracağım. 

Sayın Talay, "Dışişleri mesleği kariyer mesleği midir, inanıyor musunuz" diye sordu. Ka
riyer mesleğidir. Sual cevaplandırılmıştır. 

Kariyer mesleği olmasını değiştirecek düzenlemelerin yapılması söz konusu değildir. Dü
zenlemeleri yaparız, daha net anlarsınız efendim. 

"Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyinin Irak'a karşı yaptırım uygulanmasıyla il
gili karara ne diyor?" Biraz önce arz ettim; Irak'ın Kuveyt'i işgalini ve ilhakını Türkiye kabul 
etmiyor. Türkiye, bu olayın ortadan kaldırılmasını, 2 Ağustos öncesi şartların teessüs ettiril
mesini istiyor. Dolayısıyla, bu işi yapmak, ırak'a bu işi yaptırmak için alınacak her türlü ted
birleri de müspet bir şekilde karşılıyor; alınan bu kararın, Irak'ı, sağduyusu galebe çalarak 
oradan çekilmeye icbar edeceğine inanıyor ve temenni ediyor. 

"Amerika'nın savaşa girmesi Türkiye'yi savaşa sokar mı, yeter midir? Hayır, değil. Ame
rika girer, Türkiye girmez. İlla "Amerika giriyor" diye, Türkiye'nin de girmesi söz konusu de
ğildir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı gayet açıktır. Kararı okursanız mutlaka 
anlayacaksınız. Bir de, tabiî ki, 51 inci madde vardır. 51 inci maddenin de içeriğini siz herhalde 
çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla, cevabı, sualin içinde mündemiçtir. 

Arz ederim. 

Bush ile özal görüşmesinde Dışişleri Bakanından saklanan herhangi bir husus yoktur. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Belge var mı? 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Vardır. 
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Sayın Bayazıt herhalde benim açıklamamı yanlış anladı. Ben açıklamamda, Viyana Belgesi Cum
hurbaşkanlarına, devlet başkanlarına ve başbakanlara, ilave bir izin almaksızın uluslararası ant
laşmalara imza koyabileceklerini söylüyor dedim. Cumhurbaşkanı bir antlaşmaya imza atmazsa, 
bu antlaşma geçersiz demek değildir bu. Teker teker atarlar veya müştereken atarlar. Dolayı
sıyla, Sayın Demirel'in imzaladığı belgenin bağlayacı olmaması da söz konusu değildir. 

ÖNER MtSKt (Hatay) — Yani, gereği yok. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) —• İkinci imza. tç hukuk gerektiriyor mu Sayın Bakan? 
DIŞtŞLERÎ BAKANI AHMET KURTCEBE ALFTEMOÇÎN (Bursa) — Efendim, müş

tereken veya münferiden imza atabilirler. Siz hukukçusunuz; yapmayınız efendim, yapmayınız 
değerli milletvekilim... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hangi şeye dayanıyor?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Şeyini bilmem; 

ama, siz herhalde şapıyorsunuzdur... (Gülüşmeler) 
Efendim, tabiî ki, biraz önce söylediğim gibi, gelişmeleri sürekli olarak takip ediyoruz, 

izliyoruz. Biraz önce kürsüde arz ettim, savaşın nasıl, hangi şartlar altında ve hangi hukuk 
kurallarına göre açılacağı ortadadır. Tabiî ki, politikalarımızın içinde, bir taraftan gerekli sa
vunma önlemlerinin alınması vardır, bir taraftan da caydırıcılık faktörü de önemli bir faktör
dür; ama politikalar sadece birisi veya diğeri üzerine inşa edilmez. Politikalar bütün bunları 
ihtiva eden bir manzumedir. 

Sayın AğagiPe, fevkalade teknik sualler sorduğu için yazılı cevap arz edeceğim müsaade 
ederseniz Sayın Başkanım. 

Sayın tmamoğlu'nun yazılı cevabı yolda olduğu için, zaten kendisi biraz sonra alacaklar 
cevaplarını. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Geldi zaten... Somut cevap istiyorum. 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, ceva

bınızı almışısınız. Eğer, aldığınız cevaptan mutlu değilseniz, size, müteakip göndereceğimiz ce
vapla herhalde daha aydınlanmış olacaksınız. Sizi aydınlatacağız efendim. 

Sayın Çorapçıoğlu'na da bu çok değerli suallerinin cevaplarını yazılı olarak göndereceği
mi arz ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmış bulunmaktadır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

1. — Dışişleri Bakanlığı 1991 Malî Yûı Bütçesi 
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Prog. 
Kodu 

101 

111 

112 

900 

1991 Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Dış Politikanın Yürütülmesi 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Dış Temsil Görevlerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

Bölüm 
Program 
86 380 000 000 

139 975 000 000 

503 761 000 000 

71 196 000 000 

801 312 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Dışişleri Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesmhesabı 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 1989 malî yılı kesinhesabının bölmülerine geçilmesini oy

larınıza sönüyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

1989 Yılı Dışişleri Bakanlığı 
A — CETVELİ 

Prog. 
101 

111 

112 

900 

990 

Açıklama 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN-Kabul edenler... Bmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Dış Politikanın Yürütülmesi 
BAŞKAN-Kabul edenler... Bmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Dış Temsil Görevlerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN-Kabul edenler... Bmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN-Kabul edenler... Bmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
özel Öde. ilişkin Hiz. Yü. 
BAŞKAN-kabul edenler... Bmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplam 

23 376 890000 

52 643 570000 

209 313 019000 

40 356 700000 

4 500 000000 

Toplam 
harcama 

22 939 658 193 

47 275 748 225 

202 115 259 956 

39 363 418 162 

2 023 938 246 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

--

2 476 061 754 

İptal edilen 
ödenek 
437 231 807 

5 367 821 775 

7 197 759 044 

993 281 838 

GENEL TOPLAM 330 190 179 000 313 718 022 782 2 476 061 754 13 996 094 464 
BAŞKAN-Kabul edenler... Emeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 338 — 



T.B.M.M. B : 49 15 . 12 . 1990 O : 2 

Dışişleri Bakanlığı 1989 malî yılı kesinhesabı, bütün bölümleriyle kabul edilmiştir. 
Böylece, Dışişleri Bakanlığı 1991 Matî Yılı Bütçe Kanunu Tasarası ile 1989 Malî Yılı Kesin-

hesap Kanunu Tasarası kabul edilmiş bulunmaktadır; hayırlı olmasını temenni ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI 

1. — KÜttûr Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Kültür Bakanlığı Bütçesi ve kesinhesa-
bının görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet Yerlerini almıştır. 

Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahıslan adına söz almış bulunan sayın üyeleri 
sırasıyla okuyorum: 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına tçel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar, Bilecik Mil
letvekili Sayın Tayfur Ün; Doğru Yol Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Alâattin 
Kurt; Anavatan Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Mehmet Şimşek, Artvin Millet
vekili Sayın Bahattin Çaloğlu. 

Şahısları adına; lehinde, Konya Milletvekili Sayın Ziya Ercan, Konya Milletvekili Sayın 
Kadir Demir; aleyhinde, Mardin Milletvekili Sayın Adnan Ekmen, Malatya Milletvekili Sayın 
İbrahim Aksoy. 

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına tçel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Sağlar. (SHP sıralarından alkışlar) 
Süreyi 30 • 30 mu taksim ettiniz? 
DURMUŞ FtKRt SAĞLAR (tçel) — 40 - 20 efendim. Ben 40 dakika konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağlar. 
SHP GRUBU ADINA DURMUŞ FtKRt SAĞLAR (tçel) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Din düzenine dayalı feodal Osmanlı toplumundan, çağdaş bir cumhuriyet kurma ve ulus

laşmaya geçiş süreci, kültürün ve kültürel sorunlann üzerindeki tartışmaları aralıksız sürdür
müştür. Kültür, toplumun zaman içinde biriken uygarlığıdır, tnsanın, içinde yaşadığı ortamla 
uyuşma ve çatışma sürecinde yarattığı bilgi, düşünce, sanat, teknoloji, değerler, davranışlarla 
gelenek ve görenekleri kapsayan bir bütündür; toplumun belli bir yaşam biçimidir. 

Kültürün, bir yandan, toplumsal olarak öğrenilip yeni kuşaklara devredilirken, öte yan
dan, toplumdaki değişmelerden etkilenen sürekli bir oluşum olduğunu bilmekteyiz. Kültürü, 
gelişme çabalarında maddî ve manevî üretimi yan yana götüremediğiniz sürece, başarılı olma
nız mümkün değildir. Çünkü, kültür, bilgiye, düşünceye, teknolojik gelişmeye ve üretmeye bağ
lıdır. Kültürü yaratan insandır, tnsanın yaratıcılığı, özgürlük ve eşitlikle sağlanabilir, özgürlük 
ve eşitlik, birey ve toplum, birbirlerine karşı olan değil, birbirlerini bütünleyen kavramlardır. 
özgürce sorgulayan birey, sağlıklı bilgiye ulaşabilir ve gelişmeye açık olur. Toplumlar ailesi içinde 
yer alabilmek, onlarla bir arada olabilmekle mümkündür. Bilgide, düşüncede, teknolojide, top
lumlar tarafından kabul, evrenselliği oluşturur. Evrensellik yakalanmadığı takdirde, çağdaş
laşma da olamaz. Uluslararası ilişkilerin sağlıklı kurulması için de evrensel kültürün yakalan
mış olması gerekir. Tıpkı, demokrasi anlayışı, insan hakları, hukuk üstünlüğü gibi... 
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Demokrasi, sadece seçme-seçilme hakkı değildir. Çağdaş bireyin mutluluğunu arama hak
kını veren akılcı bir kültür olmuştur. Gelişmiş kültürün temelinde bilimsellik ve demokratlık 
vardır. Gerçekçi ve özgür nitelikte olan kültür, doğal olarak laik bir anlayış getirecektir. 

Böyle temel niteliklere sahip evrensel külüre varabilmek, geçmişin tarihinde saptanıp kal
makla değil, geleceğe yönelik olmakla mümkündür. Tarihi yadsımadan, geleceğe dönük, dina
mik, atılımcı, yaratıcı, yenilikçi bir politika ile evrensel olunabilir. 

Evrenselliği yakalamak, ulusal kültürün temel ihtiyacı olan bilim ve teknolojiyi üretecek 
ve kullanacak nitelikli insan yetiştirmeyi hedef almakla mümkündür. Dışarıdan teknoloji ala
rak gelişme olamaz. Asıl yapılacak olan, bilimsel bilgiyi üretecek eğitim sistemini geçekleştir-
mektir. Ulusal kültürün, salt, geçmiş, örneğin 13 üncü Yüzyıla olan hayranlıkla, şoven ve bağ
naz düşüncelerde kalarak; Osmanlının çöküşünü, Batılılaşmaya bağlayan kafalardaki yorumuyla 
çağdaşlaşması mümkün değildir. 

Kültür, bir süreçtir, dolayısıyla, her geçen sürede üretilen, bir önceki birikimin üzerine ko
nur. Bir toplumun nitelikleri ve değer yargıları, kendi özelliğini meydana getirir. Bu, kuşkusuz 
önem taşır. Ancak, daha da önemlisi, diğer uluslar tarafından nasıl algılandığıdır. Eğer, nite
likleriniz ve değer yargılarınız, çağdaş bazı unsurları içermiyorsa, o takdirde, ne olursanız olu
nuz, uluslar arasında evrensel bir kabul göremezsiniz. 

Ulu önder Atatürk, bu gerçeği en ince ayrıntılarına kadar görmüş ve Türkiye Cumhuriye
tini kurarken, ulusal kültürümüzü çağdaş ülkelerin kültür düzeyinin üzerine çıkarmayı hedef
lemiş, çağdaş niteliklerin toplumda yer alması doğrultusunda çaba göstermiştir. 

Ulusal kültür politikası, kendini beğenen insanların yetiştirilmesine yönelik olmamalıdır; 
insancıl olmalıdır, insanî nitelikler taşımalıdır. Ulusal kültür; sevgi, barış, kardeşlik, özgürlük, 
demokrasi, haklar, laisizm unsurlarını taşımalıdır. Ulusal kültür, Allah aşkına, şeyhi adına ço
cuğunu kesen babaları yetiştirmemeli, Orta Asya'da kılıç kullanan atasına özenerek, düşünen, 
konuşan, üreten kardeşini, arakadaşını, öğretmenini, yazarını, bilim adamını öldürmeyi öğret-
memelidir. 

Sayın milletvekilleri, insanın özgürlüğü, eşitliği, yaratıcılığı ve güzeli bulma hedeflerinin 
gerçekleşmesinde kültür ve sanat etkinlikleri önemli araçtır. Yaratılan kültür ve sanat, halktan 
destek almalı» halkın malı olmalıdır. Kalıcılığı ve gelişkenliği ancak bu şekilde oluşabilir. Top
lum ile sanatçı, yazım ve kültür adamı, karşılıklı üretken bir ilişkiye girmeli, sadece, sanatçının 
topluma yönelmesi değil, toplumun da sanatçıya yönelmesi gerekmektedir. 

Bu yaklaşımla oluşan ilişkiler, toplumları, güçlü ulus yaparlar. Ulusal kültürün gelişmesi 
ve evrenselleşmesi, insanın özgürce yaşaması ile mümkündür. Üreten insan, hakça bölüşmeli, 
gelişmeli ve tekrar üretmelidir. Devlet, bu düzeni sağlayıcı unsurdur. Devlet, özgürlükçü, sos
yal, sömürüşüz, demokratik bir düzen kurduğu zaman çarpık toplum kuralları değişir. 

Kültür düzenlemelerinin önündeki engeller kalkarsa, insanın insanca yaşamasını sağla
yan; yani, çağdaş bir konutta oturan, işi olan, aşı olan, çocuklarının eğitim sorunu olmayan, 
sinemaya giden, tatil yapan, kitap alan, sosyal güvencesi bulunan, özgürce düşünen, farklı dü
şündüğü için işkence görmeyen, haklarına saygı duyulan, örgütlenme çarkı içerisinde, sevinçli 
bir yaşam biçimi oluşturulur, yani demokrasi kurulur. 

Oysa, ülkemizde olmayan, çoğulcu demokrasidir. -
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Şayet bugün, ülkemizi, toplumun çoğunluğunun istemediği, halka karşı bir iktidar yönet
meye devam ediyorsa, ülkenin kurumları ve bireyleri, Cumhurbaşkanına, "Alışamadık, git" 
diyorsa, toplumsal saygısızlık, nefrete dönüşmüşse, yönetenlerin vurdumduymazlığı, kişisel çı
karları içinse, devlette yolsuzluk, usulsüzlük almış başını yürümüşse, bunlar, demokrasi kültü
rü üzerinde oluşturulan baskılardan ötürüdür. Düşünemeyen, sorgulamayan, yüksek sesle so-
ramayan, susan insan tipi yaratılmak istendiğindendir. "Demokrasiyi özümseyebilmek için, de
mokrasi kültürümüz yok" bahanesi, ulusal kültürün çağdışı yorumlarından kaynaklanmakta
dır. Ulusal olması, demokratik olması gereken kültür politikasına, siyasî iktidarlar, kendi dü
şünceleri doğrultusunda yön vermeye kalkarlar, belli sınıfların çıkarı için, belli bir düşünceyi 
kültürümüz diye zorla kabul ettirmeye çalışırlarsa, o toplumda çoğulcu demokrasiden söz ede
mezsiniz. tnsan hakları ve özgürlükler olmaz. Bilimsel bilgi, sağlıklı düşünce, sevgi ve barış 
olmaz. 

Toplumumuzun, insanlığa ışık veren evrensel Mevlanalara, Yunus Emrelere, Pir Sultan Ab
dallara, Hacı Bektaşi Velilere, Karacaoğlanlara sahip olması, bir zamanlar, hoşgörülü, adil, 
bağışlayan ve sayan bir yönetim anlayışımızın bulunması, bugün bizi, çağdaş unsurları taşıma
yan bir toplum damgası yemekten kurtaramaz. 

Türkiye, şimdi, diğer uluslar tarafından devamlı sorgulanıyor ve dışlanıyorsa, toplumu
muz da bundan inanılmaz derecelerde zarar görüyorsa, bu politikayı ve bu yöneticileri mutla
ka değiştirmeliyiz. 

Böylece, gerçek özelliklerimiz olan ve yüzyıllardır yaşattığımız temel hak ve özgürlüklere 
saygımız ortaya çıkacak, hak etmediğimiz konumdan kurtulacağız. 

Siyasal ve ekonomik gelişmişlik, kültürel sorunların çözümü ile mümkündür. Çağdaş kültür, 
siyasal bilinçlenmeye ve ekonomik gelişmeye yol açar. 

Sayın milletvekilleri, kültür, üzerinden baskılar kalktıkça gelişir. Ancak, baskı kurmak 
da, süreç içerisinde etkili değildir. Çünkü, çağımızın gelişmiş kitle iletişim araçları, gelişimle
rin, değişimlerin önündeki sınırları kaldırmaktadır. İnsanlığın, düşünce üretimi zenginliğin
den yararlanmasını sağlamaktadır. 

12 Eylül, siyasal gelişmeyi durdurmak, ekonomik bağımlılığı gerçekleştirmek için, ilk ola
rak, kültürel yaşamımıza darbe vurmuştur. Kültürel gelişmenin, düşünen, konuşan, haklarına 
sahip çıkan, özgür insanlar yaratacağı; baskıcı ve çıkarcı anlayışların karşısında olanların ço
ğalacağı bilinci ile, kültürlü insan üzerinde büyük baskılar yapıldı. Sanat, düşün, ve bilim adam
larının düşünce özgürlükleri ellerinden alındı. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir şekil
de, sanat eserleri suçlu bulundu, sanatçılar, düşün ve bilim adamları hapislere atılıdı, yurt dışı
na gönderildi, vatandaşlıktan çıkarıldı; kimileri de hasta yataklarında ölümlere mahkûm edil
di; filmler, kitaplar yasaklanıp yakıldı, gazeteler kapatıldı. 

Halkın, egemenliğine koşulsuz sahip çıkma istemi, demokrasi, hak ve özgürlükler, emper
yalist güçlerin ve işbirlikçilerinin işine gelmedi. 12 Eylülcüler, sömürü düzeninin, gelişkin ay
dın bireylerce reddedileceği bilinciyle, yeni bir birey tipi ile şekillenmiş bir toplum yaratma gayreti 
içerisine girdiler. Anadolu kültürünün zenginliği ile oluşan ulusal kültürümüzdeki çağdaş ni
telikleri yok edici, körükörüne eskiye bağlı, Türk-tslâm sentezinin heybeti tekrar dillendiril-
meye başlandı. 
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Atatürkçülük adına, Atatürk kültür devrimleri yok edildi, askıya alındı. Vurdumduymaz, 
tüketen, çıkarcı; düşünmeyen, üretmeyen yoz bir kültür politikası pompalandı. Değer yargıla
rında geriye doğru değişiklikler,' yenilik olarak verilmeye çalışıldı. Tarihte kalmışlığın "büyük
lük," şeriat kurallarının uygulanmak istenmesinin "yücelik" olduğu düşüncesi yaygınlaştırıl
dı. Böylece, demokrasinin askıya alınmasına, belli bir süre, tepkiler gelmesi önlendi; ancak, 
bilgi ve istem birikimi olan insanımız başkaldırdı ve giderek haklarını ve özgürlüklerini alma 
yolunda, hesap sormak için ciddî demokrasi kavgası verdi. 

Tabiî olarak, bugünkü iktidar, özgürlüklerden, demokrasiden, insan haklarından, gelişen, 
yaratan insandan korkmaktadır. Bu korku, İktidarın kültüre bakışını çarpıtmış, gelişmesini 
engellemiş, dondurmuştur. Kültürel etkinlikler, belli bir kesimin yararlanacağı hale getirilmiş, 
halktan soyutlanmış böyle bir politika ile, çağdaş, uygar bir ülke olmamız mümkün müdür?.. 

Sayın milletvekilleri, insan, okudukça bilgili olur; bildikçe düşünür; düşündükçe üretir. 
Tüm bunları yapabilmek için, önce, özgür olmalıdır. Günümüzde, insanlar, yaşam boyu öğ
renmek zorundadırlar, öğrenilen bilgiler, bir süre sonra, yeni, gelişen bilgilerle desteklenmeli
dir. Bilimsel teknolojik gelişme, kol gücünün yerine beyin gücüne gereksinim duyuyor. 

Beyin gücü, çağa ayak uydurabilmek için, devamlı okumayı, araştırmayı, incelemeyi ge
rektirmektedir. Oysa, eğitim sistemimiz, çağa ayak uyduracak bir şekilde değildir; okuma ve 
düşünme alışkanlığını vermemektedir. Bilimsel yönü, bizzat eğitim ile ilgili bakanlar tarafın
dan tartışılan bir sistemle, yüzü, Arabistan'a dönen bir anlayış içinde, ülkemizin geleceği olan 
çocuklarımıza çağdışı bir eğitim verilmektedir. Paralı eğitim, öğretmensizlik, gençlerimizin eğitim 
eşitliğini bozmaktadır. YÖK ile, özerk, düşünen, bilime dayalı ünivesiteler yok edilmiş, bilinçli 
bir şekilde, insan, köreltilmeye çalışılmaktadır. 

Okuma-yazma oranı en düşük ülkeler arasında olan Türkiye'nin, ne garip tir ki, kâğıt fi
yatları, gelişmiş ülkelerdeki fiyatlardan çok yüksektir. 1983 yılında topu 119 bin lira olan gaze
te kâğıdı, 1990 yılında 1 milyon 840 bin liraya ulaşmış, 1989 Ocak ayında yüzde 61 zam yapıl
dığı halde, 14 ay sonra yüzde 238 oranında bir zam daha yapmaktan kaçınılmamıştır. 

İstanbul'da yapılan bir araştırmada, ailelerin yüzde 30'unun, evlerine hiç günlük gazete 
almadıkları belirlenmiş; yine, İstanbul'da, ailelerin yüzde 62'sinin, evlerine, çocuklarının ders 
kitaplarından başka kitap girmediği belirlenmiş, görülmüştür. 

Durum böy ley eken, gazete, dergi ve kitap üzerindeki KDV, 1 aralıktan itibaren yüzde 6'ya 
çıkarılmış, 1 haziranda ise yüzde 8'e çıkarılacağı açıklanmıştır. Oysa, gelişmiş ülkelerden İngil
tere, İsviçre ve İtalya'da KDV yoktur. Anketlere göre, gazete okuma; kitap, dergi satın alma 
alışkanlığı, alt gelir gruplarında çok düşüktür. Böylesi bir durumda, KDV'nin artırılması dü
şündürücüdür. 

Şimdi sizlere bazı çarpıcı örnekler vermek istiyorum: Türkiye'de 1000 kişiye düşen gazete 
sayısı 60 iken, Batı Avrupa'da 500'dür. Bir Fransız, Türk vatandaşından yüzde 77 daha ucuza 
gazete almaktadır. 1983-1990 döneminde gazete fiyatları 33 kat artarken, asgarî ücret 13 kat 
artmıştır. 1985 yılında basılan kitap sayısı 6 741 iken, 1988'de 6 101'e düşmüştür. 1981'd e bası
lan temel bilim kitapları 220 adetken, 1988'de 136'ya inmiştir. Temel bilimlerdeki periyodikler 
1981'de 157 iken, 1988'de sadece 15'tir. 

Günde bir gazete, ayda bir dergi alan ve ayda bir kere sinemaya giden, başkaca kültürel 
faaliyetleri olmayan asgarî ücretli 4 kişilik bir ailenin kültür harcaması, ücretinin yüzde 21'ini 
bulmaktadır. 
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Bu veriler göstermektedir ki, ücretlinin kültür harcaması yoktur, tşin ilginç yanı, bugün
kü İktidar, Türk-tslam kültüründe "israf haramdır" derken, kamuda israf görülmemiş düze
ye çıkarılmış, lüks tüketim körüklenmiştir. Üretmeden tüketen yeni bir tabaka oluşturulmuş
tur ki, bu tabaka, millî gelirin önemli bir bölümünü elinde tutmaktadır. Böylelikle, bu döneme 
"Rantiyeler devri" denilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kültür Bakanının, konulara genel olarak yaklaşımı, daha çok, eği
timle de ilgili bakanlığa yakışır görünümdedir ve sürekli olarak bilgiden, bilgisayardan söz et
mektedir. Ülkemize, kurumlarımıza bilgisayarın girmesiyle birçok sorunun kökten çözüleceği 
söyleniyor. Kuşkusuz, bilgi, bir ülkenin en temel teknolojilerle halkın hizmetine sunulması ge
reken temel gereksinimlerinden biridir. Bunun, daha ileri teknolojilerle, halkın hizmetine su
nulması çok yerinde bir istek ve girişim; ama, bu, Kültür Bakanlığının birinci ve tek görevi 
olmamalıdır. 

Türkiye gibi, binlerce yıllık bir kültür mirasının üzerinde yaşayan ve birçok azınlık kültü
rünü de kapsayan bir ülkenin kültürel konumunun saptanması, Bakanlığın ilk uğraşı olmalı
dır. Kaldı ki, bu çok sesli kültür varlığı, Türkiye'nin büyük şansıdır, Batılı ulusların, varmak 
için ciddî çabalar harcadıkları bir aşamadır, örneğin, tüm Avrupa içinde Berlin'in ayrı bir ye
ri, ağırlığı vardır. Salt, çokuluslu bir kültürel yapıya sahip olmanın ağırlığıdır bu. önemli olan, 
bu farklı kültürlerin, birbirleriyle ilişkileri içerisinde zenginleşerek çoğalmasını, tüm ulus için 
besleyici bir kaynağa dönüşmesini sağlamaktır. Bu farklı kültürlerin, kişiliklerini yitirmeden 
gelişerek, bir arada yaşayabilmelerine ilişkin projelerin oluşturulması, uygulamada, Kültür Ba
kanlığının destekleyici olması önemli bir görevdir. Çağdaş insanın en belirli özelliği olan çok
sesliliğe, farklı olana, hoşgörüyle bakabilmek ve saygıyla yaklaşabilmek ilkesi, öncelikle, ülke
mizde yaşayan kültürel varlıklara yaklaşımda kendini göstermelidir. 

Doğrusu, ülkemizin kültürel görüntüsü giderek daha kötü bir fotoğrafa dönüşmektedir. 
Pencerenizden baktığınızda, bırakın küçük kentleri, büyük kent sokaklarının bile tuhaf bir şe
kilde değişerek, bundan 10 yıl öncesi sokaklara hiç de benzemeyen bir görünüme dönüştüğü
nü görürsünüz. Toplumun en dinamik ve ileri güçlerini oluşturan üniversitelerde bile, bir sayın 
bakanın ifade ettiği şeklide, kendinizi sanki bir Arap ülkesine gitmiş gibi hissedersiniz. Toplu
mun büyük bir çoğunluğuysa, son on yılda, köşeyi dönme kültürünün boş verici lümpen insan 
üslubunu benimsemiştir. Ne yazık ki, bu tip insan örneklemesi yönetimlerce yapılmakta, âde
ta, insanlar bu yola teşvik edilmektedir. Yeni toplumsal değer yargıları, kökten değişme süreci 
içerisine girmiştir. Bazı kavramlar hızla kaybolmakta; ancak, yerine sağlıklı değerler önerilme-
diğinden, hızlı bir çöküş yaşanmaktadır; bunun adı kültür erozyonudur. Ne yazık ki, kültür 
erozyonu, toplumun hemen her kesiminde süratle yayılmaktadır. Programsız, çarpık kentleş
menin de getirdiği zorlamalarla erozyon hızla ilerlemektedir. Moda paradır, güçtür, nereden, 
riasıl gelirse gelsin, moda, okumamaktır, düşünmeden yaşamaktır. 

Ülkeyi yönetenler, "malı götürdük" diye beyanat vermekte, konuşmalarını 100 kelimeyi 
geçmeyen sözcük dağarcıklarıyla sürdürmekte, Red-Kit okuyarak kültürünü artırmaktadır. Şimdi, 
kültür panoraması böyle olan bir ülkenin asıl sorunu bilgisayar çağına geçiş hızı mıdır? Bir 
ev düşünelim ki, çocuklar Kur'an kursundan gelip, arabesk müzik dinleyerek bilgisayarla ders 
çalışıyorlar. Yani, şimdi, Sayın Bakana göre bu durum, Kültür Bakanlığının başarısı olarak 
mı değerlendirilecektir?.. 

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığının son yıllarda, her fırsattan yararlanarak varlığını 
duyurmaya önem verdiği, kanun hükmündeki kararnamelere ve yaratılan fonlara dayanarak 
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etkinliklerini çoğaltıp yaygınlaştırmaya çalıştığı görülmektedir. Sayın Bakan, birbirlerini izle
yen törenler ve şenliklerde, kendine özgü bir yaklaşımla, kültür anlayışını ve izlenen politikayı 
sergilemekte; kısa aralıklarla, toplantılar, şuralar, kurultaylar düzenlemekte, buralarda birta
kım kararlar alınmaktadır. Bunların, kültür yaşamımıza bir canlılık ve renklilik getirdiğine kuşku 
yoktur. Dahası, sorunların ortaya çıkması ve çözüm yollarının saptanabilmesi için, bu girişim
lerinin yararlı olduğu da yadsınmaz. Ancak, bunların takibi önemlidir örneğin, tiyatro kurul
tayı ne sonuçlar getirdi? Yoksa, amaç, Birinci Dil Kurultayında oldubittiye getirilmek istendiği 
gibi, bugünkü ABC'de değişiklik yapma girişimlerine hizmet etmek midir? Yeryüzündeki Türk
lerin tek bir ABC kullanması ve Türkçenin Birleşmiş Milletlerde kullanılan diller arasına so
kulması, özlenen ve alkışlanacak girişimler. Ancak, 1928'den bu yana kullanılan bugünkü ABC'
de değişikliği önceden kabullenmek neden? Hem Anayasanın "İnkılap kanunlarının korunması" 
başlıklı 174 üncü maddesi, 1 Kasım 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbi
ki Hakkındaki Kanunu da kapsayacak, sonra, Cumhuriyetin Kültür Bakanlığının düzenlediği 
Dil kurultayında, bu ABC'nin değiştirilmesi yolunda karar alınacak... Olacak şey değil bunlar. 

Aynı kurultayda alınan ilginç bir karar da, millî kültür değerlerinin anlaşılmasını sağlaya
bilmek için, liselerin birinci sınıflarından başlayarak, Osmanlıca derslerinin konulması yolun
da. Millî Eğitim Bakanlığına ulaştırılması istenen bu karara, ne dense, kurultayın sunuş bildir
gesinde yer verilmemiş, Kültür Bakanlığının etkinliklerini içeren ve üyelere dağıtılan kitapta 
da buna değinilmemiştir. Ne var ki, kurultayda, büyük oy çoğunluğuyla Osmanlıcaya dönüş 
önerilmektedir. Kurultayın böylesine kararlar almasına asıl olanak veren de, Bakanlıkça sapta
nan, çağrılan üyeler ve ön çalışma diye daha önceden hazırlatılan raporlardır. Bu çabalar, İs
tiklal Marşının melodisinin değiştirilmesi, tarihî Türk marşları korosu kurulması, her ile bir 
mehter bölüğü oluşturulması düşünceleriyle bağdaşınca, ince bir Şark kurnazlığıyla, yenileş
me ve çağdaşlaşma adına, geriye dönüş kokularını yaymaktadırlar. 

önemli olan, Bakanlığın, çok değişik biçimlerde tanımlanan kültür kavramında ağırlığı 
hangi öğelere verdiği, izlediği kültür siyasasında yönlendirici yani, tek merkezden yönetici mi; 
yoksa, destekleyici mi bir rol üstlendiğidir. 

Bu açıdan bakıldığında, ekonomide tam bir liberalizmden yana olan ANAP İktidarının, 
eğitim ve kültür alanında bunun aksine bir yöntem izlediği kolaylıkla saptanmaktadır. Ulusal 
kültürden söz edilirken, dile getirilen, özendirilen örnekler, Türk-tslam sentezi içinde kalmak
tadır. Sayın Bakan şunları söylemektedir: 

"Millî Kültürü olduğu gibi konserve edip saklamak ne mümkündür, ne de doğrudur ve 
ne de kültürümüzün tabiatına ve insanımızın tabiatına uygundur. Millî kültürümüzün bereket
li zenginliklerinden yararlanarak kültürümüzü zenginleştirmek, çağdaşlaştırmak ve kalkınma
nın, çağdaşlaşmanın ve dışa açılmanın özü yapmak, bizim için en doğru tutum olacaktır." Bu 
kuramsal görüşlere karşı çıkmaya olanak yok, dahası alkışlayabiliriz; ama, kültürü nasıl geliş
tirip çağdaşlaştıracağız? Yüzyıllar öncesinde büyük rol oynamış; fakat, dönemini bitirmiş olan 
Ahi örgütünü canlandırarak mı yapacağız? Tasavvuf düşüncesini güncelleştirip geliştirme ye
rine, tasavvuf erbabının yaşayışlarına, ilahilerle dolu müziğine dönüş ile mi yapacağız?.. 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Ne olacak? 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bu örnekler her alana yaygınlaştırılabilir. Evet, 

önemli olan, kuram değil» eylemdir, uygulamadır. Sayın Bakanın, konuşmalarında, genellikle, 
İslam büyüklerinden, dehri bilginlerden Örnek vermesi, ağırlığın hangi yöne verildiğini belirt
mektedir. 
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Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmalarında, Sayın Bakan, ıs
rarla, ulusal kültürümüzün temelinde üç ana kavram gördüklerini vurgulayıp, bunları şöyle 
sıralamışlardır: "Bilgi, sevgi ve hoşgörü." Ayrıca, içinde bulunduğumuz yılı, "Bilgi Yılı" ilan 
ettiklerini, gelecek iki yılın da "Sevgi ve Hoşgörü Yıllan" olacağını eklediler. Buna göre, hoş
görüye ancak 1992'de varacağız! 

Kültürlerde, dolayısıyla Türk kültüründe, söz konusu bu üç öğenin ya da kavramın bu
lunması doğaldır, bir bakıma da zorunludur. Ne var ki, kültürün oluşması, hele hele gelişip 
çağdaşlaşması için bunlar yeterli değildir. Kültürü yaratan, toptum ve toplumun içindeki in
sandır. Yaratıcılık için ise, ön koşul özgürlüktür. Toplumun ve insanın özgür olması, gerekli 
herşeyden öncedir. 

ANAP iktidarının hemen hemen bütün bakanları gibi, Sayın Kültür Bakanı da, konuş
malarında, özgürlükten yana olduğunu vurguluyor; engellerin ortadan kalkması tabuların yı
kılması gerektiğinden söz ediyor. Hem de, arkadaşlarının birçoğundan daha etkili bir anlatım
la bunları söylüyor. Ama, bunlar uygulamaya pek konulmadı, yansımıyor, özgürlükleri, kül
türel yaratıcılığı ve etkinlikleri kısıtlayan, daraltan engeller hâlâ devam etmektedir. Yasalardan 
kaynaklanan, ya da yöneticilerin, yetkililerin kişisel değerlendirmelerinden doğan engeller hâ
lâ devam etmektedir. 

Sayın Bakan, "Biz, düşünce ve vicdan hürriyetinin ve bilim zihniyetinin önünde en önem
li engel olarak yazılı mezuatı görmüyoruz. Tabiî ki, onlar engeldirler; ama, onlardan daha bü
yük engel olarak, hoşgörüsüzlüğü görüyoruz" diyor; doğru, hoşgörüsüzlük baş engel diyelim; 
peki, yasal engelleri kim kaldıracak? Siz, Hükümetin bir bakanı değil misiniz? Nerelerde ya
zıldığı bilinmeyen, ya da söylenmeyen kanun hükmündeki kararnamelerle geniş yetkiler alıp, 
tüm bakanlıkların kuruluşları yeniden düzenlenirken, bu yasal engelleri kaldırmak için neden 
gerekeni yapmıyorsunuz? 

Sayın Bakan, yine aynı konuşmasında, "Kütüphanelerde yasak kitap kavramının kaldırıl
dığını ifade etmek isterim" diyorlar. Acaba öyle mi? Bütün kütüphanelerde, evvelce yasaklan
mış kitaplar serbestçe okunabiliyor mu? Bunlar satın alınıp, dermelere eklenebiliyor mu? Ya 
da aynı bakanlığın 1978-1979 yıllarında kendisinin yayımladığı, fakat sonradan kişisel değer
lendirmelerle yasakladığı bilinen 16 kitap, -ki, bunların arasında Dimitri Cantemir'in "Osmanlı 
Tarihi" de vardır- üzerindeki yasaklar kaldırılıp kitaplık raflarına kondu mu ve saüşa çıkarıldı mı? 

Türkiye'deki resmî ve özel kitaplıkların, henüz, halkevleri ve halk odalarındaki kitaplık
lar düzeyine ulaşmadığı görülmektedir. 881 kütüphanede toplam 7 milyon 338 bin 975 kitap 
vardır. Bu, pek övünülecek bir rakam olmasa gerek. Birkaç ulustan yapacağımız örnekleme 
ile durumu daha da somut olarak görebiliriz. 

1 000 kişiye düşen kitap sayısı, Amerika Birleşik Devletlerinde 4 300, Sovyetler Birliğinde 
16 bin, Finlandiya'da 16 280, Bulgaristan'da 5 04S iken, Türkiye'de ise sadece 40'tır. 

Bir kütüphaneye düşen insan sayısı ise, Amerika Birleşik Devletlerinde 27 367, Sovyetler 
Birliğinde 2 146, Finlandiya'da 3 734, Bulgaristan'da 1 726 iken, Türkiye'de 64 800'dür. 

Bir başka konu da, bakanlığın bastığı kitapların içerikleri ve sayısıdır. Kitaplara talep ol
mamasının nedeni, acaba çağı içermediğinden midir? 

Yıllardan beri sinema .filmleri üzerinde sansürün kaldırılacağı, filmlerin sınıflandırılacağı 
söylendiği, vaat edildiği halde, hâlâ gerçekleştirilmiş değildir. Dahası, yerel yöneticilere ve gü
venlik birimlerine tanınan yetkiler, sık sık kamuoyuna yansıdığı için, daha da geniş kapsamlı bir 
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sansür olarak sürmektedir. Bugün 200'e yakın film yasaklıdır. Batı'da, Türk sinemasının sanat 
içerikli filmleri kapsamında gösterilen Yılmaz Güney'in filmleri, ülkemizde hâlâ nedense ya
saktır. Türkiye'de sinema sanayii henüz kurulmamıştır. Bu iş, büyük bir yatırıma gereksinim 
duymaktadır. Böyle bir yatırımı takiben üretilecek eserler, ülke için, kültürel katkı olduğu ka
dar, gelir kaynağı da oluşturacaktır; ancak, ülkemiz sineması, sesli film çekmekte bile zorlan
maktadır. 

Kültür Bakanlığının görevi ise, bunu sağlamak, ileri teknolojiyi ülkeye getirmektir, örne
ğin, Türkiye'de tam anlamıyla bir plato ve yeni teknolojiye sahip stüdyolar yoktur. Bakanlık, 
bu ve benzeri altyapı eksikliklerinin tamamlanmasına da çalışmalıdır. Aynı zamanda, Türk film
lerinin uluslararası düzeyde pazarlanması ve tanıtımı konusunda da Kültür Bakanlığı daha iş
levsel olmalıdır. 

Sinemaları ve özel tiyatroları desteklemenin en etkili ve yansız bir yöntemi, kuşkusuz on
lardan alınan Eğlence Resminin kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Yıllardır söylenir, yazılır, ya
nıt olarak, girişimde bulunulduğu söylenir; fakat sonuç alınmaz. Komisyondaki bir soru üze
rine, Sayın Bakan; "Eğlence Resminin kaldırılması için Maliye Bakanlığına teklifimiz oldu" 
demiş, öneriyle iş bitiyor mu?.. Hani iş bitiren bir ekiptiniz, niçin kaldırmadılar?.. 

Bakanlık bütçesinin yüzde 80'ini kullanan tiyatro, opera ve bale gibi sahne sanatlarında 
da genel tutum, yüzeysel bir yaklaşımı göstermekte. Buralarda ciddî bir altyapı yatırımı görü
lemiyor. Devlet tiyatroları için bile, yeni ve tam donanımlı sahne ve salon inşaatı söz konusu 
değil. Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, halen faaliyetlerini An
kara'da 1940'lı yılların binalarında sürdürmektedir. Bunlara ikincisi eklenmemiştir. O gün ile 
bugün arasındaki nüfus artışı gözönünde bulundurulursa, hizmette, yerinde sayma olduğu or
taya çıkacaktır. 

Devlet Opera ve Balesi, takriben 150 milyar, Devlet Tiyatroları 104 milyar liralık bütçeler
le çalışmaktadırlar, önemli olan, bu bütçelerin nasıl kullanıldığıdır, örneğin, Devlet Tiyatro
su, bu bütçeyle 17 sahnede etkinlik yaparken, Devlet Opera ve Balesi, tstanbul ve İzmir'de bi
rer, Ankara'da da tiyatroyla müşterek kullandığı sahneyle birlikte yalnızca 3,5 sahnede etkin
lik göstermektedir. Tiyatroda ise 104 milyarlık bütçenin 100 milyara yakın bir bölümü perso
nel giderlerini kapsamaktadır. Prodüksiyonlar için ancak 4 milyar lira kalmaktadır. 

Devlet tiyatroları, dünyanın hiçbir yerinde bir Örneği daha görülmeyen merkezî bir yapıy
la yönetilmektedir. Buna rağmen, sezon başında, bir repertuvar açıklanma gereği bile görül
memektedir. 

Bölge tiyatrolarının yönetsel ve sanatsal bakımdan özerk olmayışları, nitelik ve yaratıcılı
ğı kısıtlamaktadır. Bu kurumlarda bir başka sorun da, çalışanlar arasındaki dengesiz ücret po
litikasıdır. Bir kısım çalışan sanatçı, sanat ve sahne uygulayıcısı, sözleşme ile ücret alırken, bir 
kısım çalışan ise, memur statüsünde ücret almaktadırlar. Benzer koşullarda, 3 milyon lira aylık 
alanla 300 bin lira aylık alan, yanyana, barış içerisinde nasıl çalışır?.. Oysa, bu kurumlarda, 
memur statüsünde çalışan kişi az sayıdadır. Belli bir düzenleme ile, dengesizliğin önlenmesi 
ve kurum içi sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması mümkün olacaktır. 

Bakanlığın başlıca işlevlerinden olan halk kültürünü araştırma görevi, yetersiz kadrolarca 
savsaklanmaktadır. Devlet Halk Dansları Topluluğu da, Türk folklorunu araştırıp, tanıtacağı 
yerde, birtakım özel davetlerde Devletin resmî eğlence kumpanyasına dönüştürülmüş, yurt dı
şında temsil yeteneğini kaybetmiştir. 
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Ülkemizde, müzeler, ne yazıktır ki, turizm sektörü içinde yer almaktadır. Bunun sonu
cunda da, müzelerin, yabancı pasaport taşıyan turistlerce gezilmesi yeterli sayılmaktadır. Söz 
konusu yerlerin, kültürün maddî kanıtlarını ve kalıntılarını barındıran merkezler olduğu bilin
ci yerleştirilmedikçe, Türk vatandaşını müzelere çekmek kolay olmayacaktır. Müzelerimiz, her 
yıl yüzlerce kazı alanlarından çıkarılan buluntular ve satın almalarla zenginleştirilirken, bun
ların bilimsel envanterlerinin yapılması, giderek daha da büyük bir soruna dönüşmektedir. Bin
lerce yıllık Anadolu kültür varlıklarını korumaya gereken önemi vermeyen Bakanlık, pek çok 
ören yerini, bir bekçiye bırakmıştır. Hasankeyf öreneğinde olduğu gibi, pek çoklarının öde
neksizlik gerekçesiyle yok olmasını seyrederken, Türk-tslam müziği koroları için büyük harca
malar yapılabilmektedir. 

öte yandan, yurt dışına kaçırılmış eserlerin izlenerek yeniden Türkiye'ye kazandırılması 
çabaları da takdir edilecek bir çalışmadır. Son yıllarda müzelere dağıtılan eserler arasında ger
çek olmayan bir grubu da özellikle vurgulamak istiyorum: Atatürkçülüğü, Atatürk sevgisini 
yaygınlaştırmak etiketi altında, sipariş üzerine diktirilen bazı giyim eşyaları, 'Atatürk'ündür" 
diye, müzelerde teşhir edilmektedir. Bu tutum, ne müzecilik, ne bilimsellik, ne de Atatürkçü
lükle bağdaştırılamaz. Gelecek kuşakları aldatmaktan başka bir şeye yaramayacak olan bu uy
gulamaya bir an önce son verilmesini istemekteyim. 

Bakanlığın üzerinde önemle durduğu bir başka konu da, Türkiye dışında yaşayan Türk
lerle ilgili kültür sorunlarıdır, t kili anlaşmalarla gelişen bu kültürel ilişkiler, nedense, hep Sov
yetler Birliği toprakları içerisinde bulunan Türk uluslarıyla ilgilidir. Kuşkusuz, bu ilişkiler de 
memnuniyet vericidir; ancak, bu konuda değinmek istediğim iki nokta var: Sanatçısına ve sa
natına sahip çıkmayan bir ülkede kültürel gelişmeden umutlanmak olanaksızdır. Tüm dünya
nın, sanatı önünde saygıyla eğildiği büyük yazarımız Nazım Hikmet, Sovyetler Birliğiyle im
zalanan ikili anlaşmalarda nasıl yer almaktadır? Oysa, Sayın Bakan, göreve geldiği anda, gü
zel bir demokratlık örneği gösterek, Nazım Hikmet'in oyunlarının devlet tiyatrolarında oyna
nacağını açıklamıştı. 

İkinci nokta ise; yurt dışında yaşayan Türklerle ilgilidir. Tarihî gelişmeler süreci içerisin
de, yüzyıllardır Sovyetler Birliği toprakları üzerinde yaşayan bu insanların sorunları bizim için 
önemlidir. Ama, neden, yabancı ülkelerde çalışıp para kazanmak için gitmek zorunda kalmış 
insanların sorunları önemsizdir? Kültür Bakanlığının, şimdiye kadar bu konudaki çabalarını 
öğrenmek istiyorum. Bu insanlar, ülkemizden, genellikle kırsal bölgelerden, yüzlerce yıl ileride 
sosyolojik bir yapı gösteren, kültürü ile, dili ile, ekonomisi ile ve tüm diğer katmanları ile bam
başka bir dünyaya, silahsız ve savunmasız salınıvermişlerdir. Yaşadıkları, tam bir kültür kao
sudur. Çalıştıkları ülkelerde, o ülkenin insanları kadar vergi ödedikleri halde, kültür hizmeti 
olarak aldıkları sıfıra yakın bir paydır, işçilerimizin kültür sorunu, o ülkelerin sorumlularınca 
üstlenilmemektedir. Bizim Bakanlığımızın da böyle bir sorunu olmadığından, bu insanlar, ehil 
olmayan kimi kişilerin elinde bırakılmıştır. 

Dil konusuna gelince; hem Türkçe hem de kaldıkları ülkenin dili açısından ciddî sorunlar 
yaşamaktadırlar, özellikle üçüncü kuşak Türkçe bilmemektedir. Aileleriyle aralarında bir kül
tür uçurumu vardır ve bu da büyük sosyal deprasyonlara yol açmaktadır. Yurt dışında çalışan 
işçilerimiz, ne Türk, ne yabancı, ne köylü, ne kentli, ne Anadolulu, ne Avrupalı; ne olduğu 
belirsiz bir sosyolojik olgu görünümündedirler. 
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Bu insanları tehdit eden önemli bir öge de, İslamcı akınların etkinlikleridir. Kültürel yön
den tümüyle başıboş bırakılan insanlar, güçlü parasal destek gören tslamcı örgütlerin tuzağına 
düşmekte ve bir şeriatçı kültür, giderek egemen olmaktadır. Bu konuda bir an önce ciddî çalış
malar yapılarak, öneriler paketinin hazırlanması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kültürel gelişme çabalarının, halkların siyasal bağımsızlığa ve eko
nomik toplumsal kalkınmaya duydukları özlemle çakıştığı unutulmamalıdır. Bu hakkın kulla
nılabilmesinin önündeki maddî ve manevî engellerin kaldırılması, demokratikleşmenin ön ko
şullarından ve ana eksenlerinden biridir. Siyasî iktidarların kültür politikalarının, belirleyici 
değil, özendirici olması gerekir. Yerel yönetimlerin, halkların kültür üretimlerine ve tüketimle
rine etkin olarak katılımının sağlanması konusunda önemli sorumluluğu vardı. 

Kültür değerlerinin korunması, arındırılması, yenilenmesi ve yeniden üretilmesi sürecinde 
odak noktası insandır. Kültürü ve kültürel çevreyi yaratan ve onu kullanan halkın katılımı ol
madan, bir kültür koruması ve gelişmesi olamayacağı bilinmelidir. Kültür değerlerinin çeşitli
liği ve farklığı, dil, din, töre, gelenek, mimarî, beslenme, giyinme vesaireyi toplumsal gelişme
nin önünde bir engel değil; tersine, daha mutlu ve demokratik bir toplum yaratma sürecinin 
olanakları olarak görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, toparlamanızı rica ediyorum. 

DURMUŞ FtKRt SAĞLAR (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Kalkınma süreçlerinde, kültürü, ekonomik, teknolojik ve bilimsel kalkınmanın uyumunu 

sağlayan temel harç olarak belirlemeliyiz. Ancak, serbest piyasa ekonomisinde, örgütsüz geniş 
halk kitlelerinin kültürel gereksinimlerinin de sömürüldüğü açıktır. Kültürü üreten ve tüketen
lerin mutlaka örgütlenmesi gerekmektedir, örgütlenme, üretenler için zorunluluk olan sosyal 
güvenceyi sağlayacaktır. Nitekim, ülkemizde sürdürülen ekonomik modelin, kırdan kente plansız 
göçün ve plansız kentleşmenin, kültür değerlerinin yok olmasına neden olduğu ve kültürel yoz
laşmanın maddî temelini oluşturduğu açıktır. Kültür yaklaşımına katılım, değerler açısından 
bakıldığında, herkesin kamu yaşamına ve toplumun kalkınmasına katılması anlamına gelir. 
Bu nedenle, kültürel haklar gereğince kullanılmadığında, gerçek bir kültür demokrasisinden 
bahsedilemez. 

Sayın milletvekilleri, kültür, insanların her şeyidir; düşüncesidir, duygusudur, yaşamıdır, 
bildiklerimizin, insanların yapabildiklerinin tümünün eşdeğeridir, özgür insan, özgür toplum 
yaratıcısıdır. Kültür değerlerinin yaratılması ve geliştirilmesi, özgürlükle mümkündür. Bu de
ğerleri yaratan sanatçıların, özgür, saygın, ve ekonomik yönden güçlendirilmiş bir ortam için
de yaşayabilmelerinin ve yeniden yaratabilmelerinin sağlanması da yönetimlerin en önemli gö
revidir. Sanatçıların entellektüel beslenmesini engelleyen tüm unsurlar, telif hakları, KDV ve 
diğer ekonomik yükler, dikkatle gözden geçirilmelidir. 

özgürlüğü anlamak, gelişmemiş zihinler için çok güçtür; çünkü, özgürlük, bir toplumun 
kültürel gelişmişliğinin göstergesidir. Bilgi çağında, özgürlükleri kısıtlayan 141, 142 ve 163 ün
cü maddalerin hâlâ yürürlükte olması, ülkemiz için utanç vericidir. Sayın Bakanın, bu madde
lerin kaldırılması doğrultunda dile getirerek alkış aldığı sözlerini uygulamaya geçirmesi doğ
rultusunda çaba göstermesini beklemekteyiz. 

ANAP, özgürlükleri anlayacak kültürel düzeyde değildir; çünkü özgürlüğe karşıdır. "Flört 
fahişeliktir" diyen bir zihniyet, bugün, İktidar içinde etkilidir. Neyse ki, kültür politikasını, 
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böyle, çağdışı ve ilkel düşünenler değil, daha aydınlık ve uygar olan Sayın Zeybek uygulaya
caktır; bu da, ülke için, hiç olmazsa bir şanstır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Bilecik Milletvekili Sayın Tayfur Ün; buyurun 

efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
. SHP GRUBU ADINA TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1991 

malî yılı Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. Bu bağlamda, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Kültür Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Kültür Bakanlığının, tüm sorunları açısından ele 
alınması ve şimdiye kadar yürütülen kültür politikasının, ülkemiz koşullan ve günümüzün so
runları açısından tartışılması gerekmektedir. 

Kültür Bakanlığının, bugünkü toplumumuzda yeri belirlenmeden ve kültür politikamızın 
ana sorunları gözler önüne serilmeden, Kültür Bakanlığı bütçesinin kabulü, eksik bir işlem 
olarak kalmaya mahkûmdur. 

Şimdiye kadar, kültür konularının sürekli olarak ikinci planda ele alınmış olması da ko
nuya ağırlık kazandırmakta, kültür konularına ve politikasına Yüce Meclisimizin daha fazla 
önem vermesini gerektirmektedir. 

Son on yıldır, Türkiye bir yerlere çekilmek istenmektedir, özellikle ara dönem ve sonra
sında, sürekli olarak ekonomiye ağırlık verilmesiyle beraber, Türk toplumunun geleneksel ya
pısı kırılmış ve tarihten gelen sosyal ve kültürel yapımızda önemli çatlaklar ortaya çıkmıştır. 
Uluslararası kapitalist sistemle bütünleşme uğruna, Türk toplumunun geleneksel yapısını ve 
kurumlarını görmezden gelen acımasız siyasal programlar, ulusal kültürümüze derin yaralar 
açmıştır. Sosyal ve kültürel alandaki içine sürüklenmiş olduğumuz çıkmazda, toplumumuzun 
çeşitli kesimlerinin bocalamakta olduğunu ve giderek daha büyük sorunların gündeme geldi
ğini üzülerek görmekteyiz. 

Bugünkü yönetim altında, hele şimdiki Hükümetin izlemiş olduğu kültür politikasıyla, 
Türkiye'nin bu kültürel çıkmazdan kurtulamayacağı artık kesinlik kazanmıştır. Yıllar geçmek
te, kültür adına bir şeyler yapıldığı öne sürülmekte; ama, Türkiye, göreceli olarak kültürel alanda 
geriye gitmektedir. Hükümetin izlemiş olduğu genel politika içinde kültür, sürekli olarak arka 
planda kalmakta, ekonomik hedefler uğruna, Türk toplumunun kültürel birikiminin harcan
dığı anlaşılmaktadır. 

Hükümetin ekonomi tutkusu, yalnız kültürü değil, eğitimi, hukuk sistemimizi, toplumsal 
düzenimizi, geleneksel değerlerimizi, kısacası her şeyimizi sarsmakta ve yaralamaktadır. 

Geçen yüzyıllardan kalma acımasız ve vahşi kapitalist uygulamalarla, Batı türü bir top
lum yaratılmak istenmekte, bu doğrultuda kültür bunalımına düşmüş ve kimliğini arayan bir 
ülke durumuna düşmekteyiz. Tarihin hiçbir döneminde Türkler bu kadar kimlik bunalımına 
düşmemişlerdir. Hükümeti bu açıdan kutlamak gerekir! tcratıyla, başarısızlığı, her yönüyle 
kanıtlanış olan Hükümetin, en başarılı olduğu alanlarından birisi, ülkemizi kimlik bunalımı
na sürükleme olarak belirmektedir. Bu konudaki başarılar, toplumumuzun karşılaştığı sorun
larla ortaya çıkmaktadır. Aile yapısının çökmesi, gençlerin ve kadınların bunalımlara sürük
lenmeleri, ahlaksızlığın giderek yükselmesi, toplumdaki suç eğilimlerinin artması gibi olgular, 
hep içine sürüklenmiş olduğumuz kimlik bunalımlarının sonuçlarıdır. 
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Tek adam yönetiminde, bir hükümet tam gaz yol alarak, Batı dünyasıyla bütünleşebilmek 
için herşeyi yaparken, eski bir Türk-tslam sentezcisi olan Sayın Bakanın yönetimindeki Kültür 
Bakanlığı da, Türk-tslam sentezi doğrultusundaki kültür politikası ile bu gidişe karşı frene bas
maktadır. Bir ayağı ile gaza basan ve diğer ayağı ile frene basan kişinin, arabayı sürüp süreme
yeceği belli değildir. Bu Hükümet de bir ayağı ile gaza basarken, diğer ayağı ile frene basmakta 
ve kültür açısından yerinde saymaktadır. Bazı adımlar atılmaktadır, ama, öne doğru değil, ye
rinde saymak için... 

Böylesine çelişkili bir tutum ile, kültür açısından birşey yapabilmek mümkün değildir.' Bir 
hükümetin genel ve tutarlı bir politikası olur ve bu genel politika içinde özel politikalar birbi
riyle uyumlu olarak yer alır. 

Kültür Bakanlığının politikası, Hükümetin genel politikası ile çelişmektedir. 2000'li yılla
ra dönük çağdaş politikaların tartışıldğı ülkemizde, mehter adımları ile geçmişe dönük bir kül
tür politikasının artık yeri olmaması gerekir. Hükümet bu ana çelişkiden kurtulmadıkça, ulu
sal kültürümüz açısından bir şeyler bekleyebilmek mümkün değildir. 

Sayın Kültür Bakanımız, kültür konularında belirli bir kesimde çalışmalar yaparak, ki
taplar yazarak bugünkü konumuna gelmiştir. Ne var ki, kültür alanında deneyimi olmasına 
kaşın, gene de çelişkilerden kurtulamamakta, özellikle Hükümetin ana çelişkisinin etkisiyle 
hareket etmektedir. Genel politikamızda etkin olduğu anlaşılan Washigton-Riyad çizgisinin içer
diği çelişkileri de burada eklemek gerekir. Sosyal uyanışa ve siyasal bilinçlenmeye karşı oluşan 
bu siyasal çizginin çelişkileri ile, hem siyasal yaşamımız hem de kültür alanımız bir çelişkiler 
meydanına dönüşmüştür. Haberleşme alaninda en ileri teknikler ülkemize getirilmeye çalışılır
ken, dinsel ağırlık ve kitleleri günümüzün gerçeklerinden uzaklaştıran kültürel etkinliklere ön
celik verilmektedir. Bilgisayar teknolojisi ile atılım yapılmaya çalışılırken, Kur'an kursları el 
altından desteklenmekte, dinsel kültüre önem veren çeşitli yayın çalışmaları ve toplantılar, Ba
kanlık aracılığı ile düzenlenmektedir. Sayın Bakan, bu tür toplantıların açılışlarında kendisini 
gösterirken, bakanlığın dinsel ve geçmişe yönelik kültüre ne denli önem verdiğini vurgulamak
tadır. Bu çelişkiler sürdükçe, bir adım ileri, bir adım geri atacağımız kuşkusuzdur. 

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Topluluğuna üye olmaya çalışırken. Batı sistemi ile bütün
leşmek için çaba gösterirken. Batı, bizi bilinçli olarak itmekte ve Türkiye'yi tslam ve Türk dün
yasına doğru sürüklemektedir. Son dönemlerde ülkemiz çeşitli açılardan oyuna getirilmiştir. 
Amerikan kaynaklı yayınlar ve bilimsel çalışmalar, yeni Turancılığı sürekli olarak ülkemize empo
ze etmişlerdir. Türkiye'nin çağdaş dünya ile bütünleşme savaşı, Batı destekli yeni Turancılık 
ile kırılmak istenmiştir. Nitekim, Batı bu politikasında başarılı olmuştur. Türkiye, Batı ile bü
tünleşeceğim diye ekonomik reformlar yaparken, bir yandan da dincilik ve Turancılık Batılı 
kaynaklarca desteklenmiş ve ülkemizdeki geleneksel yapının değişimi önlenerek, Türkiye'nin 
Batı ile bütünleşmesi engellenmiştir. 

Böylece, yapılan ekonomik reformlar sonucunda, Türkiye, Batı ile tam bütünleşememiş, 
ama Batıya uyumlu ve onun istediklerini yapan bir yan ülke konumuna getirilmiştir. Mustafa 
Kemal'in bilinçli çağdaşlaşma yolundan sapılması nedeniyle bu çıkmazın içine sürüklenmişizdir. 

Türkiye Cumhuriyetinin yolu ve izleyeceği politikalar, kurucuları tarafından çizilmiştir. 
Mustafa Kemal ve arkadaşları, çağdaşlaşma olarak ana amacı belirlemişlerdir. Bilinçsiz eko
nomik reformlarla Batının uydusu olmayı değil, ama çağın en ileri teknolojisi ile beraber, en ileri 
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kültürü ile de çağdaş dünya ulusları ailesinin onurlu bir üyesi olmak, Atatürk ve arkadaşları
nın ana hedefi idi. Demokrasiye geçildikten sonra, Batı etkisindeki orta sağ iktidarlar, cumhu
riyetimizin kurucusunun bu bilinçli yolundan sapmışlar ve zaman içinde ortaya şimdiki kimlik 
bunalımı çıkmıştır. 

Son ara dönemde, NATO destekli rejim o kadar ileri gitmiştir ki, genel hukuk ilkelerine 
açıkça aykırı düşerek, Atatürk'ün vasiyetini bile ortadan kaldırmıştır. Türkiye'yi geriletmek 
isteyen Batılıların uzmanları, politikadan habersiz ara rejim yöneticilerini etkilemişler ve so
nunda ortaya bugünkü ters durum çıkmıştır. Atatürk'ün, geleceği görerek, bağımsız bir yapı
lanmaya oturttuğu Türk kültürü, ne yazıktır ki, sonraki dönemlerde siyasal güdüm altına alın
mıştır. Şimdiki iktidar da bu güdüm düzenini pekiştirmenin ötesinde bir şey yapmamakta ve 
çağdaş dünyanın bağımsız kültür politikalarının dışında kalmaktadır. 

Kültür düzenimizin yasal yapısı daha belirlenmemiştir. Kültür Bakanlığının kuruluş yasa
sı daha çıkarılmamıştır, önümüzdeki dönemde çıkarılacağı söylenen bakanlık kuruluş yasası 
hazırlanırken çok dikkat edilmeli ve yeni bir bürokratik yapı yaratmaktan kaçınmalıdır. Ata
türk'ün bağımsız kurumlaşma modeli esas alınmalıdır. Aksi takdirde, bürokratik mekanizma
ların sınırlamaları ile güdümlü yapının baskılarından Türk kültürünü kurtarabilmek olanak-
sızlaşacaktır. Ara rejimde kurulan Atatürk Akademisi modelinden vazgeçilmelidir. Tarih ve Dil 
Kurumları birer devlet dairesi olmaktan kurtarılmalıdır. Ancak o zaman, bilimin ve kültürün 
özgün ve bağımsız iç dinamikleri çalışabilecek ve ulusal kültürümüzün canlılık kazanarak ge
lişmesine yardımcı olabilecektir. Yeni bakanlık yapılanması, kültürün çeşitli dallarını devlet da
iresine dönüştürmekten şiddetle kaçınmalıdır. Atatürk Akademisi modelinin ne kadar başarı
sız kaldığı, on yıllık deneyim ile ortaya çıkmıştır. Tarih ve Dil kurumları devlet dairesine dönü
şünce eski etkinlikilerini yitirmişlerdir. Benzer durumlar, plastik sanatlar, tiyatro ve sinema için 
de yaratılmalıdır. 

Bakanlık içinde yer alan bugünkü genel müdürlükler ve daire başkanlıkları, olabildiğince 
bağımsız yapılarda yeniden örgütlenmelidirler. Devletin ortam hazırlayıcı ve yardım edici eli, 
bu bağımsız kurumların arkasında olmalı; ama, hükümetlerin belirli siyasetler doğrultusun
da, güdümleyici baskılarından uzak bir çalışma düzeni, bu tür bağımsız kültür kurumları için 
gerçekleştirilmelidir. Acak böyle bir düzen oluşturulduktan sonra, kültürel gelişmenin, özgün 
özgür ve özerk iç dinamiği çalışmaya başlayabilecek ve toplum içerisindeki doğal gelişmelerle 
bütünleşerek, kendi kültürel sentezine yönelebilecektir. Böylesine bir sentezi yaklaşıma yönel
medikçe, yukarıda belirtilen çelişkilerden Türk kültürünü uzaklaştırabilmek olanaksızdır. 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini, bir ırk veya din esasına dayanarak kurmamıştır; çeşitli 
etnik kökenlerden gelmiş olan Türkiye halkını, ulusal sınırları içerisinde, Türk Ulusu olarak 
kabul etmiş ve "Ne mutlu Türküm diyene" demiştir ve bunla, "Ne mutlu Türk ırkından gelene" 
anlayışını kastetmemiştir. Mustafa Kemal'in milliyetçilik anlayışı ırkçı değil; ama, ulusal sınır
lar içerisinde yaşayan tüm halkın birliğine ve kardeşliğine dayanmaktadır. Çok büyük bir ülke 
olan Türkiye'de, çeşitli kökelerden gelen kitleler kardeşçe bir arada yaşamaktadır. Bu nedenle, 
Türkistan sentezi diye bir kültür politikası, ne bizim ulusal koşullarımıza, ne de çağımızın ger
çeklerine uymamaktadır. En kısa zamanda bu yaklaşımdan uzaklaşılmalıdır. Aksi takdirde, 
hem toplumumuzda bölücü eğilimler hem de dışa dönük tutumumuzda ırkçı ve savaşçı eğilim
lerin öne geçmesi için, kendiliğinden bir kültürel yapı yaratılacaktır. Bu da, 2000 yıllarının Türk-
iyesinde yeni sıkıntıların kaynağı olacaktır. 
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tleriyi yerinde görebilen Mustafa Kemal'in gerçekçi ve bilimsel tutumuna yeniden dönülmeli
dir. Bugünkü koşullarda, Batı güdümlü Türk - islam sentezi politakasının alternatifi, Atatürk
çü kültür politikasıdır. Türkiye Cunhuriyetini çok zor koşullarda kuran ulusal önderimiz, bi
zim koşullarımıza hangi kültür politikasının gideceğini de yerinde belirlemiştir. Çağdaş ulus
lar ailesinin onurlu üyesi olabilmemizin yolu, Atatürkçü, laik ve çağdaş bir kültür politikasın
dan geçmektedir. Hükümetimizin bu gerçeği yerinde bilmesinde yarar vardır. 

Kültür yaşamımıza baktığımızda, en önemli sorunlarımızın başında, özgürlük sorunu gel
mektedir. Hem bütün dünyaya, dışa açıldık diye sözler söylenmekte ve hem de ülkemizde, "ss 
kararnameleri" denen sansür ve sürgün kararnameleri yayımlanmaktadır. Nazım Hikmet'in 
eserlerini Devlet Tiyatrolarında oynatacağını Kültür Bakanımız açıkça ilan ederken, buna, Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürü karşı çıkabilmekte, özgürlükçü görünüm vermeye çalışan Sayın Ba
kan da, sansür ve sürgün kararanamelerinin altını imzalayabilmektedir. 

Bir hükümet ya sansürcüdür ya özgürlükçüdür; bunun ikisi bir arada olamaz. Sayın Ba
kan, hem özgürlükçü görünümü, hem de sansürcü uygulamayı bir araya getirebilmiştir. Kendi
sini bu açıdan kutluyoruz! Türk kültür tarihi açısından unutulmaz bir örnek vererek tarihe 
geçmiştir. Kültür konularında kitap yazmış bir bakanın, en azından, böylesine sansürcü karar
nameler gündeme geldiğinde, istifa etmesi beklenirdi. Ne yazıktır ki, Kabinenin bazı üyeleri
nin, zamanı gelince hatırladığı istifa işlemini. Sayın Kültür Bakanı bir türlü uygulayamamıştır. 
Bu durumda, özgürlükçü görünümünün istensizliğini, yetersizliğini kamuoyumuz takdir etmekte 
serbesttir. 

Sayın Bakan, sürekli olarak, Türk asıllı ülkelere ve Türk azınlıklarının yaşadığı bölgelere 
giderek, bazı kültürel çalışmalar planlamaktadır. Eski partisinin dünya görüşü paralelindeki 
bu uygulamaları açışından kendisi başarılı görülmektedir. Macaristan'daki GUlbaba Türbesi
nin kültür merkezine dönüştürülmesi, Kazakistan'daki bazı kültür eserlerinin onarılması, Azer
baycan ile kültürel ilişilere girilmesi gibi konular, sürekli olarak Kültür Bakanlığının günde
minde öncelikli yere sahiptir. 

Acaba, bu gibi girişimlerle mi Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Topluluğuna üye olacaktır; 
yoksa, yine Osmanlı döneminde olduğu gibi, Türk asıllı ulusların ve tslam dünyasının koruyu
culuğuna mı soyunulmaktadır? Hangisi Hükümetimizin kültür politikasıdır? Türkiye Cum
huriyetinin kültürel açıdan dünyada önde gelen bir yere sahip olması, yine, Orta Asya steple
rinde, Enver Paşa gibi, macera aramakla mı mümkün olacaktır? Bu gibi sorulara Sayın Baka
nın yanıt getirmesini istiyoruz. Kendi ülkesindeki yayınevlerini, ciddî çalışan kültür ve sanat 
kuruluşlarını desteklemekten aciz görünen Kültür Bakanlığının, Orta Asya steplerindeki kül
türü canlandırmaya çalışmasının, cumhuriyetçi kültür politikasıyla ilgisi var mıdır? Türkiye 
Devletinin, bir cumhuriyet mi yoksa bir imparatorluk mu olduğunu kendisine sormayı gerekti
recek kadar çelişkili bu tutumlardan kurtulmadıkça, kültürel atılım yapabilmesi düşünülemez. 

Avrupalıların, Türkleri yeniden Orta Asyaya sürme çabaları yüzyıllardır devam etmekte
dir; Kültür Bakanlığımız da Avrupalıların bu niyetlerini kabul mü etmektedir? Ülkemiz ve ulusal 
sınırlarımız içinde yaşayan halkımızın kültürel gereksinmeleri dururken, sınır dışı kültürel ya
tırımların anlamı nedir? Acaba, bütün kültür ve sanat sorunlarımız çözüldü de, şimdi sıra yurt 
dışındaki Türklerin kültür ve sanat sorunlarına mı geldi? önce kendi vatanımızdaki sorunları
mızı çözemezsek, dışarıya kolumuz güçlü uzanamaz. Türkiye'deki kültür ve sanat sorunlarını 
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çağdaş anlamda çözümlere kavüşturamayan bir hükümetin, yurt dışındaki Türkler veya kendi 
ülkelerinde yaşayan Türk asıllı uluslar için fazla yapabileceği bir şey yoktur. Bir kolumuzun 
Kazakistan'a, bir başka kolumuzun Avrupa'da yaşayan Türklere uzanabilmesi için, kültür so
runlarım çözmüş, her bakımdan güçlü bir ülke olmamız gerekmektedir. Eğer bu aşamaya geli-
nemezse, bu tür dışa dönük girişimler macera olmanın ötesine gidemeyecektir. 

Türkiye'nin, halen, birçok ülkede kültür temsilciliği bulunmaktadır. Bunlar yeterli düzey
de örgütlenmemiştir. Birçok Önemli ülkede halen kültür ataşeliğimiz yoktur. Var olanlarına ise, 
bakan yakınları veya politikacı yakınları ile akrabalarına, yurt dışı tatil ve gezme imkânı yara
tabilmek amacıyla, ilgisiz ve yetkisiz tayinler yapılmaktadır. Böylece, hem devletin olanakları 
çarçur edilmekte, hem de ülkemizin yurt dışında kültürel tanıtımı gerçek anlamıyla yapılama
maktadır. 

Kültürle hiç ilgisi olmayan birtakım kişileri, belirli kariyer veya sınav koşullarını yerine 
getirmeden, yurt dışına kültür ataşesi veya temsilcisi olarak göndermenin cezasını, yıllardır Türki
ye Cumhuriyeti çekmektedir. 

Devletimizi bu çıkmazdan kurtarmak gerekirken, Sayın Bakanın bazı yakın arkadaşlarını 
yurt dışına ataşe olarak gönderme hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunuyor ve devletimiz 
adına bir kez daha üzülüyoruz. Kültürel misyonu olduğunu iddia eden bir Bakanın, yakın ar
kadaşları veya çevresi için, kültür ataşelikleri yemlik olarak kullanılmamalıdır. Eğer böyle ise, 
o zaman misyon, kültürel değil, kadrolaşma düzeyinde olur ki, onun da Kültür Bakanlığı çatı
sı altında yeri yoktur. Daha fazla gecikilmeden, önemli ülkelerde temsilcilikler kurulmalı, yet
kili ve ilgili kişilerin ve özellikle dil bilen elemanların bu temsilciliklerde görevlendirilmeleri 
sağlanmalıdır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için, yeni bazı örgütlenmelerin gündeme getirildiği anlaşılı
yor. Neden yalnız Güneydoğu Anadolu için böyle bir örgütlenme düşünülüyor? Doğu Anado
lu, Karadeniz veya Ege Bölgesi kültür yönünden daha mı ileridir? Eğer böyle bölgesel bir ör
gütlenme ağı kurulacaksa, bunun bütün bölgelerimiz için ele alınmasında yarar vardır. Kültür 
Bakanlığının merkezî örgütlenmesinin yanı sıra, taşra örgütünün yeniden ele alınması ve gü
nün gereksinmeleri doğrultusunda yepyeni bir örgütlenme modeli geliştirilmesinde sayısız ya
rarlar bulunmaktadır, GAP için televizyon kanalı anlamlıdır; ama böyle bir kanalın tüm taşra
ya dönük ele alınması, gene tutarlı bir kültür politikası içinde anlam kazanacaktır. 

Günümüzde birçok gazeteci ve yazar hapiste bulunmaktadır. Günlük veya haftalık gaze
telerin yöneticileri, sorumlu müdürleri halen içeride yatmaktadırlar, özgürlüklere saygılı ol
duğunu söyleyen bir Hükümetin ve Kültür Bakanının zamanında, bu tür olayların görülmesi, 
son derece düşündürücüdür. Ülkemizde halen bir Kominist partisi kurulmuş olmasına rağmen, 
Komünizm propogandasından, bazı yazar ve fikir adamları ceza çekmektedirler. Bu tür çeliş
kiler sürüp gittikçe, Avrupa'nın bizi üye olarak kabul etmesi son derece zordur. Sayın Kültür 
Bakanı, bir düşünce affını neden gündeme getirmemektedir? Neden, eski silahlı sağ eylemcile
rin affını sağlayacak kısmî yasal değişiklikler yoluna gidilmektedir? Bu mudur demokrat ol
mak veya görünmek? En kısa zamanda bir düşünce affını, bu Hükümet gerçekleştirmedikçe, 
Avrupa Topluluğuna üyelik için başvurunun hiçbir anlamı kalmamaktadır. Avrupalı Ülkelere, 
biz kendimiz, bu tür çelişkilerle haklı gerekçeler vermekteyiz. Çağdaş dünyayla bütünleşme yo
lunda, tüm kısıtlamalardan ve yasaklardan kurtulmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. 
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Türkiye'nin tanıtılması için, son yıllarda bazı sergiler yurt dışında açılmaktadır. Ne var 
ki, bu sergilerde bazı önemli tarihî eserlerimiz kaybolmuştur. Türkiye'nin zenginliklerini tanıt
mak için yurt dışında sergi açmak zorunda değiliz. Gerekli tanıtma yöntemleriyle, ülkemizi 
yurt dışında tamtabilirz. Belirli yerlerde, belirli ısıda ve nem derecesinde kalması gereken tarihî 
eserlerimizi, yurt dışına çıkardığınız zaman, bu zenginliklerimizin bozulmasına da neden ol
maktayız. Hiçbir büyük ülke, kendi tarihî eserlerini yurt dışına taşımamakta; ama, onları ol
dukları yerde tüm dünyanın incelemişine sunmaktadırlar. Bu eserlerin yerine, ressamlarımızın 
ve diğer sanatçılarımızın çağdaş eserlerini yurt dışına gönderebiliriz. Bu gibi sergilerin yurt dı
şında daha fazla açılabilmesi için gerekli yasal değişiklikler bir an önce yapılmalıdır. 

Türkiye, son yıllarda bol televizyon seyredici bir ülke olmuştur. Zaten okumaz durumda 
olan Türk toplumu, artık, iyice, kitap ve yayın okumaz noktaya sürüklenmiştir. Artık, ülke
mizde kitap satılmadığı için, yayınevleri kapanmakta, kitapçılar ise başka şeyler satmak zo
runda kalmaktadır. Türkiye'de yeniden kitaba saygınlık kazandırılmalıdır. Yayınevleri de, -
tiyatrolarda olduğu gibi- belirli bir program çerçevesinde desteklenmelidir. Ülkemizin her kö
şesinde yeni kitaplıklar açılmalı ve her yeni çıkan kitaptan birer adet, devlet tarafından alına
rak, kitaplıklara aramağan edilmelidir. Ancak bu yoldan, kitap ve yayınevleri desteklenebilir, 
kitaplıkların etkinliği artırılabilir ve halkımızın daha kolay koşullarda kitap okuması sağlana
bilir. Bunun için yeni bir kampanya ve seferberliğin, Kültür Bakanlığınca yapılmasında yarar 
vardır. Kitaba saygınlık kazandırması gereken Hükümetimizin, kitap fiyatlarından alınan KDV 
oranını artırması büyük bir çelişkidir. 

Son olarak üzerinde durmamız gereken konu, devlet sanatçılığı sorunudur: Son yıllarda 
belirli bir ölçü izlenmeden birçok kişiye bu unvan rahatça dağıtılmıştır. Müzik alanında, tiyat
ro alanında verilen bu unvan, nedense edebiyat alanında verilmemektedir. Çok ünlü yazarları
mız dünya çapında tanınırken, biz bu yazarlarımıza neden devlet sanatçılığı unvanı vermiyo
ruz? Siyasal ayrımların ötesinde, yurt dışında tanınan tüm yazarlarımıza devlet sanatçılığı un
vanı verilmeli ve bunlar birer kültür elçisi olarak kültür ataşeliklerinde görevlendirilmelidirler. 
Ülkemiz, ancak böylece daha iyi tanıtılabilir. Yaşar Kemal neden Paris'te elçi olmasın? Aziz 
Nesin neden Moskova Büyükelçimiz olmasın?.. Büyük ülkelerin izlediği bu yöntemi, artık, Türki
ye'nin de izlemesinde büyük yararlar vardır. 

Kültür Bakanlığı bütçesi nedeniyle dile getirdiğimiz kültür sorunlarımız, saymakla bitme
yecek kadar çoktur. Burada, kısaca bunları dile getirebildik. Sayın Bakanın ayrıntılı açıklama
ları olursa, bunların üzerine de düşüncelerimizi belirtme olanağına kavuşacağız. 

Çağdaş dünyadaki kültürel yerimizi bir an önce alabilmek umuduyla, Yüce Meclisi saygı 
ile selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ün. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt, buyurunuz efen

dim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kurt, süreniz bir saatin 
DYP GRUBU ADINA ALÂTTİN KURT (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri, müzakere etmekte olduğumuz Kültür Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bunu fırsat bilerek, Yü
ce Heyetinize Grubum adına saygılarımı arz ediyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1988, 1989, 1990 ve nihayet 1991 malî yılı bütçe mü
zakerelerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına huzurlarınıza geldim. Uzun ve gayretli çalışmala
rımızı büyük bir iyi niyetle huzurlarınıza getirdik. İtiraf edeyim ki, takdir gördük, tasvip gör
dük. Bize, iktidara mensup hiçbir yetkili arkadaşımız, hatta milletvekili arkadaşımız karşı çık
madı, bizi, yanlış iddialar içinde olmakla suçlamadı. Hatta, -tutanaklarla sabittir ki- çalışma
larımız ve isteklerimiz, yukarıda da ifade ettiğim gibi, takdir gördü, tasvip gördü. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; takdir edilmek, tasvip edilmek güzel bir duygudur; 
ancak, görevi siyaset yoluyla millete hizmet olanların takdir ve tasviple yetinmesi mümkün de
ğildir. Siyaset yoluyla millete hizmet etmek isteyenler, tasvip ve takdir gören düşüncelerinin 
uygulamaya konulmasını beklemek ve o düşüncelerini uygulama sahasında görmek isterler. 

Üzülerek ifade ediyorum; İktidara mensup olan arkadaşlarımızın da tasvibine mazhar ol
muş iddialarımız, tatbikatta dikkate alınmamıştır. Biz, üç bütçedir ne demişiz?.. Bu istekleri
mizi bir defa daha Yüce Heyetinize arz etmeden önce, itiraf etmeliyim ki, geçmişte söyledikle
rimizi büyük ölçüde tekraren anlatma yerine, şimdi, sizlere çok önceden düşündüğüm ve üze
rinde çalıştığım, kültür değişmeleri, dilimiz ve kültürümüz, tarih ve kültür, vakıfların Türk 
kültürü içindeki yeri, din ve kültür ve zamanımın yettiğince de "Türk kültür tarihine bakış" 
başlıkları üzerinde hitap etmek arzusundaydım. Ancak, henüz bu safhada olmadığımız gerçe
ğiyle karşı karşıyayız. Onun için, söylediklerimin başına dönüyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bugünkü konuşmamın amacı, yine geçen sene olduğu gibi, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinde kültürel faaliyetler ve bu faaliyetler içerisinde Kültür Bakanlığı
nın yeri ve nasıl bir Kültür Bakanlığı olmalı esasını ortaya koymaya yönelik olacaktır. 

Ortaya koymaya çalışacağım bu hususları, kültür meselelerimizin de esası olarak görmek
teyiz. Bundan önceki bütçe görüşmelerinde de yaptığımız gibi, önce, "Kültür nedir? hususunu 
bir defa daha tekrarlamak istiyorum. 

Kültür, insanlığın öğrenmek, yaşamak, yapmak ve oluşturmak için gösterdiği gayretlerin 
meydana getirdiği bir birikimdir; çok yönlü maddî, zihnî, estetik ve teknolojik unsurları bulu
nan bir terkiptir. İnsanı iyiye ve sevgiye yönelten bir kaynak ya da mayadır. Kültür, insanı in
san yapan gerçek cevher demektir. Kültür, bir birikimdir; malı olduğu toplumun geleceğini ve 
kendi normlarını muhafaza etmek zorundadır. Kültür, bir toplumun bütün ideallerinin, sosyal 
kişiliğinin sembolüdür. Her toplum, kültürünü oluşturan bu idealleri gerçekleştirmeye çalışır. 
Kültürde değerlerin muhafazası ne kadar hayatî bir öneme haiz ise, değişme olgusu da o kadar 
önemlidir. Yani, kültür değerleri dogmatik olmayıp, çağın ihtiyaçlarına göre değişmek zo
rundadır. 

Kültür, asırlar boyunca gelişmiştir. Bu gelişmede, çeşitli kültürler arasındaki münasebet
lerin büyük rolü vardır. Milletler, tarih boyunca birbirlerinden maddî ve manevî pekçok şey 
almışlardır; fakat, şahsiyet sahibi milletlerin kendine ait kültürleri daima vardır. Yüksek sevi
yeli kültürlerin hiçbirisi saf değildir. Medenî milletlerin istismasız hepsi, başka milletlerin kül
türlerinden istifade etmişlerdir. 

Kültürde değişme olmuştur; ancak, kültür değişmesi, bir milletin kendi kültürünü bıraka
rak yabancı bir kültürü almak şeklinde olamaz. Kültürün özünü teşkil eden değerler, esas iti-
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bariyle, değişmezler. O değerler tohum gibidir. Tohum, kendisi gibi varlıklara şekil verecek olan 
genleri ihtiva eder; fakat, buğday toprağa, çocuk ana rahmine ekildikten sonra karşılaştıkları 
şartlar, onların gelişmesini kolaylaştırır veya durdurur. Çürüyen tohumlar, ölü doğan, doğduktan 
sonra ölen çocuklar da vardır. Kültür demek olan bakım, bitkiyi de, çocuğu da en iyi şeklide 
geliştirir. Dil, edebiyat, musikî, mimarî, din ve devlet müesseselerini inceleyince, açıkça görü
lecektir ki, kültürü teşkil eden unsurların hemen hepsi, tarih içinde, asırlar boyunca, nesillerin 
işlemesiyle meydana gelmiş ve mükemmeliyete ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tarihin de mahsulü ve aynası olan şehirler, müzeler 
ve kütüphaneler, kültürü bütün teferruatıyla gösteren hazinelerdir. Çağımız, imparatorlukla
rın parçalandığı ve millî devletlerin kurulduğu, bu sürecin devam ettiği bir anlayışın çağıdır; 
bu faaliyetlerin temelinde ise, millî kültür gerçeği yatmaktadır. Millî devletler, milletler çağın
da, milleti tarif etmek lazımdır. Millet, aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur. Kı
saca, ortak kültür, millet olmanın temel unsurdur. 

Millî mücadele yıllarının hemen ardından, binbir problemin olduğu bir ortamda, Atatürk'ün 
dil, tarih ve güzel sanatlara eğilmesinin sebepleri budur. Yine Atatürk'ün, çeşitli toplantılar 
vesilesiyle, dil'e verdiği önemi ortaya koymasının sebebi budur. 

Değerli milletvekilleri, dil bahis konusu olunca üzerinde biraz daha durmak istiyorum. 
Çünkü, dil, hem millet olmanın temel unsuru hem de kültür birliğinin yeni kuşaklara aktarıl
masında vazgeçilmez bir araçtır. Edebiyat ise, vasıtayı en iyi şekilde kullanma sanatı olarak, 
kültür birliğinin temel şartlarından birisidir. Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi, Atatürk, edebi
yatı yüce duygu ve düşüncelerle ifadesini bulan etkili bir eğitim aracı olarak görmenin yanın
da, "Millî şuurun ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya 
mecburuz" diyerek de, millî şuurun yaratılmasında ve uyanık tutulmasında dilin esas unsur 
olduğunu kabul etmektedir. 

Kaşgarlı Mahmut'un, bazı Türk boyları arasında dolaşarak, millî bir şuurla derlemeler 
yapması; böylece halk arasında yaşayan millî kültür, millî dil unsurlarını ortaya çıkarması, ar
dından Ali Şir Nevai'nin, "Muhakemat - ül Lügateyn" adlı eseriyle, Türkçenin Arapça ve Fars-
çadan daha üstün olduğunu ispata çalışması, millî endişelerden kaynaklanan ilk çabalar ola
rak önemlidirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kültür konusunda bu kısa bilgileri verdikten sonra Kültür 
Bakanlığına dönüyorum. 

Bakanlığın kuruluş amacı, millî, manevî, tarihî ve kültürel değerleri araştırmak, geliştir
mek, korumak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlü
ğün sağlanmasına yardımcı olmaktır. 

Milletimizin gelişmesinde en başta gelen değerler ise, kültür ve sanattır. Kültür ve sanat, 
millî değerlerimizin muhafazasında ve gelişmesinde olduğu kadar, milletlerarası ilişkilerde de 
yakınlaşma ve dayanışmanın başlıca unsurunu teşkil etmektedir. 
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Milletimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli bir rolü olan edebiyat, musikî, resim, folk
lor, sinema ve tiyatronun geliştirilmesi, Bakanlığın kültür ve sanat politikasının ana hedefleridir. 

Kültür Bakanlığı, kendine verilmiş olan bu görevleri, kurmuş olduğu birimleri ve o birim
lere verilmiş olan görev ve yetkiler dahilinde yapmaktadır. O bakımdan, Bakanlığın -geçen se
ne de hatırlattığım gibi- her bir biriminin görevlerini ortaya koymak lazım, hatırlatmak lazım. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı : Görevi, Bakanlığa, hükümet 
programı, kalkınma plan ve programları, Bakanlar Kurulu kararları ve millî güvenlik siyaseti 
çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek; 
bu esaslara uygun olarak, Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına 
yardımcı olmak. 

Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması 
gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esasla
rına göre tespitini sağlamak. 

Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para 
ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 

Kalkınma planı ve programlarında ortaya çıkan aksaklıkları ve tıkanıkları, bakanlık veya 
bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek, makama sunmak. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı: Görevi vardır, yaygın ve kültürel eğitim konusunda görevi var
dır. Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri vardır. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün ken
disine verilmiş görevleri vardır. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü yine kanunla ken
disine verilmiş görevleri ifa etmektedir. Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı, yine Kül
tür Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de ken
disine verilmiş olan görevleri bakanlık bünyesinde ifa etmektedir. Daha önemli konulara de
ğinmek için, ben bunları böyle isim olarak hatırlattıktan sonra, ayrıntılarına girmek istemiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüldüğü gibi, Kültür Bakanlığı ve ilgili birimleri, 
bu haliyle, sanata ağırlık vermiş bulunmaktadır. Yukarıda ifade edildiği gibi milletimizin geliş
mesinde de en başta gelen değerler kültür ve sanattır. Millî bütünlüğün temini için, kültür ve 
sanat değerlerimizin topluma mal edilmesinde yapılacak iş, eğitimdir. Yalnız, burada dikkati
nizi çekmek istediğim bir önemli nokta, kültür değerlerinin topluma mal edilmesinde en etkin 
eğitim, örgün eğitim; sanatın topluma mal edilmesinde en etkin eğitim ise, yaygın eğitimdir. 
Meseleye böyle bakınca, örgün eğitimi büyük oranda düzenleyen, Millî Eğitimin ve Yükseköğ
retim Kurulunun amacını da burada ifade etmek lazımdır. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda, Türk Millî Eğitiminin genel amacı, "Türk Mil
letinin bütün fertlerini; Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk mil
liyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin, millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benim
seyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; in
san haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sos
yal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 
davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir" olarak yer almıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yükseköğretim Kurulunun kuruluş kanununda ifa
desini bulan amacında da iddia şudur : Yükseköğretim Kurulunun amacı; 
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1. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Atatürk milliyetçiliğine bağlı; 
2. Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk ol

manın şeref ve mutluluğunu duyan; 
3. Toplum yararım kişisel çıkarları üstünde tutan; 
Devletine karşı görev ve sorumluluğunu bilen; 
Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip vatandaşlar olarak yetiş

tirmek; 
Türk devletinin ekonomik, sosyal ve cumhuriyetin temeli olarak gördüğü kültürü, Ata

türk araştırmasıyla birlikte düşünen kanun koyucu çok başarılı bir terkip yapmıştır" demekte
dirler. 

Anayasanın 134 üncü maddesi, "Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk 
kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve ya
yınlar yapmak amacıyla; Atatürk'ün manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve des
teğinde, Başbakanlığa bağlı Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kuru
mu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu kurulur. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için, Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen malî 
menfaatler saklı olup, kendilerine tahsis edilir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
nun; kuruluşu, organları, çalışma usulleri ve özlük işleri ile kuruluşuna dahil kurumlar üzerin
deki yetkileri kanunla düzenlenir" denmektedir. 

Yüksek Kurumun 4 bağlı kuruluşu vardır ve kanundaki kuruluş amaçları da şudur : 
Atatürk Araştırma Merkezi; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilimsel 

yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu konularda yayınlar yapmaktır. 
İkincisi, Türk kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uy

gulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak; 
Yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak; 
Evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi sizlere, 1982 Anayasası ve 2876 sayılı Kanun ile 

kurulan ve bir akademik yapının da üzerinde görev ve sorumluluk verilen Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumundan bahsetmek istiyorum. 

Kuruluş kanununun genel gerekçesinde açıklandığı gibi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu, bilimsel hizmet faaliyetlerinden ayrı olarak, Atatürk düşünce sisteminin toplum bi
reyleri nce en doğru, en sağlıklı şekilde bilinmesini sağlayacak; eğitim ve öğretim alanında, önemli 
bir program halinde uygulanmasının gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Böylece, Yüksek Ku
rum, çalışma sonuçlarını devletin hizmetine sunmakta, bir devlet kuruluşu olarak sorumlu
luklar üstlenmektedir. 

Yine Kurum Başkanının ifadelerinde, şu kitapçıktan şu satırları da aktarmak istiyorum : 
"Atatürk, millî devlet kurucusudur. Ayrıca, çağdaşlaşmanın yol ve yöntemlerini belirlemiştir. 
Millî devletin en önemli iki dayanağı olan dili, tarihi ve Atatürk'ün, Dil Kurumu Türk dilinin 
öz güzelliği ve "zenginliğini meydana çıkarmak, onu, yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır 
yüksekliğe eriştirmek çabasındadır. 

Üçüncüsü, Türk Tarih Kurumudur. Türk Tarih Kurumunun amacı, Türk tarihini ve Tür
kiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini ilmî yoldan incele
mek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak ve bunlara dayanarak da, Türk tari
hini ve Türkiye tarihini yazmaktır. 
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Dördüncüsü, Atatürk Kültür Merkezidir. Atatürk Kültür Merkezinin amacı da, millî var
lığımızın ve millî gücümüzün devamında ve gelişmesinde, milK kültürümüzü çağdaş medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkarma ülkümüzde temel unsur olan Türk Kültürünü; (Kim yapacak? Ata
türk Kültür Merkezi) Türk kültürünü, Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve inkılapları doğ
rultusunda,. bilimsel yoldan incelemek, araştırmak, geliştirme çalışmaları yapmak ve bir bü
tünlük içerisinde yaymak ve yayımlamaktır. 

Daha sonra tekrar bu konuya dönmek üzere, bir başka konuya geçmek istiyorum. 
MÜNtR F. YAZICI (Manisa) — Vaktiniz doldu. 

ALAETTtN KURT (Devamla) — Bir saat vaktim var, onu kullanacağım. 
BAŞKAN — Hayır efendim, 36 dakikanız var, devam buyurun. 
MÜNtR F. YAZICI (Manisa) — Dinleyen yok da o bakımdan söyledim. 

ALAETTtN KURT (Devamla) — O benim kabahatim değil; çünkü, konuşmak kadar din
lemek de bir sanattır. 

MÜNtR F. YAZICI (Manisa) — Biz dinliyoruz; ama, bakın!.. 
BAŞKAN — Sayın Kurt, lütfen, siz konuşmanıza devam edin. 
Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 

ALAETTtN KURT (Devamla) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, Türk kültür 
hayatında ve sosyal hayatımızda, geçmişten bugüne önemli bir yeri olan vakıflarımızla ilgili 
bir gerçeği de arz etmek istiyorum : Türk sosyal hayatı üzerinde, uzun yüzyıllar son derece 
etkin rol oynamış olan vakıflar, çeşitli yönleriyle, geniş ölçüde ele alınıp tetkik edildiğinde, -ki, 
bu konuda çok çeşitli eserler yazılmış, büyük çalışmalar yapılmış olup, bunlardan biri de, Ata
türk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu tarafından hazırlanan şu kitaptır- bu kurumun kendi 
çerçevesi içinde kalmadığı, Türk kültürü ve Türklüğün fazileti gibi çok mühim bir konu olarak 
karşımıza çıktığı görülecektir. Türk devlet hayatında, sosyal yardımın, millî dayanışmanın, şefkat 
fikrinin, yüksek görüş ve faziletin düstur edilmiş olduğu aşikârdır. Vakıf, eski hukukumuzun 
en dikkate değer konusudur. Çağdaş medeniyetler karşısında vakıflar, varlıklarıyla iftihar ede
ceğimiz müesseselerimizdir. Değerli milletvekilleri, beni mazur görün, yalnız, bu konuya, Semra 
özal Hanımefendinin, tmren Aykut Hanımefendinin kurduğu vakıflar, takdir edersiniz ki, da
hil değildir. Ne var ki, aynı zamanda, tarihî eser durumunda olan vakıf eserlerimiz, bugün 
bir devlet bakanlığına bağlanmıştır. 

Şimdi de, diğer bakanlıkların, kültürle ilgili görevlerinden bir nebze bahsetmek istiyorum: 

Değerli milletvekilleri uluslararası ilişkilerde, ikili ve çok taraflı kültürel ilişkileri yürüt
mek ve geliştirmek, Türk kültür varlığını korumak, Dışişleri Bakanlığının görevleri içerisinde 
yer almaktadır. Anılan Bakanlığın, bu işlerle ilgili olarak, Kültür tşleri Genel Müdürlüğü biri
mi bulunmaktadır. "Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişlemesi amaçları
nı gerçekleştirmek için, orman köylerinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak 
maksadıyla ve kırsal alanda istihdam sorununun çözümlenmesi amacıyla, büyük ölçüde etkili 
olacak vasıtaların en önemlisi olan el sanatlarının geliştirilmesi çalışmalarına, Orman Bakan
lığınca devam edilmiş ve edilecektir." 

Hemen hemen her bakanlığın, eğitim ve kültürel faaliyetleri vardır. Örneğin, Millî Savun
ma Bakanlığına bağlı askerî okullarda, İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma ve polis okulların
da, Sağlık Bakanlığına bağlı yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullarda, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına bağlı maliye muhasebe okullarında örgün öğretim yapılırken, birçok bakanlıkta 
da, yaygın eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 

— 359 — 



T.B.M.M. B : 49 15 . 12 . 1990 O : 2 

Ayrıca, birçok bankanın kültürel faaliyetleri mevcuttur. Şurada gördüğünüz, tş Bankası
nın yayınladığı Anadolu Selçuklu Mimarî Süslemesi ve El Sanatları adlı eserin ikinci baskısı
dır. tş Bankasının, bunun gibi birçok kültürel eseri ve faaliyeti vardır. 

Bunları bilgi olarak sunduktan sonra, -bunlar üzerinde ayrıca konuşacağız- TRT konusu
na gelmek istiyorum. TRT, bu konuda başlıbaşına, çok etkili bir kurumdur. 

Yükseköğretim Kuruluna bağlı 29 üniversitede yapılan örgün eğitim dışında, kültürün çe
şitli konularında çok önemli araştırmalar yapılmaktadır. Bu 29 üniversitemizin yapmış olduğu 
kültürel çalışmaların dışında, yine, belediyeler zaman zaman kültürel faaliyetlerin içerisindedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha başka Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü var
dır. Bu enstitünün "Türk Kültürü Bibliyografyası" vardır; yani kültürle ilgili yayımlanmış olan 
eserleri ihtiva eden bir kitaptır. Enstitü, bağımsız olarak çalışan bir kuruluştur. 

Bundan başka, güzel çalışmalar yapan Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı vardır ve Türk 
kültürüne değerli eserler kazandırmıştır. 

Sayın başkan, muhterem milletvekilleri; ülkemizdeki bu dağınıklığı ortaya koyduktan sonra, 
kültür konusundaki bu dağınıklığı ortaya koyduktan sonra, bu hususları yorumlamaya*geçme
den önce, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ne diyor, ona bir bakalım. Geçen sene 1990 bütçe
sinde ifade ettiğim gibi, bu defa da 1991 programına birazcık değineyim. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, Türk dili konusundaki çalışmalara devam edilece
ği, hususu yer almıştır. Türk Dil Kurumu tarafından 4 yeni eser yayımlanmıştır; ancak, Türk 
dili sahasında geniş boyutlu araştırmaların yapılması gereği devam etmektedir. Vakıf veya eski 
eserlerin korunması ve onarım faaliyetleri sürdürülmüştür; ancak, çok sayıda vakıf eseri veya 
eski eser harap olma durumundadır. Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve idamesinin sağlanma
sı için, hukukî, idarî ve malî düzenlemelere ihtiyaç vardır. Vakıf eserlerinin, vakfiyelerine uy
gun olarak yaşatılması gereği devam etmektedir. 

En etkili kültür yayma araçlarından birisi olan televizyon, mevcut teknik ve diğer imkân
ların da yardımıyla hızla gelişmektedir. Bu gelişmenin çizgisine paralel olarak, millî kültür de
ğerlerini yansıtan renkli yapımların oranlarının artırılması, Türk aile yapısını olumlu yönde 
etkileyici yayınlara öncelik verilmesi ihtiyacı, önemini korumaktadır, deniliyor Altıncı Beş Yıl
lık Kalkınma Planında. 

Değerli milletvekilleri, yine burada bir hatırlatma gereğini duyuyorum. Aile yapısından 
bahsedildi. Tabiî ki, bir milletin en küçük yapı taşı ailedir; fakat, aile planlaması için kurulan 
Aile Planlaması Başkanlığı da, yine Kültür Bakanlığının dışında ve Başbakanlığa bağlı olarak 
kurulmuştur. Görüldüğü gibi, planda yer alan bu ifadelerin, kültürle ilgili bu hususların, Kül
tür Bakanlığı ile hiçbir alakası yoktur. Bunlar, Türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Va
kıflar Genel Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü ile ilgili hususlardır. 

Planda ifade edilen tedbirlere bakacak olursak, şu beyanlar yer almıştır : 
Türkçenin zorlamalara gidilmeden zenginliğinin artırılmasına, yapısının korunmasına ve 

kendi tabiî seyri içinde gelişmesinin desteklenmesine devam edilecektir. 
Karşılaştırmalı Türkçe lehçeler, şiveler sözlüğü ve grameri araştırması, teorik inceleme ve 

saha çalışmaları safhalarını kapsayarak yapılacaktır. 
TRT, kültürümüzü geliştirici ve yayıcı mahiyetteki televizyon yapımlarını yönlendirecek 

ve teşvik edecektir. Kim?.. TRT. 
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Komşu ülkelerden izlenen, Türkçe ve yabancı dil televizyon ve radyo yayınlarının süresi 
artırılacaktır. 

Vakıf, kurum ve kuruluş ve mahallî idarelerin kültür faaliyetlerine katkısının gelişmesi 
teşvik edilecektir. 

Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve idamesinin sağlanabilmesi için hukukî, idarî, malî ve 
uygulamaya yönelik iyileştirici düzenlemeler yapılacaktır. 

Belediyeler, sınırları içerisindeki kültürel dokuyu oluşturan tarihî, mimarî örneklerin ko
runmasıyla ilgili düzenlemeler yapacaklardır. 

Yurt dışındaki vatandaşların millî kültür değerlerinden kopmalarını önleyici, benliklerini 
koruyucu ve bulundukları ülke ile Türkiye arasındaki dostluk bağlarını sağlamlaştırıcı ortamı 
oluşturmak üzere gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Şehitliklerin, ülke çapında ve yurt dışında tespit edilerek değerlendirilmesi, korunmasıyla 
ilgili araştırma, tespit, muhafaza ve tanıtım çalışmaları sürdürülecektir. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan, Trabluşgarp, Birinci Cihan, İstiklal, Kore ve Kıb
rıs savaşlarındaki şehitlerimizin tespiti, araştırılması yapılacaktır. 

Görüleceği gibi, Altıncı Beş Yıllık Planda yer alan bu tedbirler, Kültür Bakanlığının yetki 
ve sorumluluğu dışındadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu açıklamalar göstermektedir ki, bugünkü haliyle Kül
tür Bakanlığımıza verilen bu isim bir lükstür; -geçen sene söyledim, yine söylüyorum- Türk 
kültür hayatına yapılmış büyük bir haksızlıktır. Kültürün esas unsurları diyebileceğimiz dil, 
tarih, din, kültür araştırmaları, vakıflar, örgün eğitimin tamamı, yaygın eğitimin bir kısmı Ba
kanlık faaliyet alanı dışında kalmıştır. Bakanlık faaliyet alanında yukarıda da izah edildiği gibi-
daha ziyade sanat çalışmaları vardır. Bugünkü haliyle Bakanlığın adı "Sanat ve Kütüphane 
Bakanlığı" olmalıdır. Biz, Sanat ve Kütüphane Bakanlığı olmasın demek istemiyoruz; ancak, 
gerçekten Türk kültür hayatını kavrayan ilgili kuruluşların bağlanmış olduğu üniversiteler, TRT 
ile irtibatı olan diğer bakanlıkların kültürel faaliyetlerini yönlendiren, belediyelerin kültür ça
lışmalarının muhatabı Kültür Bakanlığı olmalıdır iddiasındayiz. Biz, gerek Millî Eğitim Ba
kanlığının temel kanununda, gerekse YÖK'ün amaçları içerisinde zikredilen "Türk Milletinin 
millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerleri" ifadesinde yerini bulan millî kültür politi
kasını tespit edebilmiş ve tespitlerini tüm örgün eğitim ve öğretim kurumlarının ortak hedefi 
haline getirebilmiş gerçek Kültür Bakanlığı kurulsun istiyoruz. 

Bunu, karmakarışık hale getirilen devletin idarî yapısı içinde, düzeltilmesi gerekli en önemli 
düzenleme olarak görüyoruz. 

2876 sayılı Kanunla faaliyetleri düzenlenen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
ve bağlı 4 kuruluşunun muhatabı, Kültür Bakanlığı olmalıdır. 

Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan vakıflar, bu Bakanlığın bir başka uzvudur; bu 
uzuv da yerine takılmalıdır. 

ilk bakışta bile görülecektir ki, eski eserlerin bakımı, restorasyonu, düzenlemesiyle vakıf 
eserlerinin bakımı, restorasyonu ve düzenlemesini ayırmak yanlıştır. Tek elden planlanması, 
güç dağılımını önlemiş olacaktır. Bunu yapmak, bir bütünün iki parçasını bir araya getirmek
ten ibarettir. 
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Değerli milletvekilleri, hiç kimse kendini kandırmasın; merak ediyorum ve ilgili herkese 
soruyorum : Yukarıdan aşağıya izah ettiğim bu düzenleme yapılmadan; yani, gerçek bir Kül
tür Bakanlığı teşekkül ettirilmeden, bugünkü haliyle, Kültür Bakanlığı, görevleri arasında yer 
verdiği, toplumun ekonomik ve kültürel düzeyleri farklı kesimleri için yapacağı eğitici sanat 
faaliyetlerinden ne beklenmektedir? Tecrübe ile görülmüştür ki, işin esası, toplumun ekono
mik ve kültürel düzeyleri farklı kesimler arasındaki bu farkı asgariye indirmektir. Bunun için 
de işte gerçek bir Kültür Bakanlığı ve dolayısıyla millî bir kültür politikası olmalıdır. 

Eğitim ve öğretim kurumlarının hepsi kendi yollarından bir meydana çıkmalıdır. Farklı 
meydanlarda aynı birliktelik, kimsenin kolay kolay yapabileceği bir iş değildir. 

Bugün yaşadığımız önemli sıkıntıların temelinde hep bu hadise vardır. Kültür değerleri, 
insanı süsleyen, elbise gibidir; resmiyle, müziğiyle, tiyatrosuyla, edebiyatı, dili, eski eserleri, 
tarihî, folkloru, mutfağı, gelenek-görenekleri, inançları, el sanatları, efsaneleri, hikâyeleri, mi
tolojisi, kültürü ile oluşan Türk kültür ve medeniyeti inkâr edip, ondan kopmak yanlıştır. Bu 
gerçeğe rağmen bir başka gerçek de, bu ortak kıymetlerin herkese ait olduğunu ortaya koyabil
mek lazımdır, tşte, gerçek Kültür Bakanlığının görevi budur. 

Uzun zaman isteyen kültür faaliyetleri için zamanı iyi kullanmak, Kültür Bakanlığını esas 
görevini noksansız yapabilecek hale getirmek lazımdır. 

örgün öğretimle, Türkçe, en güzel şekliyle topluma mal edilmeyecek olursa, tiyatroların 
Türkçeyi en güzel şekilde seslendirme gayreti yeterli olamaz. Bu amaca ulaşmada, tiyatroların 
gayreti ihmal edilemeyecek eşantiyondan ibarettir. 

Eski eserleri koruma alışkanlığı da, topluma okuma alışkanlığı kazandırmak da, kaliteli 
müzik dinlemek alışkanlığı da, Kültür Bakanlığının iddia ettiği gibi, topluma kazandırılacak-
sa, bunun için de tespit edilen esaslar, eğitim ve öğretime mal edilmelidir; aksi halde, netice 
almak imkânsızdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, buraya kadar 
ülkemizdeki kültür faaliyetleri ve bu faaliyetler içerisinde Kültür Bakanlığının yerini biraz ol
sun anlatmaya çalıştım. 

Yine, başlangıçta ifade ettiğim gibi, nasıl bir Kültür Bakanlığı olmalı? Bu sorumuza ce
vap olmak üzere, bazı hususları bir defa daha tekrarlamakla beraber, yapılması gerekli husus
ları anlatmak istiyorum : 

Bilindiği gibi, çoğu zaman bir konuda yapılan tenkitler, daha tamamlanmadan, "Siz ne 
yapacaksınız?" diye bazılarına sorarsınız, tşte, böyle bir soruya muhatap olmamak, olabilir 
ki, söylediklerimizi yapmaya gayret gösterir de, zaman kaybını önlemiş olmaya yardımcı ol
mak maksadıyla neler yapılmalıdır da burada anlatacağım. Ya söylediklerime, "Bunlar yanlış 
şeyler, bunları yapmak mahzurludur, mahzurları da şunlardır" dersiniz ya da söylediklerim 
ve söyleyeceklerim doğruysa, bu doğruları yapacak olan sizlersiniz. Bunları yapmak için de 
1991 bütçesine yeniden büyük açıklar getirecek maddî kaynaklar da gerekmeyecektir. 

Ne yapalım? Bakınız, kültür meselelerinin belki ancak yüzde 10'u Bakanlığımızın görevi 
içerisindedir. Geliniz, kültür meselelerimizi Bakanlığın görev alanına sokmuş olalım. Nasıl mı? 
Anayasanın 134 üncü maddesinde, yukarıda ifade ettiğim değişikliği yapalım. 

Burada, Anayasanın 134 üncü maddesini bir defa daha tekrarlıyorum : "Atatürkçü dü
şünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel 
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yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk'ün manevî hi
mayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, -buraya kadar itirazımız yok- Başba
kanlığa bağlı... "Hayır, Başbakanlığa veya ilgili bakanlığa bağlı... "Başbakanlığa bağlı" yi da 
kaldırıyoruz, "Kültür Bakanlığına bağlı..." Burada, Sayın Kültür Bakanına, hodri diyorum... 
Evet, sizin bir "Hodri"niz vardı; müsaade ederseniz, Anayasanın 134 üncü maddesindeki bu 
değişiklikle, ben de Kültür Bakanına hodri diyorum. Yapacağı bu çalışmada, Doğru Yol Parti
si Grubu adına, kendisine destek olacağımızı ifade ediyorum. 

MEHMET ŞİMŞEK (Konya) — Genel Başkanınız aynı görüşte mi acaba? 
MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — Zamanı gelince kaçarsınız. 

NtZAMETTİN ÖZDOĞÂN (Elazığ) — "Dün dündür, bugün bugündür" dersiniz. 
ALÂETTÎN KURT (Devamla) — Yok, öyle demeyiz, hiç merak etmeyin. Hiç merak et

meyin... Siz getirin, öyle demeyiz. 

Dil, tarih ve kültür araştırmalarıyla Bakanlığı irtibatlandırahm. Evet, bu kurum bir aka
demik kuruluştur. Bunu bir akademi haline çevir sek dahi, -hani sözlerimizin başında ifade et
miştik, kültür dogmatik değildir, gelişen bir varlıktır- bunu geliştirecek olan Kültür Bakanlığı
nın akademisi burası olsun. Mademki kültür zaman içerisinde kendini yenileyecek, bu akade
minin çalışmalarıyla, Kültür Bakanlığı, Türk kültürünü geliştirerek devam ettirmelidir; ama, 
birbiriyle alakası olmayan, birbirinden koparılmış bu yetkiler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumuna bırakılmış olursa, Kültür Bakanlığını bir sanat bakanlığı haline getirmiş olursunuz; 
kültürün en önemli unsuru olan dil ve tarihi Kültür Bakanlığından koparmış olursunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ikinci önemle üzerinde duracağım husus -sözlerimin 
başında yine ifade ettiğim gibi- Türk Kültürünün çok önemli unsurlarından biri olan vakıfla
rın -ki, bu gün bir Genel Müdürlük halindedir- Kültür Bakanlığına bağlanması buradaki ka
dar zor değildir; Kültür Bakanlığına bağlanması gereğini ifade ediyorum. 

Belediyelerin kültür ve sanat faaliyetlerini yönlendirecek şekilde, millî kültür politikasının 
homojenliğinin bozulmasını önleyecek, farklı kültürde insanların yetişmesini önleyecek ted
birleri alınız. Yani, bazı bakanlıkların kendi faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere, düzenlenen 
el sanatları çalışmalarını, Bakanlığın kültürel çalışmalarıyla bağdaştıracak, Kültür Bakanlığı
na, bağlı, kültür dairelerini oluşturunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakınız, toplumumuza ve devlet yapımıza bakınız. 
insanın ve toplumun iki yapısı olduğunu kabul ediyoruz. Bir maddî yapısının olduğunu, bir 
manevî yapısının olduğunu kabul ediyoruz da; maddî yapısı dediğimiz, maddî yapının prob
lemlerini çözmekle ilgili gördüğümüz parayı, devlet bütün bakanlıklarında Maliye Bakanlığı 
vasıtasıyla kontrole almış. Yani, Tarım Orman Köyişleri Bakanlığının bütçe dairesi demiş, onu 
Maliye Bakanlığına bağlamış; Adalet Bakanlığı bütçe dairesi demiş, onu Maliye Bakanlığına 
bağlamış; falan bakanlık demiş, filan bakanlık demiş, onların bütçe dairelerini kurmuş, onları 
Maliye Bakanlığına bağlamış; ama, ikinci taraf yok, kültür tarafı yok. Her bakanlığın kültürel 
faaliyetleri var, -Eski Dışişleri Bakanımız da burada- Dışişleri Bakanlığında da kültürel faali
yetlerimiz var; ama, o, Dışişleri Bakanlığının yetkisinde; Kültür Bakanlığı ile alakası yok, Kül
tür Bakanlığının ana politikasıyla irtibatı yok. Yani, Dışişleri Bakanlığında bir kültür dairesi
nin Kültür Bakanlığına bağlı bir kültür bölümü yok. Bunu, üç yıldır Yüce Parlamentonun hu
zuruna getiriyorum ve koyuyorum. Daha bugüne kadar hiçbir yetkili ve hiçbir arkadaşım, 
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"Bu noktada, yanlış düşünüyorsun, bunun mahzuru şudur" diye bana bir şey demedi. Deme
mesinden cesaret alarak bunu bir defa daha getiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, 10 dakikanız kaldı. 
ALÂETTÎN KURT (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
inşallah, bunun yanlışlığı ortaya konulur ve ben de ikna olurum da, yıllar yılı ihmal edi

len bu husus böylece devam eder gider. Ama, bu söylediğimdeki gerçek, eğer ben yanılmıyor
sam, eğer bu şekilde yanılmamama rağmen devam edecekse, gerçekten, bu ülkenin bir millet
vekili değil, bir ferdi olarak, bu kanayan yarayı içimde taşımaya devam edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğitim ve öğretim kurumlarında farklı görüş ve farklı 
düşüncelere saygı duyarak, ortak değer yargılarını almış, aynı kültürün varisleri olan insanı 
yetiştirmek üzere, eğitimde kültür birliği tedbirlerini alınız diyoruz. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, Millî Eğitim Temel Kanununda ve YÖK'ün amaçla
rı içerisinde, YÖK Kanunuyla ona verilmiş görevleri içerisinde, nasıl bir insan yetiştireceğimiz 
birbirine benzetilmiştir değerli arkadaşlarım. 

Ancak, YÖK'ün ve Millî Eğitim Bakanlığının dışında, bir sürü örgün eğitim kurumumuz 
vardır, örneğin, Millî Savunma Bakanlığına bağlı astsubay okullarımız vardır, subay okulları
mız vardır, akademilerimiz vardır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda bunlar istisna 
edilmiştir, tyi, güzel; istisna edilmiştir de, acaba, millî eğitimin amaç olarak, gaye olarak, he
def olarak benimsediği, yetiştireceği insan gibi bir insan mı orada da amaçlanmıştır, daha farklı 
bir insan mı amaçlanmıştır? İçişleri Bakanlığına bağlı polis okullarımız istisna edilmiştir. Aca
ba, orada yetiştireceğimiz polisimiz nasıl bir insan olacaktır? Nasıl bir insandır? Bunların te
melde, tabiî ki, askerî okullarımız bir meslek kazandırıyor, İçişleri Bakanlığına bağlı polis okul
larımız bir meslek kazandırıyor; tıpkı meslekî teknik okullarımızın bir meslek kazandırdığı gi
bi bir meslek kazandırıyor; ama, temel kültür politikasında bir homojenlik olması gerekmiyor 
mu? Eğer, gerekiyorsa, bu homojenliği bugünkü eğitim sistemimiz ortaya koyabiliyor mu? Bu 
homojenlik var mıdır? Bunun üzerinde ciddî olarak düşünmek zorundayız değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerimin sonuna yaklaşırken, TRT üzerinde dur
mak istiyorum : TRT ile, kültür meselesi müzakere edilmeli. TRT'nin kültür faaliyetleri mutla
ka Kültür Bakanlığıyla irtibatlı olmalı. "Ali yazar, Veli bozar" misali, Kültür Bakanlığı bütün 
düzenlemelerini yaparak, millî kültür politikası gereği, yapacağı faaliyetlerini yaparak, amaç
lanan hedefe yürürken, TRT başka telden çalarsa, ülkede bir kültür karmaşası olacağı mutlak
tır. Bugünkü halimiz, tam anlamıyla bir karmaşadır. Toplumumuzda başka başka düşünen, 
inanan, konuşan ve değer yargılarına sahip olan kesimler oluşmuştur. Halk, aydın, asker ara
sındaki irtibat, olması gereken noktada değildir. Duyuş, inanış, anlayış ve dil farklılıkları gide
rek kapatılmalıdır. 

Sanayileşme yolunda olan, sanayileşmek zorunda olan Türkiye, sanayileşmiş Batı toplum
larının hatasına düşmemeli, bu noktada, Japon gerçeğini çok iyi analiz etmeli, oradan alacak
ları varsa, onlardan uzak kalmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer bütçe müzakerelerinde de kültürle ilgili prob-
, lemlerimizi ve neler düşündüğümüzü bu yüce kürsüden ifade etmiştim. Kültür meselemizle il
gili yapılması gereken daha birçok hususu dile getirmiştim; ancak, onların da yapılabilmesi, 
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yukarıda arz ettiğim temel esaslara bağlıdır. Bu temel esaslar halledilmedikçe, gelecekte, "Bir 
varmış bir yokmuş, Türkiye'de bir zamanlar sanatla ilgili bir Kültür Bakanlığı varmış" hikâye
si anlatılacaktır. Bu temel meseleler halledilmediği sürece burada neyi tartışacağız? Tiyatro tem
silleri 10'du 20 olmuş, kitap basımı 100'dü İSO olmuş, bilmem kaç tane opera temsili varmış 
kaç tane olmuş, bilmem kaç tane resim sergisi açılmıştı, bunlar kaça çıkmış... Bunları mı tartı
şacağız? Bunları küçümsüyor değilim; bunları küçüksemiyorum. Tabiî hepsi lazım, hepsi şart 
da, ben, Türk kültürünün esasını arıyorum, temelini arıyorum. Bütün bunlar, homojen bir 
toplum oluşturmak için asla kâfi değildir. 

Gelecek günlerde, bu söylediklerimizin siyaset üzerinde görülüp, devletin ihtiyacı olan bu 
hususun halledilmesi, Kültür Bakanlığının omurgasının oluşturulması, milletimize, memleke
timize hayırlı hizmetler görmesi düşüncesiyle, 1991 malt yılı bütçesinin Kültür Bakanlığımıza 
ve Yüce Türk Milletine hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Anavatan Partisi Grubu adına ilk konuşmayı yapmak üzerç, Konya Milletvekili Sayın Meh

met Şimşek; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ŞİMŞEK (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; konuşmama, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. 
Kültür Bakanlığı bütçe görüşmelerini komisyon tutanaklarından inceledim, buradaki ko

nuşmaları da baştan sona takip ettim. Genellikle, Sayın Bakanımızdan ve Bakanlıktan aldığım 
dokümanlar dışında, teoriden başka bir şeyin konuşulmadığını gördüm. Ben, biraz değişik şe
kilde sizlere hitap etmek istiyorum; bu geleneksel konuşmanın şeklini değiştirerek hitap etmek 
istiyorum ve bağışlanacağını ümit ediyorum bu konuda. 

Milletlerin hedefi, gayesi, devletlerin ve milletlerinin bekasıdır; yani, baki olarak yaşamaktır. 
Hür, müstakil ve mutlu olarak yaşamak... 

Bu yaşantıyı, bu yaşamayı temin etmek için, kâmil insanlardan oluşan bir cemiyet olması 
şarttır, güçlü olmak şarttır, insan cemiyeti olduğu için de, insan sevgisi şarttır. Güçlü olmak 
için de, Sayın Bakanımızın ilan ettiği, bilgi toplumu olmak ve bilgili insanlar olmak, bilgiye 
dayanmak, üretmek ve dürüst çalışmak gerekir. Ben, kültürü hep, ruha benzetirim, beyine ben
zetirim; Sayın Kurt, bunu elbiseye benzetti, bana biraz ters geldi. O güzel konuşmasında bana 
dokunan noktalardan birisi, elbise, giyilip çıkarılan bir şey, ben şahsen kültürü insan beynine 
benzetiyorum. O, güç verir cemiyetlere, insanlara beyin yön verir. O güzel konuşmasını onunla 
süsleseydi, çok memnun olacaktım; ama, genellikle çok memnunum, güzel bir konuşma ha
zırlamış; her sene o konuştuğu için bu konuda, kendisi bir uzman. 

Sayın Sağlar'ın çok tenakuz dolu konuşmalarına biraz sonra temas edeceğim. Sayın Ba
kanım da cevap verecek; ama, baştan sona tenakuz dolu, üzüldüm şahsen. 

Ben, kendi konuma dönüyorum. "Kültürü ruha benzetiyorum, beyine benzetiyorum'* de
dim. Medeniyet ise cesettir, ettir, kemiktir. Başka bir manada, medeniyet ayrı, kültür ayrıdır. 
Medeniyete teknoloji, kültüre de ideoloji diyebiliriz. Birisi madde, birisi, ona güç veren, yön 
veren ve yürüten güçtür. 

Şimdiye kadarki Kültür Bakanlığı bütçe görüşmelerinde hep teoriden bahsedilmiş; ben şim
di, pratiğe nasıl geçilir, o teoriler nasıl pratik hale gelir; birkaç misalle, her konuyu bir iki 
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misalle süsleyerek size aktarmak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün kültür konusuyla ilgili 
bir sözünü okuyarak konuma geçeceğim. 

Yüce Atatürk, "Millî benliğini bulamayan milletler başka milletlere şikâr olurlar" demiş
tir. Peki, mademki millî kültür, millî benlik demektir, millî tarih demektir, millî coğrafya de
mektir, din demektir; o zaman, manevî güçlerle, manevî değerlerle mücehhez milletler baki 
olarak yaşarlar. Peki, bu manevî değerler, teknolojiye ve maddî güce nasıl tesir eder? 1920'lerden 
itibaren hazırlanan bütçe görüşmelerine ve hükümet programlarına baktım, 3-4 hükümetin dı
şında kültür programlarına yer verilmemiş. En geniş kültür programı, 1938'de, 1927'de ve 1924 
de var. Onun dışında birer kelime, birer cümle; bazısında "Bu bütçe programında kültüre te
mas edilmemiştir" diye not var. Hayret ettim. 

Türki Milletinin yapısında ve geleneğinde devlet büyüklerine saygı ve bir "Devlet baba" 
geleneği vardır. Bunu sadece söylüyoruz; ama, devlet büyüklerine saygımız yoksa, hakaret do
luysa, o zaman, bu kültürü biz sıfırlamış ojuyoruz; kültürün bir sayfasını yırtıp çöpe atmış 
oluyoruz. 

"Millî günler ve dinî günler kültürü" vardır; "Bayram kültürü" vardır Türk Milletinde. 
Biz bayramlara gelmezsek, bayram kültürünü, bayramları tesid etmezsek, tebrik etmezsek ve 
bizim kültürümüzde olmayan bayramları öne çıkarmaya kalkarsak, o zaman, bir bayram kül
türü sayfasını da yırtmış, atmış oluyoruz. Bu millet, bayramsız, düğünsüz, sevgisiz nasıl ayak
ta durur? 29 Ekimleri attık, 23 Nisanları attık, 1 Mayısları çıkardık orta yere. 1 Mayıs, Türk 
Milletinin ne tarihinde, ne millî değerlerinde, ne manevî değerlerinde vardır. 29 Ekimi çiğniyo
ruz, devlet büyüklerini çiğniyoruz; ondan sonra da "Türk Milleti, Türk Devleti niye geri kal
dı?" diye tenkit ediyoruz... 

Türk Milletinin yapısında bir din kültürü vardır. Din kültürü de, sadece ibadet değildir 
malum. Eğer ibadet, gırtlaktan kalbe inmiyorsa, okunan Kur'an'lar ve o ibadetler hiçbir işe 
yaramaz. İbadet ettikçe bir insan şeytanlaşıyorsa, o ibadet, ona fayda vermemiş demektir. İba
det ettikçe melekleşiyor ve kemal derecesine yüceliyorsa, onu da hiçbir zaman kültürümüzden 
atamayız. 

Konu gelmişken, Sayın Sağlar'ın bir açıklamasına temas etmek istiyorum. Sayın Sağlar, 
"Türk-tslam kültür sentezinden bahsediliyor" dedi; rahatsız olur bir şekilde. Bu millet Türk, 
bu millet Müslüman... Sonra da döndü, "Biz, Islamiyetten önceki Anadolu kültürünü geriye 
atıyoruz, bırakıyoruz, unutuyoruz. Ulusal kültür, geçmiş kültürle aynı olmamalı. Yani, 13 ün
cü asırdaki kültürü niye benimsiyoruz. Sayın Bakan, hep 13 üncü Asır kültürünü benimsiyor" 
dedi. Ama, tslamiyetten önceki Anadolu kültürü 13 üncü Asırdan daha önce, Islamiyetle, Türk
lükle hiç alakası yok. Türk-tslam kültür sentezine karşı çıkıyor, kızıyor, tslamdan önceki Türk 
Devletinin ve milletinin Anadolu'ya gelmesinden önceki kültürünü tenkit ediyor... 

Bu milletin kültüründe bir din kültürü var, bir millî kültür var. Biz Türküz ve Müslüma-
nız, bunu bir çırpıda değiştirmek de mümkün değil. Eğer, bunu tenkit eden arkadaşımız, bu 
milletin dini ve milliyeti değişsin istiyorsa, bu, mümkün değil; kanı değiştirmek lazım, yok edip 
yeniden bir nesil ve millet yaratmak lazım. Tanrı olmadığımıza göre, biz, bu kültür içinde ya
şamaya ve beka hedefine doğru yürümeye mecburuz. 

EROL AĞÂGÎL (Ankara) — Aynı zamanda, devlet olarak laikiz... 
MEHMET ŞÎMŞEK (Devamla) — Hiç şüphen olmasın, hiç şüphen olmasın... 

— 366 — 



T.B.M.M. B : 49 15 . 12 . 1990 O : 2 

EROL AöAGtL (Ankara) — Onu da söyle o zaman. 

MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Tabiî. 
Laiklik, Avrupa'da ortaçağ karanlığında ibadet edemeyen, o inanan insanların serbest ibadet 

edebilmesi için getirilmiştir Batı'ya; biz de, Batı'dan laikliği onun için aldık; ama, ben o devre
yi çok iyi hatırlıyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Memnun değil misin yoksa? 

MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Anlatıyorum, dinle gözünü sevdiğim. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Memnun değil gibi konuşuyorsun da. 

MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Anlatıyorum. 
1948'de iki üç arkadaşı nöbetçi bırakırdık, ibadet edeceğimiz Kur'an'ı öyle okurduk. Te

peden iki jandarma gördüğümüz zaman, bütün Kur'an'lar ve cüzler saklanırdı, herkes evine 
dağılırdı. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Allah göstermesin. 

MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Evet. 
Senesini tam hatırlamıyorum 1962 olacak, yanılabilirim; ama İnönü devri idi, çok iyi ha

tırlıyorum... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — İşte bu olmadı, ölmüş insanlardan bahsetme. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen... 

MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Anlatıyorum kardeşim, gözümüzle gördük, yaşadık. 
1942 doğumluyum, o zaman 20 yaşındaydım; siz o dönemin mirasçısı olduğunuzu söylü

yorsunuz da; laiklikten bahsediyorum. 
Cami kapısına polis ve bekçileri durdurup, takkeyle çıkanları karakola götürdüler. O da 

laiklik mi? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — İçeride ne yapıyordun o zaman, Allah bilir. 

MEHMET ŞlMŞEK (Devamla) — Türk Milletinde birlik ve bütünlük kültürü vardır, Or
hun kitabelerinde o güzel ifadesini bulmuştur. "Yer çökmedikçe, gök inmedikçe, bu milletin 
birliği ve dirliği bozulmadıkça hiçbir millete köle olmaz" diyor. Bu da, islamiyetten önceki 
Türk kültürü... O zamandan beri bir Türk kültürümüz var, bir geleneğimiz var. Bir de, doğru
luk, dürüstlük kültürümüz var. Bir milletin güçlü olabilmesi için dürüst ve doğru olması lazım. 

Şimdi, "Efendim, filan müteahhit işini eksik yaptı, yaptığı yapı yıkıldı, şu kadar kişi öldü" 
diyoruz. Geçenlerde OR-AN Mahallesinde orman bölgesinde yürüyüşe çıkmıştım, oraya bir 
otoban yapılıyor, kenarına da trotuar döşeniyor; ormandan çıkarkan şöyle bir baktım, o trotu
ar taşlarının altına yoldan çıkarılan asfalt parçaları konmuş, dört beş kat; o asfalt güneş gör
düğünde eriyecek, yağmurda yaşta çürüyecek ve iki ay sonra geçecek. 

Bir de, Cinnah Caddesine örnek yol yaptık. İki sene sonra o yol kaldırılıp, yeniden yapıla
cak. Onu nasıl teslim aldık, nasıl yaptık, hangi müteahhit yaptı?.. Ne Allah korkusu, ne de 
millet sevgisi var. 

EROL AĞAGlL (Ankara) — Sizin belediye döneminizde yapıldı... 

MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Siz biz yokuz kardeşim; Türk Milleti var. Bir milletin 
tek müessesesi yıkılmaz; bir millet yıkılmaya başladımı, bütün müesseseleri yıkılır. Bir milletin 
demokrasisinde bir parti nasılsa, öbür parti de genellikle öyledir. Bizim partimizden 6 arkadaş 
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istifa etti. Doğru Yola girdi. Kafaları mı değişti, gönülleri mi değişti? Aynı insandır, değişen 
bir şey yoktur. Bir millette hırsızlık varsa, milletvekilinde de vardır, çöpçüsünde de vardır. 

Bu milletin ruhu olan kültürünü, insanlığını, inancını ve büyüklüğünü ayakta tutmak la
zım, millî ve manevî değerlerle hamurunu yoğurmak lazım. Hiçbir zaman, parti değiştirmekle, 
bölge değiştirmekle, kafalar ve gönüller değişmez. Kafalar ve gönüller, millî ve manevî ölçüle
rin süzgecinden geçirilebilirce, ancak o zaman değiştirilir. Bir millet, ayıp ve günah kültürünü 
atarsa, hiçbir yere varamaz. 

Ayıbı kaldırdık. Bir bakanımız bir şey söyledi, ayıp kalktı; sanki bakan ayıp yaptı. 
"Laiklik var" diye, Allah korkusunu zaten konuşamıyoruz. Namaza gidemiyor, adam, 

"Ben laikim, günah olur" diyor. (SHP sıralarından "Bununla ne alakası var?" sesleri, gürültüler) 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Cümleni bir kere daha tekrar etmelisin. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Hatibe müdahale etmeyelim... 
MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Burada iki saattir konuşuluyor, hiçbir şey demedik; 

güzel güzel dinledik. 
BAŞKAN — Sayın Şimşek, süreyi nasıl paylaştınız bilemiyorum. Yarımşar saat mi 

efendim?.. 
MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Bir de, bu milletin saygı ve sevgi kültürü vardır, dinle

me kültürü vardır. Eğer, Yüce Meclisi kahvehane şekline sokup, konuşmayı ve dinlemeyi bile
mezsek, o da bizim ayıbımızdır; o da yeter. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu sayın milletvekili de mi vaizlikten geldi?. 
MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Efendim, ben üniversiteden geldim, sizlerin hocasıyım. 
BAŞKAN — Sayın Şimşek doçenttir efendim. 
M, TURAN BAYAZIT (tzmir) — "Vaizlikten mi geldi?" diye sordum. 
MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Alakası yok efendim. 
TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sayın Şimşek, mevlevilikten de bahset. 
BAŞKAN — Sayın Ün, zatı âliniz konuşurken kimse müdahale etmedi, ettirmedik. Ne 

Mevlevî olmak, ne vaiz olmak kusur değil. İstirham ederim... 
Devam buyurun efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ne kusuru?.. "Vaizlikten mi geldi?" diye sordum. 
BAŞKAN — öyle soruyorsunuz ki, olumlu yorumlamak mümkün değil. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Siz niye saptırıyorsunuz?. Sizin kafanız olumsuz; ona 

çalışıyor. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt!.. 
MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Dinleme edebini bir öğren... Dinleme edebini bir öğ

ren... O da bizim kültürümüzde vardır. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Benim kültürümde senden de çok edep var. 
MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Vaaz etmek, Arapça, konuşmak, hitap etmek demek

tir. Her zaman siz de buraya çıkıp, hitap ediyorsunuz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ne saptırıyorsunuz? "Vaizlikten mi geldiniz?" diye 

sordum. 
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MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Sayın Bakanım okuma seferberliği ilan etti ve okuma 
alışkanlığı konusunda çok güzel bir çığır açtı. Gönül ister ki, bu millet okusun; eksiğini ta
mamlasın ve bilgili olsun. Bilgili ulus, daima ileriye giden ulustur. 

Avrupa'da bir hanım, bir erkek, bir genç, bir ihtiyar metroya, otobüse biner, bir durak 
gidecektir; hemen çantasından kitabını çıkarır, öbür durağa kadar bir paragraf okur, kitabı 
kapatır ve iner. Bizde, şehirlerarası yolculukta gazete bile okumayız, sadece resimlerine baka
rız. Bu da, Sayın Bakanımızın başlattığı çok güzel bir hareket. İnşallah, bu millet, okuma alış
kanlığına kavuşur ve okuyarak cehaleti yener. Kaldı ki, bizim milletimizin kültüründe, "Oku", 
ilahî ve millî bir emirdir. Her zaman okumayı emreden bir dine mensubuz ve ilk ayet de budur; 
keşke o emre uyabilsek. 

Tabiî, Sayın Kurt'un temas ettiği eğitim konuları çok çok güzel. Aslında, ben de o konuya 
kısaca bir temas etmek istiyorum. 

Kültür Bakanlığının, diğer bakanlıklarla irtibatlı, koordineli bir çalışmaya girmesinde bü
yük fayda var. Yani, birinin yaptığını diğerinin yıkmaması ve takviye etmesi lazım. 

TRT, yani televizyon -radyo artık dinlenmez oldu da- denen o modern cam, modern vaiz 
o kadar güçlü ki, millete o kadar çok tesir ediyor ki, en azından 20 milyon kişi aynı anda onu 
seyrediyor. Tabiî, beş kanallı oldu; ne güzel. Hangisini seyredeceğiz?.. Canımızın istediğini. Açı-
yorsunuzun televizyonu, beş kanalda da yabancı film. Beş kanal olması çok güzel; beğenmedi
ğimiz kanalı kapatıp öbürünü açalım; ama, hepsi aynı. (SHP sıralarından alkışlar) Üç kana
lında Amerikan filmi, bir kanalında bale veya yabancı bir şey, diğerinde de klasik batı müziği 
veya başka bir şey... Seyredemiyorsunuz. Mademki beş kanal oldu, hiç değilse birisi kültür ka
nalı, birisi sinema kanalı, birisi açık oturum kanalı, birisi başka, faydalı bir kanal veya gençle
rin kanalı olsun. Hepsi de aynı anda, aynı kültür sayesinde hitap ederse, o zaman onbeş kanal 
olsa, yine on para etmez. 

Sayın Bakanımızın çabalarını biliyoruz, gayretlerini biliyoruz; bir yıl içinde çok büyük hiz
metler için çok büyük projeler hazırladı ve hizmetler sundu. Tabiî, "Bu televizyon örnek olsun" 
dedik, özerk yaptık; ne güzel; ama, kimseyi dinlemiyor. Kültür Bakanını da dinlemiyor tabiî; 
gücü yok; bağlı değil. Şimdi biz ne yapalım? TRT'yi alıp bakanlığa bağlasak, "özerklik gitti, 
siyasileştirdi" diyeceksiniz. Belki bizim arkadaşlardan da diyen olur. 

EROL AÇAGİL (Ankara) — Aklınız yetiyor da, gücünüz yetmez; Anayasa müsaade etmez. 
MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Keşke etse yani. "Anayasa değiştirilecek" diye otura

cağız, inşallah onu da değiştiririz. Millî kültürlerin daim olması, kesintisiz olması lazım. Millî 
eğitimin kesintisiz olması lazım, birbirini takip etmesi lazım. Hangi parti gelirse gelsin, millî 
kültürlerin ve millî eğitimlerin değişmemesi lazım. Kaldı ki, bir partinin içinde, aynı bakanlık
ta Uç bakan değişiyor, üç tane ayrı program geliyor. Biz, aynı parti ile aynı programı götüre-
mezsek, partiler edğişince tabiî götüremeyiz. Hamdolsun, bakanlarımız seneyi de zor buluyor; 
altı ayda, sekiz ayda bir kültür ve millî eğitim programı değiştirirsek, ondan sonra, bu nesil 
curcunaya döner; kırk çeşit nesil yetiştiririz. (SHP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Güzel lafı alkışlarız, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, alkışın İçtüzüğe aykırı bir tarafı yok, onun için müdahale et

miyorum. 
MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) — Hiç şüphemiz yok Sayın Bayazıt; ama, sizin deminki 

lafınız hiç de güzel değildi. 
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tnsan sevgisi, Sayın Bakanımın hareket noktası ve kendisi de insanları çok sever. Lehinde 
o kadar çok makale çıktı ki; sağ ve sol basın diyelim veya değişik görüşlerdeki basında, haki
katen, ilk bakan olduğu sıralardaki o tenkit edenler, herhalde utanmıştır, yüzü kızarmıştır. O 
kadar güzel yürütüyor, o kadar tatlı uzlaştırıyor ki, kendi hakkında, aleyhinde söz söyleyenler 
mutlaka utanmıştır. Hatta, aleyhinde yazı yazan gazeteler o başmakalelerinde bir sürü övücü 
yazılar çıkardılar; yani, insanlar yafta ile iftira ile şekil almıyor; bir insanın mayası, kafası ve 
gönlü ne ise, odur. Sayın Bakanımızı, bu güzel çalışmalarından dolayı sonsuz şükranlarımla 
kutluyorum ve gelecek çalışmalarında bu teorilerini pratiğe çevirmesini temenni ediyorum. Çok 
güzel teorileri var; muhalefet sözcüleri de söyledi, gönül istiyor ki, o teoriler pratiğe geçsin. 
Tabiî, pratiğe geçmesi için, bir kaç bakanlıkla çok sıkı irtibata geçip, koordineli çalışması la
zım ve illa televizyon, illa televizyon, illa televizyon. Değilse, çalışmalarınızın yüzde yüz başa
rısı yerine, yüzde beş ile zor başarırsınız Sayın Bakanım; çünkü, sizin neşrettiğiniz kitapların 
okuyucusu o kadar az ki; bakanlığın yayınladığı kitapların okuyucusu o kadar az ki, belki 8 
-10 bini geçmez ama, televizyonu 20 milyon, 30 milyon; dönüşümlü olarak 37 milyon seyredi
yor. Lütfedin, bütün Bakanlık hayatınızı televizyonun millî yayınlar yapmasına hasredin; heba 
edin; onu başardığınız gün, TRT'nin dışında hiçbir şey yapmasanız bile, o size yeter de artar. 
Şaşet televizyonu zaptü rabt altına alamazsanız, bütün teorileriniz, bütün iyi çalışmalarınız, 
hebâen mensura demeyeceğim; ama, yüzde 5 - 8 gibi çok az bir başarı oranında kalır. Onu 
da, size bir eğitimci olarak söylemek ve arz etmek istiyorum. 

Tabiî, her toplumda, her hukukda yasaklar ve emirler vardır. Hiçbir toplum yasaksız ve 
emirsiz olmaz. "Vergiyi veriniz" demek bir emirdir; ama, "Hırsızlık yapmayınız, kati 
yapmayınız" gibi yasaklar da vardır. Bu, her toplumun hukukunda vardır. Yani, bazı arkadaş
larımız "özgür toplum, her şey özgürlük içinde olur" derken; bu, sınırsız bir özgürlükle müm
kün değil. Tabiî ki, düşünce özgürlüğü olacak, bir hürriyet olacak; ama, sınırsız özgürlük, di
ğer insanları köle etmektir. Başkalarının hürriyetini çiğnemeye ve onun sınırını aşmaya da hak
kımız yoktur. Her toplumda bir sosyal mukavele vardır; emirler de olacaktır, yasaklar da ola
caktır. 

Mesela, dedi ki "Nazım Hikmet'in eserleri sahnelenmen." Adam, "Stalin benim tanrım, 
Rusya da benim vatanım" dedi, bunun neyini sergileyeceğiz, neyini getireceğiz? Sayın Bakanı
mın o engin hoşgörüsü içinde, nice Nazım Hikmetler eridi, yok oldu veya baştacı edildi nere
deyse; ama, müsaade edin de, hainleri, yıkıcıları, Türk Bayrağına "Paçavra" diyenleri de baş
tacı etmeyelim, ne olur... En azından, asgarî müşterekte, bir vatan sevgisi, bir kaynak sevgisi, 
bir mille't sevgisi olanları, hür düşüncesinden dolayı suçlamayalım, başımıza taç edelim; ben 
onu da kabul ediyorum. Bu konuda Sayın Bakanımla yarışacak çok az insan olur. Kendisini, 
o hoşgörüsünden dolayı da, bütün ekibiyle beraber tebrik ediyorum. 

Tabiî, konuşmacılar, kendisini dinleyen kalabalık fazla olursa rahat ve coşkuşla konuşur. 
Bu kıymetli, bu muhterem heyetinizin her birisi bir kainattır; onu öyle kabul ediyorum; ama, 
konuşmacının coşması için de biraz kalabalık olması lazım. Aslında ben, baştan Sayın Baka
nımı, Sayın Bakanlık mensuplarını tebrik edip inmek istiyordum; ama, teori olarak fazla kim
se konuşmadığından, bu pratiği teoriye geçirmek için, Sayın Bakanıma ve heyetine temennide 
bulunmak için kürsüye çıktım. Başarılarından dolayı kendilerine sonsuz şükranlarımı arz 
ediyorum. 

1991 malî yılı bütçesinin Kültür Bakanlığına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şimşek. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Sayın Bahattin Çaloğlu; buyurun efen

dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çaloğlu, süreniz 35 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA BAHATTİN ÇALOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına, Kültür Bakanlığı bütçesiyle ilgili görüşlerimizi 
açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi en derin saygıla
rımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; insanoğlunun en büyük değerlerinden, ürettiği 
en kutsal hizmetlerinden birisi, kendi yaşamı, düşünüşü, inanışı ve gelecek nesillerine bıraktığı 
mirası olan kültürüdür. Bu miras, insanoğlunun dününde, bugününde ve yarınında var olan 
kutsal bir değerdir. Toplumlar, tarihte bu değerleriyle var olmuşlar, yaşamlarına bu değerler 
ile damgalarını vurmuşlardır. Aslında, kültürün etkinliğinin özü de, varlığını ve vazgeçilmezli
ğini sürdürdüğü zaman boyutlarının sonsuzluğudur. Bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini 
sağlayan değerlerinin tümü olarak tanımlanan kültür, insanların kendi etkinlikleriyle değiştir
dikleri ve kendi amaçlarına uygun olarak yeniden kurdukları bir doğa, tarihsel ve toplumsal 
bir olgudur. Kültür, binlerce düşünür, bilim adamı ve yönetici tarafından tanımlanmış ve yeni 
içeriklerle tanımlanmaya devam etmektedir. Bizce en açık tanım şudur: Kültür, bir toplumda 
geçerli olan ve gelenek halinde devam eden her türlü dil, duygu, düşünce, inanç, sanat ve yaşa
yış öğelerinin tümüdür. 

Büyük Önder Atatürk'ün, "Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Bir milleti millet 
yapan ve onu diğer milletlerden ayıran temel, kültür unsurlarıdır" cümlesinde ifadesini bulan 
fikirlerin de aynı bütünlük ve düşünce birliğinin meydana getirilmesidir. 

Kültür, toplumdaki davranışların biriktirilerek aktarılan sonuçları, bir toplumun tümha-
yat biçimidir. Bir başka deyişle kültür, bir insan toplumunun devlet hayatında, düşün hayatın
da ve ekonomik hayatta yapabildiği şeylerin bileşgesidir. 

"Kültürü uygarlıktan ayırmak güçtür ve de gereksezdir" diyen Yüce Atatürk, kültürü, 
devlet hayatında, fikir hayatında, ekonomik hayatta yapılabilen şeylerin toplamı olarak gör
mesi, bu düşünceyi doğrulayıcı nitelik taşımaktadır. 

Kültür, nasıl tanımlanırsa tanımlansın, boyutları ve kapsamı ne olursa olsun, her olgu, 
kavram ya da değer gibi, o da kendine özgü belirgin özellikler taşır. Kültürün, toplumsal olu
şu, tarihsel oluşu, kalıtımsal oluşu, işlevsel oluşu ve devingen oluşu, onun, toplum katmanla
rında ne denli önemli bir köprü olduğunu göstermektedir. Kültürün, yaşayan bir organizma 
olduğunu vurgulayan bir değerli bilim adamı, düşüncelerini şu tanım içinde ve yeni boyutlarla 
ortaya koymuştur: "Her kültür bireylerin yaş aşamalarından geçer. Hepsinin çocukluğu, gençliği 
ve yaşlılığı vardır. Çocukluktan gençliğe geçen her organizma gibi, kültürler de, kendi doğaları 
nedeniyle, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış aşamalarından geçerler, ölümleri kendi doğalarından 
ileri gelir, dış koşullarla nedenlenmez. Bu ölüm.kültürün doğal ölümüdür; ama, her birinin 
yeniden dile gelme olanakları da vardır." Bir değerli ilim adamı yazarımızın bu konudaki dü
şüncelerini içeren satırları ifade etmeden geçemeyceğim: 

Kültür, sadece bir bilgi yığını olarak değil, düşünce, bilgi, tavır ve beceri bütünü olarak 
kabul edildiği takdirde, kültür unsurları arasına birçok konunun dahil edilmesi gerektiği 
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görülüyor, tnsana ait bir olgu olan kültür, doğanın dışında kalan ve insan tarafından gerçek
leştirilen bütün alanları kapsayacak bir yaygınlık göstermektedir. Büyük Atatürk'ün kültür ve 
uygarlıktan beklentilerini, insancıl özelliklerin, vasıflann güçlü ve üst düzeyde olması şeklinde 
anlamak mümkündür. Atatürk, yeni kuşakların donatılacağı manevî değerler arasında, kuv
vetli bir erdemlilik ve kuvvetli bir düşünce düzeni ve düşünce disiplininin bulunmasını ister. 

Millî kültürün, her çığırda açılarak yükselmesinin, Türkiye Cumhuriyetinin temel direği 
olarak temin edileceğini açıklayan Yüce Atatürk, gelişmenin, ulusal kültürün yükseltilmesiyle 
mümkün olabileceğini belirtmiştir. Yetişecek kuşaklarımıza, görecekleri eğitimin hududu ne 
olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel, Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, ulusal 
geleneklerine düşman olan bütün unsarlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir." diyerek, ulusal 
kültürümüzün boyutlarını en güzel şekilde ifade etmişlerdir. 

Cumhuriyetten bu yana kültür politikasını yönlendirmek ve toplumumuzun gereksinme 
duyduğu kültürel faaliyetleri yürütmekle görevlendirilen Kültür Bakanlığı, geçen zaman içeri
sinde, diğer bakanlık birimleriyle iç içe yaşamış, zaman zaman özgün kişiliğini bulmuş ve za
man zaman da diğer hizmet birimleriyle iç içeliğe devam etmiştir, iftiharla söylemek gerekir 
ki, bugün müstakil bir bakanlık olarak kabinelerde yer alan Kültür Bakanlığı, millî, manevî, 
tarihî ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak ve değerlendirmek, ta
nıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmak; kültür ko
nularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, işbirliğinde bulunmak, kültürel var
lıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek gibi büyük sorumluluklarla görevlendirilmiştir. 

ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Nasıl yönlendirecek? 
BAHATTİN ÇALOĞLU (Devamla) — Bu, öncelikle kültüre verilen önem açısından ol

duğu kadar, bir millî kültür politikası çizilmesi ve yürütülmesi olgularının netleşmesi açısın
dan da sevindiricidir. 

Sayın Kültür Bakanımızın açıklamalarından, 1991 yılının "Yunus Emre Sevgi Yılı" ilan 
edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Büyük düşünürümüzün "sevgi" kavramı ile iç içe tanıtılma
sından, hele bu tanıtımın ülkemiz sınırları dışına çıkarılması çabalarından büyük mutluluk duy
duğumuzu ifade etmek isterim. Bu alkışlanacak faaliyet, ülkemizi tanıtmak, kültürümüzü ta
nıtmak, insanımızı tanıtmak açısından da iyi bir fırsat olacak; Türk insanının asırlar ötesinde
ki sevgi, dostluk ve barış mesajlarını tüm dünya ülkelerine duyurmasına sebep teşkil edecektir. 

Bu arada, Kültür Bakanlığımızı yönetenlerin, kültürümüzün temelini oluşturan öğelerin 
bilgi, sevgi ve hoşgörü üzerine oturtmalarından duyduğumuz memnuniyeti de belirtmek isti
yorum. Bu vazgeçilmez üçlü ile oluşturulan kültürün, gelecek nesillerimize bırakacağımız en 
büyük miras olacağı inancındayım. 

Kısaca ifadesiyle, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde olduğumuz günü
müzde, bilgi üretiminin olağanüstü boyutlarda artması, bilginin teknolojiye uygulanması işle
minin hızlanması, bilgi saklama ve kullanma yöntemlerinde akıl almaz gelişmeler ve yenilikler 
sağlayan bilgisayarların yaygınlaşması ve sonuçta, bilginin insanlık tarihinin hiçbir döneminde 
olmadığı ölçülerde önem ve değer kazanması, görevi Türk kültürünü yönlendirmek olan Ba
kanlığımıza yepyeni sorumluluklar yüklemiştir. 

Bakanlığımız, bilgi teknolojisi kadar, üretilen bilgileri de gecikmeden almalı ve uluslara-
rası seviyedeki bilgi akışından toplumumuzu yeterince haberdar etmeli ve sağlanan bu bilgileri 
en geniş çerçevede kendi insanımızın hizmetine sunmalıdır. 
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Düşünce, duygu ve isteklerim, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve 
kurallardan yararlanılarak, başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve çok gelişmiş bir 
dizge olarak tanımlanan dil, fertlerin aralarındaki en etkin, sürekli ve en doğal iletişim aracı
dır. Toplum için, kültür için vazgeçilmezliğine inandığımız bilgi, bulgu ve deneyler de, ancak 
dil aracılığıyla başkalarına ve başka mekânlara aktarılabilir. Kısacası dil, her türlü düşüncenin 
taşıyıcısıdır. 

Kültür birliğimizin temel unsurlarından birisi olan dil konusunda, Bakanlığımızın kurul
tay düzeyinde çalışmalar yaptığını biliyor ve Bakanlığımızın bu çalışmalarını takdirle karşılı
yor, sürekliliğini diliyoruz. Kültür Bakanlığımızın dikkatle ve önemli üzerinde durmasını iste
diğimiz bir konuyu daha dile getirmek isterim. 

Tarih sayfalarını doldurmuş, Türk uygarlığını yaratmış; değişik coğrafî bölgelerde hâki
miyetler tesis edip, devletler kurmanın acı ve tatlı yönlerini yaşamış ve bugün Altaylar'dan Ro
manya'ya, Kırım'dan Arabistan'a, Hindistan'dan Cezayir'e kadar geniş bir alanda kesif veya 
seyrek bir şekilde yerleşmiş ve halen varlıklarını korumakta ve yüreklice yaşam savaşı vermek
te olan Türk asıllıların gerçek tarihlerini araştırmak, bu konuda araştırma yapanlara maddî 
ve manevî destek olmak ve ortaya objektif eserler çıkmasını sağlamak önemli bir konudur. Bu 
konuda güvenilir bilgilere, güvenilir ciddî çalışmalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız 
vardır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, millî kültürü saklamak mümkün değildir, doğru da değildir. 
Bu, aynı zamanda millî kültürün tabiatına da aykırıdır; çünkü millî kültür, dışa açık olmalıdır, 
hem de iki taraflı bir kapı ile açık olmalıdır. Dışarıda bulunan iyi, güzel ve doğru olan alınmalı 
ve kendi kültürümüzün öğeleriyle de dış dünya etkilenmelidir. Bu alışveriş ve etkilenme, bilinç
li olduğu kadar, programlı ve devamlı olmalıdır. Kültür ve sanat, belli bir insan topluluğu için 
millî ve manevî değerlerin sadece yaşatılıp, muhafaza edildiği bir ortam değil, aynı zamanda 
uluslararası ilişkilerde, bu ilişkilerin kaynaşmasında, sıklaşmasında, sevgi ve hoşgörü atmosfe
rinin yaratılmasında önemli bir yeri olan temel unsurlardandır. Bakanlığımızın bu alandaki 
çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu, gerek millî ve gerekse milletlerarası platformlar
da etkin çalışmalar sürdürdüğünü ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; şimdi, sizlere, Kültür Bakanlığımızın 1990 yılın
da, kültürümüzün oluşumu, korunması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin faaliyetlerinden bazı ör
nekler sunmak istiyorum. 

Güzel sanatlar alanında; tiyatro, yazar ve sanatçısını desteklemek için, daha önceki yıllar
da ihdas edilmiş olan başarı ödülü uygulamalarının devamı sağlanmıştır. 

Millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun faaliyetleriyle, kültür ve sanatımıza hizmette bulu
nan özel tiyatrolara, çeşitli yardımlar yapılması kararlaştırılmıştır. 

Türk tarihi, edebiyatı; plastik, fonetik ve sahne sanatları; sanat tarihi, mimarlık, arkeolo
ji, folklor ve sinema gibi kültür ve sanat alanlarında teşvik için "Kültür ve Sanat Büyük ödülü" 
konmuş ve uygulamaya başlanmıştır. 

Türk büyüklerinin dünyada ve Türkiye'de tanınma projesi ile millî kültürümüz ölümsüz 
eserler kazanmıştır. 

Atalarımızın müzik mirasını günümüzün sanat tekniğiyle yorumlayan, içinde Türk motif
lerinin bulunduğu yeni eserler yaratmak üzere, sanatçılarımıza çeşitli eserler ısmarlanmıştjr. 
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Nasrettin Hoca ve Hacı Bektaş Veli gibi büyük Türk düşünürlerini anma programlarının 
yanı sıra, sanatın pek çok dallarında millî ve milletlerarası sergiler düzenlenmiştir. 

Sinemamızın kalkınma, çağdaşlaşma ve dışa açılma faaliyetleri içinde, sinema sektörünü 
desteklemek ve nitelikli eserlerin yapılmasına ortam hazırlamak için çalışmalar yapılmaktadır. 

Devlet tiyatrolarımız, geçtiğimiz sezonda 43 yerli, 38 çeviri olmak üzere 81 eserle 3 344 
temsil vermiş ve bu temsilleri ülke genelinde 1 milyon 38 bin seyirci izlemiştir. 

Opera ve bale müzik sanatını halkımıza tanıtmak, sevdirmek ve yaymak amacıyla faali
yetlerini sürdüren Genel Müdürlük, 1989 -1990 sezonunda 463 oyun sahnelemiş ve bu eserleri 
167 000 seyirci izlemiştir. 

Toplumun her kesiminin bilgi ve belge ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan halk ve ço
cuk kütüphaneleri, olanakları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 1990 yılında sayısı 
891'e ulaşan halk kütüphanleri 7,5 milyon kitap ile 18 milyon 500 bin kişiye hizmet verebilmiş
tir. Yeni düzenlemelerle kütüphane hizmetlerine eklenen gezici kütüphaneler kervanı, kütüp
hane hizmetlerini bütün yurt sathına yaygınlaştırma çabalarından birisidir. 

Kültür Bakanlığımızın bir başka kültürel etkinliği de, yayınlarıdır. Bugüne dek kültürü
müze pek çok değerli eser kazandıran Bakanlığımızın, 1990 yılında da 177 eserin yayınlanması 
çalışmalarını sürdürdüğünü memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Ayrıca bakanlığın, gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında Türk kültürü ve Kültür Bakan
lığı yayınlarını tanıtmaya yönelik faaliyetlerim ciddiyetle yürütmekte olduğunu bilmekten de 
mutluluk duyuyoruz. 

Millî kültürümüzün temel direklerinden birisi olan Millî Kütüphanemiz, yurt içi ve yurt 
dışı bilgi ağlarıyla Türk insanına en iyi araştırma ve inceleme olanakları sağlamak yolunda 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Oluşturulma çabaları devam eden bilgi bankası, yarınlar için en büyük kültür hazinesi 
olacaktır. Her karış toprağı bir kültür varlığıyla dolu olan ülkemizde, gerek Tabiat ve Kültür 
Varlıklarını Koruma ve gerekse Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüklerine büyük görevler düş
mektedir. Bilindiği gibi, bu alandaki faaliyetlerin tümü, maddî olduğu kadar, yetişmiş insan 
gücüne de ihtiyaç duyan büyük yatırımlardır. Arkeolojik kazıların yapılması, bulguların ko
runması, ziyaretçi ve araştırmacıların hizmetine sunulması, kaçakçılığın önlenmesi konuları, 
başlı başına birer ciddî uğraş alanlarıdır. 

Bir örnek vermek gerekirse; 1990 yılında kazılara ilişkin 251 faaliyet sürdürülmüştür. Kül
tür varlıklarımızı korumanın boyutlarını göstermek açısından bir örnek daha vermek gerekir
se; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün tescilini yaptırdığı yapı sayısı 
39 500 civarındadır. Bütün bunlara ilaveten, halk kültürünün araştırılması ve çeşitli kültür mer
kezlerinin açılması faaliyetleri de sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Kültür Bakanlığı Bütçesinin 1990 yılında, genel büt
çe içerisindeki payı binde 6,8 iken, bu pay 1991 yılı bütçesinde, ancak binde 7,2'ye çıkarılabil
miştir. Kültüre yapılan yatırımın, Türk insanına ve Türk insanının geleceğine yapılan bir yatı
rım olduğu gerçeğiyle, gelecek bütçelerde bu payın mutlaka artırılmasının gereğine inanmaktayız. 

Eğitim ve kültür, iç içe iki olgudur. Bu yüzden, insanımızın eğitilmesi, bilinçlendirilmesi 
ve bilgilendirilmesi yönündeki bugüne kadar olan çabaları yeterli görmek mümkün değildir. 
Hatta, bu alanda verilecek hizmette sınır bile yoktur denilebilir, özellikle halkımızın bilgiye 
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ulaşım noktaları olan halk kütüphaneleri ve bu kütüphanelerimizin ürettiği hizmetler destek
lenmelidir. Bu desteği, sadece devletten değil, mahallî idarelerden; kültüre inanan, eğitimin, 
toplum yaşamındaki önemini bilen vatandaşlarımızdan da beklemeliyiz. 

Binlerce yerleşim alanında açılan okulların hemen hemen tümü kütüphanelerden yoksun
dur. Eğitime, dershane ve öğretmen olarak bakma çağı çok gerilerde kalmıştır. Bu vesileyle, 
mahallî idareleri, bir kez daha, toplumun ilim yuvaları, gençlerimizin başvuru noktaları olan 
ve onların okuma alışkanlığı kazanmaları ve kazandıkları alışkanlıkları devam ettirebilecekleri 
yerler niteliğindeki kütüphanelere kavuşması için, destek ve işbirliğine davet ediyorum. 

Bakanlığımızın, 1991 yılı için projelendirdiği yeni halk kütüphanelerinin açılışını yapaca
ğını biliyor, bu çabalarından ötürü kendilerini kutluyor; ancak, Bakanlığımızdan da kütüpha
ne açma ve yaşatma konusunda, toplumumuzun çeşitli kesimleriyle daha sıkı bir diyalog için
de olmasını diliyorum. 

Geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımız olan kültürümüzün temel öğelerinden birisi 
de, kültür birliğinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek açısından, Bakanlığımızın ob
jektif olarak hazırlanmış ilkokul, ortaokul ve lise döneminde her öğrencinin okuması zorunlu 
olan bir kaynaklar ya da klasikler dizisi oluşturmasını bekliyoruz. Ancak, böyle bir eğitim sü
reci sonunda ortak bir kültürün oluşturulması, aynı kültürün öğeleriyle yetişmiş bir nesle sa
hip olmak mümkün olabilecektir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Kültür Bakanlığı bütçesi ile ilgili görüşlerimizi 
bitirirken, çok önemli olduğuna inandığımız bir hususu da dile getirmek istiyorum: Bunca önem 
verdiğimiz kültür faaliyetlerimizi, yurt içi ve yurt dışında yürüten Bakanlık personelinin eğiti
miyle, ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi yolunda mutlaka bazı çalışmalar yapıl
malıdır. Bu sessiz kültür ordusu, daha güçlü ve daha yaratıcı hale gelmelidir. 

Bu vesileyle, 1991 yılı bütçesinin tüm ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Kültür 
Bakanlığı mensuplarını bu güzel çalışmalarından ötürü kutluyor, Yüce meclisimizi en derin 
saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaloğlu. 
Hükümet adına, Kültür Bakanı Sayın Namık Kemat Zeybek; buyurun efendim. (ANAP 

sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üye
ler; Bakanlığımız bütçesi üzerinde konuşan ve dinleyen sayın üyelere teşekkür ediyorum, saygı
lar sunuyorum, şükranlarımı bildiriyorum. 

Bir sayın üye, bilgiden ve bilgi çağından çok bahsettiğimizi, Bakanlığın tek görevinin bu 
olmaması gerektiğini söyledi. Biz de o kanaatteyiz; Bakanlığımızın tek görevi, bilgi ve bilgi 
çağı üzerinde durmak değil. Bakanlık olarak, geçmiş dönemlerde yapılan teşkilat kanununun 
bize verdiği ve bizden önce bakanların başlatmış olduğu işleri Bakanlığımız personelinin de
ğerli katkılarıyla daha da geliştirerek devam ediyoruz. Onlar üzerinde çok durmak istemiyo
rum; ama bir nokta üzerinde durmak istiyorum. Sadece Kültür Bakanlığının değil, bütün ba
kanlıkların, bütün partilerin, bütün milletvekillerinin, bütün aydınların, hatta büıün insanla
rın gündemindeki bugün birinci mesele, bilgi çağı meselesidir. Dolayısıyla, bilgi çağından söz 
etmeden, bilgi çağı gerçeklerine dikkatleri çekmeden, bilgi çağının getirdiği büyük dönüşüm 
ve değişimleri göz önüne getirmeden, bir bakanlığın, hele Kültür Bakanlığının etkinliklerini 
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doğru bir tarzda tanzim etmesi mümkün değildir. Onun için, biz bu yılı, 1990 yılını "bilgi yılı" 
olarak ilan ettik ve bilgi toplumu, bilgi çağı gerçekleri üzerinde toplumumuzun dikkatlerini 
çekmek istedik. Dolayısıyla, bizim konuşmalarımızda ve faaliyetlerimizde bilgiden ve bilgi ça
ğından, hele bu yıl çok söz etmemiz kadar tabiî bir şey olamaz. "Bu yıl bilgi yılıdır" diyoruz 
ve bilgi topulumu gerçekleri üzerinde toplumumuzun dikkatini çekmek istiyoruz. 

Bir vesileyle burada yaptığım bir konuşmada sayın muhalefet milletvekillerine hitap et
miştim ve şunu söylemiştir: "Keşke, burada yaptığınız konuşmalarda bizim bilgi çağının ge
reklerine yeteri kadar uyum sağlamadığımız ve etkinliklerimizi bu doğrultuda gerçekleştireme
diğimiz konusu üzerine tenkitlerinizi getirirseniz ve böylece Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gündemine, bugün olduğundan daha çok bilgi toplumu ve bilgi çağı meselesi girse" demiştim. 
Onu yine tekrar ediyorum ve sayın muhalefet sözcüsüne, bana bu vesileyle, tekrar bilgi çağın
dan, bildiğiniz gerçekleri tekrar etmek, ama dikkatlerinizi çekmek amacıyla bilgi çağından söz 
etmek fırsatını verdiği için de teşekkür ediyorum. 

Bildiğiniz bir gerçek, ama bunu çok çok konuşmamız lazım. İnsanlık, tarihinin en büyük 
dönüşümünü yaşıyor, insanlık tarihinde bu boyutlarda, bu nitelikte ve bu nicelikte bir değişim 
hiç olmadı. 9000 yıl önceki tarım devriminden, 300 yıl önceki sanayi devriminden çok daha 
büyük ölçülerde, kıyaslanması mümkün olmayacak ölçülerde ve hızda bütün dünyada büyük 
bir değişim ve gelişim var. Dünyanın haritası yeniden oluşuyor. Ebedî zannettiğimiz, çözülmez 
zannetiğimiz, dağılmaz zannettiğimiz birtakım oluşumlar dağılıyor, ideolojiler, sosyal kökle
rinden mahrum hale geliyorlar. Hangi ideolojiler?.. Mesela sosyalizm ideolojisi, bütün temeli
ni yitiriyor; çünkü, bilgi çağının getirdiği gelişmeler, işçi sınıfını yok hale getiriyor. Otuz sene 
sonra bilgi toplumu haline gelen toplumlarda, fabrikalarda bilgisayar ve robotlarla üretim ger
çekleştirilecek denildiği zaman, artık işçi sınıfından bahsetmek mümkün değil. îşçi sınıfından 
bahsetmek mümkün olmayınca, sosyalizmden ve onun türevlerinden de bahsetmek mümkün 
değil, tşte bu gerçeği göz önüne getirmeden, Sovyetler Birliği'ndeki büyük değişmenin anlamı
nı ve sebebini kavrayamayız. Neden Sovyetler Birliği'nde bu büyük gelişme var?., ifade etmiş
tim, yine söylüyorum. Gorbaçov'un kitaplarını çok dikkatli okudum; sonra, oradan anladığı
mı, onların Büyükelçisiyle tartıştım. Şunu söyledim: Eğer bilgi çağı olmasaydı, glasnost ol
mazdı, perestroika olmazdı, Sovyetler Birliğindeki büyük değişmeler ve problem olmazdı; ama 
bütün dünyada aslında glasnost, perestroika gerekleri vardır ve bütün dünya az çok bu büyük 
değişim içindedir. Onun için, biz bunu nasıl yok sayabiliriz, bilgi çağından, bilgi toplumundan 
bahsetmeden çağı nasıl anlayabiliriz ve biz, uygulamamız gereken politikaları ve kültür politi
kasını nasıl tanzim edebeliriz?.. 

1955'de ilk defa Amerika'da büro işçilerinin sayısı, fabrika işçilerinin sayısını geçti, tşte, 
bilgi çağının başladığının göstergelerinden birisidir bu durum. Bilgisayarlar hayâtın içine bun
dan otuz sene önce, tasarlayamadığımız yoğunlukta girdi ve bilgisayarların üretime girişi, bili
me girişi, sanata girişi, resim sanatına girişi, sinema sanatına girişi, hayatın her safhasına girişi 
karşısında doğan büyük gelişmeleri görmezlikten ve bilgisayarı küçümsemekten gelmek müm
kün değildir. 

Bir bilgisayar ortalama, bir saniye de 100 milyon işlem yapmaktadır. Bir insanın bu işlem
leri yapabilmesi için bir ömür boyu çalışması gerekiyor. O zaman diyoruz ki, 1984 kararname
sinin, yani Türkiye'ye bilgisayarların serbestçe girişini sağlayan kararnamenin tarihî önemi or
taya çıkıyor ve biz bütün faaliyetlerimizde temel aldığımız bu büyük gerçeğin aynı zamanda 
Anavatan Partisinin temel misyonu olduğunu ve Türk toplumunu bilgi toplumu haline 
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getirmek konusunda en önemli adımları atan ve bilgi çağı gerçeklerini toplumun gündemine 
getiren bir parti olduğunu ifade ediyoruz, iddia ediyoruz, Hükümetimizin genel yaklaşımları 
çerçevesinde, biz de bakanlığımızın politikalarım tanzim ediyoruz. 

tşin bir başka yanı da, iletişimde meydana gelen büyük gelişmelerdir. Bilginin geçmişle 
kıyaslanması mümkün olmayan ölçülerde yaygınlaşma imkânının doğması, haberleşme araç
larında gelişmeler, sayın milletvekilimizin ifade ettiği gibi, bilginin depolanması ve kitlelere ulaş
ması imkânları; bütün bunlar iletişim araçlarının, uyduların ortaya koyduğu gelişmelerdir, bunlar 
dünyayı küçültüyor, kültürleri birbirine yaklaştırıyor ve bu araçları elinde tutan hâkim kültür
lerin dünyada yaygınlaşması ve dünyanın tekdüze hale gelmesi tehlikesi ortaya çıkıyor. 

Bir başka gelişme de şudur: Bireyin zamanının fazlalaşması, bireyin önem kazanması; do
layısıyla, sanatta yeniden doğuş yaşanıyor. Mesela Amerika'da, Japonya'da, Almanya'da üç-
yüz seneden beri ilk defa, kültür ve sanata ayrılan paralar, Ödenekler ve fonlar; spora ayrılan
lardan daha fazla hale geliyor. Kültür ve sanat önem kazanfyor. 

Biz, bu noktada şunu ifade ediyoruz; bilgi toplumunu sağlayan ilmî gelişmenin aydınlan
ma çağının, sanayi devriminin, bütün gelişmelerin temelinde zihniyet meselesi vardır. Zihnî muh
tevaların; toplumun zihnî muhtevasının, zihnî birikiminin, toplumları bilgi çağına ulaştıracak 
şekilde geliştirilmesi gerekir. Bunu da sağlayacak olan kültür faaliyetleridir. Dolayısıyla, bilgi 
çağı meselesi ile Kültür Bakanlığının doğrudan doğruya ve işin temelinde ilişkisi vardır. 

Biz, bu bakımdan diyoruz ki, kalkınma, çağdaşlaşma, dışa açılma çalışmalarının temeli
ne millî kültürümüzü yerleştireceğiz. Bunu Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının, "Ana 
Stratejiler" bölümünün, temel maddesi, birinci cümlesi yapıyoruz. Millî kültürümüzü, kalkınma, 
çağdaşlaşma ve dışa açılma çalışmalarının merkezi yapacağız. Tüm gayretlerimiz de bu doğ
rultudadır. 

Bu noktada, bir sayın üye, bir sentezden bahsettiler. Ben hayatımda bu planda hiçbir za
man bir sentezden, bir analizden söz etmedim. Nereden bulmuş, nereden çıkarmış; onu anla
mam mümkün değil. Ama, insanları birtakım kategorilere sokmak, o kategorilere birtakım 
kılıflar giydirmek ve sonra da, her insan kategorik olarak böyle olur, diye düşünmek de bir 
yoldur. Benim için bunu nereden çıkarmış, bilmiyorum, doğru da bulmuyorum "sentez" ve 
"analiz"i; ne demek sentez ve analiz? Onlar kimyada. Türklük bizim milliyetimiz; milliyetimi
zin adı. tslam da bizim milletimizin dininin adı. Yani, bu gerçeği ne kimse değiştirebilir, ne de
ğişmesi mümkündür, ne kimsenin değiştirmek istediğini, ne de kimsenin bu gerçeğin değişme
sini istediğini düşünüyorum; böyle bir şey de yok. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Dolayısıyla, Türklükle îslamın sentezi, analizi diye bir şeyi ben anlamıyorum. Bizim mil
liyetimizin adı Türklüktür. Türklük meselesini de bir kültür meselesi olarak gördüğümüzü ıs
rarla ifade ediyoruz. Zaten, milliyet bir kültür meselesidir. Yani, racist (ırkçı) manadaki görüş
leri biz hiç savunmadık, her zaman da reddettik; onu açık ifade edeyim. Milliyet bir kültür 
meselesidir. Irkçılığı hiçbir zaman savunmadık; çünkü, gerçek de değildir bu. Yeryüzünde ırk 
esasına dayalı millet yoktur. Milletleri millet yapan, kültür meselesidir. Biz de bunu her zaman 
ifade ettik. 

Şunu da ifade ettik: bizim milletimizin büyük çoğunluğunun dini Islamdır. Bu sosyolojik 
gerçeği kabul edip, hazmetmeden, bu toplumda demokrat olmak mümkün değildir; bunu ıs
rarla ifade ediyorum. Yani, bu toplumda demokrat olmanın birinci şartı, önce şu milletin, şu 
halkın büyük çoğunluğunun dininin tslam olduğunu kabil etmekten geçer. (ANAP sıralarından, 
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"Bravo"sesleri, alkışlar) Yani, bunu değiştirmeye çalışmanın, bunun üzerine gitmenin, bundan 
rahatsız olmanın bir anlamı yoktur; zaten mümkün de değildir. Böyle bir düşünce olduğunu 
da zannetmiyorum; ama, bu düşünce varmış gibi birtakım ifadeler kullanmaya da gerek yoktur. 

Şunu da söylüyorum ki, bizim milletimizin Müslümanlığı algılayış biçimi, algılayış tar
zı... Büyük Şair Yahya Kemal'in dediğine katılıyorum... İsterseniz yine 13 üncü Yüzyıla, on
dan öncesine gitti deyin, saygı duyarım; ama, 13 üncü Yüzyıl fobisine de lüzum yoktur. 13 ün
cü Yüzyıl Anadolu'da bizim milliyetimizin yeniden teşekkül ettiği önemli bir yüzyıldır. Dola
yısıyla, 13 üncü Yüzyıldan korkmaya, 13 üncü Yüzyıldan bahsediliyor diye tenkit etmeye de 
gerek yoktur. 

Esasında söyleyeceğim zat da 13 üncü Yüzyılda değil, 12 nci Yüzyılda yaşamıştır: Ahmet 
Yesevi. Bizim milliyetimizin, bizim milletimizin din anlayışının temelinde Ahmet Yesevi'nin gö
rüşleri vardı, o görüşler vasıtasıyla Türk Halkı Müslüman olmuştur. Onun takipçileri de, Hacı 
Bektaş Veli'dir, Hacı Bayram Veli'dir, Mevlana'dır, Sarı Saltuk'tur, Yunus Emre'dir. Yunus Em-
re'yi çok diyorsak, Yunus Emre'nin yol göstericisi Taptuk Emre; Taptuk Emre'nin yol gösteri
cisi Sarı Saltuk; onun büyüğü Hacı Bektaş Veli; onun da yol göstericisi, ışık tutucusu Ahmet 
Yesevi'dir. Ahmet Yesevi'nin türbesini biz onarıyorsak, Türkiye sınırları dışında diye, yabancı 
bir kültürün tarihî eserini onarıyoruz anlamına gelmez. Şu anda onun türbesi Türkistan şeh
rinde; ama o bizimdir. Çünkü, bizim kültürümüzün kökü oradadır. 

Biz, kültürümüzün köklerinde, elbette ki Orta Asya'dan gelme bu değerlerin olduğunu 
iddia ediyoruz; gerçek budur. Ama, yine söylüyoruz, bizim kültürümüzün köklerinde elbette 
ki, Anadolu'nun uygarlıklar birikiminden gelen değerler de vardır; onları da inkâr etmek müm
kün değildir. Dolayısıyla, Anadolu'da ne varsa, biz hepsini kendi kültür değerimiz, tarihî var
lığımız sayıyoruz ve onları korumak için de gayret içindeyiz; ama, Türk - tslam eserlerine, on
ları korumaya, onları kazılarla ortaya çıkarmaya önem veriyoruz diye, tenkit edilmeyi ben an
layamıyorum, bunun mantığını anlayamıyorum. Biz, Anadolu'daki, Türk - islam eserleri diye 
ifade edilen, Selçuklu ve Osmanlı eserlerine ve ondan önceki tslam eserlerine, Harran'a, Ha-
sankeyf'e önem veriyoruz gayet tabiî. Onlara önem veriyoruz diye, tenkit edilmenin mantığı 
ne? Onlara önem veriyoruz da, diğerlerine vermiyor muyuz? Onlara da önem veriyoruz ve ne 
yazık ki -üzülerek söyleyeyim- bugün 36 Türk kazısından sadece 6 tanesi Selçuklu ve Osmanlı 
eseridir. Keşke daha fazla olsa, keşke daha fazla önem vermek imkânımız olsa... 

Ben, Ahmet Yesevi'den, Yunus Emre'den, Hacı Bektaş Veli'den, Mevlana'dan çok çok söz 
ediyorum, doğrudur, bilerek yapıyorum; ama, ben onlardan söz ederken geçmişten söz etmi
yorum ki, gelecekten söz ediyorum. Onlardan söz ederken, onların sadece tarihî kişiliklerin
den menkıbelerinden söz etmiyorum, onların bu çağa ve gelecek çağlara ışık tutacak görüşle
rinden söz ediyorum ve "Kültürümüzün temellerinde bilgi, sevgi, hoşgörü var" derken, o yüce 
kişilerin dünya görüşlerine dayanıyorum ve o görüşleri o yolla bugüne ve geleceğe aktarmaya 
çalışıyorum. Yapmak istediğim budur ve iddia ediyorum kî, buna, sadece bizim değil, bütün 
dünyanın ihtiyacı vardır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kültürümüzü, ülkemizi dışarıda tanıtmanın ve dışa açılmanın da temel imkânlarından bi
risi olarak görüyorum. Geçenlerde Türkiye'ye çelen Polonya Kültür Bakanı ile konuşmamız
da, "Sadece Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesini görmek için bile Türkiye'ye gelme
ye değer" dedi. Gerçek de budur. Bu bizim büyük bir imkânımızdır. Bu imkânımızı elbette 
kullanacağız ve kendisini Mevlana'dan bir şiir okuduğum zaman, heyecanla, "Aman bu 
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şiirin lehçesini bana verin, ben bunu Polonya'da yaygınlaştırmak istiyorum. Çünkü, bilhassa 
bugün, bizim de buna ihtiyacımız var" dedi ve neden ihtiyaçları olduğunu da ifade etti. 

Ben, "Bilgi çağının temelinde hpşgörü vardır" diyorum. Şunun için söylüyorum: Birta
kım maddelerden çokça söz ediliyor. Tabiî ki söz edilmeli. Ben de söz ediyorum. Yani, o mad
deler kaldırılmalı. Türkiye'de düşüncenin, düşünceyi açıklamanın ve inancı yaşamının önün
deki bütün engeller kaldırılmalı. Sadece bilgi çağı haline gelmek için değil, insanlarımızın mutlu 
olması için de bu gereklidir; ama, sadece bu maddelerin kaldırılması yetmez. Ben, Kültür Ba
kanı olarak, Hükümetin bir üyesi olarak üzerime düşen görevi de yapıyorum. Yani, sadece söy
lemekle kalmıyorum, tekliflerde de bulunuyorum; ama, ısrarla şunu söylüyorum: Sadece bu 
maddelerde, düşünceyi açıklama hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak yetmez,. Eğer, top
lumumuzda hoşgörü kültürü yerleşmemişse, hoşgörü anlayışı yerleşmemişse, o zaman da, dü
şünceyi açıklamanın ve inancı yaşamanın önüne başka engeller çıkar. Başka engeller nedir? 
Birtakım tabular çıkar. Ortaya bir fikir konulduğu zaman, o fikri çürütmenin yolu, eğer, karşı 
fikri söylemek değil de, "Senin bu fikirlerin şuna aykırı, senin bu fikirlerin buna aykırı" de
mekse, işte o zaman hoşgörü gelişmemiş demektir. Yapılması gereken şey; yanlış gördüğümüze 
inandığımız fikirlerin karşısına kendi doğrularımızla çıkmaktır, tabularla çıkmak değitdir. Onun 
için, hoşgörü kültürünün yerleşmesini istiyorum. Hoşgörü kültürünün yerleşmesini isterken 
de elbette ki, şunu söylüyorum: Eğer Fatih'i seviyorsak, Fatih'in tstanbul'u aldığı zaman ilk 
yaptığı işlerden birisinin, din ve vicdan hürriyetini ilan etmek olduğunu bilerek, Fatih'in o yö
nünü de sevmeliyiz. Ayrıca, başka dinler mensuplarına hoşgörülü olmayı düşünürken, kendi 
milletimizin dinine mensup; ama, değişik görüşleri olan insanlar arasında da hoşgörü anlayı
şını yerleştirmeliyiz diyorum. Bu anlayışı yerleştirmezseniz, kanunlarla neyi sağlayacaksınız? 
Bu anlayış yoksa, kanunları uygulayacak olanlar da zaten hoşgörü anlayışına sahip değilse, 
yine onlar da kanunları istemediğiniz doğrultuda yorumlar ve istemediğiniz gelişmelerin doğ
masına sebep olurlar. Onun için, ısrarla söylüyorum: Hoşgörü anlayışını yerleştirmemiz lazım 
ve ilim zihniyetini yerleştirmemiz lazım, tlim zihniyetini yerleştirmemiz lazım derken, neden 
ben tarihimden ve kültürümün köklerinden yararlanarak bu değerleri toplumumuzda yaygın
laştırmak imkânını kendime çok göreyim? Üzerinde durduğum, ısrar ettiğim noktalardan biri
si de bu. 

Herkesin bildiği, bu konu üzerinde yazan çizenlerin gündeme getirdiği bir kesin gerçek; 
bilgi çağını sağlayan, bilgi devrimini sağlayan hürriyetçi sistemdir. Hürriyetçi sistem olmayan 
yerlerde bilgi toplumu oluşmadı. Onun için, ülkemizde de demokratik gelişmenin sağlanması, 
hürriyetlerin bugün olduğundan daha ileri gitmesi için gayretlerimiz var. Doğrudan bakanlığı
mız konusuna girmiyor; ama, 1987'de Avrupa tnsan Hakları Komisyonuna şahsî başvuru hakkını 
biz getirdik, 1988'de Avrupa Konseyi Birleşmiş Milletler tşkence Sözleşmesine biz imza attık, 
1989'da Avrupa Sosyal Şartını biz gerçekleştirdik, 8 Ocak 1990'da Avrupa tnsan Hakları Di
vanının zorunlu yargılama yetkisini biz getirdik, AGÎK'e biz girdik ve şimdi de tnsan Hakları 
Komisyonunu Mecliste kurma kararını, Türkiye Büyük Millet Meclisi aldı; ama, teklif bizden 
geldi. Daha başka, elbette ki, yapmamız gereken şeyler var. "Türkiye'de her şey mükemmel, 
istediğimiz gibi" demek istemiyorum, "Ben yaptım, her şeyde en iyiyi yapıyorum" da demek 
istemiyorum; ama, iyi yapmak gayreti içindeyiz. Hedef bu. Bunu söylemek istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaç tane adam öldü... 
MEHMET TAHtR ŞAŞMAZ (Elazığ) — Şu kısır döngüyü bırak artık, yeter be, değiş 

biraz artık. 
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KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Bütün bu gerçekleri top
lumumuzun gündemine getirmek için, biz, 1990 yılını Türkiye'de "Bilgi Yılı" olarak ilan ettik 
ve toplumumuzun dikkatlerini bu noktaya çekmek için, bilime, bilim zihniyetine... Bilim zih
niyeti diye ısrar ediyorum. Sadece bilim almak, teknoloji almak yetmez; bilim almak lazım. 
Sadece bilim almak yetmez, bilgi üretmek lazım. Bilgi üretmenin yolu da bilim zihniyetinden 
geçer. Onun için bilim zihniyetine toplumumuzun dikkatini çekmemiz lazım. Bunun için bir
takım çalışmalar yapıyoruz. Onları da siz zaten biliyorsunuz ve duyuyorsunuz. Onun için on
ları tek tek saymıyorum. Onları tek tek saymıyorum; ama, 1991 yılını da bizim kültürümüzün 
kökünde bulunan insan sevgisinin, insanın mutlak önceliğinin, insanın tartışılmaz üstünlüğü
nün ve önceliğinin, yani Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Ahmet Yesevi'-
nin çok çok söylediği insanın var edilmişlerin en kutsalı, (eşrefi mahlukat), çünkü, kâinatın 
özeti olduğu gerçeğinin sadece kendi insanımıza değil, bütün insanlığa anlatılması gereğini gün
deme getiriyoruz. UNESCO'ya teklif ettik, amacımızı açıkladık. Bu amaçla, 1991 yılı bütün 
dünyada "Yunus Emre Sevgi Yılı" olsun, dedik. UNESCO kabul etti. 1991 yılı bütün dünyada 
sevgi yılıdır; biz ne gerekiyorsa yapacağız. 

Bu noktada şunu ifade etmek istiyorum: Elbette ki biz, bizi biz yapan, bizim bu coğrafya
larda yaşamamızı sağlayan, bizim ruh hamurumuzu yoğuran insanları hatırlamalıyız, çok çok 
anmalıyız. Millet olmanın gereği bu. Başka türlü nasıl millet olunur? Ertuğrul Gazi törenleri
ne destek olmayalım mı? Bu bizim görevimiz; şimdiye kadar ihmal etmişiz. Şimdiden sonra 
yapmayalım mı? 

Macaristan'da, bütün o antidemokratik yıllara rağmen, en büyük cadde ve sokakların adı 
her yerde, Birinci tstvan Caddesi veya Birinci tstvan Sokağıdır. Birinci tstvan kim? Macaris
tan'ı Hıristiyan yapan, kendilerine göre kutsal kişi, kutsal hükümdarları. Danimarka'da bir 
meydanda bir heykel gördüm, "Bu kimdir?" diye sordum; "Bu, Dördüncü Christian" dedi
ler. "Ne yapmıştır Dördüncü Christian?" dediğimde de, "Çok savaşmıştır, her girdiği savaşı 
da kaybetmiştir" dediler. "Peki, neden her girdiği savaşı kaybeden bir hükümdarınızın heyke
lini böyle büyük bir meydana koydunuz?" dedim; "Bizim kralımız, bizim tarihimizdir" dedi
ler. Doğrusu bu değil mi? Yani biz, Macaristan kadar, Danimarka kadar olmayalım mı? 

13 üncü Yüzyıl derken, 13 üncü Yüzyıl konusunu bir açıklığa kavuşturmak lazım; çünkü 
bu her yerde benim karşıma geliyor, bazı arkadaşlar bütçede de getirdiler, üzerinde çok duru
yorlar. 13 üncü Yüzyılda biz, Anadolu'da yeniden yoğrulduk, onun için önemli. Neler oldu 
13 üncü yüzyılda? Hacı Bektaş Velî 13 üncü yüzyılda, Sarı Saltık 13 üncü yüzyılda... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Seyit Burhanettin. 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Evet, Seyit Burhanettin 
de 13 üncü Yüzyılda ve Nasrettin Hoca 13 üncü Yüzyılda, El Cezeri 13 üncü Yüzyılda. Kim 
El Cezeri? El Cezeri, Diyarbakır'da yaşamış ve bugünkü modern sibernetik biliminin öncüsü 
sayılan büyük alim. Onun mekanik kitabı sekiz asır önce yazılmış; büyük bir teknik, üstün 
bir teknoloji ve sibernetik biliminin öncüsü. Şimdi biz Bakanlık olarak onun kitabını basıyo
ruz, yine 13 üncü Yüzyıl; ama bu tercih bize ait değil, 13 üncü Yüzyılda olmuş bu işler. Onun 
için, elbette ki bu şahıslar üzerinde duracağız, durmaya da devam edeceğiz ve yaptığımız işin 
doğru olduğuna inanıyoruz. 
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Bakanlığımız faaliyetlerinde, danışmaya önem verdik, şûralar düzenledik. İkinci Millî Kültür 
Şûrasını düzenledik. Bunu, başlayıp, üç günde biten bir şûra, danışma toplantısı olarak değil, 
kurultaylarla destekledik. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurultayı düzenledik, Türk Sinema Ku
rultayı düzenledik, Tiyatro Kurultayı Düzenledik, Türk Dili Kurultayı düzenledik ve kurultay 
sonuçlarını takip ediyoruz, Kurultay sonuçlarından birçoğu da gerçekleşti; ama bizim Dil Ku
rultayımızda, bugünkü ABC'nin değişmesi diye bir karar alınmadı, böyle bir karar yok. Kim 
vermişse, sayın milletvekilimize yanlış bilgi vermiş yahut da bizim faaliyetlerimizi doğrudan 
doğruya bizden takip imkânı olmadığından -bundan sonra olacağını ümit ediyorum- basında 
takip ettikleri bazı bilgileri yanlış hatırlıyorlar, Türk Dil Kurultayında böyle bir karar alınma
dı, ama bir vatandaş gündeme getirdi. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — "Karar alındı" demedim, istek oldu. 
KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Bu, kurultay. Hoşgörü di

yoruz ya, her görüşe saygı göstereceğiz diyoruz ya, bu da kurultay. Biz, kurultaya herkesi ça
ğırdık; bütün kurultaylarımıza, hangi görüş mensubu olursa olsun, herkesi çağırıyoruz, hiç ayrım 
yapmıyoruz. Gelenler geliyorlar, görüşlerini açıkyüreklilikle ve net olarak ortaya koyuyorlar. 

Görüşlerini söylemelerine engel olmak isteyenlere biz engel oluyoruz ve "hayır" diyoruz; çün
kü biz, düşünce hürriyetine inanıyoruz. Kendi kurultayımızda da eğer görüşler susturulursa, 
o zaman, bizim görüşlerimizdeki samimiyete, biz de inanmayız. 

DURMUŞ FlKRt SAĞLAR (İçel) - Sayıda ayırım yapılıyor. 
KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Onun için, elbette ki, gö

rüş ortaya koyan bir sayın üye olabilir ve bir sayın üye oldu; ama, itibar görmedi, böyle bir 
karar da alınmadı kurultayımızda. Bir karar alındı ve o karar da oylamayla alındı. Ortaokul
larda Osmanlıca derslerinin, yani bizim "eski yazı" dediğimiz yazının ve artık bugünkü Türk-
çeden hayli uzaklaşmış bulunan Osmanlı Türkçesinin okutulmasının seçimlik ders haline geti
rilmesi konusunda kurultay bir karar aldı. Bu da bir görüştür ve bunun da bir gerekçesi vardır. 
Nitekim, Türkiye'de birçok okullarda bu okunuyor; yani bu harflerden korkmaya falan da lü
zum yok. Harfleri, ne müspet manada, ne de menfî manada putlaştırmamak lazım. Bugün 
biz bu harfleri çok seviyoruz, isabetli bir iştir, doğrudur. Azerbaycan'da da, Türkmenistan'da 
da, gittiğimiz her yerde bu harflerin yaygınlaşması için mücadele veriyoruz; ama şimdi ben 
size soruyorum: Yarın, on sene sonra bütün insanlık çok daha pratik, geçerli ve estetik harfler 
bulursa biz aman bu harflerden vazgeçmeyiz mi diyeceğiz? Yani, bu şekilciliğe birtakım şeyleri 
müspet veya menfî manada putlaştırmaya veya tabulaştırmaya lüzum yok. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

GAP yöresine özel bir önem veriyoruz. GAP yöresine mahsus, GAP yöresine yönelik bir
takım kalıcı ve geçici etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Neden? Çünkü, biliyoruz ki GAP, Türki
ye'nin en büyük projesi. GAP, bölgede büyük bir sosyal gelişme ve değişmeye sebep olacak, 
büyük şehirler kurulacak, bölgenin yerleşim dokusu değişecek, yeniden oluşacak. Milyonluk 
şehirler meydana gelecek. Bu sosyal gelişmeyi ve değişmeyi önünden karşılamak için biz şim
diden o bölgelerde kalıcı sanat kurumları kurmak ve şölenler düzenlemek vesair etkinlikler 
yapmak suretiyle kültür gelişmesini, sosyal gelişmenin önüne koymak için özel gayretler için
deyiz. Teferruata girmek istemiyorum; bu konuda da birçok etkinliğimiz var. 

Kültür kervanları düzenliyoruz. Ülkemizde bulunan kültür varlıklarımıza dikkatleri çek
mek, öğrenciler arasında kültür varlıklarının önemini ve değerini yerleştirmek amacıyla 1989'da 
birincisini başlattık, 1990'da uluslararası planda yaptık, bunu geliştirerek devam edeceği/. 
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Yeni anıtlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü, milletler biraz da tarihleriyle var
dırlar. Evet, harabati ve harabî olmak doğru değil; ama Yahya Kemal'in dediği gibi olmak en 
doğrusu değil mi; "Gelecek olalım, ama köklerimiz geçmiştedir" unutmayalım. Kökleri mazi
de olan, ati olmaktır doğru tutum. Neler yaptık: Malazgirt'e, Alparslan abidesini yaptık, Mi
mar Sinan Abidesini Edirne'ye yaptık, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Antepli Şahin Kurtuluş, 
Turgut Reis, Şerif Bacı, Karamanoğlu Mehmet Bey, Cumhuriyet, Atatürk, Yıldırım Bayezit, 
Kurtuluş Savaşı, Atatürk, Atatürk Sevgi gibi anıtları yurdun muhtelif yerlerine yaptık; bunları 
yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl da Çanakkale ve Dumlupınar'da şehit düşen askerlerimiz için 
şehitlik yapmak projemiz vardır, ayrıca Malazgirt'te, Dumlupınar'da ve Çanakkale'de savaşı 
canlandıran panoramalar yapmayı da planlıyoruz. 

Müzelerimizde bizim önemli kültür varlıklarımız var. Ancak bir sayın sözcünün söyledi
ğine katılıyorum, ülkemizde halkımızın müzelere yeteri kadar ilgi gösterdiğini söylemek müm
kün değil. Bunu sağlamak için de birtakım gayretlerimiz var. Türk vatandaşlarına yüzde 80 
indirim dedik. Öğrencilere, öğretmenlere, gazetecilere parasız dedik, buna benzer birtakım ça
lışmalarla dikkatleri müzelerimize çekmek istiyoruz. Yani, bir ülkenin kültür bakanı, Türki
ye'deki bir müzeyi gezmek için, "Sadece bunun için Türkiye'ye gelmeye değer" derken, bizim 
Ankara'da oturan vatandaşlarımızın o müzeyi hâlâ görmemelerinin büyük bir eksiklik olduğu 
bellidir. 

Gül Baba Türbesi, Zigetvar'daki Kanunî Türbesi; bunlar bizim önem verdiğimiz konular. 
Bir sayın milletvekilinin sandığı gibi, Gül Baba'da Türk azınlığı falan yok. Gül Baba'da Hacı 
Bektaş Veli'nin halifelerinden Gül Baba'nın bir türbesi var ve Gül Baba Türbesini bir Türk 
kültür merkezi haline getirmek konusunda Macaristan'la bir anlaşma yaptık, iyi de yaptık; 
yani, bu da nasıl tenkit edilir, doğrusu ben anlayamıyorum. Herhalde bir yanlış anlamadan 
ötürü tenkit ediliyor, yoksa bunun tenkit edilecek bir tarafı yok. 

Zigetvar'da da Kanuni'nin şehit düştüğü yerde vaktiyle bir türbe varmış, o türbe sonra
dan tahrip edilmiş. Şimdi, Zigetvar Belediye Başkanı bizden o türbenin bulunduğu yere, ben
zeri, tarihî resimlere uygun bir türbenin yapılmasını istedi, biz de yapacağız. 

• Efendim, Sovyetler Birliğinde Türkçe konuşan halkların yaşadığı cumhuriyetlerde, Sultan 
Sancar Türbesini, Türkistan şehrinde Ahmet Yesevî Türbesini, onun yol göstericisi Aslan Ba
ba Türbesini onarmak elbette ki, bizim görevimizdir; o görevi de yapacağız. 

Kazılara özel bir önem veriyoruz. Kazılara önem vermeyi, kaçakçılığı çözecek yollardan 
birisi olarak görüyoruz. Ayrıca, bir başka yol olarak da, Türkiye'den kanun dışı yollarla kaçı
rılan tarihî eserlerimizin yurt dışından kanunî yollarla geri getirilmesi yolunu görüyoruz ve bu 
konuda da birtakım başarılarımızın olduğunu sizler biliyorsunuz; bu konu üzerinde çok da 
durmak istemiyorum. Bu konu, bizden önceki sayın bakanlar döneminde başlatılmış, bizim 
de, geliştirdiğimiz ve önem verdiğimiz bir konudur. Kültür ve tabiat varlıklarımızı koruma ko
nusunda birtakım problemler olduğunu biliyoruz; sayın milletvekillerimiz de, devamlı bu prob
lemleri bizlere getiriyorlar. Yeni bir tanzim düşünüyoruz, bir hazırlığımız var; yakında bunu 
meclise sevk etmek kararındayız. 

Türkiye kültür yolları projemiz var, Türkiye ipek yolu projemiz var. Türkiye ipek yolu 
projesi, Türkiye - Azerbaycan - Türkistan - Özbekistan - Kırgızistan - Tacekistan - Kazakistan 
ve Çin Cumhuriyeti, Pekin'e kadar gerçekleştirmeyi düşündüğümüz tarihî ipek yolu üzerinde 
bir kültür ve turizm projesidir. Bu konuda da ilgili ülkelerle görüşme ve anlaşmalarımız vardır. 
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Türkiye dışındaki abidelere de önem verdiğimizi ifâde ettim; bu konuda çalışmalarımız 
vardır. 

Kütüphanelerimizi çoğaltmak ve halkımız için cazip mekânlar haline getirme çalışmaları 
yapıyoruz, kütüphanelerimize daha fazla kitap alma çalışmaları yapıyoruz. Kütüphanelerimiz 
için, bu yılki bütçemizde 9 milyarlık bir ödenek var; o ödenekle ve sağlayacağımız başka im
kânlarla, geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak boyutlarda kitap almayı planlıyoruz. Böylece, kü
tüphanelerimizi zenginleştirmek ve aynı zamanda yayın hayatımıza da bir destek sağlamayı 
planladık. Şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti, yayıncılarına destek sağlamak
tan yoksun bir devlet değildir; onu ifade için söylüyorum, bir sayın üyenin bir sözüne atıfta 
bulunarak söylüyorum. 

Kitap yayınlarımız konusunda bilgileriniz var. "yayınlarımız sadece nicelik olarak değil, 
nitelik olarak da, gördüğünüz gibi, güzelleşiyor ve gelişiyor; daha da güzelleştirmek gayreti 
içerisinde bulunacağız. 

Çocuklarımız için, bir örnek olması bakımından, kendi tarihimizden kaynaklanan çizgi 
romanlar yayımlama faaliyetini başlattık. Halk kültürünü geliştirme ve derleme konusunda 
birtakım çalışmalarımız var; bunları tek tek saymak ve sizi daha fazla yormak istemiyorum. 

Tiyatrolarımızda yerli eserlere ağırlık vermekle birlikte, daha da kaliteli yapımlar sahneye 
koyma konusunda çalışmalar devam ediyor; keza, opera ve balede yerli eserlere ağırlık vermek 
konusunda gayretlerimiz devam ediyor. Türk büyüklerini, çeşitli sanat dallarını değerlendire
rek tanıtma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. 

Çeşitli korolar kuruyoruz. Şanlıurfa ve Sivas'ta halk müziği korosu kurduk, Bursa, Sam
sun, Diyarbakır, Elazığ'da klasik Türk müziği korosu kurduk, Konya'da Türk tasavvuf mûsi
kisi topluluğu kuruluyor. Çukurova'da bir senfoni orkestramız, Antalya'da oda orkestramız 
kuruluyor ve daha başka topluluklar da kurmayı; ama, asıl... 

ŞENER İŞLETEN (Edirne) — Edirne.. 
KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Evet, Edirne de var. Edir

ne de var. 
Bu sene için Malatya, Kayseri, Kahramanmaraş, İstanbul, Bayburt, Gaziantep, Adıyaman, 

Erzurum, Kırşehir, Trabzon, Edirne, Denizli ve Adana'da yeni topluluklar kuracağız ve bunla
rı gelecek yıllarda daha da çoğaltmak gayreti içindeyiz; ama, asıl yapılması gerekenin, amatör 
toplulukları desteklemek olduğunu da biliyoruz. 

Sinemaya ilk defa Anavatan İktidarları döneminde destek verildiğini ifade etmeliyim. Biz 
de o yoldan devam ettik ve çok ciddî destekler sağladık. Sinemaya destek sağlamalıyız; çünkü, 
sinema, halkın kültürünü etkilemek ve oluşturmak bakımından en önemli sanat dalı. Dolayı
sıyla, uluslararası büyük kuruluşların karşısında rekabet güçlüğü çeken sinema sektörümüzü, 
sanatımızı ve sanayimizi desteklemeyi, son derece önemli bir görev olarak görüyoruz ve bunun 
için de gerek finans desteği sağlamak, gerekse uluslararası boyutlarda birtakım kuruluşlara gi
rilmesini sağlamak şeklinde desteklerimiz devam ediyor. Mesela, Euro Match'a girdik, 1 mil
yon frank aidat yatırdık, hemen 4 milyon franklık yardım aldık; iyi iş yaptık. Türk-Film'i kur
duk, Türk-Film kanalıyla filmlerimizi yurt dışında tanıtmak istiyoruz. Kültürümüzü dışarıda ta
nıtmanın yollarından birisi olarak da bunu görüyoruz. Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri, Aşık 
Veysel'i anma törenleri, Erzurumlu Âşık Sümmani'yi anma törenleri, Nasrettin Hoca şenlikle
ri ve benzeri faaliyetlerin bir kısmını bakanlık olarak biz yapıyoruz, bir kısmını da destekliyoruz. 
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YASIN BOZKURT (Kars) — Hıdrellez şenliklerini de... 
KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Hıdrellez şenliğini de ilk 

defa başlattık ve bakanlık olarak yaptık; onu da bir bayram haline getirmek için bir kanun 
taslağımız Bakanlar Kurulunda. 

Benzeri faaliyetler yapıyoruz; onları sayarsam çok vaktinizi alacağım. 
Çağdaş kültürümüzü ve sanatımızı yansıtan etkinliklerde bulunuyoruz. Mesela, 1990 yı

lında, 18 merkezde çağdaş resim sergisi açıldı. Yurt dışında benzeri birçok faaliyetimiz var. Devlet 
Halk Dansları Topluluğumuzun, yurt dışında, 11 yerde gösterileri oldu; ama, halkımızı da bu 
güzellikten mahrum bırakmak istemiyoruz. Elbette ki, yurt içinde de birtakım gösteriler yapılıyor. 

Yurt dışındaki sergilerimiz biliniyor, bu sergilerimizin çok faydasını görüyoruz. Mesela, 
Danimarka'da açtığımız Anadolu Uygarlıkları Sergisinden sonra, bütün gazetelerde yazılar çıktı. 
Yazılardan birisinde aynen şöyle söylenildi: "Türk kültürünün, Avrupa kültürüne faydası ol
mayacağını iddia eden küçük burjuvalar, gitsinler de Anadolu Uygarlıkları Sergisini görsünler" 
Diğer sergilerimiz de, yurt dışında sergilendiği zaman, bütün gazetelerde, bütün mecmualarda 
ve televizyon kanallarının bazılarında bizi anlatan, eserlerimizi anlatan güzel yazılar çıktı. Ül
kemizi, yurt dışında tanıtmak bakımından önemli bir konu olarak gördüğümüzü ifade etmek 
isterim. 

Yarışmalar, kitap fuarları düzenliyoruz. Kültür merkezleri yapıyoruz. Eğitim çalışmaları 
yapıyoruz. Sadece konu başlıklarını söylüyorum; çok vakit almak istemiyorum. 

Yurt dışı ilişkilerine önem veriyoruz; ama, bazı üyelerin söylediği gibi, sadece Sovyetler 
Birliğindeki Türk asıllı cumhuriyetlere yönelik değildir bizim anlaşmalarımız. Evet, onlarla da 
anlaşmalar yaptık. Arnavutluk, Çekoslovakya, Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda, 
ingiltere, îran, ispanya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Macaristan, Mısır, Norveç, Polonya, Romanya, 
Suriye, Yugoslavya ve Sovyetler Birliği ile, -yani birlikle- kültür anlaşmaları yaptık. Sovyetler 
Birliği ile yaptığımız kültür anlaşmasında, Sovyetler Birliği Kültür Bakanı Gubenko'nun bir 
sözünü burada, bize tenkit yönelten bazı sayın üyelere cevap niteliği taşıdığı için, arz etmek 
istiyorum. Şunu söyledi Gubenkov: "Sovyetler Birliğinde Türkçe konuşan cumhuriyetlerle, si
zin kültürel ilişkilerinizi geliştirmeniz, Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliş
mesi bakımından bir köprü görevi görecektir" Bu, arz etmek istediğim birinci husus. 

ikincisi: Moskova'da, yazarlar birliğinde bir toplantı yapıldı. Yazarlar birliği, bilindiği üzere, 
orada önemli bir kuruluştur. Yazarlar birliğinin bir üyesi aynen şöyle söyledi: "Senelerce, Sov
yetler Birliğinde yaşayan Türk kültürüne mensup halklarla Türkiye'nin münasebeti bir pan-
türkizm korkuluğu ile önlendi, en tabiî insanî haklardan, halklar mahrum edildi. 

Değerli üyeler, pantürkizm korkuluğu bitti, pantürkizm falan yok artık; onun için, kork
maya gerek yok. Sovyetler Birliğinde bizim kültürümüze mensup halkların yaşadığı cumhuri
yetlerle yaptığımız anlaşmalar ve kültürel münasebetlerden Sovyetler Birliği memnun iken, bi
zim içimizden bazı değerli üyelerin artık rahatsız olmaları için bir sebep yok, rahatsız olmaya 
gerek yok. Çünkü, neden rahatsız olunsun? Biz, her yerle münasebet kuruyoruz ve sakın zan-
netmeyinki Avrupa bizi itiyor, Amerika bizi itiyor. Kimsenin bizi ittiği yok. Keşke, dilerim en 
kısa zamanda o cumhuriyetlere gidip görsünler. 

Kastettiğiniz cumhuriyetlerden 4 cumhuriyette bulundum. Azerbaycan Cumhuriyetinde, 
Türkmenistan Cumhuriyetinde, Özbekistan Cumhuriyetinde ve Kazakistan Cumhuriyetinde bu
lundum; şunu gördüm: Almanlar, Fransızlar, italyanlar, Amerikalılar ve Japonlar, devamlı 
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oraya gidip geliyorlar ve anlaşmalar yapıyorlar, tş yapmak istiyorlar; müşterek, ortak fabrika
lar kurmak istiyorlar. Onlar onu yaparken biz neden gitmeyelim; sebep ne? Neden gitmeyelim? 
Yani, dünyanın bu durumunda ve dünyadaki bu büyük gelişmeler varken, bizim hâlâ bu tür 
şeylerden çekinmemize, korkmamıza ne sebep var? Zaten, bu konudaki tenkiti yürüten sayın 
üye, oralara bir seyahat yapsa, görüşlerinden hemen vazgeçer; kesin olarak ondan da eminim. 
Onun için, bu tür şeylerden korkmaya lüzum yok. Hatta itiraf edeyim, geç bile kalmışız. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Bir gezi tertip edin de gidelim. 
tLHAMt BÎNtCÎ (Bingöl) — Gezi tertipleyin de gidelim. 
KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — İnşallah. 
Azınlık değiller onlar, yani, o tabir yanlış. Azınlık değiller, onlar, kendilerine mahsus 

"egemenlik" diyorlar, birlik içinde birtakım haklar almışlar, dillerini resmî dil yapmışlar, kül
türlerine sahip çıkıyorlar ve kendilerini azınlık olarak falan da görmüyorlar; öyle bir şey de 
yoktur. 

Biz, kültürümüzü bütün dünyaya açmak çabasındayız, bütün dünyaya açmamızda fayda 
görüyoruz. O dünya içinde var olan ve bizimle aynı kültürü paylaşan insanlarla aramızda bü
yük bir kolaylık vardır. Bugün dünyada, Türkiye dışında, Türkiye'de var olandan daha fazla 
Türk kültürüne mensup insan vardır. "Türkiye dışında Türk kültürüne mensup insan" der
ken, Türkiye'de var olan ve Türk kültürüne mensup bütün grupların dışarıdaki uzantılarını 
kastettiğimi de açık ve net olarak ifade edeyim. Dolayısıyla, kültürümüzün önünde bu büyük 
bir imkândır. Bu imkândan yararlanmamak düşünülemez, elbette ki, gereken neyse, o yapıla
caktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bakanlığımıza gerek övgüde, gerekse yergide bulunmak yo
luyla ışık tutan bütün sayın üyelere ve sabırla dinleyen sayın üyelere teşekkürlerimi sunuyo
rum, saygılarımı sunuyorum ve tabiî ki, sizin dileklerinize ben de katılıyorum. 

Bütçemizin hem bize, hem Bakanlığımız mensuplarına hem de bütün milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar "Bravo" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Birleşim başkanı olarak, -sayın sözcüler dile getirir diye um
dum, ama getirmedikleri için- Bakanlığınızın şayanı takdir bir çalışması kabul ettiğiniz, hem 
muhtevası, hem mükemmel baskısı itibariyle, sayın milletvekillerine birer adet dağıtılmış olan 
Atatürk Kitabına beğenilerimizi, takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. (Alkışlar) 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkanın görüşüne aynen katılıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Kültür Bakanlığı bütçesi üzerindeki gruplar ve Hükümet adına 

konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına, lehinde, Konya Milletvekili Sayın Ziya Ercan'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Ercan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ZtYA ERCAN (Konya) — Ben gelmedim davi için, 
Benim işim senin için, 
Dostun evi gönüldedir, 
Gönüller yapmaya geldim. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1991 yılı Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsî gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

Bizim kültürümüz, dünyanın en zengin kültürlerinden birisidir; mesela halk oyunlarımız... 
Hangi ülkede bu kadar çeşitlilik ve zenginlik vardır? Kültürümüzün zenginliği kaynaklarının 
zenginliğinden geliyor. Tarihi boyunca değişik iskânlara sahne olmuş, çok canlı, çok hareketli 
coğrafyadan geliyor. Binlerce yıllık geçmişimizde çok geniş bir coğrafyada alabildiğine yayıl
dık. Uzakdoğu medeniyet çizgisinden, Ortadoğu'dan, Avrupa'dan hemen her yerde birşeyler 
aldık. Ancak, onu kültür dokumuzun bir parçası yaptık. Fethettiğimiz topraklarla beraber, 
kültür değerlerini de fethettik; arı misali, her çiçekten bir toz aldık. Anadolu'nun binlerce yıl
lık kültür birikiminin meşru varisleri de biziz, tsnanlık tarihinin en büyük oluşumu Osmanlı 
Devleti, işte bu kültür birikimi üzerine kuruldu. Milliyetimize şekil veren Ahmet Yesevi ve onun 
takipçileri, Osmanlıyı hazırlayan iklimin mimarları Hacı Bektaşi Veli, Sarı Saltuk, Yunus Em
re, Ahi Evran, Hacı Bayram Veli ve Mevlana'dır. 

13 üncü Asır, bu ruh mimarlarımızın kültür hamurumuzu yeniden yoğurdukları, yeniden 
şekillendirdikleri asırdır. Türk-tslam tasavvufunun eğitici, yüceltici etkisiyle ortaya çıkan bü
yük iman, kültür, sanat ve bilim birikimi osmanlı gerçeğini ortaya çıkardı. Osmanlı, dünyanın 
dört bucağına yayıldı, cihan devleti oldu, insanlık tarihinde erişilmez bir rekor kırdı. Türkiye 
Cumhuriyeti bu imparatorluğun devamı olan millî devletimizdir. 

Milliyetimi ve millî kültürümüzü tarif ve tespit ederken, bu temel gerçekleri unutamayız. 
Bugün sahip olduğumuz kültür varlıklarımızda ve yaşayan kültürümüzde bu maceranın katkı
ları ve etkileri vardır. İnsanlık bugün yepyeni bir çağ dönüşümü yaşıyor, kısaca "bilgi çağı" 
diye isimlendirilen bu çağdaki hızlı gelişmeleri takip etmek bile başlı başına bir meseledir. 

Dünyada en fazla bulunan kumdan elde edilen silikondan yapılan bilgisayarlardaki geliş
me, akıllara durgunluk verecek boyutlarda. Süper iletkenlerin tesiriyle bilgisayarların hayatı
mızda nasıl bir değişiklik meydana getireceğini tahmin etmek, artık kurgu bilim konusu haline 
geldi. Kısacası, bizim problemimiz, kalkınma kavramının boyutlarını çok aşmıştır. Çağdaşlaş
ma derken de bilgisayar çağını yakalamaktan başka bir fikri kastetmenin manası kalmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilgisayarlar hayatımıza girdi, hepimizi yöneltiyor. Bir 
müddet sonra daha fazla yöneltecek, yani başka bir dünya geliyor ve güzel bir dünya bu. Bu 
dünyadan şikâyetim yok; ama, herkeste bir korku var. Acaba, otomasyon çağında makineler 
arasında insan unutulacak mı ve insana duyulan sevgi ve insana verilmesi gereken önem unu
tulacak mı, endişesi var. îşte, bence burada bizim tarihî misyonumuz başlıyor. Biz, dünya gö
rüşümüzün temelinde olan "İnsan, eşrefi mahlûkattır, insan züpte-i kâinattır anlayışını, Ah
met Yesevi ile Hazreti Mevlana ile Yunus Emre ile ve onların eserleriyle bütün dünyaya 
ulaştırmalıyız" diyen Sayın Bakanın sözleriyle, yeniden, geçmişteki hüviyetimize kavuşacağı
mızdan bir endişem yoktur; yeter ki, bu prensip devam etsin. 

Memleketimizin bulunduğu coğrafî konum itibariyle, Asya-Avrupa arasındaki köprü va
zifesi sebebiyle bizimle uğraşan, bizi bölüp parçalamak isteyen karanlık güçlerin çok olduğunu 
biliyorsunuz. Bu güçlere karşı dinamiğimizi muhafaza etmemiz için, kültüre ehemmiyet ver
memiz zaruridir; çünkü, kültürümüzün temelini islam anlayışı teşkil ediyor. Bunu Sayın Ba
kan da muhtelif konuşmalarında ifade ettiler. 

Asırlarca süren durgunluk ve karanlıktan sonra Batı'nın ilk uyanışı, îslam medeniyetinin 
etkisiyle oldu. Aydınlanma çağı,"sanayi devrimi ve teknolojik devrim birbirini izledi. Şimdi, 
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geriye dönüp baktığımız zaman gördüğümüz bir gerçek var. Bu gelişmenin temelinde yatan, 
ona güç veren ana unsur, zihniyet dünyasıdır. Çağdaş medeniyet, birtakım temel ilkeler üzerin
de yükselmiştir. Yine bizim çağdaşlaşmamız bu ilkeler çerçevesinde olacaktır; ancak, çağdaş
laşmamızın zemini, millî kültürümüzdür. Millî kültürümüzün gelişmeci ve hamleci niteliğini 
ortaya koyarak bunu gerçekleştirmeliyiz. 

Ülkemiz, 1980'den bu yana, dışa açılma gayretleri içerisindedir. Dışa açık büyüme modeli 
başarı ile uygulanmaktadır. 1984*te alınan bir kararla, bilgisayarla tanışmamız gerçekleşmişti. 
İhracatımızda büyük sıçramalar oldu. Bütün bunlar kültürümüzü de dışa açma gayretlerinin 
önemini artırdı. Ekonomik dışa açılma siyasetiyle, kültürüyle, hayat görüşüyle bir toplumun 
bütünüyle dışa açılmasıdır. Mutluluğu maddî kıstaslarla ölçüm esas alındığında, bu hedefe va
rabilmek için, insanların hemen her şeyi tamamdı; ama, neden bir türlü bu hedefe ulaşılamı
yor du. îşte, bunun kökünde vicdanın ziyaı, ulumu diniyedir. Aklın nuru fünûnu medeniyedir. 
tkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. Hakikat, prensip alınmadığı için, bugünkü keşmekeş
tik meydana gelmiştir. Temennim odur ki, bu hakikatler rehber edinilsin. Malumdur bizim üç 
düşmanımız var, cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Bu üç düşmana, sanat, marifet ve ittifak prensi
biyle mukabele etmek gerekir ki, Sayın Bakanın da sık sık ifade ettikleri, bilgi toplumuna eri
şebilelim. 

Bilgisayarlaşma büyük bir gelişme getirmekle beraber, insanları beşerî değerlerden uzak-
laştırabilir. Bu nedenle, sosyal etkinlikler de yapmak lazım. Sevgi anlayışını, insanın değerini, 
insanın insana duyması gereken sevgi ve saygı Yunus Emre düşüncesiyle verilebilir. Yunus Em
re'nin düşüncesine hem bizim, hem bütün insanlığın ihtiyacı vardır. Bu nedenle, 1991 yılı, UNES-
CO'ca, Yunus Emre Sevgi Yılı ilan edilmiştir. Kültür Bakanlığınca 1991 yılı içinde insanın de
ğeri, insanın kutsallığı ve insanın insana duyması gereken sevgi konuları üzerinde durulacak
tır. Bilgiye dayalı, sevginin doğal sonucu hoşgörüdür, insanların huzura ermesi için, insanlar 
arasındaki kültür farklılıklarının bir dostluk köprüsü haline gelmesi için hoşgörü anlayışının 
yaygınlaşması gerekir. 

1991 yılı bütçesinin Kültür Bakanlığımıza, aziz milletimize, hayırlı olmasını dilerken, Yu
nus Emre'nin deyişiyle, "Gelin tanış olalım/ tşi kolay kılalım/ Sevelim sevilelim/ Dünya kim
seye kalmaz." 

Yüce Heyetinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ercan. 
Şahsı adına, aleyhinde, Sayın Adnan Ekmen?.. Yok. 
Sayın ibrahim Aksoy?.. Yok. 
Sayın Mustafa Sarıgül, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA DlNEK (Konya) — Aleyhinde mi?.. 

BAŞKAN — Müracaat, aleyhinde; vukuata hep birlikte şahit olacağız. 

MUSTAFA SARIGÜL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekten bugün 
burada hep birlikte, son derece önemli bir bakanlığı konuşuyoruz. Sözlerime başlamadan ön
ce bu bütçenin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşmamdan önce Sayın Bakanı, bizlere gönderdiği 
kitap konusunda kutluyorum. Bugüne kadar ilk defa yapılan son derece önemli, son derece 
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güzel bir yapıt. Üç yıldan beri Parlamentodayız, ilk defa böylesine ciddî, kaliteli ve Ulu önder 
Atatürk'ün tüm geçmişini, Kurtuluş Savaşını, demokrasiyi anlatan çağdaş bir yapıt için Ba
kanlığı ve Sayın Bakanı kutlamayı gerçekten son derece önemli bir görev sayıyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

\alnız, kitabı açtığımız zaman, Savarona Yatının resmini görmekteyiz. Savarona Yatı, Ulu 
önder Atatürk'ün yaşamının son altı ayını geçirdiği ve son altı ayında son derece önemli top
lantılar yaptığı bir yat. Şu anda Savarona Yatının bir şahsa, ihale ile satıldığını görmekteyiz. 
Bu konu direkt olarak Kültür Bakanlığımızı ilgilendirmese dahi, Kültür Bakanlığımızın, Sava
rona Yatı gibi son derece önemli bir yata sahip çıkmasını, Ulu önder Atatürk'ün yaşamının 
son altı ayını geçirdiği, önemli kararlar aldığı, devlet anlayışımızın gerçekten Atatürk'ün o dö
nemlerdeki Bakanlar Kurulu toplantısını yaptığı bu yatın son derece komik bir rakama şu an
da bir şahsın elinde olması, bizi gerçekten üzmekte. Bu konuyla ilgili Savarona yatını kiraya 
veren ve ihale yapan Kültür Bakanlığı değil; ama sonuçta Savarona yatı müze olarak Kültür 
Bakanlığımızın uhdesinde kalsa, bu son derece önemli bir karardı, hepimiz için de anlamlı bir 
olaydı. Sayın Maliye Bakanımız da burada* bu konuyla ilgili İstanbul Bölge tdare Mahkeme
sinden almış olduğumuz yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasını ve Savarona yatının Kül
tür Bakanlığına verilmesini ve Kültür Bakanlığımızın da Savarona yatını müze olarak kullan
masını ve ulusumuzun hizmetine bu şekilde sunulmasını temenni ediyor, Kültür Bakanlığı Büt
çesinin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP, ANAP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıgül. 
Zarfı aleyhte, mazrufu bir teşekkür bir temenni. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Kültür Bakanlığı bütçesinin gruplar, Hükümet ve şahıslar 

adına yapılan konuşmaları tamamlanmış bulunmaktadır. 
Buyurun Sayın Barlas. 
LEDÎN BARLAS (Adana) — Efendim, üç sene kadar önce Adana'da bir senfoni orkest

rası kurmak üzere bir Bakanlar Kurulu kararı çıkmıştı. Kültür Bakanlığı üç sene içinde bunu 
gerçekleştirmedi. Bu sene çıkardığı yeni bir kararnameyle bunu civar bir ile göndermeye karar 
verdi. Adana, bölgenin merkezi, üniversitesiyle, basınıyla, büyük bir şehir. Kültür Bakanlığı, 
eğer lüzumlu ise, neden o şehire de bir senfoni orkestrası kurmayıp da, üç sene evvel çıkarılmış 
olan kanunu kadük hale getirerek diğer şehre nakletmek için yeni bir kanun çıkardı? 

Yoksa, Adana'da bu senfoni orkestrasını dinleyecek kültürde insanların yok olduğu dü
şüncesinde midir? 

Bu konuda Sayın Bakanın izahat vermesini rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, başka soru soracak sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre Sayın Barlas'ın bütün Adanalılara tercüman olarak yönelttiği bu so

ruyu/sözlü ve yazılı cevaplamak takdirinize mevdudur. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (İstanbul) — Efendim, ocak sonunda 

Adana'da Çukuova Senfoni Orkestrasının açılışı yapılacaktır. 
Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Kültür Bakanlığı 1991 malî yılı bütçe teklifi üzerindeki gö

rüşmeler ve sorular tamamlanmış bulunmaktadır. 
' Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

1. — Kültür Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 

1991 Yılı Kültür Bakanlığı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu 

101 

m 

900 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Kültür Sanat Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılımayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 
Program 

67 732 000 000 

662 591 000 000 

25 730 000 000 

756 053 000 000 

2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri 1989 malt yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
1989 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplara İptal edilen ödenek dışı 
Prog. Açıklama toplam harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 18 711787 294 19 013 832 361 22 341034 324 386 101 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Kültür Sanat Hizmetleri 206 869 317 064 189 764 607 237 17 104 709 827 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Ülke Tlırizmİnin Geliştirilmesi ve Tanıtılması 
Hizmetleri 26 271575 000 22 121781510 4 149 793 490 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 5 375 807 706 5 241603 343 134 204 363 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 257 228 487 064 236141824 451 21411048 714 324 386 101 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Böylece, Kültür Bakanlığı 1991 malî yılı bütçe teklifi ile 1989 malî yılı Kültür ve Turizm 
Bakanlığı kesinhesap kanunları kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

2. —213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Mrgisi Kanunu, 5422 Say üt KurumlarMrgisi 
Kanunu, 488 Sayılı Damga Mrgisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/765) (S. Sayısı : 496) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, öğleden evvelki oturumda alınmış bulunan karar gere
ğince, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyenleri okuyorum: SHP Grubu adına Aydın Milletvekili 

Sayın Hilmi Ziya Postacı, Anavatan Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Mustafa Di-
nek; şahısları adına, Sayın Kamer Genç. 

Sayın milletvekilleri, dağıtılmış bulunan basılı metinde, 496 sıra sayılı metnin 16 ncı say
fasında bir baskı hatası olarak 5 inci madde yanlış tarafta yer almış bulunmaktadır. 5 inci madde 
olarak, Hükümetin teklif ettiği metin halinde basılmış olan bu bölüm 17 nci sayfada 4 üncü 
maddeyi müteakip komisyon metni sayfasında yer alması gerekmektedir. Arz ediyorum. 

Kültür Bakanlığının değerli mensuplarının görevleri bittiği için salonu terk edebilecekleri
ni, görüşülecek diğer metinle ilgili görevlilerin de yerlerini alabileceklerini ifade etmek istiyorum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı; 
buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA HtLMÎ ZÎYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; görüşmekte olduğumuz sıra sayısı 496 olan tasarı, aslında vergi yasalarının çeşitli deği
şikliklerini ilgilendirmekte ve bu değişiklik hiç de olası olmayan bir şekliyle bütçe görüşmeleri 
arasında Meclisimizin huzuruna gelmektedir. 

Biraz sonra söyleyeceğim eleştiriler dışında, kıymetli arkadaşlarım belki XVIII. dönem 
olarak yasama görevimizin en doğru noktalarından birini yapacağız. Çünkü, bu tasarı, Plan 
ve Bütçe Komisyonuna geldiğinde, bütün Komisyon üyeleri böyle bir olayda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkilerinin en ufak bir noktasına dokunulmasına müsaade edilemeyeceğini, 
kendisinde bulunan yetkileri kullanmakta titiz ve dikkatli olacağı görüşü bütün üye arkadaş-
larca benimsenmiş ve gelen tasan komisyonumuzda, hemen tamamı diyebileceğimiz ölçekte, 
değişikliğe uğramıştır. 

Umut ediyorum ki, bu tasarı daha doğru bir ifadeyle, Plan ve Bütçe Komisyonu çalışma
larının belli bir bölümünde dikkatli süzgeçlerden geçmiş olan bu konu, Meclisimizin bu geceki 
çalışmalarıyla da diğer aksaklıkları düzeltilerek ve bundan sonraki çalışmalarımıza da örnek 
olacak bir çalışmanın başlangıcı olur. 

(1) 496 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kıymetli arkadaşlarım, vergi koymak, vatandaştan vergi talep etmek hiçbir kimsenin, ko
lay kolay katlanabileceği, iktidarların katlanabileceği bir olay değildir. Doğrusu, verginin kim
den alınıp kime verileceği ve bunun hangi ölçülerde yapılacağı konusunda çok titiz çalışmadan 
başlar, önce bir konuyu belirtmek istiyorum. Geçen yıl, bütçe görüşmeleri sona ererken, Mali
ye Bakanlığımız, yine böyle bir tasarı ile Komisyona gelmişti. Oldukça genişti, o tasarıyı daha 
sonra geri çekme noktasına geldik, daha doğrusu hükümet olarak geldiniz. Gerekçe gayet açıktı; 
daha geniş bir zamanda tartışılarak, kamuoyunda tartışılarak, komisyonlarda ve Genel Kurul
da tartışılarak olgunlaşması isteniyordu. Süre dardı. Bir oldu bitti endişesiyle, bir yanlışlık yap
mamak için, Komisyon bu olayı durdurmuştu, geri almıştı. Bir sene geçmek üzeredir, hatta 
geçmiştir, yeni tasarı da, yine 1991 yılı bütçe görüşmeleri arasına gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 26 Kasımda gelen ve bütçe görüşmelerinin bitiminden iki gün sonra, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlanılan; fakat o gün, muhalefet partileri söz
cüleri olarak "Bunu bir alt komisyona götürelim, vergi kolay bir iş değil, çok süratle gelmiş 
ve çok süratle geçmesi isteniliyor; yanlışlar, fazlalıklar var; itirazlarımız var, bu itirazları belli 
bir ölçüde asgariye indirebilecek bir çalışma yapalım" dedik. Üzülerek söylemek gerekirse, o 
günde muvaffak olamadık. Böyle bir alt komisyonu oluşturma şansımız olmadı. Süratle geç
mesi isteniyordu, o günkü toplantıda erteleme durumuna gelindi, sonraki günlerde de on günü 
aşkın bir süre komisyonda bunu görüşemedik. Komisyonda, konuyu tekrar görüşme talebi gel
diğinde, biz bu taleplerimizi yeniledik ve dedik ki; "İki gün., tki güne tahammülünüz yoksa, 
bir gün oturalım birlikte görüşelim." Çünkü, ciddî eleştirilerimiz vardı, bu eleştirilerimizin ba
şında, belli bir alt düzey grubundan, tükenen hadler nedeniyle, daha önce Hükümetin tanın
mış artırma yetkilerinin bitmiş olması ve 1991 yılında uygulama şansının kalmaması nedeniyle 
yeni hadlerin, yeni değişikliklerin istenmesi, üzerinde dikkatle durulması gereken anormal öl
çüler getiriyordu, katlanabilmek imkânsızdı, "bunları düzeltelim" dedik. 

Üzerinde ısrarla durduğumuz bir nokta daha vardı; bazı vergiler asgarî ücrete bağlanıyor
du. Bir taraftan, emeği ile geçinen en alt düzeyde ücret politikasına tabi olanlar, bir yanda gö
türü usule tabi olup, o asgarî ücrete bağlı kalınarak vergilendirilecek olanlar! Doğaldır ki, top
lumun bu iki geniş kesimi arasında en alt düzeyde ücret alanlarla, en az kazandıkları varsayı
lanlar arasında birbirine bağlı bir değerlendirme rahatsızlık yaratacaktı. 

Komisyonda son şeklini alan, dün ve bugün aramızda yaptığımız görüşmelerle vardığımız 
noktada; Meclisimizin kanun koyma ve özellikle vergi kanunları koyma konusunda tek yetki
nin kendisinde olduğunu görmekten dolayı da mutluluğumu belirtmek isterim. Bu anlayışın, 
bundan böyle bütün çalışmalarımızda bizlere örnek ve önder olmasını, XVIII. Dönemde gö
revimize ne kadar hassas baktığımızı tüm kamuoyuna göstermek; çok partili parlamenter sis
temin temel ilkelerinde biraz gecikerek de olsa, bazı ortak noktalara varabilmenin mutluluğu
nu paylaşmış olmaktan ayrıca zevk duymaklayım. 

Elbette, eleştireceğimiz ve olmasını istemediğimiz noktalar var. Burada, İktidar Partisi men
suplarına, bir noktada iyi niyetimizle bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, bugün, 1990 yılının son günlerindeyiz. Bütün arkadaşlarımın tek
rar ettiği gibi, zamanından önce, hatta gerekirse, çok süratle bir genel seçimin yapılmasını isti
yoruz. Sizlerden gelen cevap; bunun süresinin sizler tarafından, en azından, tayin edilecebile-
ceği ve o kararı verme yetkisinin kendinizde olduğunu söylüyorsunuz. Bu tartışmalar doğaldır. 
Yalnız hangi tarafta olursak olalım. XVIII. Dönemin geçtiği yol, önünde kalan yoldan fazladır. 
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MÜNÎR F. YAZICI (Manisa) — Vergi ile ilgisi ne?.. 
HtLMt ZİYA POSTACI (Devamla) — Acele etmeyin, oraya geleceğim. 
önümüzde, geçtiğimizden daha az bir zaman kaldı. Bu anlayış içerisinde, varacağımız nok

tadan, önümüzdeki dönemde, süre ne kadar kalırsa kalsın, daha önceki hatalarımızı düzelte-
bilmenin gayretini gösterirsek, herhalda isabetli davranmış oluruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, tabiî, bugün görüşeceğimiz 14 maddelik tasarının, daha konuş
mamın başında Sayın Başkanın da bir ikazı ile süratle yapılmasından dolayı bir maddenin, 
bulunması gereken yerde bulunmaması var. Yani, bazı şeylerin süratli olması belki devlet haya
tında yeni bir anlayıştır; ama çok aşırı sürat, hem de, o sürati yaparken, "yapmayın, tehlikeli 
olur" ikazlarına kulak asılmazsa, görüyorsunuz, yanlışlıklar oluyor ve farkına da varılmazsa, 
sonu üzücü oluyor. 

Bunu, Maliye Bakanlığından gelen son birkaç yasa tasarısında da yaşamış olmaktan do
layı üzüntü duyuyorum. Geçenlerde İstiklal Savaşı gazilerimizle ilgili bir yasa tasarısında, böy
le bir süratin, o yasa ile bir şeyler veriyoruz derken, onlardan bir şeyleri fazlalıkla aldığımızı 
gördük, bunu düzelten bir değişiklikle geldik. Bazı yanlışlarımız, geri dönmesi mümkün ola
bilen yanlışlardır; ama öyle bir yanlış yaparsınız ki, geri dönüşü mümkün olmaz. Onun so
rumluluğuna bizim katlanmamız imkânsızdır. Bizi o sorumluluğa itenlerin sorumluluğunu, bu
gün geri dönüş noktasında mutlaka bulmak ve böyle yanlışlara sebep olanların -gerekli ikazı 
yapıp- bu yanlışlara bir daha düşmemesini de istemek bizim en doğal hakkımız olması gerekir. 

VEFA TANIR (Konya) — Senatoyu kurarız yeniden. 
HtLMt ZİYA POSTACI (Devamla) — Hayır, tek mecliste de sağlanabilir; ama, çift mec

lis tartışması herhalde bugünkü gündemimizde tartışılacak bir konu olmaması gerekir. 
Bunları şunun için anlatıyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı, o Meclisin hükümeti, o Meclisin partileri her konuda çok dikkatli ve titiz ol
malıdır. Kıymetli arkadaşlarım, geçen sene Bütçe Kanununda bir noktayı Anayasa Mahkeme
sine götürdük, o zaman komisyonda da ikazda bulunmuş, bu tip maddeleri bütçe kanunu içe
risine koymayınız, usulden değildir demiştik. Vergi kanunları, özellikle bütçe kanunu içerisin
de olmaz dedik. İddia edildi, kondu. Ben bir milletvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin en büyük organ olduğunu, o organın üzerinde bir başka organı görmek istemediğimi bir 
kere daha söylüyorum; ama, bu inancımı yenilerken, burada yapılan yanlışları ve özellikle Ana
yasa konusundaki titizliğimizde, yapılan yanlışları sizlerle birlikte düzeltemeyince, bir başka 
noktada düzeltmeye gitmenin de üzüntüsünü duyuyorum. 

Anayasanın maddelerini yorumlamak, Anayasa değişinceye kadar, Anayasaya uygun ha
reket etmek, herhalde pek zor olmasa gerek. İşte bu anlayıştan hareket ederek, eğer, biz kendi 
sorunlarımıza cidden, böyle, temelden sahip çıkmalıyız. 

Geçen sene Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş; ama bir yasa ile yeniden konmasında 
sakınca görülmeyen; bankaların, gayrimenkul satışlarından elde ettikleri iradı, bir başka ke
sintiye uğramadan sermayelerine eklemeleri konusu, bu yasa tasarısının içinde var. Bunun üze
rinde çok tartışılabilir; ama her şey değişiyor... 

BAŞKAN — Sayın Postacı, çok affedersiniz, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz, program gereği, dolmak üzeredir. Görüşülmekte bu

lunan kanun tasarısı ile ilgili çalışmalar tamamlanıncaya kadar ara verilmeden çalışmalara de
vam konusunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın Postacı, dört dakikanız vardır, devam buyurun. 

HİLMÎ ZİYA POSTACI (Devamla) — Bakınız kıymetli arkadaşlarım, biz, kendi görevi
miz konusunu burada en üst organ olduğumuzu, bir an olsun hafızalarda dağınıklığa itersek 
ne oluyor; bankaların kârlarından vergi öncesi yüzde 2 oranındaki kesinti, Anıtlar Kurumuna 
yıllar önce kaydı geçmiş tarihî eserlerin restorasyonunda, münhasıran orada kullanılacak. Bu, 
yüce çatıda görüşülmüş, komisyondan gelmiş şekliyle görüşülmüş bir teklif de, tasarı da değil
dir; yalnızca komisyondan geçmiştir. Bunu Komisyonda çok tartıştık; burada tartışmak iste
miyorum; ama en üst organın koyduğu bir teklifin görüşüldüğü, bunun henüz kanunlaşmadığı 
bir dönemde, Bankalar Birliği Başkanı olarak, Merkez Bankası Başkanı, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine, Meclis Başkanımıza bir yazı ile görüşlerini bildiriyor ve diyor ki: "Yaptığınız iş 
Anayasaya aykırıdır, vergi toplama adaletini sarsmaktadır; Bunu kendimiz söylemiyoruz; üni
versitelerden, fakültelerden çeşitli hocalara da gittik, onlardan da görüş aldık. Gereğini yapınız." 

Şu cümleyi söylememe lütfen müsaade ediniz: Ben, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisinin seçimle gelmiş ve görev süresi sona erinceye kadar içtiğim anda harfi harfine bağlı 
kalmak isteyen bir milletvekiliyim. (Alkışlar) Bütün arkadaşlarımın da öyle olduğunu kabul 
ediyorum. Bu Meclisin alacağı kararları, bu Mecliste tartışılan konuları belki beğenmeyebilir
siniz, ama tanımayabilirle noktasında değilsiniz. Kıymetli arkadaşlarım, bunu hepimiz için vaz
geçilmez bir görev kabul ediyor ve diyorum ki, bırakınız, böylesine yanlış eylemler ve yanlış 
değerlendirmelerle, bu çatı altında yapılan güzelliklere leke sürmeyiniz. 

Türk kamuoyu şunu bilmelidir; benim en büyük sıkıntılarımdan biri de odur: Bu çatı al
tında, sanki hiç iyi iş yapılmıyormuş, hep kötüler yarmış; kötülükler buradan ortaya çıkıyor
muş anlayışı vardır. Bunu, basın yoluyla aşamıyoruz, TRT yoluyla aşamıyoruz. Şimdi, belki 
bu gece; ama en kısa zamanda, bir yerin de, bir anlayışın da cevabını vermek zorundayız. Ya
yın hayatına ilk başladığı gün, bu anlayış içerisinde bir talihsiz beyanatı manşetlerden verip, 
onun gerisindeki düzeltmeyi yapmayan ve bu konuda en üstte bulunan Meclis Başkanımızın 
da meseleye süratle el atmasını istiyorum. Bu gece bu yasayı görüşürken, her konu üzerinde 
arkadaşlarım ve ben görüşlerimizi anlatırken, yanlış anlaşılabilir noktaları düzeltmenin gayre
tini göstereceğiz. Zaten arkadaşlarımızla sabahtan bu yana yaptığımız görüşmelerde, itirazları
mızın olduğu noktalarda bir hayli mesafe aldığımızı gördük. Yüce meclis, bu uyarılarımızı bu 
gece tekrar dikkate alır, daha mükemmel hale getirirse, çok mutlu olacağım. Vergi toplama
nın, devletin vazgeçilmez bir görevi olduğunu biliyorum; ama, vergi adaletine uygun olarak, 
yani herkesten kazandığı ölçüde; az kazanandan az, çok kazanandan çok almak gerekir. 

Burada, Maliye personelimizi ilgilendiren bir bölüm vardır. Bu anlayışın, artık, 657 sayılı 
Yasanın değişmesi gerektiğinin, devlet hizmetinde çalışanların ücret değerlendirmesinin yeni
den ele alınarak, devlet çalışanlarının diğer çalışanlara örnek olması gerektiğinin de bir baş
langıcı olmasını diliyorum. 

Bütün iyi niyetimle, bu gece Mecliste noksansız bir yasa çıkarabilmenin özlemini çekiyorum. 

Hepinize en içten duygularla saygılar sunuyorum. ( SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Postacı. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Dinek. 

Buyurun Sayın Dinek. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA DİNEK (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 6 vergi kanununda yapılan değişikliklere ilişkin tasarıyla ilgili olarak Grubu
mun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, konuşmama baş
lamadan önce, hepinizini en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Meclis Genel Kurulunun gündemine gelmiş olan 14 maddelik vergi tasarısının teknik de
ğerlendirmesini yapmadan önce, genel çerçevede konunun önemini ve gereğini ortaya koymak 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, vergi, bir devletin varlığını haklı kılan en önemli 
unsurlardan biridir. Tarih boyunca, pek çok devletin, vergi unsuruna başvurduğu ve günümüzde 
de gelişmiş veya gelişmemiş hemen tüm ülkelerde verginin var olduğu bir gerçektir. Doğal zen
ginlikleri olan ülkelerde dahi, vergi önemli bir gelir aracı olmaktadır. Aslında, günümüzde vergi, 
sadece kamu giderlerini karşılamaya yönelik bir araç olmaktan da çıkmıştır. Vergi, artık malî 
fonksiyonu yanında, ekonomik ve sosyal fonksiyonlar da üstlenmeye başlamıştır. Yani, izlenen 
ekonomik ve sosyal politikaların gerçekleştirilmesinde en etkin araçlardan biri olarak kullanıl
maktadır. 

Türk vergi sistemine baktığımız zaman, 1980 sonrası ve özellikle 1984'ten itibaren vergi 
sisteminin ekonomik ve sosyal politikaların izlenmesinde önemli bir araç olarak kullanıldığı 
hepimizin malumudur. Gerçekten, özellikle Anavatan Partisi tktidarı döneminde gerek duyul
duğu zaman verginin malî fonksiyonu ikinci plana itilerek, ekonomik ve sosyal fonksiyonuna 
öncelik verilmiştir. Mevcut vergi sistemimize bakıldığında, bu yönde çok önemli düzenlemele
rin yapıldığı ve amaçlara ulaşıldığı görülecektir. 

örneğin, ihracatın geliştirilmesi amacıyla sanayi ürünüyle tarım ürünlerinin ihracından 
elde edilen gelirlerin önemli bir kısmı Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. Buna paralel 
olarak ve sistemin işleyişi bakımından ihracat işlemleri Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir. 

Turizmin dışa açılması ve ülkemiz turizm potansiyelinin en iyi şekilde kullanılması ama
cıyla, turizm gelirleri vergi dışı bırakılmıştır. 

Ticarette önemli bir zincir halkası oluşturan ulaştırma sektörünün daha da geliştirilmesi 
ve dış dünyayla ilişkinin korunabilmesi amacıyla dış navlun gelirleri, Kurumlar Vergisi ile Kat
ma Değer Vergisinden istisna edilmiştir. 

Yatırımların hızlandırılması, kapasite kullanımının artırılması, ölü yatırımların ekonomi
ye kazandırılması amacıyla, yatırımlar için genelde önemli vergi teşvikleri sağlanmıştır. 

Bölgelerarası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması için, kalkınmada öncelikli yöre
lere yönelik çok önemli vergi teşvikleri sağlanmıştır, öyle ki, bu yörelerde yapılan yatırımlar 
hemen tümüyle vergi yükünden arındırılmıştır. Küçük tasarrufların ekonomiye çekilmesi ve 
sermayenin tabana yayılması amacıyla, sermaye piyasasını geliştirmek üzere çeşitli kolaylıklar 
ve avantajlar sağlanmıştır. 

Aynı şekilde, özellikle kurumların malî bünyelerini güçlendirmek ve kendi ayakları üze
rinde durabilmelerini sağlamak amacıyla da sürekli ve geçici çeşitli vergi kolaylıkları getiril
miştir. Sosyal politikaların uygulanması yönünden de vergi aracına etkin bir şekilde başvurul
muş ve çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabilirim: 

Türkiye maliye tarihine çok önemli bir yenilik olarak geçecek olan "Vergi ladesi" sistemi 
getirilerek, özellikle sabit ve dar gelirli memur, emekli, işçi, çiftçi ve serbest meslek erbabı için 
ilave imkân sağlanmıştır. Bir anlamda, sabit ve dar gelirli kimselere sübvansiyon verilmiştir. 
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Götürü usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkârlarımız, iktidarımız döneminde de koru
narak vergi yükü altında ezilmekten kurtarılmıştır. 

Küçük çiftçi muaflığının sınırları genişletilerek, bu kesimin vergi dışı bırakılması sağlan
mıştır. özellikle, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan ücretliler için özel indirim hadleri yük
seltilerek, hem bunlara ilave imkân yaratılmış ve hem de işverenlerin maliyetlerinin azaltılması 
amaçlanmıştır. 

1980'li yılların başında uygulanan Gelir'Vergisi tarifeleri yeniden düzenlenerek, zaman içinde, 
vergi oranlarının düşürülmesi sağlanmış ve böylece düşük gelirlilerin daha az vergi ödemeleri 
imkânı yaratılmıştır. 

tşçi, m«mur ve esnaf emeklilerinin sahip oldukları tek meskenle ilgili bina vergisi yarı ya
rıya azaltılmıştır. Çok sayıda vatandaşımızı yakından ilgilendiren vergi uygulamaları konusun
da önemli iyileştirmeler yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş bulunan bu tasa
rının çok daha farklı özellikler taşıdığını vurgulamak istiyorum. Hatta biraz daha ileri gide
rek, bu tasarıya "Vergi Tasarısı" yerine "Vergi Bağışıklık Tasarısı" demek istiyorum. Gerçek
ten, tasarının maddeleri ve gerekçeleri dikkatle incelendiğinde, tasarının gelir getirici yönünün 
hemen tümüyle ihmal edildiği görülecektir. Tasarı ile getirilen yeni düzenlemelere ilişkin açık
lamalara geçmeden önce, bu tasarının hedeflerinin neler olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. 

Bunlardan ilki, özellikle götürü vergilemenin sınırına gelmiş bulunması nedeniyle, 1991 
yılından itibaren gerçek usule geçme durumunun ortadan kaldırılmasıdır. Eğer bu tasarı ka-
nunlaşmazsa önümüzdeki yıl, çok büyük sayıda esnaf ve sanatkârımız, zorunlu olarak gerçek 
usule geçebilecektir. Dolayısıyla, ekonomimizin ve sosyal yapımızın temel taşlarından olan kü
çük esnaf ve sanatkârımızın gerçek usule girmemesi için bu tasarı getirilmiştir. 

Bir diğer önemli husus, vergi kanunlarında yer alan ve dayanağını Anayasada bulan yü
rütme organının kullandığı yetkilerin kısılarak otomatik sistemlerin işleyişine imkân sağlama
sıdır. Bildiğiniz gibi, Anayasamızın 73 üncü maddesinde muafiyet, istisna, indirim ve oranlar 
konusunda ilgili kanunda yer alan sınırlar çerçevesinde Bakanlar Kurulunun yetkileri bulun
maktadır. Bu anayasal hüküm, Hükümetimiz tarafından çeşitli zamanlarda ve biçimlerde kul
lanılmıştır. Bu anayasal yetkiye rağmen, özellikle vergi kanunlarında yer alan maktu had ve 
miktarlar konusundaki Bakanlar Kurulunun yetkileri daraltılmakta veya kaldırılmaktadır. 

Tasarının önemli özelliklerinden bir diğeri de, asgarî ücret-kazanç ilişkisinin kurulması
dır. özellikle götürü vergilemede ve hayat standardı esnasında her yıl değişebilen ölçüler yeri
ne, daha sağlıklı kriterlere göre belirlenmiş olan ve sosyal yönü ağırlıklı asgarî ücret ile bağlan
tı kurulmuştur. Bu yaklaşımın siyasî malzeme yapılmaması, ücretli ile esnaf ve sanatkâr kesi
minin karşı karşıya getirilmemesi gerekir. Konu, bir sosyal gerçeğe göre yapılan ve kendi içinde 
anlam bütünlüğü olan düzenlemeden ibarettir. 

Kalkınmada öncelikli yöreler için getirilen yeni düzenlemeler karşısında, tasarının gerçek 
anlamda bölgelerarası gelişmiştik farklarını ortadan kaldırmaya yönelik hükümler taşıdığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yörelerde yatırımların hızlandırılması, esnaf ve sanatkâr ile ücret
lilerin korunması sağlanmaktadır. 

Bir başka husus da, özellikle küçük esnaf ve sanatkârın ödeyemediği vergi borçları ve ce
zaları ile ilgili olarak kısmî bir affın getirilmesidir. 

— 395 — 



T.B.M.M. B : 49 15 . 12 . 1990 O : 2 

Değerli milletvekilleri, daha önce de belirttiğim gibi, bu tasarı ek bir vergi hâsılatı sağla
mayan bir niteliğe sahiptir. Tasarı, f is kal hedefleri ihmal etmiş, sosyal hedefleri esas almıştır. 
Bunun için, bu tasarıya bir anlamda "Vergi Tasarısı" demek yanlış olacaktır. Sosyal yapımızın 
önemli bir unsurunu oluşturan esnaf ve sanatkârımız en iyi derecede korunmak istenmiştir. 
İstihdam, üretime, yatırıma katkısı olan ve devletin en az desteğini gören esnaf ve sanatkârımı
zın vergi yoluyla korunması bizi sevindirmektedir. 

Aynı şekilde, kalkınmada öncelikli yöreler için çok anlamlı ve önemli düzenlemelerin yer 
alması da bir başka sevinç kaynağımızı oluşturmaktadır. Böylece, vergide adaleti sağlamak da
ha iyi mümkün olabilecektir. Sabit ve dar gelirli insanımızın ve geri kalmış yörelerimizin daha 
az oranda vergi yüküne katlanması imkânı ortaya çıkacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 14 maddeden oluşan ve altı vergi kanununda deği
şiklik yapan bu tasarının maddeleri hakkında da bazı açıklamalar yapmak istiyorum. 

Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler: Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan de
ğişiklikle, vergi dairelerinin yetki alanı sınırlarına açıklık getirilmekte ve vergi dairelerine şube 
açma imkânı sağlanmaktadır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu maddenin verdiği imkânlar, 
ihtiyaç duyduğu yerlerde vergi dairelerine bağlı şubeler açabilceği gibi, il ve ilçe sınırlarına bağlı 
kalmaksızın, ihtisas vergi daireleri de kurabilecektir, örneğin, bir ildeki ihracatçıları bir vergi 
dairesine bağlamak suretiyle mükelleflere daha kaliteli ve süratli hizmet verebilecektir. Ayrıca, 
bölge bilgiişlem merkezleri de kurulabilecektir. 

Bu kanunda yapılan diğer bir değişiklik de, Gelir idaresin Geliştirme Fonu kaynakların
dan kısmî bir artış sağlanmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler: Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik
ler, esas itibariyle götürü usulde vergileme, hayat standardı esası, vergi tarife değişiklikleri ve 
bazı maktu had ve miktarların yeni esaslara bağlanması şeklinde özetlenebilir. Yapılan deği
şikliklerin tamamı, daha önce de belirttiğim gibi, vergi adaletini sağlayan ve mükelleflerimize 
önemli vergi kolaylıkları getiren düzenlemelerdir. 

Tasarının 3 üncü maddesiyle, götürü vergilendirmede her dereceye giren mükellef grubu 
için belirlenecek safi kazanç tutarları, asgarî ücretin belli oranlarına bağlanmaktadır. Bu dü
zenlemeye göre, götürü mükelleflerin 1991 yılı vergilerinin hesabında esas olacak safi kazanç 
tutarları; beşinci dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yüzde 15'inden; dördüncü dere
ceye giren mükellefler için asgarî ücretin yüzde 25'inden; üçüncü dereceye giren mükellefler 
için asgarî ücretin yüzde 30'undan; ikinci dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yüzde 
45'inden az olmayacaktır. Birinci dereceye giren götürü usulde vergilendirilen mükellefler için 
ise, asgarî ücretin yüzde 70'i olarak uygulanacaktır. 

Bu şekilde tespit edilecek olan safi kazanç tutarları: Kalkınmada birinci derecede öncelik
li yörelerde yüzde 50, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde yüzde 40 oranında dikka
te alınacaktır. Kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde çalışan ücretliler de vergi tarife
si, yüzde 20'den başlamakta ve 5'er puan artışla yüzde 40'ta sona ermektedir. Böylece bu yöre
lerde çalışma vergi yoluyla teşvik edilmektedir. 

Hayat standardı esası, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen biçiminden farklı bir şe-
, kilde ele alınmakta ve yeni sisteme bağlanmaktadır. 
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Hayat standardı temel gösterge tutarları, asgarî ücretin belli katlarına bağlanmaktadır. Böy
lece, temel gösterge tutarının tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu yetkisi kaldırılmakta ve siste
min kendi kendine işlemesi sağlanmaktadır. 

Hayat standardı temel göstergeleri, kalkınmada öncelikli yörelerde indirimli olarak uygu
lanacaktır. 

Diğer taraftan, ortaklık şeklinde yürütülen faaliyetlerde, hayat standardı uygulaması, mü
kelleflerimiz lehine yumuşatılmaktadır. Bugünkü uygulamada, ortaklıkta hissesi bulunan her 
ortak için, temel gösterge tutarı tam olarak uygulanmaktadır. Değişikliğe göre, her bir ortağın 
beyan edeceği temel gösterge tutarı, ortaklann birisi için de temel gösterge tutarının tamamı
nın; diğer ortakların her biri için, temel gösterge tutarının yüzde SO'sinin dikkate alınması su
retiyle hesaplanacak tutardan, her bir ortağın hissesine isabet eden miktarı kadar olacaktır. 

Tasarının 6 ncı maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesi yeniden 
düzenlenmektedir. Yapılan düzenleme ile Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde yer alan 
maktu had ve miktarların artırımına ilişkin Bakanlar Kurulunun yetkisi azaltılmaktadır. Ayrı
ca, madde ile Bakanlar Kurulunun, istisna, muafiyet, indirim ve oranlara ilişkin had ve mik
tarlara ait yetkisini kullanmadığı hallerde, bu maktu had ve miktarların, Vergi Usul Kanunu 
uyarınca, belirlenen yeniden değerleme oranında, otomatik olarak artırılması esası getiril
mektedir. 

Vergi Usul Kanunu uyarınca, belirlenen yeniden değerleme oranın da, otomatik olarak 
artırılması esası getirilmektedir. 

Çeşitli maktu had ve miktarlar günün şartlarına göre yeniden düzenlenmektedir. Yapılan 
düzenlemelerin hemen hepsi mükelleflerimizin lehine düzenlemelerdir; yani, özellikle muafi
yet ve istisna sınırları genişletilerek, bu mükelleflerimiz için vergi ödemeleri veya eskisine naza
ran çok daha az vergi ödemeleri amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı Sayın Dinek. 
MUSTAFA DÎNEK (Devamla) — Sayın Başkan, değerli üyeler; yapılan bu düzenlemeler

le; küçük çiftçi muaflığı ile ilgili olarak halen uygulanmakta olan 16 milyon liralık yıllık satış 
hâsılat tutarı, 25 milyon liraya; 

Çiftçilerin götürü gider esasına göre vergilendirilmelerinde esas alınan 20 milyon liralık 
sınır, 50 milyon liraya; 

Mesken olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri için halen uygu
lanan 600 bin liralık istisna tutarı, 1 milyon liraya; 

Gelirlerin birleştirerek beyan edilmesine ilişkin 24 milyon liralık had, 36 milyon liraya; 
Göçmen ve mülteci muaflığını ilişkin olarak halen yıllık 120 bin lira olarak uygulanan 

tutar, 600 bin liraya; 
Serbest meslek erbablarının götürü olarak indirebilecekleri giderlere ilişkin 60 bin liralık 

tutar, 90 bin liraya yükseltilmiştir. Ayrıca, yatırım indirimi istisnasının uygulanması ile ilgili 
asgarî yatırım tutarlarına ilişkin 40 milyon liralık tutar, 1 milyar liraya; 20 milyon liralık tutar, 
250 milyon liraya; 4 milyon liralık tutar ise 100 milyon liraya yükseltilmiş ve bu suretle kanun
daki miktarlar, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından uygulanmakta olan tutarlar seviyesine yak-
laştırılmıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler: Tam mükellef, kurumların bağlı de
ğerlerinin ekonomik faaliyetlerinde daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkân sağlamak ama
cıyla, 1984 yılında kabul edilen bir kanunla, gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından do
ğan kazançlar, sermayeye eklenmek şartıyla, Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. Bu 
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hükmün uygulanma süresi 31.12.1989 tarihinde sona ermekte iken, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanu
nuna eklenen bir maddeyle, bir yıl daha uzatılmıştır; ancak bildiğimiz gibi, Anayasa Mahke
mesi, bu tür düzenlemelerin bütçe kanunu ile yapılamayacağı gerekçesiyle, maddeyi, 5 Eylül 
1990 günü yayımlanan kararı ile iptal etmiştir. 

Aynı istisna hükmü, Anayasa Mahkemesi kararının iptal gerekçesini karşılayacak şekilde 
ve kendi kanununda yapılan değişiklikle tasarıda yeniden düzenlenmiştir. Böylece, işletmeler
de atıl duran gayrimenkullerini ve iştirak hisselerini 31.12.1992 tarihine kadar vergisiz olarak 
satıp, sermaye yapılarını güçlendirmelerine imkân tanınmıştır. Ayrıca, bu şekilde yapılacak ser
maye artışları dolayısıyla çıkarılacak hisse senetleri borsaya kote şartı nedeniyle, borsada işlem 
göreceğinden, sermaye piyasasına da canlılık gelecektir. 

Aynı imkân kooperatiflere de tanınmıştır. Kooperatifler ihtiyaç fazlası gayrimenkullerini 
veya iştirak hisselerini 1.12.1992 yılı sonuna kadar satıp, elde ettikleri kazançları kooperatifle
rin anasözleşmesinde yazılı olan amaçlarını gerçekleştirmek için harcamaları halinde, bu ka
zançlar vergilendirilmeyecektir. Yapılan bu düzenleme, bilhassa konut veya işyeri yapı koope
ratiflerine büyük ferahlık getirecektir. 

Kurumlar Vergisi Kanununda öngörülen bir başka düzenleme ise; kalkınmada öncelikli 
yörelerde faaliyette bulunan imalatçı kurumlara daha düşük oranda Kurumlar Vergisi uygu
lanmasıdır. Bu uygulama, yatırımcıları daha az gelişmiş olan yörelerde yatırım yapmaya teşvik 
edecektir. Böylece bu yörelerde istihdam artışı sağlanacaktır. 

Normal yüzde 46 olan Kurumlar Vergisi oranı, tasarıya göre kalkınmada birinci derecede 
öncelikli yörelerde yüzde 20, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde yüzde 30'a in
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla ilgili 
değişikliklere gelince: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna ekle
nen bir geçici maddeyle, vergi cezalarmda kısmî af öngörülmektedir. Tasarıya göre, vadesi gel
diği halde ödenmemiş olan, dava açma süresi henüz geçmemiş olan, ihtilaflı hale getirilmiş 
bulunan vergilere ilişkin vergi cezalarının tahsilatından vazgeçilmektedir. Af kapsamına giren 
vergi tutarları; her bir vergi türü, vergilendirme dönemi, vergi dairesi itibariyle 1 milyon lira; 
yıllık beyannanıe üzerinden tarh edilen vergiler içinse S milyon lirayla sınırlandırılmış bulun
maktadır. Bu tutarları aşan vergi borçları için de anılan kısım af kapsamına girmektedir. Buna 
göre, Katma Değer Vergisi ile stopaj yoluyla alınan Gelir Vergisi yüzde 50, diğer vergiler ise 
yüzde 30 fazlasıyla ve 31 Aralık 1990 tarihine kadar ödenirse, ödenen bu vergilere ait gecikme 
zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Diğer taraftan, tamamen veya kısmen ödenmiş olan vergilere ait gecikme zam ve faizleri 
ile vergi cezaları da 31.12.1990 tarihine kadar belli oranlarda ödenmesi halinde, aftan yararla
nacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Grubum adına, sizlere vergi kanun tasarısı hakkın
da genel ve teknik açıklamalarda bulundum. Daha önce de belirttiğim gibi, İktidarımız döne
minde izlediğimiz ekonomik ve sosyal politikalar doğrultusunda vergi, önemli bir araç olarak 
kullanılmıştır, özellikle bu tasarı, verginin sosyal fonksiyonunu esas alan bir nitelik taşımakta
dır. Küçük esnaf ve sanatkârımız ile kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlarımız, vergi yo
luyla korunmaktadır. Bu yönüyle tasarı, vergi adaletini sağlamada önemli bir adım olacaktır. 
Yüce Meclisin bu yöndeki iradesi, tasarıdan beklentisi olan milyonların en büyük sevinç kay
nağını oluşturacaktır. 

Grubum ve şahsım adına, bu tasarıya olumlu oy kullanacağımızı beyan ederken, hepinize 
en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinek. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Doğru Yol Partisi Meclis Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli üyeler, bu tasarı, aşağı yukarı birbuçuk yıldan beri gündemdedir. Birkaç defa Ko
misyona, ondan önce Anavatan Partisi Grubuna gelmiş; ama siyasî konjonktürün uygun ol
maması sebebiyle geri çekilmiştir. Nihayet, bütçe çalışmaları içinde, değişiklik öngören bu ka
nun tasarısını görüşme fırsatını elde etmiş bulunuyoruz. 

Aslında, Hükümet tarafından hazırlanan ve söz konusu değişiklikleri öngören kanun ta
sarısı, Komisyonda verilen önergelerle, hemen hemen tamamen değişikliğe tabi olmuş ve tasan 
hüviyetinden çıkıp kanun teklifi haline gelmiştir. Bu şekliyle, bu tasarıya ancak, olsa olsa, bir 
"Tasanmsı tasarı" denilebilir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, ANAP'ın başarısız olduğu alanların başında, şüphesiz ma
liye politikası gelir. Zira, maliye politikasından, geçen 7 yıl zarfında, ekonomik politikaları yön
lendirici bir politika aracı olarak, bir iktisat politikası aracı olarak yararlantlamamıştır. Maliye 
politikası, âdeta ekonomik kalkınma karşısında nötr kalmış, çaresizlik içinde kalmış; iktisadî 
hayatı genişletici yahut da daraltıcı bir fonksiyon görememiştir. 

Maliye politikasıyla para ve fiyat politikası arasında mutlaka sağlanması gereken uyum 
sağlanamamıştır. Adil bir vergileme de bu dönemde gerçekleştirilememiştir. Nitekim, artan bütçe 
açıkları ve yine bu dönemde hızla artan iç ve dış borçlanma, maliye politikasında başarılı olu-
namamasının sonuçlarıdır, öyle ki, üzerinde görüşmekte olduğumuz 1991 yılı bütçesinin açığı 
olan 20 trilyon, 1988 yılı bütçesine eşittir. Bu, öngörülen açıktır. Muhtemelen, öngörülen 20 
trilyonluk açık, 30 trilyon civarında gerçekleşecektir. 30 trilyonluk açık da, 1989 yılı konsolide 
bütçe büyüklüğüne hemen hemen eşittir, tşte, eğer Türk ekonomisi, maliye politikasında başa
rılı olsaydı, bu sonuçlar ortaya çıkmazdı. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bu yıl bütçe açığının gayri safi millî hâsılaya oranı, en azın
dan yüzde S olarak gerçekleşecek ve muhtemelen yüzde 5'i de aşacaktır. 

Kamu finansman açığına gelince; bakınız, hepimizin eline Maliye Bakanlığı tarafından 
verilen ekonomik raporda açıkça belirtildiği gibi, bu yıl kamu harcanabilir geliri Sİ trilyon ci
varındadır, kamu gideri 33 trilyondur. Demek ki, kamu geliriyle gideri arasında 18 trilyonluk 
aleyhte bir fark vardır. Kamu yatırım tasarruf açığı da 10 trilyondur. Bunlar, hep ekonomik 
raporda verilen rakamlardır. Böylece 28 trilyonluk bir açık karşısındayız. 

Bu yılın 290 trilyon civarında gerçekleşeceği beklenen gayri safi millî hâsılasına bu 28 tril
yonluk açık oranlandığında, kamu finansman açığının gayri safı millî hâsılaya oranının yüzde 
9,5 civarında gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Bu yüzde 9,5'lik oran, son on yılın en yüksek ora
nıdır. 1980'de de yüzde 10 olmuştur. Bu oran, 1980 yılı hariç, en yüksek orandır. Açık oranı 
hemen hemen 1980 yılı açık oranına eşittir. 
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Demek ki, Türkiye, bir on yıllık dönemden sonra, yine aşağı yukarı ekonomik dengeler 
itibariyle, maalesef aynı noktaya gelmiştir. 

tşte, böyle bir dönemde bu yasalar geliyor. O itibarla, önce bunları ifade etme gereğini 
hissettim ki, bu değişiklikleri hangi dönemde, hangi ekonomik konjonktürde yapıyoruz? 

Değerli üyeler, bilindiği gibi, vergileme yetkisi, parlamentoların temel ve devredilmez yet
kilerinin başında gelir. Bundan önce yapılan değişikliklerde, bildiğiniz gibi, Bakanlar Karulu-
na vergileri on katına kadar maktu had ve miktarları artırma yetkisi verilmişti. Bu, aslında, 
Parlamentonun vergileme yetkisinin, en azından bir süre askıya alınması anlamını taşıyordu. 
Bu tasarı da komisyona geldiği zaman, Bakanlar Kuruluna vergileri elli kat artırma yetkisini 
öngörüyordu. Nihayet, anlaşılan iktidar kanadı da, bunun son derece anlamsız ve Parlamen
tonun yetkilerini bir anlamda gasp eden bir biçim olacağını, bir tarz olacağını anlamış olacak 
ki, bu elli katın beş kata indirildiğini müşahede ediyoruz ve bu değişikliği memnuniyetle karşı
lıyoruz. Zira, bu ölçüde büyük bir yetki devri, millî iradenin ve onun temsilcilerinin vergi koy
ma hakkını gasp etmekten başka bir anlam taşımaz. 

Değerli üyeler, ben, bu yapılan değişikliklerin, son derece adaletsiz hale gelmiş olan vergi 
yükü dağılımını düzelteceği kanaatinde değilim. Her ne kadar Gelir Vergisi dilimleri yükseltili-
yorsa da, -aslında bu şu haliyle, eğer yeni önergelerle yükseltilmeyecekse, vergi dilimlerindeki 
artış enflasyonun altındadır- bu, enflasyonu dahi karşılamaktan uzaktır. Bu itibarla, vergi ka
çırma imkânı olmayan kesimlerin vergi yükü ve vergi baskısı daha da ağırlaşacaktır. Ayrıca, 
hayat standardının asgarî ücrete bağlanmasının, ne iktisadî, ne malî ve ne de siyasî açıdan sa
vunulabilir tarafı vardır. Çok daha objektif ve rasyonel ölçüler bulmak kabil iken, asgarî ücre
tin esas alınmasını, modern maliyecilik ve vergicilik anlayışı ile bağdaştırmak da mümkün de
ğildir. 

Bu değişiklikler asgarî ücreti vergi dışı bırakmamaktadır. Bu değişiklikler, asgarî geçim 
indirimini, yani ücretlilerin vergiden muaf olan gelir dilimlerini değiştirmemektedir. Yine ayda 
36 bin lira ile, yani yılda 432 bin lira ile ücretlerin vergiden muaf olan kısmı aynen korunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bakınız, bu değişiklikle, Gelir Vergisi oranları asgarî sınırı 
yüzde 25'e, azamî sınırı da yüzde 50'ye getirilmektedir; ama, bu, Türkiye gibi bir ülkede hâlâ 
yüksek vergileme oranlarıdır. Zira, Türkiye'de, vergileme fevkalade yüksektir. Sadece konsoli
de bütçeden gelen vergi yükü yüzde 15'tir. Parafiskal gelirlerle buna ilave edilen kısım yüzde 
10'dur; eder yüzde 25. Fonlarla gelen yük de yüzde 8-10 arasında değişmektedir. Demek ki, 
Türkiye'de vergi yükü, ortalama yüzde 32-35 arasındadır. Ve neye rağmen? 1 500 dolarlık gelir 
seviyesine rağmen, son derece yüksek enflasyona rağmen, adaletsiz bir gelir dağılımı tablosu
na rağmen ve adaletsiz bir vergi dağılımına rağmen... Bunların olduğu bir ülkede, Gelir Vergisi 
dilimlerini yüzde 25'le yüzde 50 arasında tutmak, fevkalade ağır bir yüktür. 

Bakınız, asgarî ve azamî limitler, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 12 ile yüzde 28 
arasındadır. Amerika Birleşik Devletleri, kişi başına gelirin 20 bin dolar, yıllık enflasyonun 
da yüzde 5'in altında olduğu bir ülke... İngiltere'de asgarî ve azamî limitler yüzde 13 ile yüzde 
26 arasında, Fransa'da yüzde 5 ile 65, Almanya'da yüzde 22 ile 56, Yunanistan'da yüzde 11 
ile 63, italya'da yüzde 18 ile 65, Lüksemburg'ta yüzde 12 ile 57, Danimarka'da yüzde 14 ile 
yüzde 39 arasında değişiyor. 
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O itibarla, bu değişiklikler, Türkiye için gerekli olan çağdaş bir vergi reformu ihtiyacını 
karşılamaktan uzaktır. Benim endişem odur ki, bu tür ara formüllerle, asıl yapılması gereken, 
radikal, köklü bir vergi reformu tedbiri gecikecektir. Ümit ediyorum ki, bu yapılan değişiklik
ler, asıl aranması gereken büyük çözümü, köklü çözümü geciktirmesin. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bu düşüncelerle, bu değişikliklere grup olarak muhalif kala
cağımızı ifade eder, hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şahsı adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç; buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı vergi yasalarında 
değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Hükümetçe sevk edilen vergi tasarılarıyla ilgili konuda, 
tasarının tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1980'den sonra, çalışanların üzerinde kurulan baskı sonucu, özel
likle, çalışanların millî gelirden aldıkları pay küçülmüş; ama, baskılar sonucu bunların içine 
düştüğü ekonomik sıkıntı artmıştır. Ancak, bunların, vergi gibi, temel kamu harcamalarında 
önemli bir gelir kaynağının teminindeki yükleri artmıştır. 

Hükümetlerin vergi alıp almama politikası kendi niyetlerine bağlıdır. Gerçekten, bir hü
kümet, kamu harcamalarını, vergiler yoluyla, en adil sistem olan vasıtasız vergiler yoluyla sağ
lanmasını isterse, bu yönden bir düzenleme yapar. Eğer hükümetin dayandığı seçmen sınıfı ve
yahut da temel politikaları, çalışanları ezmek ise, ona göre bir düzenleme yapar. Ben, tasarının 
tümü üzerinde yaptığım bu konuşmada bazı şeylere dokunmak istiyorum. 

Türkiye'de vergi denetimi gereği gibi yapılmıyor, tşte, Maliye Bakanlığı, etkin ve yaygın 
vergi denetimi adı altında birtakım elemanlar almakta, altlarına birer araba vermişler, bunlar 
zaman zaman mükelleflerin yanlarını gidiyorlar, "Çıkar defterini, çıkar kasa defterini; işledin 
mi, işlemedin mi?" gibi denetleme yapıyorlar. Bu şekilde etkin denetim olmaz, yaygın denetim 
de olmaz. 

Vergide önemli kaçakçılık alanları olan sahalarda etkili inceleme yapmak lazımdır. Sor
mak istiyorum; Sayın Maliye Bakanlığı, bugün millî gelirden büyük bir pay alan, özellikle al
tın alım satımıyla uğraşan kişiler üzerinde fiilî bir envanter yaptılar mı? Buna Ankara dahildir. 
Herhangi bir yerde fiilî bir envanter yaptılar mı? Yine, KDV nispeti yüzde 20 olan beyaz eşya 
ticaretiyle uğraşan insanlar -ki, bu artık tşletme Vergisi durumuna düştü- üzerinde etkili bir 
denetim yaptılar mı? Yapmaları mümkün değil; çünkü, istemiyorlar. KDV ile ilgili olarak 
15.10.1990 tarihinde temel gıda maddelerinde yüzde 3 olan KDV nispetinin bir kısmını 
15.10.1990'da, bir kısmını ise 1.12.1990 tarihinde artırdılar, yüzde yüz artırdılar. Bir defa, sağ
lıklı bir vergi idaresi, ayın ortasında KDV nispetini artırmaz; çünkü, ayın bir yarısında satılan 
bir maddeyi ayrı bir KDV nispetine, diğer yarısında ise ayrı bir KDV nispetine tabi tutmak; 
hem bu belgeleri tutan muhasebeciler ve matî müşavirler bakımından büyük sıkıntı yaratmak
ta hem de önemli kaçakçılığa sebebiyet vermektedir. 

Uğur Dündar'ın yaptığı bir televizyon programı var, onu izlemişsinizdir. Orada, özellikle, 
süper market gibi, geniş, halk kitlelerine temel gıda maddelerini satan kişiler, bugün yüzde 12 
nispetine çıkan KDV'yi tahsil ettikleri halde, Maliyeye yüzde 3, şimdi ise yüzde 6 nispetinde 
bir vergi olarak yatırmaktadır ki, bu da, bu insanlara haksız bir kazanç temin etmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, maddelerle ilgili konuşmam olacak. Yalnız bu kanun tasarısının 
Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında cereyan eden bir olaydan bahsetmek istiyo
rum : Orada, tasarının tümü üzerinde konuşma yaptım. Konuşmamda, özellikle, Maliye Ba
kanlığının ciddî olarak vergi incelemeleri yapmadığı, bazı incelemeler yapıldıktan sonra, bazı 
mükelleflerin inceleme yetkisinin kaldırıldığına değindim. 1985 yılında, Maliye Bakanlığınca 
yayınlanan bir iç genelge, hayalî ihracatçılara, -o zaman hayalî ihracat denilmiyordu- ihracat 
yapan mükelleflere, hiçbir teminat aranmadan, gümrükteki belgelere istinaden kendilerine ödeme 
yapılmasını öngörüyor ve bu genelge gereği de büyük bir mükellef kitlesine, özellikle hayalî 
ihracatçılara ödeme yapılmıştır. Ben, Sayın Bakana "Bunlar 31.12.1990 tarihinde zamanaşımı
na uğrayacak; Sayın Bakan, bunların üzerine gidin, devletin alacağı zaman aşımına uğramasın" 
dedim. 

Ben konuşmayı yaptıktan sonra, çıktım, evle bir telefon konuşması yaptım. Evde misafir 
olduğunu söylediler; bu nedenle gitmek zorunda kaldım. Gitmeden önce, Sayın Bakanla ara
mızda bir konuşma geçti, bana, "Bekleyin" dedi. Ben de, "Nasıl olsa sizin konuşmalarınızı 
tutanaktan okuyacağım" dedim. 

Sayın Bakan, benden sonra şöyle bir konuşma yapıyor : 

"Sayın Genc'in niye gittiğini anladım. Çünkü, yaptığı ithamlardan sonra bazı arkadaşla- ' 
nn gelip bana bazı bilgiler verdiğini fark etti ve o açıklamaları yapacağımı hissetti; ikazıma 
rağmen salonu terk etti Sayın Kamer Genç. (Karşılıklı konuşmalar) 

Hayır, açıklayacağımı fark etti... 
Kendisine, -madem ki, tutunakları okuyacağını söyledi- okumasa da Genel Kurulda bunu 

soracağım. Şunu tutunaklara geçiyorum : Başlanmış ve durdurulmuş hiçbir inceleme yoktur; 
varsa, yer, isim ve belge vermesini istiyorum. Vermezse ne duruma düşeceğini siz takdir edersi
niz; müfteri durumuna düşecektir..." 

Değerli milletvekilleri, bunu cevaplayayım. Ben, basın toplantısında, incelemelerine baş
lanıp da, tam bir vergi kaçakçılığı olayı yakalanacağı sırada, yetkileri kaldırılan inceleme ele
manını sordum. Sayın Bakan da herhalde duymuştur. Bu konuda kendisine gerekli cevabı ver
dim; orada kimin yetkisinin kaldırıldığını söyledim. Şimdi kimin müfteri durumuna düştüğü
nü artık sizler takdir edersiniz. 

Sayın Bakan devam ediyor : 
"Kendisine şunu da soracağım : Hatay'da Aşbahlar diye bir firma hakkında ne biliyor? 

Bunu da zabıtlara geçiyorum; siz de sorun, ne biliyor?" 

Değerli milletvekilleri, iftiranın en fazla etkileyeceği kişi politikacıdır. İftira, en büyük izi 
politikacı üzerinde yapar. Yani, bir iftiranın izini bir politikacının silmesi mümkün değildir. 
Bu konuşmanın, benim aleyhime yarattığı durum çok büyüktür. Gerçekten bu nedenle de üzün
tüm büyüktür. 

Ben, şimdi, Sayın Bakana olayı izah edeceğim, ne biliyorsa lütfen çıksın şurada söylesin; 
çünkü, değerli arkadaşlarım, evvela, Sayın Bakan çıkıyor, orada bazı laflar söylüyor; arkasın
dan da bazı basın mensuplarına... Tercüman Gazetesine, Maliye Bakanının gücü dışında öyle 
bir sayfayı düzenletmek mümkün değil; öyle bir resim verdirmek... 
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Diyor ki, "Eğer bildiri işler var idiyse, şimdiye kadar niçin ihbar etmedi? Acaba başka 
bir pazarlık içinde miydi de şimdiye kadar ihbar etmedi? Bu bir ithamdır. Şimdiye kadar niçin 
ihbar etmedi?..." 

Değerli milletvekilleri, bir milletvekili ihbarcı değildir. Bunu Sayın Bakanın bilmesi lazım. 

Şimdi olayı size anlatayım : Ben, 1983'te Danışma Meclisi üyeliğinden istifa ettikten son
ra, serbest malî müşavir olarak faaliyette bulundum. Ancak, o zaman, SODEP Merkez Karar 
Yönetim Kurulu üyesiydim. Bir gün bana Hatay'dan, oradaki partililerimizin birisi, bir mü
kellefi gönderdi. 

Olay şu : Mükellefin bankada bir parası var. 22 yaşlarında bir mükellef. O zaman bir in
celeme yapılmış, inceleme elemanları, "Bu para kimin?" demişler. O da, "Benim. Ben yurt 
dışında çalıştım" demiş. "Yok, bu para senin değil, babanın, sana hibe edildi" demişler, tuta
nağı düzenlemişler; tabiî, bankadaki paranın da üzerine haciz koymuşlar. Bunun üzerine mü
kellef de uzlaşmış ve vergi borcunu cezalı olarak ödemiş, kalan paranın serbest bırakılmasını 
istemiş. Bundan daha tabiî... Yani, vergi borcu kalmayan bir mükellefin parasının üzerinde bir 
haczi bıraktırmanın anlamı var mı? Olayı, daha önce de bir vesileyle, Maliye Bakanlığı, benim 
yaptığım çalışmalar nedeniyle bana intikal ettirdiği için, hatırımda. Yani, bana karşı tehdit kul
lanıldı. Bir de benim, 1982'den beri Maliye Bakanlığından ricaya gittiğim tek olay budur. Bu
nun dışında tek bir iş takip etmediğim için, biliyorum. 

Arkadaş bana geldi, kendisine "Kardeşim, ben maliyeciyim, sen vergini ödemişsin, senin 
paranın üzerinde haczin bırakılması için hiçbir sebep yok, gidelim Maliye Bakanlığına" dedim. 

O zaman» şimdi şu bürokratların arasında oturan arkadaşların birisine gittim. Bana, "Bi
ze bir haber geldi, Maliye Bakanlığından birisi, 'eğer bize bir karşılık verilirse, biz bunu kaldırırız' 
diyor" dedi. Zaten beni en fazla üzen bu oldu. Gittim, dedim ki, "Arkadaşım, bak, bu vatan
daş vergi borcunu ödemiş, niye parasının üzerindeki haczi kaldırmıyorsunuz?" Bana, 
"Kaldıramayız" dedi. "Niye?" "Efendim, babasının vergi borcu var." Dedim ki, "Kardeşim, 
bu adam 22 yaşlarında bir adam, vergi kanunlarına göre 18 yaşını dolduran mükellefin, baba
sının vergi borcundan dolayı sorumlu tutulması mümkün değildir. Üstelik bir de buradan, bir
takım insanlar, 'bize birtakım şeyler verilirse bunu kaldırırız' gibi laflar etmişler." Bu nedenle 
de o zamanki bürokratla aramızda bir tartışma çıktı ve olay burada bitti. 

Sayın milletvekilleri, şimdi size sormak istiyorum : Siz, herhangi bir konuyu, bir işi, haklı 
olarak inandığınız bir şeyi idareden sormuyor musunuz, takip etmiyor musunuz? Yani, o za
man, bir bakan veyahut da herhangi bir bürokrat, elinde delil olmadan bunu, sizin aleyhinize 
olarak her zaman kullanabilir mi? 

Ben, o vatandaşın ne vekiliyim, ne de iş takipçisiyim, hiçbir şeyi değilim. Kaldı ki, benim 
şeref ve haysiyetim gereği, geçen bir olayı inkâr edemem. 

Arkadaşlar, ben, malî müşavirlik döneminde de bir tek müessesenin malî müşavirliğini 
yapmadım, buna inanınız. Buna rağmen, gazetelere intikal eden olaylarda, hatta, avukatlık 
yaptığım bile söyleniyor. Bir kere benim avukatlık sıfatım yoktur. 

Değerli milletvekilleri, özellikle Meclis Başkanlığından rica ediyorum; milletvekillerinin 
haysiyeti korunmalıdır, lamam, eğer bir şey varsa bu söylenmelidir; ama, şimdi o gazeteyi alan 
benim politik rakiplerim "tşte, gördünüz mü, Kamer Genc'in hayatî ihracatçılarla ilgisi var" 
diye bunu her köye gönderirler. 
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Sayın Bakandan rica ediyorum; Sayın Bakan, eğer elinizde bir belge varsa söyleyin, eğer 
yoksa, lütfen "Burada bir yanılma var" deyin. Yani, ben, gerçekten... 

BAŞKAN — Sayın Genç, sürenizi 1 dakika aştınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam, sağ olun Sayın Başkan. 
Değerli üyeler, bu olay beni çok yaralamıştır. Hatta bugün Ankara dışına gitmeyi düşünü

yordum; ama, sırf bu olayda Sayın Maliye Bakanı, tekrar, "tşte kaçtı, Meclise gelmedi" deme
sin diye, onu da iptal ettim ve geldim. Sayın Maliye Bakanından huzurunuzda rica ediyorum, 
bu konuda bir belgesi varsa lütfen açıklasın, bizi de bu töhmetten kurtarsın. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Şahsı adına son konuşmayı yapmak üzere, Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul; bu
yurunuz efendim. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısı üzerinde kişisel görüşlerimi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesi
leyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu çatı altında Uç yıldan beri görev yapıyoruz, vergi kanunları ile 
de beşinci kez -nedense bu vergi kanunları hep de gecenin bu saatlerinde geliyor ve görüşüyoruz-
karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere, baştan şunu kabul etmemiz lazım : Çıkardığımız bu ka
nunlarla, vergi ile ilgili işlerini takip etme konusunda, esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimi
zin hepsi oldukça büyük bir sıkıntı içindeler. Yani, bu olaya köklü bir çözüm getirmek zorun
dayız. Böyle, yama, yama üzerine, her yıl aklımıza estiği, paraya sıkıştığımız zaman "Bütçe 
açıklarını nasıl kapatırız?" diye, durup dururken yeni vergi paketleri ya da yeni vergi çözümle
ri getirerek, vergi kanunlarımızı içinden çıkılmaz bir şekle getirmeye hiçbirimizin hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, önceki yıllardan hatırlarız; çoğumuz ticaretten geliyoruz, en azın
dan, yakınlarımız ya da babalarımız falan ticaretle uğraşan insanlardır. Eskiden bir muhase
beci en az 40-50 tane mükellefin defterlerini tutma imkânına sahipti. Biz bu Meclise geldikten 
sonra çıkarılan yasalar neticesinde, bir muhasebeci, ancak 1-2 tane mükellefinin defterlerini 
tutabilme zamanını bulabiliyor. Çünkü, büyük bir bürokratik kargaşa içerisindeyiz. Halbuki, 
Anavatan Partisi, iktidar olmadan önce kamuoyuna birtakım yenilikler sunmuştu ve bu yeni
liklerden birisi de "Bürokrasiyi azaltacağız" iddiasıydı; ama, gördüğümüz kadarıyla, değil bü
rokrasiyi azaltmak, bugün, gerçekten, bu yasalar, artık içinden çıkılmaz bir şekil almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bir de, kendimizle ilgili bir konu var : Devleti siyasî bir sözleşme 
olarak kabul ediyoruz. Bir vatandaş, devleti kabul ettiği an, o siyasî sözleşmeye imzasını attığı 
an, o devlete vergi ödemeyi de kafasına koymuştur ve o vergi ödeme konusunda herhangi bir 
problem olmaz, vergiyi tabiî ki ödeyecektir; ama, tarihte, vergi var olduğundan bugüne kadar, 
verginin ödenmesi, ne kadar ödenmesi konusunda büyük kavgalar, olaylar çıkmış. Sayın Zey-
tinoğlu Hocamızın kitaplarından okuyup öğrendik bunları biz. Vatandaş, sürekli, ödeyeceği 
vergiyi kendisinin belirlemesi konusunda büyük kavgalar vermiş; "Yönetenler değil, ödeyece
ğim vergiyi kendim belirlerim" diye, bu konuda uzun yıllar, yüz yıllar, bin yıllar boyunca kav
galar olmuş. 
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Bugün, Türkiye'de temsili bir demokrasi var. İnsanlar bizi seçip gönderiyorlar. Biz, onlar 
adına karar vermek durumundayız. O vatandaşımızın ne kadar vergi ödeyeceği, hangi dilimde
ki gelirinden ne kadar vergi alacağımızı ve bu vergileri nereye harcayacağımız konusunda bizi 
kefil olarak göndermişler buraya. Bizi, bu 450 insanı seçip buraya gönderirken, "Siz gidin de 
orada 20 tane adama bizim adımıza yetki verin" diye seçip göndermediler; ama, gördüğümüz 
kadarıyla, kaç yıldan beri, gelen bu vergi yasaları, hep, Bakanlar Kuruluna şu kadar artırma, 
bu kadar artırma yetkisini veriyor. Yani, kendimizin kullanacağı yetkiyi Bakanlar Kuruluna 
devrediyoruz. Şimdi, bize o yetkiyi veren insanlara, "Biz gittik, sizin adınıza şu kadar rakamı 
belirledik" diyebilme şansına, iddiasına sahip miyiz? Yani, "Şu kadar gelirinden; işte, 12 mil
yon liraya kadar olan gelirinden yüzde 20 konmasına biz karar verdik, biz el kaldırdık" diye
bilme şansına sahip miyiz? Biz, vatandaşın bize verdiği o yetkiyi, şu sıralarda oturan insanlara 
devretmiş oluyoruz. Aslında, o yetki bizim. Anayasada da var. O yetkiyi bizim kullanmamız 
lazım; ama, biz o yetkiyi kullanmıyoruz, bir başkasına devretme görevinden başka bir iş yap
mıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, gelen bu yasa tasarısında, tabiî ki, kabul edilecek birtakım şeyler 
var. Mesela, vergi dairelerinin düzenlenmesi konusunda yetki karmaşası, idarî yönden birta
kım karmaşaların önlenmesi açısından, büyük şehirlerde hangi mükelleften hangi vergi daire
sinin sorumlu olacağı şeklindeki düzenleme güzel; ama, onun arkasından bakıyoruz, Bakan
lar Kurulunun kullandığı yetkilerin artırılması... 

Geçen sene 10 katına kadar artırılma getirilmişti. Biz, "Bu yanlış, siz bunu bu kadar 
artıramazsınız" dedik. O zaman, bize, sayın hocam, "Biz, tereyağından kıl çeker gibi çeker 
alırız, kimseyi incitmeyiz" falan gibi bir tabir kullanmıştı; Sayın Bakan da, "Canım, biz bunu 
10 katına kadar artırmayı söyledik, ama, artırmayacağız. Artıracağımızı kim söylüyor; 
artırmayız" dedi bugün ise gördüğümüz olay şu : O, 10 katına kadar artırma yetmemiş, onun 
hepsini kullanmışlar, şimdi 50 kat daha artırma yetkisini istiyorlar bizden. Keşke o zaman 50 
kat istemiş olsaydılar da onu vermiş olsaydık. Niye; çünkü, o zaman, diyelim, adam 1 lira vergi 
ödeyecek, onu 50 katına kadar artırma yetkisini Bakanlar Kuruluna vermiş olsaydık, bugün, 
o adam 50 lira ödeyecekti o zaman bir 10 kat aldılar, o, 1 lirayı 10 lira yaptılar, şimdi 50 kat 
daha istendiğine göre, 10 lirayı 50 ile çarptığımız zaman 500 kat oluyor. Yani, geçen sene getir
dikleri rakamı, şimdi 500 kat olarak bizden istiyorlar. Bakanlar Kuruluna bu yetkiyi verelim 
mi? Yani, o vatandaş bize o yetkiyi verirken... Yarın gidip kendi seçim bölgelerimizde esnafın, 
tüccarın içinde gezdiğimiz zaman, onlara "Merhaba" deyip bir çaylarını içtiğimiz zaman, "Biz 
sizden şu kadar vergi alacağız. Şu kadarlık gelirinden şu kadar; işte Hükümet bu kadar getir
mişti de..." 

BAŞKAN — Sayın Kul, affedersiniz; bir hususta size yardımcı olmak isterim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Buyurun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Zatı âlinizden önce grup sözcünüz Sayın Postacı, temas buyurduğunuz hu
susta, rağmen bir açıklama yaptı, 50 kat değil, 5 kat ve bu 5 kat üzerindeki mutabakatın da, 
grup adına beyanında, kendilerini mutlu ettiğini ve destekleyeceklerini söyledi. Size yardımcı 
olur mu düşüncesiyle söyledim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben, Hükümetten gelen 
teklifi söylüyorum. O konuda komisyon üyelerine... 
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BAŞKAN — Nihaî gelişmeden herhalde haberiniz olmadı. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — ... Teşekkür ediyorum. Onun düştüğünü biliyorum. Ko
misyonda bu çok tartışmalı geçmiş ve düşürülmüş. Ben, Hükümetin bu konudaki tavrını söy
lüyorum. Komisyona o konuda teşekkür ediyorum, 5 kat da olsa, bu yetki bizim. Eğer gerek
liyse bize getirsinler, "Biz bunu bir kat daha artırmak istiyoruz..." Mesela, Katma Değer Ver
gisi. Gerçi bu Katma Değer Vergisi bu tasarıda yok. Geçenlerde, yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıka
rıldı; yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarıldı, artırıldı. Yani, biz burada öyle şeyler görüşüyoruz ki, 
mesela, bilmem hangi tarihteki bir milletvekilinin çocuğuna maaş bağlanması konusunda tek 
maddelik bir kanun geliyor, burada görüşüyoruz. Böyle getirilsin, \fcni, biz, "Yeterli değil, efen
dim, şu yergi oranını şu kadar artırıyoruz." Ona yetki vermek değil, doğrudan biz kullanalım. 
Efendim, kalkınmada öncelikli illerde yergi oranlarını şu kadar düşürme yetkisi; tamam, geti
rilmiş, güzel; ama, biz elimizi kaldırarak buna karar vermiş olalım, Bakanlar Kuruluna bu ko
nuda yetki verilmesin, biz yapalım o işi ve neyin karşılığında, neyi yaptığımızı da bilelim. De
diğim gibi, seçim bölgelerimize gittiğimiz zaman bir esnaf arkadaşımıza bunu söylerken, övü
nerek söyleyelim, "Hükümet şu kadar teklif etmişti, biz müzakere ettik, tartışarak bunu indir
dik, sizden taraf oy kullandık" diyebilme olanağına sahip olalım. Hepimizin seçmen derdi var, 
seçmen problemi var. Yarın seçim bölgelerimize gittiğimiz zaman bunları soracaklar. 

Bu yetki devri, Hükümete yetki verme olayı... Biz, savaş konusunda yetki verdik. Bu da 
çok yanlıştı aslında. Yani, bu yetkiyi devretmememiz lazımdı. 

Değerli arkadaşlarım, bunları söylemek belki çok yanlış. Sizler, öyle önseçimle, delege se
çimiyle falan seçilip gelmediniz tabiî, üç beş kişi masa başında oturdu ve sıraya koydu, o şekil
de geldiniz. 

ALİ RIZA YILMAZ (tçel) — Bunun kanunla ne alakası var Mustafa? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Şimdi karıştırdın işte. 

MUSTAFA KUL (Devamla)'•— Belki önümüzdeki seçimlerde öbür türlü olacak, yani de
lege seçimleriyle olacak. Söyleyebilecek bir sözünüz olsun. Sizi masa başında sıraya koyan in
sanlar ne diyorsa, onları kabul etmek zorunda değilsiniz. Onları değiştirelim burada, o yetkiyi 
vermeyelim. 

ALÎ RIZA YILMAZ (tçel) — Delegeler teşekkür ediyorlar, merak etme sen. 

MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Sen kendi işine bak, bizim işimize karışma. 

KADİR DEMÎR (Konya) — Boşuna konuşuyorsun. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Anlayamad»m? 

KADİR DEMÎR (Konya) — Boşuna konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim. Boş konuşmadı da, yanlış konuştu. Ben açık
lama yaptım, yardımcı oldum, bağlıyor şimdi, süre de zaten dolmak üzere. Lütfen müdahale 
etmeyelim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Gelir İdaresini Geliştirme Fonunun 
kaynakları artırılacak... Niye artırılsın? Maliye Bakanlığının bütçesi görüşülecek, bütçenin son 
gününden bir gün evvel görüşülecek. Genel bütçe içerisinden Maliye Bakanlığıyla ilgili kulla
nılacak para ayrılmış zaten; genel bütçe içerisinden, yatırım harcamaları, transfer harcamaları, 
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cari harcamalar diye onlara para ayrılmış zaten. Bir fon oluşturulmuş. Şimdi o fon yeterli de
ğil. Niçin yeterli değil? Efendim, işte, alet, teçhizat, makine, bina falan gibi şeyler için yeterliy-
miş de, personel eğitimi için yeterli değilmiş, personeli daha fazla eğitmek için o kaynakların 
artırılması gerekiyormuş!.. Personel için bu para gerekliyse, genel bütçe içerisinde getirilsin, 
o para oradan aktarılsın; eğitim hizmetleriyle ilgili o para, personel harcamaları içerisinde ge
lir, genel bütçe içerisinde geçer. Fonlara nereden ne kadar para geldiği, nereye ne kadar harcan
dığının hesabını kitabım bilmediğimiz şekilde, bu fonların getirilmesi yanlış. 

Sayın Başkanım, yine geneli üzerinde bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Kurumlar 
Vergisinde, kalkınmada öncelikli illerde vergi oranlarının düşürülmesi konusunda açık ve net 
bir şey söylenmiş, "Birinci derecede kalkınmada öncelikli illerde yüzde 20, ikinci derecede kal
kınmada öncelikli illerde yüzde 30 vergi alınır" diyor. Tek bir kalem. Kurumlar Vergisi mükel
lefinin vergi matrahı 1 milyar da olsa, 2 milyar da olsa, alınacak vergi oranı bu gibi görünüyor 
bana; acaba yanlış mı anlıyorum? 

Gelir Vergisinde ise, "12 milyon liraya kadar olan için yüzde 20; 24 milyon liraya kadar 
olan için yüzde 25" falan diye, öyle yüzde 2 S - 3 0 - 3 S - 4 0 gibi artarak gidiyor. 

Bildiğiniz gibi, Gelir Vergisi mükelleflerinin hepsi, daha çok, normal ticaretle uğraşan es
naf; Kurumlar Vergisi mükellefleri ise şirketler oluyor. Yine bu tasarıda gördüğüm kadarıyla, 
şirketler biraz korunmuş gibi; yani, matrah yükseldiği zaman ödeyeceği vergi oranı yükselmi
yor, onunki yüzde 20 ve yüzde 30 olarak sabit kalmış; ama, Gelir Vergisi oranlan kat kat katla
narak gidiyor. Bunu da bir yanlışlık olarak görüyorum veya ben yanlış anladıysam, Sayın Ba
kanın düzeltmesini bekliyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunanm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben rica ediyorum; Sayın Bakana bir soru 
sormuştum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, konuşmanızı dikkatle dinledim. Sayın Bakana sordum. Hükü
met adına söz almak hakkı vardı; ama, konuşmayacağını beyan etti; zorla konuşturamam 
efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, şimdi, bakın, Sayın Bakanın kendisi benim 
hakkımda iddiada bulundu. 

BAŞKAN — Sizin konunuzu açıklamanız için sonuna kadar hiç müdahale etmeden bek
ledim; açıkladınız, zabıtlara geçti, Yüksek Heyet duydu; ama. Sayın Bakan, şu anda, burada, 
bu tasarının müzakeresi vesilesiyle konuşmak istemiyor. Yapacak başka bir işlem yok. 

Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vfergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi ka
nunları ile belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükellef
lerin işyeri ve ikametgâh adresleri ile il ve ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi dai
releri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi 
dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı ola
cakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki Geçici Madde 
eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 17. — 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 15 yıl süre ile; bu Kanu
na, 3418 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen ek 13 üncü maddenin 2 numaralı fıkrasın
da yer alan %o 5 oranları °7o 1 olarak; 4 numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan % 30 ora
nı, vergi incelemesine yetkili Maliye ve Gümrük Bakanlığı merkez denetim elemanları ve mün
hasıran gelir idaresinde çalışan personel için % 70 olarak uygulanır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; herhalde bundan sonra, 

milletvekilleri kendini savunacak ve iftiradan kurtaracak bir yer bulamayacaklar... 
KADÎR DEMİR (Konya) — Telaşın niye? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, şimdi, Maliyenin, daha doğrusu Gümrük Ba

kanlığının iki tane fonu vardır : Birincisi, Gümrük Kanununun 164 üncü maddesine göre Ma
liyenin merkez teşkilatında çalışan daire başkanından yukarıdakilerin aldığı bir fon. Bir tanesi 
de, Gelir İdaresini Geliştirme Fonu diye bir fon. Şimdi, bu Gümrük Kanununun 164 üncü mad
desine göre, üst düzey bürokratların aldığı gerçek maaş -maalesef, bir kaç yere telefon ettik 
bize söylenmedi, ancak bir yerden edindiğimiz bilgiye göre- daire başkanı ayda net 1 300 000 
lira alıyor ve müsteşara gidinceye kadar galiba 3 000 000 lira seviyesine yükseliyor; bana veri
len rakam bu. Şimdi bunu daha da artırıyorlar. 

Değerli milletvekilleri, bugün, 15 inci derecede ve hiçbir unvanı olmayan yardımcı hizmet
ler sınıfında bir memurun eline geçen, 375 bin liradır. Genel idare hizmetlerinde çalışan 14 üncü 
derecedeki bir memurun eline geçen miktar ise 413 bin liradır. 
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Alt seviyedeki kamu çalışanının lojmanı yok, eline, aile yardımı ve diğer yan ödemeler 
dahil, o kadar maaş geçiyor, öte taraftan, Maliye Bakanlığının o üst bürokratları birinci dere
ceye kadar gelmiş arkadaşlarımızdır; altlarında arabaları var, lojmanları var, sonra, bu fondan 
para alıyorlar... Ayrıca, birtakım arkadaşlarımız birkaç yerde yönetim kurulu üyeliği yapıyor
lar ve buradan da büyük paralar alıyorlar. Ben, şimdi Sayın Maliye Bakanından rica ediyo
rum; mesela Gelirler Genel Müdürüyle, Müsteşarın eline geçen parayı söylesin bize. 

Şimdi, bunları niye zorluyoruz arkadaşlar? Kamuda çalışanların aldıkları ücretlerin ara
sındaki makas artık çok büyüdü. Bu kadar büyüklük bu devlette olmaz; sosyal adaletsizliği 
gittikçe artırıyor. Şimdi maliyenin başında bulunan kişiler, fonlardan, özel statülerden kendi
lerine büyük ücret akınını sağlarken, öte tarafta, alt kademede çalışan ve hiçbir desteği olma
yan insanlar sefalet içinde yaşıyor. 

Sayın milletvekilleri, önemli olan, fonlar kaldırılarak, kamu hizmetinde çalışan insanlara 
adil bir ücret sistemini getirmek ve bu alt kademede çalışan insanların da sıkıntısını gidermek
tir. 

Şimdi ben soruyorum; üst düzey bürokratları ayda 1 milyon 300 bin liranın üzerinde net 
ücret alırken, öte tarafta, gelir idaresinde çalışan bir inceleme elemanı bu fondan İSO bin, en 
fazla 200 bin lira alıyor. Bana rakamlar böyle verildi. Tabiî, bilgi alma kaynağımız olmadığı 
için, bazı yerlere telefon ediyoruz; fakat, arkadaşlar maalesef bize bilgi vermekten çekiniyorlar. 

Bir teşkilat, genel müdürüyle, müsteşarıyla, daktilo memuruyla bir bütündür ve gerçek
ten bu kuruluşta çalışan insanlar düşünülüyorsa, bu, böyle yapılacağına, bu fonlarda topla
nan paralar hepsine birden verilsin. Kaldı ki, niye, Maliye Bakanlığında çalışanlara böyle özel 
bir fondan para veriliyor da, mesela, bir öğretmene verilmiyor? Bu fonlardan sağlanan parala
rın belirli bazı kamu görevlilerine verilmesi ve diğer birtakım kamu görevlilerine verilmemesi, 
çalışanlar arasında büyük bir eşitsizlik de yaratmaktadır. Devletin görevi, kendi kadrolarında 
çalıştırdığı insanlar arasında eşitliği sağlamaktır. 

Bizim sayın basın mensupları zaman zaman milletvekillerinin maaşını yazıyorlar; ama, 
bir de, bu üst bürokratlar kaç lira alıyorlar, onu da yazsınlar. Emrinde arabası var, lojmanı 
var, ayrıca, bir bakıyorsunuz, kendilerine bağlı KİT'lerden birçok şeyler bedava geliyor; işte, 
sigaralar, içkiler bedava; bilmem, çaylar bedava. Yani, arkadaşlar, bir fiilî durumu size söyle
mek istiyorum. 

Böyle olunca, hep refah içinde olan insanları, daha refah içine itmek; ama, sefalet içinde 
olanları da daha büyük sefalete sürüklemek bize yakışmaması gerekir. Biz, hak ve adaleti sağ
layacak çareler aramak zorundayız. Onun için, ben, Yüce Meclisten, bu fonla ilgili maddenin 
ya kaldırılmasını veyahut da buradan sağlanan gelirlerin, bu bakanlıkta çalışanlara eşit dağı
tılmasını istiyorum. Bunun, başka bir türlü sosyal adalete sığar tarafı yok. 

Sayın arkadaşlar, kaldı ki, bu fonda toplanan paralar bazen çarçur da ediliyor. Dün, Ada
let Bakanlığı bütçesi münasebetiyle de ifade ettim; bazı üst bürokratlar çok lükse düşkün. Me
sela, Maliye Bakanlığının Ulus'taki binasına geçen sene bu fondan 6 milyar Uranın üzerinde 
para harcandığı söyleniyor. Doğru mu, yanlış mı? Bu bina, 6 milyar lirayla yeniden yapılabilirdi. 

Beyler, biz tespit ettiklerimizi söylüyoruz; bunun değerlendirilmesi size ait. Her gün bu 
kürsüye çıkıp, bir harp de yapmak istemiyorum. Ben, kendime göre çalışıyorum; bir yemin ettim, 
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o yeminin gereği için elimden gelen çalışmayı yapıyorum. Bunun değerlendirmesi size ait; ama, 
kimsenin de bana söz söylemeye hakkı yok; gerçek olan bunlar. Yanlışsa, söylesinler, "yanlıştır" 
desinler; çünkü, herhangi bir devlet dairesine telefon ediyoruz, bize cevap vermiyorlar. Lütfen, 
sizlerden rica ediyoruz; bürokratların bize doğru cevap vermeleri konusunda Sayın Hüküme
tin, ilgili bürokratları uyarmasını istiyoruz. 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Bize de vermiyorlar. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, o zaman siz neyin hükümetliğini yapıyorsunuz, 
yani nasıl bir iktidarsınız?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sürenizi bir dakika aştınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bitiriyorum. 

Ben, bunları açıklamak istedim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, bir 
değişiklik önergesi vardır; okutup, işleme koyacağım : 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Görüşülmekte olan 496 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci*maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney Hilmi Ziya Postacı 
Gümüşhane Aydın 

Musa Gökbel Raşit Daldal 
Muğla Niğde 

Onur Kumbaracıbaşı Vefa Tanır 
Kocaeli Konya 

MADDE 2. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 17. — 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süre ile; bu kanu
na, 3418 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen Ek 13 üncü Maddenin, 2 numaralı fıkrasın
da yer alan binde S oranı, yüzde 1 olarak; 4 numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 
30 oranı, vergi incelemesine yetkili Maliye ve Gümrük Bakanlığı merkez denetim elemanları 
ve münhasıran Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personel için yüzde 
45, Bakanlığın diğer yurt içi personeli için yüzde 35 olarak uygulanır. 

Gerekçe : Halen Bakanlığın tüm personeline uygulanan yüzde 30 oranı, sadece gelir top
lamakla ilgili personele yüzde 70 olarak değiştirilmekte ve böylece personel arasında çok farklı 
bir uygulama ile gerilim meydana getirilmektedir. 

önergemiz, yüzde 30'u, yüzde 35'e çıkartmakta ve gelir idaresinde çalışanların ayrıcalığı
nı da tanıyarak bu personele yüzde 45 uygulamaktadır, Bu değişikliğin daha adaletli olacağı 
açıktır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çoğunluğu bulunmadığı için Komisyon önergeye katı-
lamamakta, Hükümet katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, kabul edilmiş bulunan önergedeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ue İlgili Değişiklikler 

MADDE 3. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrayı takiben aşağıdaki 
fıkra ile maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Bu suretle tespit olunacak safı kazanç; 

— 5 inci dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının % 15'inden, 
— 4 üncü dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının % 25'inden, 
— 3 üncü dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık tutarının % 30'undan, 
— 2 nci dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının % 45'inden, 
Az olamaz. 
Birinci dereceye giren mükellefler için bu miktar, asgarî ücretin yıllık brüt tutarının Vo 70'idir. 
Yukarıdaki fıkralarda yer alan safi kazanç tutarlarının tespitinde, takvim yılı başında ge

çerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin 
yıllık brüt tutarı esas alınır. 

Bu maddeye göre tespit edilen safı kazanç tutarları; 

— Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için % 
50, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için % 40, 
öncelikli normal yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için % 25 oranında, 

— Münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alan sınır-. 
lan hariç) işyeri bulunan ve faaliyet gösteren mükellefler için ayrıca 2/3 oranında, 

İndirilerek uygulanır. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda yazılı esaslara göre tespit edilen safi kazanç tutarlarının, asga
rî ücrete bağlı olarak artması halinde; yeni takdirler yapılıncaya kadar, takdir komisyonlarınca 
tespit edilen her bir dereceye ait götürü ticaret ve serbest meslek kazançlarına, asgarî ücretteki 
artış oranlarında ilave yapılır. 
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Götürü safi kazanç tutarlarının hesaplanmasında, 10 000 liraya kadar olan tutarlar dik
kate alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Kamer Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde, aslında ge
reksiz getirilmiş bir madde. Çünkü, biliyorsunuz, mükelleflerin götürü usulde tespit edilen ka
zançları, S sınıf üzerinden takdir komisyonlarınca takdir edilmektedir. Bu takdir komisyonla
rına 3 kişi idareden, 2 kişi de mükellef temsilcilerinden gelmektedir. 

idareden, takdir komisyonuna seçilen kişiler, zaten idarenin menfaatim orada yeteri ka
dar korumaktadır. Bunun için, burada, bence, daha objektif kıstaslar bulunması gerekirdi. Gerçi, 
burada, "5 inci dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının yüzde İS'inden 
az olamaz" denilmektedir. Zaten, bugün yürürlükte olan takdir matrahları da aynı seviyede
dir; yani "Bundan düşük takdir edilemez" diyor. Peki, yükseklik konusunda ne olur? 

Bence, ticaret ve sanat erbabının, götürü matrah kazançlarının ilkesi belirlenirken nüfu
sun esas alınması lazım. Biliyorsunuz, bir yerde ticaretin bağlı olduğu temel etkenlerin başında 
nüfus gelmektedir. Bugün, Tunceli'nin Nazimiye Kazasında 2 bin insan yaşamaktadır; ama, 
Ankara'nın Çankaya İlçesinde milyonlarca insan yaşamaktadır. Şimdi, Çankaya'da götürü usulde 
vergiye tabi olan bir mükellefle -ki, sağlıklı bir kontrol yapılırsa, bunların birçoğu da aslında 
gerçek usulde vergiye tabi olmaları gerekir- Tunceli'nin Nazimiye Kasabası gibi 2 bin nüfuslu 
bir yerde, vatandaşa hizmet eden ticaret ve sanat erbabının vergisi aynı olmaktadır veya çok 
az fark etmektedir. Bunun için, kıstas olarak nüfus birimi getirilirse, bence daha iyi olur. 

Sayın Maliye Bakanı, gerçekten vergi almak istiyorsa, vergide adaleti, eşitliği ve hakkani
yeti sağlamak istiyorsa, olayların üzerine biraz eğilsinler. Vergi nereden kaçıyor, nereden kaç
mıyor; kimden alınırsa hakkaniyete uygun olur; alınmazsa ne olur gibi hususların tespiti gerekir. 

Arkadaşlar, öyle yerler var ki, değil vergi vermek, insanlar açlık ve sefalet içindedirler. 
Son yapılan vergi düzenlemeleri ile, mükellefler işyeri açmaya cesaret edemiyorlar. Çünkü, eğer 
gerçek usulde vergiye tabi ise, her ay KDV beyannamesi verecek, işçisi için beyanname verecek, 
Gelir Vergisi verecektir. 

Onun için, böyle birtakım aldatmacayla, Meclisin çok kıymetli zamanını, hele bütçe gö
rüşmelerini kesip de, böyle, sanki çok büyük ve önemli bir iş yapılıyormuş izlenimi veren tasa
rılarla işgal etmemek lazımdır. Gerçi, kalkınmada öncelikli yöreler için bir tenzilat getirilmiş 
ama, bunlar çok da önemli tenzilatlar değildir. 

Bu itibarla, eğer sayın Maliye Bakanlığı, götürü usulde vergiye tabi olan mükellefler için 
sağlıklı bir vergilendirme getiriyorsa, daha objektif kıstaslar bulmalıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2547 sayılı Kanun
la değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının 1-9 numaralı bentlerinde yer alan, yıllık alış, 
satış ve hâsılat hadleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu fıkraya 9 numaralı bentten sonra gel
mek üzere aşağıdaki 10 numaralı bent ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

. — 1 ve 6 numaralı bentlerde yer alan tutarlar 15 000 000 lira, 
— 2 numaralı bentte yer alan tutar 20 000 000 lira, 
— 3 ve 8 numaralı bentlerde yer alan tutarlar 5 000 000 lira, 
— 4 ve 7 numaralı bentlerde yer alan tutarlar 15 000 000 lira, 
— 5 numaralı bentte yer alan tutar 20 000 000 lira, 
— 9 numaralı bentte yer alan tutar 10 000 000 lira, 

10. 1-9 numaralı bentler kapsamına girmeyen işleri yapanlardan; hizmet işletmelerinde 
8 numaralı bentte, diğerlerinde ise 1 ve 2 numaralı bentlerde yer alan hadleri aşmamak. 

Sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgarî ücret tutarının 
takvim yılı içinde artırılması halinde, yıllık alış, satış ve hâsılat hadleri, bu ücretteki artış ora
nında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu surette tespit edilen yıllık alış, satış ve hâsılat hadlerini 
takvim yılı sonu itibariyle aşmayan ve götürü usule tabi olmanın diğer şartlarını taşıyan mü
kelleflerin, bu usulde vergilendirilmelerine devam olunur. 

Bu maddeye göre alış, satış ve hâsılat hadlerinin tespitinde, 100 000 liraya kadar olan tu
tarlar nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Kamer Genç; buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın milletvekilleri, yine, gereksiz bir vergi düzenlemesi ile 
karşı karşıyayız. Biliyorsunuz, vergi mükellefleri gerçek usulde ve götürü usulde olmak üzere 
iki şekilde vergilendiriliyorlar. Götürü usulde vergiye tabi olmanın şartları bu maddede düzen
lenmiş. Hükümet biraz daha mükelleflerin lehine davranmış burada. Gelir Vergisi Kanununun 
48 inci maddesinde, 1 ve 6 numaralı bentlerde yer alanlarda 20 milyon iken, her nedense Ko
misyon bunu 15 milyona indirmiş. 

Size bir misal vermek istiyorum : Bugün, normal olarak, kaliteli bir ayakkabının fiyatı 
200-250 bin lira arasındadır. Bunu 200 bin lira kabul edersek, bunu satan bir mükellef ne ödü
yor; 15 milyon lirayı aştı mı gerçek usulde vergiye tabi tutuluyor. 15 milyonu 200 bine böldüğü
nüz zaman, 150 çift ayakkabı satarsa, gerçek usulde vergiye tabi olur. Bu çok düşük bir miktar 
arkadaşlar. Ya götürü sistemini tamamen kaldırmak lazım veyahut da mükelleflere bir rahatlık 
getirecek götürülük şartlarını getirmek lazım. 

Yine, bu maddeye ilave edilen bir şey özellikle dikkatimi çekti: "Sanayi kesiminde çalı
şan 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarının takvim yılı içinde artırıl
ması halinde, yıllık alış, satış ve hâsılat hadleri, bu ücretteki artış oranında artırılmak suretiyle 
uygulanır. Bu surette tespit edilen yıllık alış, satış ve hâsılat hadlerini takvim yılı sonu itibariy
le aşmayan ve götürü usule tabi olmanın diğer şartlarını taşıyan mükelleflerin, bu usulde vergi
lendirilmelerine devam olunur" deniliyor. 
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Değerli arkadaşlar, bununla ne anlatılmak istendiğini ben pek anlayamadım. Biliyorsu
nuz, asgarî ücret temmuzdan temmuza artırılıyor; o temmuzdan temmuza artırılışları neden 
burada dikkate almayı uygun görmüş Bakanlık, ben, bunu, gerekçesi de sağlıklı olmadığı için 
anlayamadım. Burada belirtmek istediğim -önergem de var ama, önerge üzerinde 
konuşmayacağım- Hükümetin getirdiği teklif biraz daha mükellefin lehine olduğudur. Ben, Hü
kümetin getirdiği metnin oylanmasını istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına ve aykırılık derecesine göre 
işleme koyacağım. 

Buyurun. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 496 sıra sayılı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin 10 
numaralı bendinin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Cemal Şahin 
Çorum 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 496 Sıra Sayılı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin Hü
kümetten gelen 5 inci maddesinin aynen kabul edilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Cemal Şahin 
Çorum 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, birinci önergeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, birinci önergesini geri almıştır. 

ikinci önergeyi okutup oylarınıza sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 496 Sıra Sayılı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı 
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Harçlar Kanununda Değişiklik kapılması Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin, Hü
kümetten gelen 5 inci maddesinin aynen kabul edilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaştan 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi, okunmuş haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanun
la değişik 103 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 103. — Gelir Vergisine tabi gelirler; 

12 000 000 liraya kadar <%25 
24 000 000 liranın 12 000 000 lirası için, 3 000 000 lira, fazlası % 30 
48 000 000 liranın 24 000 000 lirası için, 6 600 lira, fazlası 7o 35 
96 000 000 liranın 48 000 000 lirası için, 15 000 000 lira, fazlası % 40 

192 000 000 liranın 96 000 000 lirası için, 34 200 000 lira, fazlası % 45 
192 000 000 liranın fazlasının 192 000 000 lirası için, 77 400 000 lira, fazlası % 50 
Nispetinde vergilendirilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz; bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun bu madde ile ilgili bir talebi mi var? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Evet Sayın Başkan. 

Bu madde metninin, daha önce belirttiğiniz gibi, Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul etti
ği metin kısmına geçmesi gerekir; Hükümetin teklif ettiği metnin altına yazılmış. 

Diğer bir husus da, madde 5'in çerçeve bölümü, Komisyonumuzdan çıktığı şekliyle bura
ya aksetmemiş, ben Komisyondan çıkış şeklini tekrar okuyorum : 

"Madde 5. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla 
değişik 103 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır." 
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Hemen arkasından gelen "Madde 103. —" ibaresinin çıkarılması ve "Gelir Vergisine tabi 
gelirler." diye devam etmesi lazım. Yani, "Madde 103" ibaresinin çıkarılması gerekiyor. 

Zannediyorum bir de düzeltme yapıldı. "48 milyon liranın, 24 milyon lirası için, 6 milyon 
600 bin lira, fazlası" diye olacak. Burada "6 600" diye yazılmış. Onu da ayrıca... 

BAŞKAN — Sayın Başkan, açıklamalarınız içerisinde yer alan birinci husus, daha önce 
tarafımızdan ifade edildi. 6 milyon 600 bin, buyurduğunuz gibi okundu. Üçüncü düzeltme ve 
değişikliği de okutup, ona göre oylayacağım : 

"MADDE 5. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılrKa
nunla değişik 103 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fık
rası yürürlükten kaldırılmıştır." 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu çerçeve muvacehesinde maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3239 sayılı Kanunla 
eklenen mükerrer 123 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yetki 

Mükerrer Madde 123. — 1. Bu Kanunun; 13, 17, 21, 24 (3 numaralı bendi), ek 2 (4 nu
maralı bendi), 47, 53, 68 (10 numaralı bendi), mükerrer 80 (2, 3 ve 4 numaralı bentleri), 111 
ve 112 nci maddelerinde yer alan maktu had ve miktarların her birini ayrı ayrı veya topluca 
5 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2. Bakanlar Kurulu, 1 inci fıkrada yazılı yetkilerini kullanmadığı takdirde, her bir tak
vim yılında uygulanacak bu maktu had ve miktarlar, önceki yılda uygulanan maktu had ve 
miktarlara bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme ora
nında artış yapılmak suretiyle tespit edilir. 

3. Bu Kanunun, 103 üncü ve geçici 37 nci maddelerinde yer alan gelir dilimleri tutarları
nı, 86 ve 87 nci maddelerinde belirtilen hadlerle birlikte 3 katına kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

4. Bu maddeye göre, maktu had ve miktarların tespitinde 10 000 liraya kadar olan tutar
lar nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bir değişiklik önergesi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 496 sıra sayılı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin tasa
rı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
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Kamer Genç 
Tunceli 

Cemal Şahin 
Çorum 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, ka
tılmıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — önergem üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Genç; buyurun. 

KAMER GENÇ (TU ne eli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, bu maddeyle Hükü
mete tanınan yetkinin yersiz olduğunu, dolayısıyla tasan metninden çıkarılmasını istiyoruz. 
Bir defa, biraz önce burada okunmayan ve Komisyondan hatalı olarak gönderilen maddede 
de belirtildiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, Gelir 
Vergisi hadlerinde önemli de sayılmayacak derecede birtakım artışlar olmuş; ancak, burada 
belli birtakım kişiler lehine özel bir düzenleme getirilmiş. Gelir Vergisi Kanununun 86 ve 87 nci 
maddeleri, ihtiyarî toplamayla ilgilidir. Yani, kendisi, eşi, çocukları birkaç yerden ücret alan 
kişilerin, ihtiyarî toplama haklarında büyük artışlar olmuş. Bu, Hükümet tasarısında bu 20 
kattı; fakat, Komisyon bunu değiştirmiş, 20 katı parçaları bölmüş. Evvela kanunun ana mad
desindeki, mesela 86 ve 87 nci maddelerdeki, halen yürürlükte olan şekliyle 9 milyon lira olan 
had, 36 milyon liraya çıkarılmış ve Hükümetin artırma yetkisi de 3 katına çıkarılınca bu 100 
küsur milyon lirayı buluyor. 100 küsur milyon lirayı bulunca da, vergi nispetlerine baktığınız 
zaman, 100 küsur milyonu diğer kazanç iratlarıyla topladığınız zaman, bu mükelleflerin verdi
ği vergi daha fazla olacak; toplamadığınız zaman buradaki nispetlere daha alt kademedeki vergi 
dilimlerine bağlı olacak. 

Daha önce Komisyonda yaptığım konuşmada da belirttiğim üzere, geçen sene mart ayın
da tam, beyanname verileceği sırada, ANAP'lı bazı milletvekili arkadaşlarımız, bu ihtiyarî top
lamayla ilgili hadlerin artırılması için kanun teklifini verdiler; ama, yetiştiremediler. Yetiştire-
medikleri için, şimdi bunu bu şekilde telafi ediyorlar. Birtakım insanlar, bazı yerlerde, çok bü
yük meblağlarla ücret almaktadırlar. Alınan bu ücretleri, bir de vergide kaçırma yolunu tercih 
etmektedirler ki, bu da haksızlığı katmerleştirmektedir. Onun için, bu konuda Hükümete yet
ki vermeye gerek yok. Zaten, temel kanunlardaki miktarları bayağı artırmışlardır; yani, 3 kat, 
5 kat artırmışlardır. 

Zaten kanunları siz burada rahat rahat da çıkarıyorsunuz. Bir de burada Hükümete bu 
şekilde yetki vermenin, bence yaşama yetkisinin yürütmeye devri anlamına gelir. 

Bu itibarla, önergemiz budur; kabul buyurursanız memnun olurum. 
Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Komisyon önergeye katılmamakta, Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi, okunmuş haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 34, 
35, 36 ve 37 nci maddeler eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 34. — a) Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 46 nci mad
desi hükmü uyarınca yeniden tespit edilen miktarlara göre yeni takdirler yapılıncaya kadar, 
takdir komisyonlarınca takdir edilen ve uygulanmakta olan her bir dereceye ait götürü ticaret 
ve serbest meslek kazançlarına, her bir derecede yapılan artışlar oranında ilave yapılır. 

b) Kazançları 1990 yılında götürü usulde vergilendirilen mükelleflerden 31.12.1990 tari
hi itibariyle Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin bu Kanunda düzenlenen alış, satış 
ve hâsılat hadlerini aşmayanların, götürü usule tabi olmanın diğer şartlarını da taşımaları kay
dıyla, 1991 yılında da götürü usulde vergilendirilmelerine devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 34 üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, geçici madde 34'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 35'i okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 35. — 1) 1.1.1990 - 31.12.1999 tarihleri arasında, gerçek usulde gelir 
vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı, bu maddede belirtilen hayat stan
dardı esasına tabidir. 

2 - a) Hayat standardı temel gösterge tutarı; faaliyetin yapıldığı takvim yılı sonunda ge
çerli olan ve 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin 
yıllık brüt tutarının, birinci sınıf tacirler için 3,1 katı, ikinci sınıf tacirler için 1,8 katı, serbest 
meslek erbabı için de 2,8 katıdır. 

b) Ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının zarar beyanı da dahil olmak üze
re, bu faaliyetleri ile ilgili olarak beyan edecekleri kazançları, temel gösterge tutarlarına hayat 
standardı göstergelerine göre belirlenen ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak tutardan dü
şük olduğu taktirde, bu maddeye göre belirlenen tutar, vergi tarhına esas gelirin hesaplanma
sında ilgili kazanç tutarı olarak dikkate alınır. 

c) Bir mükellefin aynı yılda ticarî ve meslekî faaliyette bulunması halinde, temel göster
ge tutarı her bir kazanç için ayrı ayrı uygulanır. 
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Aynı veya ayrı neviden birden fazla işyerinde ticarî faaliyette bulunan mükellefin temel 
gösterge tutarına, birden sonraki her bir işyeri için temel gösterge tutarının % SO'si oranında 
ilave yapılır. 

Ticarî faaliyette bulunan adi ortaklıklar ile kollektif şirketlerde ortakların, komandit şir
ketlerde komandite ortakların bu ortaklık veya şirkete ilişkin temel gösterge tutarı; ortakların 
birisi için temel gösterge tutarı, diğer ortakların her biri için temel gösterge tutarının % SO'si 
dikkate alınmak suretiyle tespit edilen toplam tutarın, ortaklık ve şirket mukavelelerinde yazılı 
hisse oranlarında, hisse oranları belli edilmemiş ise her bir ortağa eşit olarak ortak sayısına 
bölünmek suretiyle uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasında, adi ortaklıklara, kollektif, adi ve eshamlı komandit şir
ketlere ait işyerlerinin her biri, ortaklar bakımından ayrı ayrı işyeri hükmündedir. 

Bu maddenin uygulanmasında, komanditer ortaklar dikkate alınmaz. 

d) Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yer alan temel gösterge tutarları; 3030 sayılı Kanun 
uyarınca büyükşehir belediyesi olan illerin, büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulu
nan mükellefler için <ft 25 oranında artırılarak, kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyette bulu
nan mükelleflerde ise, birinci derecede öncelikli yörelerde % 50 oranında, ikinci derecede ön
celikli yörelerde °/o 40 oranında indirilerek dikkate alınır. 

e) Bu fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde yer alan temel gösterge tutarları; faaliyetin ifa 
edildiği yöreler itibariyle altın imalatı ve/veya altın ticareti ile uğraşanlar için % 50 oranında 
artırılarak uygulanır. 

f) Götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler de dahil olmak üzere, yeni işe başla
yan mükelleflerde temel gösterge tutarı, işe başlanılan yılda mükellefin faaliyette bulunduğu 
yörede uygulanan temel gösterge tutarının yarısı olarak dikkate alınır. Bu tutar, mükellefin fa
aliyette bulunduğu yörede uygulanan 1 inci dereceye ait götürü safî kazanç tutarından daha 
düşük olamaz. 

g) Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116 na maddesinde yer alan hayat standardı gös
terge tablosunun; 

— 1 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 2 000 000, 3 000 000 ve 5 000 000 lira, 
— 2 (b) numaralı bendindeki tutar 2 000 000 lira, 
— 3 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 20 000 000 ve 4 000 000 lira, 
— 4 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 4 000 000 ve 20 000 000 lira, 
— 5 numaralı bendindeki tutar 4 000 000 lira, 
— 6 numaralı bendindeki tutar 5 000 000 lira, 

Olarak uygulanır. 

Hayat standardı gösterge tutarları, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde % 50, 
kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde % 40 oranında indirilerek dikkate alınır. 

Hayat standardı gösterge tutarları aile reisi beyanları da dahil olmak üzere bir defa dikka
te alınır. 

— 419 — 



T.B.M.M. B : 49 15 . 12 . 1990 O : 2 

3. Mükellefler, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait gelir vergisine tabi gelirleri (hami
line yazılı mevduatlardan ve menkul kıymetlerden elde edilen gelirler hariç) bulunduğunu bel
gelendirdikleri takdirde, temel gösterge tutarlarına isabet eden kısmı hariç olmak üzere, bu esasa 
göre yapılan tarhiyat, Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilir. Şu 
kadar ki mükellefler, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulanlar dahil olmak 
üzere, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından kendilerine ait emekli, maluliyet, dul 
ve yetim aylığı aldıklarını belgelendirdikleri takdirde, hayat standardı esasına göre yapılan tar-
hiyatın temel gösterge tutarının emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı tutarına isabet eden kıs
mı düzeltilir. 

4. Çiftçiler, noter vekilleri, geçici yetkili noter yardımcıları ile ruhsatlı dava vekilleri hak
kında hayat standardı esası uygulanmaz. 

5. Asgarî ücret tutarının değiştirilmediği yıllarda esas alınacak temel göstergeler tutarı, 
önceki yılda uygulanan temel göstergeler tutarına, faaliyetin yapıldığı yıla ilişkin olarak Vergi 
Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında ilave yapılmak suretiyle tespit edilir. 

Şu kadar ki, asgarî ücret tutarının değiştirildiği yıllarda, asgarî ücrete göre hesaplanan 
temel göstergeler tutarının, yukarıda yazılı esasa göre yeniden değerleme oranı dikkate alına
rak belirlenen temel gösterge tutarından daha düşük olması halinde, yukarıda yazılı esasa göre 
tespit edilen temel gösterge tutarları dikkate alınır. 

Bu maddenin 2 numaralı fıkrasının (g) bendinde yazılı, her bir yılda uygulanacak hayat 
standardı ilave göstergeler tutarları, temel göstergeler tutarında yapılan artışlar oranında artırılır. 

Hayat standardı temel ve ilave göstergelerinin tespitinde 100 000 liraya kadar olan tutarlar 
nazara alınmaz. 

6. Bu maddenin yürürlükte olduğu tarihlerde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116 nci 
maddesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz, 

7. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye ve Güm
rük Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Kul. 
Buyurun Sayın Kul. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; geçici 35 inci madde 
üzerinde, özellikle 2 nci bendindeki konu ile ilgili sözaldım. 

Değerli arkadaşlarım, götürü vergi matrahını belirlemede, asgarî ücretin brüt, yani bir yıllık 
tutarı üzerinden bir rakam elde etmek doğaldır. Çünkü, onun ne kadar kazandığını tespit et
mek için, böyle bir yöntemle matrahını belirlemekte yarar var. Hiç kazanmadım diyebilir. Gö
türü vergi mükellefleri fatura almıyor, fatura vermiyor; ne kadar kazandı, ne kadar mal aldı, 
ne kadar mal sattı; bunu tespit etmek mümkün değil. Ancak, bu 2 nci bentte şöyle diyor : "Hayat 
standardı temel gösterge tutarı." ki, bunun başındaki metinde "gerçek usulde gelir vergisine 
tabi ticarî kazanç sahipleri" için. Gerçek usulde vergi mükelleflerinin yıllık kazancını belirle
mede "Hayat standardı temel gösterge tutarı; faaliyetin yapıldığı takvim yılı sonunda geçerli 
olan ve 16 yaşından büyük, sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık 
brüt tutarının, birinci sınıf tacirler için 3,1 katı; ikinci sınıf tacirler için 1,8 katı; serbest meslek 
erbabı için de 2,8 katı" olarak düşünülmüş. 
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Değerli arkadaşlarım, asgarî ücret nedir? Bir insana, emeği karşısında, bir aylık emeğinin 
karşısında verdiğimiz para... O parayı verdiğimiz zaman, sen bu para ile geçinebilirsin diyoruz. 
ölmezsin, bu parayı aldığın zaman çoluk çocuğuna bakabilecek kadar, aileni geçindirebilecek 
kadar, ev kirası vereceksin, çoluk çocuğunu okutacaksın, onların sağlık hizmetlerini, yemesi
ni, beslenmesi, giyinmesini her şeyini yapacaksın diye o parayı veriyoruz; asgarî ücretle çalışan 
bir insana. 

Şimdi nedense, asgarî ücreti belirlerken rakamlar çok düşük; ama, bir esnaf arkadaşımız, 
"ben sizin söylediğiniz kadar kazanamadım, ben bu kadar kazandım" dediği zaman ona inan
mıyoruz. Diyoruz ki, "Hayır, sen bu kadar kazanamazsın, Türkiye'de hayat standardı şudur, 
rakam budur, bu standardın altında yaşaman mümkün değil, Sen eğer bu rakamın altında pa
ra kazandığını iddia edersen, senin bugün hayatta olman mümkün değildir." Niye? Bu parayla 
geçinmek mümkün değil. Hayat standardının ifadeside bu. Yani, asgarî ücretle hayat standar
dı arasında bir benzerlik var. tkisi de insanların geçinebileceği kadar. Bir yıl içinde geçinebile
ceği kadar bir parayı elde etme ve geçinebilme. O parayla, ölmeyecek kadar, hayatta kalacak 
kadar, ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar bir para anlamına geliyor. 

Şimdi, asgarî ücret net olarak 262 bin lira. Şu gün insanlarımızın eline geçen para, bugün
kü şekliyle hesabını yaptığımız zaman 262 bin lira; bir insanımızın yılda eline geçen net para 
3 milyon 144 bin lira. Biz, bu 3 milyon 144 bin lirayı bir insana, bir yıllık emeğinin karşılığında 
verdiğimiz zaman, sen bu parayla ölmeyecek kadar, hayatta kalacak kadar bir hayat standardı
na sahip olabilirsin amacıyla veriyoruz; ama, vergilendirmeye geldiğimiz zaman, gerçek usulde 
vergi mükellefi olan bir insan ne kadar kazanırsa kazansın, aldığı mal faturalı, sattığı mal fa
turalı, çok sıkı bir şekilde müşterileri tarafından kontrol edildiği halde; çünkü, her müşterisi 
mal aldığında mutlaka fişini faturasını alıyor, o şekilde kaçırması mümkün değil. Veya, kaçıra-
bilmiş olsa bile, ancak, bir başka yerden naylon fatura alarak, kaçırması mümkün olabilir. Ama, 
insan hasta olur, işleri iyi gitmez, bir afete uğrar, kazanamaz. Ne kadar kazanırsa kazansın, 
gerçek usulde göstermiş olduğu geliri biz inandırıcı bulmuyoruz ve diyoruz ki, "Hayır, sen ya
lan söylüyorsun, sen bu kadar kazanmış olamazsın, bu kadar kazanmış olsan hayatta olamaz
sın." O zaman, "Ben ne kadar kazanmışım" diye sorduğunda; efendim, asgarî ücretin netini 
değil, bu sefer brütünü alıyoruz, 414 bin lira, yıllık tutarı ise 4 milyon 968 bin lira... Bu da 
yetmiyor, net verdiğimiz 3 milyon 144 bin lira iken, brütünün de birinci sınıf tüccarlar için 3,1 
katını alıyoruz. Yani, birinci sınıf tüccar ancak, senede net İS milyon 400 bin lira kazanmış 
olacak ki, o insan hayatını devam ettirebilmiş olsun, hayatta kalabilmiş olsun. İkinci sınıf tüc
car için 1,8 katını alıyoruz, 8 milyon 942 bin lira, bunun altında bir gelir elde ettiğinde ona 
inanmıyoruz; hayır, bunun vergisini vermek zorundasın diyoruz. Serbest meslek sahipleri için 
de aynı şey söz konusu, onlar için de hayat standardı 13 milyon 910 bin lira. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda çifte standart olmaz. Emeğiyle geçinen bir insanın da; 
o tüccar gibi, gerek birinci, gerek ikinci sınıf, gerekse serbest meslek erbabının ihtiyacı kadar 
ihtiyacı vardır. Ya, bu hayat standardını normal asgarî ücret düzeyine düşürmek lazım, ki, o 
mümkün olamayacağına göre; o zaman, asgarî ücretliye, en azından o insana, "Senin hayatta 
kalabilmen için gerekli para bu" dediğimiz zaman, diğer emekçi kesimlere de o paranın veril
mesi gerektiğini arz etmek istedim. 

Teşekkür eder saygılar sunanm. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde, vergi sistemi
miz içinde en gayri adil olan maddedir. Bu maddeyle insanlar işlerini terk etmekte ve yeniden 
işe başlamaya cesaret etmemektedir. 

Benim yanıma birkaç avukat geldi, dediler ki; "Biz, maalesef, bu hayat standardı esasının 
vergi sistemine getirdiği neden dolayısıyla işyerimizi terk etmek zorundayız. Çünkü, kendi ge
çimimizi sağlayacak para temin edemiyoruz." 

Değerli milletvekilleri, birinci sınıf tüccarla serbest meslek erbabı eskiden aynı sınıfta ver
gilendiriliyordu, Komisyon bunu biraz ayırmış. Aslında iyi, ama yine de çok büyük fark yok, 
3,1 kat. Ayrıca, burada 3,1 ve 2,8 gibi niye böyle küsuratlı rakamlara gidilmiş anlamıyorum? 
Bunun hesaplanması da çok zor, Maliyeye de büyük bir külfet. Yuvarlak bir rakam alınsaydı 
daha iyiydi. Kaldı ki, bu bir götürü vergidir, temelinde kazanca dayanmayan bir vergidir. Do
layısıyla, bunun asgarî bir seviyede tutulması gerekir. 

Bu maddeye göre, tek bir faaliyette bulunan birinci sınıf tüccar, kazansa da kaybetse de 
bir senede asgarî 4 milyona yakın vergi vermektedir. Eğer, bu kişinin iki tane işyeri varsa 8 milyon 
vergi verecek. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 6 milyon. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Yok, 8 milyon civarında. Hesaplarsınız; ben hesapladım. 

Çünkü, gelir dilimleri 12 milyon liraya kadar yüzde 25, daha sonra yüzde 30'a çıkıyor. 

Arkadaşlar, bir de, yeniden işe başlayanlarla, işi terk edenler bakımından, "Yüzde 50 ha
yat standardı uygulanır" ibaresinin bence kaldırılması lazım. Zaten, mükellef kâr etse, işini 
terk etmez, tşini terk ettiği yılda, hiç olmazsa hayat standardı esasının uygulanmaması lazım. 

Diğer taraftan, mükelleflerin beyan ettiği kazançlar, hayat standardına göre düşük olursa; 
kendisinin vergiye tabi gelirleri olduğunu da beyan ederse veya kendisinin, eşinin, çocuklarının 
Gelir Vergisine tabi olup da, beyana tabi olmayan gelirleri olursa ve tevsik edildiği takdirde, 
onun düşüleceğini kabul ediyor. 

Ayrıca, kendisi bir sosyal güvenlik müessesesinden ücret alıyorsa kabul ediliyor, fakat eşi
ni nki kabul edilmiyor. Yani, hayat standardının esası, belli bir kazanç düzeyinin altında ka
zanç beyan etmeme olduğuna göre; peki, bu mükellefin herhangi bir sosyal güvenlik kurulu
şundan kendisine ait aldığı emekli maaşını kabul ediyorsunuz da, eşinin herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşundan aldığı maaşını niye kabul etmiyor sunuz? O da bir haksızlık. Bence, 
maddeye onun da ilave edilmesi lazım. 

Aslında madde çok uzun düzenlenmiş. Bize dağıtılan metin öyle yazılmışki, sıra sayısının 
19 uncu sayfasında, madde 2 (c) de bitiyor, devamı olan 21 inci sayfa başında da "Hükümetin 
teklif ettiği metin" denilmiş. Bu ne demektir?.. Komisyonların çok sağlıklı çalışıp metin dü
zenlemediğini gösterir. Bakın, 21 inci sayfada "Hükümetin Teklif Ettiği Metin" diyor, daha 
sonra 23 üncü sayfaya geçiyorsunuz (3.) diye başlıyor. Hakikaten, sanki hükümetin teklif ettiği 
metin devam ediyor. 

Komisyonlardan da, Başkanlıktan da rica ediyoruz, milletvekillerine dağıttıkları tasarı me
tinlerinde azamî dikkat sarf etsinler. 
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Biraz önce görüştüğümüz S inci madde de, hükümetin teklif ettiği madde gibi aynen ba
sılmış. Komisyon metninde de sanki S inci madde kaldırılmış... 

Tasanlar gdir gelmez hemen incelemeye alınıyor hem de doğru dürüst basılıp üyelere da
ğıtılmayınca iyi inceleme olanağımız da ortadan kalkıyor. Bu, kasıtlı mı yapılıyor veyahut da 
hatalı mı yapılıyor, onu bilmiyorum?. 

Sayın milletvekilleri, bir de, hep götürü vergi sistemine gidiyoruz. Yani, bu bir nevi baş 
vergisi. Maliye Bakanlığı diyor ki, mükelleften gerçek usulde vergi almaktan aciz kalıyorum 
ve götürü sisteme gidiyorum. Bu götürü sisteme giderken büyük haksızlıklar oluyor. 

Bugün, en küçük ilimiz Hakkâri'de, serbest meslek faaliyetinde bulunan... Gerçi orada 
bir tenzilat var, o nedenle Hakkari'yi almayalım, Kırşehir'i alalım, Kütahya'yı alalım... Kütah
ya'da avukatlık yapan bir kişi ile, Ankara, istanbul'da avukatlık yapan kişi bir midir? Kaldı 
ki, avukatların bir kısmı büyük para kazanıyor, bir kısmı yazıhanesinin kirasını veremiyor. Dok
torların bir kısmı yine öyle. Gidiyorsunuz kuyrukta bekliyorsunuz; ama, öteki taraf bomboş 
oturuyor. Bu, bomboş oturan insanlar, bir meşgale de bulamayınca, mecburi olarak işyerlerini 
terk ediyorlar. 

Bence, bu hayat standardı esasına göre vergilendirmeyi kaldırmak lazım. Biliyorsunuz, mem
lekette çok işsiz insan var. Hiç olmazsa insanlar bir işyeri açıp da, kendilerine bir maişet temin 
etme yollarını aramaları gerekirken, Maliye diyor ki, "Hayır, sen işyeri açtığın takdirde illa 
bana şu kadar vergi vereceksin." Adamın kazana yok. öte taraftan, vatandaş nereden iş bulup 
çalışacak. Onun için, bence bunu kaldırıp, vergi incelemelerinin sayısını artırmak lazım ve ver
gi kaçağını daha başka yollarla önlemek lazım. Yoksa, böyle baş vergisi, götürü vergisi sistem
leri ile insanları çalışamaz, mesleklerini ifa edemez duruma düşürürsek, devlet, o meslek gru
bu içindeki insanlara yardım değil, zulüm ediyor. Bu itibarla, bence bu maddenin kaldırılması 
gerekir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye bulunmadığına göre, geçici madde 35'i oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 36'yı okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 36. — a) Gelir Vergisi Kanununun; 

1) 13 üncü maddesinde yazılı 10 000 000 liralık tutar, 25 000 000 liraya, 
2) 17 nci maddesinde yazılı 60 000 liralık tutar, 600 000 liraya, 
3) 21 inci maddesinde yazılı 120 000 liralık tutar, 1 000 000 liraya, 
4) 24 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı 360 000 liralık tutar, 500 000 liraya, 
5) 31 inci maddesinde yazılı günlük 200 liralık tutar, 1 200 liraya, aylık 6 000 liralık tu

tar, 36 000 liraya, yıllık 72 000 liralık tutar, 432 000 liraya, 

6) Ek 2 nci maddesinin 4 numaralı bendinde yazılı 40 000 000 liralık tutar, 1 000 000 000 
liraya, 20 000 000 liralık tutar, 250 000 000 liraya, 4 000 000 liralık tutar, 100 000 000 liraya, 

7) 47 nci maddesinde yazılı 700 000 liralık tutar, 7 000 000 liraya, 48 000 liralık tutar, 
1 000 000 liraya, 
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8) 53 üncü maddesinde yazılı 4 000 000 liralık tutarlar, 50 000 000 liraya, 
9) 68 inci maddesinin 10 numaralı bendinde yer alan 20 000 liralık tutar, 90 000 liraya, 
10) Mükerrer 80 inci maddesinin 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde yazılı 100 000 liralık tu

tarlar, 200 000 liraya, 

11) 86 ve 87 nci maddelerinde yazılı 9 000 000 liralık tutarlar, 36 000 000 liraya, 
12) 111 ve 112 nci maddelerinde yazılı 10 000 liralık tutarlar, 100 000 liraya, 
Yükseltilmiştir. 

b) Bu maddenin (a) fıkrasının 1, 3, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan hükümler, 
mükelleflerin 1990 yılı gelirleri için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; okutup işleme koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 496 sıra sayılı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının geçici 36 ncı maddesi
nin 5 nolu bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Rıza Ilıman 
Tunceli Çorum 

Cemal Şahin M. Kemal Duduoğlu 
Çorum Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

5) 31 inci maddesinde yazılı günlük asgarî ücretin 1/30'u, aylık asgarî ücret ve yıllık as
garî ücretin 12 aylık tutarı. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 496 sıra sayılı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının geçici 36 ncı maddesi
nin 10 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

10) Mükerrer 80 inci maddesinin 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde yazılı 100 bin liralık tutar, 
3 milyon liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre okutup işleme koyacağım : 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 496 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 36 ncı maddesinin S nolu ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tünedi 

ve arkadaştan 

S) 31 inci maddesinde yazılı günlük asgarî ücretin 1/30'u, aylık asgarî ücret ve yıllık as
garî ücretin 12 aylık tutan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bir açıklama yapacağım izin verirseniz. 
BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın milletvekilleri, bu Gelir Vergisi Kanununun 31 inci mad

desi, ücretlerde yapılacak özel indirimdir. 

Biz, burada verdiğimiz önerge ile, asgarî ücret seviyesindeki gelirlerin vergi dışı tutulması
nı istiyoruz. Biliyorsunuz, bugün yapılan hesaplamalara göre, yoksulluk sınırı aylık 600 bin 
küsur lira. Asgarî ücretlinin aldığı brüt aylık ise 414 bin liradır. Hem çalışana 414 bin lira vere
ceksiniz, hem de bundan vergi aldığınız takdirde, bu insanın yaşama hakkını tehlikeye sokmuş 
olursunuz. Bu itibarla hiç olmazsa, devlet, düşük kazanç sağlayan kişilerden vergi almaktan 
vaz geçmelidir. Çünkü, biraz önce, bir madde üzerinde yaptığım açıklamada izah ettiğim gibi, 
belirli bürokratlar, aşağı-yukarı aylık 15-20 milyon lira alırken; devlet, bir asgarî ücretlinin de 
ayda 120-130 bin liralık vergisinden vazgeçsin. 

önergemin mahiyeti budur. 
Saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 496 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 36 ncı maddesinin 10 numaralı 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 
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10) Mükerrer 80 inci maddesinin 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde yazılı 100 bin liralık tutar 
3 milyon liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyor, 

Hükümet?.. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 

önerge sahibi söz istiyor mu?.. Söz istemiyor. 

Sayın milletvekilleri, önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.., Katml etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir, 

Geçici madde 36'yı, okunmuş haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Geçici madde 36 kabul edilmiştir. 

Geçici madde 37'yi okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 37. — 1) 1.1.1991 - 31.12.2000 tarihleri arasında, münhasıran kalkın
mada öncelikli yörelerde sürekli olarak fiilen çalışan ve ücret gelirinin tamamını bu yörelerde 
elde eden hizmet erbabının ücretleri için aşağıdaki vergi tarifeleri uygulanır. 

2) Kalkınmada.birinci derecede öncelikli yörelerde çalışan hizmet erbabının ücretleri; 

48 000 000 liraya kadar % 20, 
48 000 000 liradan fazlasının 48 000 000 lirası için 9 600 000 lira, fazlası % 30, 

Nispetinde vergilendirilir. 

3) Kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde çalışan hizmet erbabının ücretleri; 

12 000 000 liraya kadar % 20, 
24 000 000 liranın 12 000 000 lirası için 2 400 000 lira, fazlası % 25, 
48 000 000 liranın 24 000 000 lirası için 5 400 000 lira, fazlası % 30, 
96 000 000 liranın 48 000 000 lirası için 12 600 000 lira, fazlası % 35, 
96 000 000 liradan fazlasının 96 000 000 lirası için 29 400 000 lira, fazlası °/o 40, 

Nispetinde vergilendirilir. 

4) Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde çalışan hizmet erbabının aynı zamanda 
veya biribirini takip eden vergilendirme dönemlerinde, kalkınmada ikinci derecede öncelikli 
yörelerde de çalışması halinde, bu hizmet erbabının ücretlerine, bu maddenin 3 numaralı fıkra
sında yer alan vergi tarifesi uygulanır. 

5) 1 numaralı fıkra kapsamına giren hizmet erbabından, ücretlerini verdikleri yıllık be
yannamede toplamak zorunda olanlar hakkında, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü madde
sinde yer alan vergi tarifesi uygulanır. 
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Şu kadar ki, kalkınmada öncelikli yörelerdeki yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda 
olduğu geliri, münhasıran ücretten ibaret olan hizmet erbabının; elde ettiği ücret geliri için bu 
maddede yazılı vergi tarifesi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Buyurun Sayın Genç, 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddeyle kalkınma
da öncelikli yörelerde çalışanların ücret gelirlerinin vergi dilimlerinde bir tenzilat meydana ge
tirilmiş. Ancak, sonradan getirilen birtakım düzenlemelerle, bu düşük vergilendirme sistemi 
bertaraf edilmiştir. 

Biliyorsunuz, Gelir Vergisi Kanununun 86 ve 87 nci maddeleriyle, ticarî, sınat ve ziraî ka
zançtan dolayısıyla, gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olan mükelleflerin tüm kazançları -eşlerinin 
de tüm kazançları- vergilendirilmektedir. 

Şimdi, bir doktor düşünün; kendisi Ankara'da faaliyette bulunuyor; ama, eşi kalkınmada 
birinci derecede öncelikli yörede ücret geliri elde etmektedir. Ne yapacaktır? Eşi beyanname 
vermek zorunda kalacak. Beyanname vermek zorunda kalınca da, bu maddeyle getirilen dü
şük vergilendirme olanağından yararlandırılmayacaktır. Ayrıca, beyanname verdiği takdirde de 
bu maddeyle getirilen düşük vergilendirme olanağından yararlandırılmayacaktır. Bence, aynı 
görevi yapan, aynı statüde bulunan bu insanlar arasında bir eşitsizlik yaratmaktadır. Bence, 
burada ayrı bir düzenlemeye gidilmesini gerektirecek bir zaruret yoktur. Mademki kalkınmada 
öncelikli yörelerde çalışanların aldıktan ücretlere düşük bir vergilendirmeyi sağladınız, o hal
de, bunu sonuna kadar temin etmek lazımdır. 

Bilemiyorum, burada, beyanname verilirken, serbest meslek erbaplarının, tüccarların du
rumu düşünülmüş mü? Çünkü, bunlar ihtiyarî toplama hakkından yararlanamazlar. Mesela, 
orada ayda 4 milyon lira alan bir kişi yüzde 20 vergiye tabi olmakta, halbuki normal olarak 
vergi cetvelinde bunun vergi nispeti bayağı yükselmektedir; yüzde 35 'e kadar yükselmektedir. 
Bu, özellikle ihtiyarî toplama hakkından yararlanmayan mükellefler bakımından bir; ikincisi, 
beyanname verilmesi halinde, neden buradaki avantaj mükellef için kaldırılmıştır? Bunların 
izahını istiyorum. 

özellikle, beyanname verilmesi halinde, bu avantajdan yararlanmayı sağlayan ve bu duru
mun kaldırılması konusunda önergelerim vardır. Bu açıklamayı önergelerim görüşülürken söz 
almamak için yaptım. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutup, aykırılık derecesi
ne göre işleme koyacağım : 

. Buyurun. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 496 sıra sayılı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı 
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Harçlar Kanununda Değişiklik \apılması Hakkında Kanun Tasarısının Geçici 37 nci maddesi
nin S numaralı bendinin tasarı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Cemal Şahin 
Çorum 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 496 sıra sayılı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, S422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Geçici 37 nci maddesi
nin 4 numaralı bendinin tasarı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Cemal Şahin 
Çorum 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 496 sıra sayılı Kanun Tasarısının Geçici 37 nci maddesinin 4 numaralı 
bendinin tasarı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaştan 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 496 sıra sayılı Kanun Tasarısının Geçici 37 nci maddesinin 5 numaralı 

bendinin tasarı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Geçici 37 nci maddeyi, okunmuş haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 7 nci maddeyi, kabul edilen geçici 34, 35, 36 ve 37 nci maddeleriyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

5422 Sayılı Kuramlar Vergisi Kanunu Ue İlgili Değişiklik 

MADDE 8. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 
18 ve 19 uncu maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 18. — Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayri-
menkullerinin 1990, 1991 ve 1992 yıllarında satışından doğan kazançların tamamının satışın 
yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilmesi, anonim şirketler yönünden sermaye artırımı 
nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması ve en geç altı ay içinde borsayı kote 
ettirilmesi şartıyla sermayeye eklenen bu kazançlar, Kurumlar Vergisinden müstesnadır. Şu ka
dar ki, vadeli satış nedeniyle kazancın tamamının aynı yıl içinde ödenmiş sermayeye dönüştü-
rülememesi halinde ödenen nakdî sermaye kadar istisnadan yararlanılır ve bu satıştan doğan 

> kazanca ulaşıncaya kadar her yıl ödenen nakdî sermaye kurum kazancından indirilir. 1992 yı
lından sonra yapılacak tahsilatların sermayeye ilavesi halinde bu hüküm uygulanmaz. 

Bu kazançların sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz ve sermayeye ilave edilen kazanç
lar Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifata tabi tutulmaz. 

Şu kadar ki, menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğraşan kurumların, bu amaçla 
ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 

Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir surette işletmeden çekilmesi 
veya işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler, 
ortağın sahip olabileceği eh fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın istisnadan yararlanırlar. An
cak iştirak hisseleriyle gayrimenkullerin satışından doğan kazanç sermayeye eklenmeyerek özel 
bir fon hesabında gösterilir ve hiç bir şekilde ortaklara dağıtılmaz, kooperatifin amaçlarının 
gerçekleştirilmesinde kullanılır. 
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Bu maddenin uygulanması dolayısıyla borsaya kote ettirilecek hisse senetleri için, hisse 
senetlerini çıkaran şirketin kârlılığı aranmaz. Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin 
bu, suretle gerçekleştirilecek sermaye artırımına aykırı hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Postan. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, bu maddenin birinci bölümü ile ilgili yani bankalar ve şirketlerle il

gili görüşümü başta açıklamıştım. 

Burada, "1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre...'* deniyor. Şimdi, 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununda son yapılan değişikliklerle, kooperatifçilikten anonim şirkete 
dönüşmesi hedefleri var. Tarım satış kooperatifleri, Türkiye'nin her bölgesinde, o bölgedeki 
tarımsal ürünlerin, üreticiler tarafından değerlendirilmesi amacına yönelik kurulmuş koopera
tiflerdir ve bu kooperatifler, giderek, kendi yağlarıyla kavrulma noktasında bulunmaktadırlar. 
Bu kooperatifler, yıllar içerisinde, kendi bünyelerinde sanayi kuruluşlarını da kurmuşlardır. 

Şimdi, arazilerinin, hatta gayri menkullerinin satılıp sermayeye eklenmesi, hatta koopera
tifin amaçları için kullanılmasına bu tip kooperatifler için bir diyeceğim yok; ama, bu koope
ratiflerin kendi kaynaklarıyla kurmuş olduğu fabrikalar, böyle bir anonim şirketleşme sonu
cunda satılmaya yönelinir veyahut anonim şirket yapılma noktasına getirilirse, büyük sıkıntı
ların doğacağı kanaatindeyim. Aslında, kooperatif ortaklanmn kendi kaynaklarından yıllar 
içerisinde ortaya çıkarmış oldukları bu değerleri, kooperatif anlayışı içerisinde, ekonomiye da
ha geniş bir katkıda bulundurmak-mümkündür. 

Ben, Sayın Bakandan, bu husustaki endişelerimizin haklı çıkmayacağı konusunda bir açık
lama bekliyorum. Böyle bir açıklama, kooperatif ortaklarımızı da rahatlatacaktır. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN* — Teşekkür ederim Sayın Postacı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Komisyondan sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, şimdi okunan 8 inci maddenin son paragra

fında şöyle deniyor : "Bu maddenin uygulanması dolayısıyla borsaya kote ettirilecek hisse se
netleri için, hisse senetlerini çıkaran şirketin kârlılığı aranmaz. Türk Ticaret Kanununun 391 inci 
maddesinin bu suretle gerçekleştirilecek sermaye artırımına aykırı hükümleri uygulanmaz." 

Şimdi, bir şirket düşünün, borca batmış, iflas vaziyetinde; ama, bu maddeye istinaden 
1 milyon liralık gayri menkulünü sattı, hisse senetlerini çıkardı ve borsaya kote etti. Bu kote 
edilen senetlerden alan vatandaşlar büyük bir riziko ile karşı karşıya kalmazlar mı? Bununla 
aynı zamanda, Türk Ticaret Kanununda bir değişiklik mi yapılmak isteniyor? Bu konunun 
açıklanmasını istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan veya Sayın Komisyon... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, za

ten, kanunun amacı, şirketlerin malî durumlarını düzeltmektir. 
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İkinci olarak, zaten, borsaya kote edilen bir şirketin, kote edilmeden önce vermesi gereken 
denetlenmiş bilgileri vardır. \ani, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince durumunu halka açıkla
maya mecburdur. Dolayısıyla, burada halkın aldatılması diye bir şey mevzubahis olamaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, geçici madde 18'i oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 19'u okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 19. — 1.1.1991 - 31.12.2000 tarihleri arasında, münhasıran kalkınmada 
öncelikli yörelerde faaliyet gösteren ve kanunî ve iş merkezleri bu yörelerde bulunan ayrı tüzel 
kişiliğe sahip imalatçı kurumların, bu faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları, kalkınmada 
birinci derecede öncelikli yörelerde °7o 20, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde ise 
% 30 oranında Kurumlar Vergisine tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Buyurun Sayın Mustafa Kul. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu madde, özellikle 
bizim bölgelerimizi, yani kalkınmada öncelikli illeri ilgilendirdiği için söz aldım. 

Biraz önce görüştüğümüz geçici 37 nci madde, serbest meslek sahipleri ve hizmet erbapla
rının kalkınmada öncelikli illerdeki vergi dilimleri kademe kademe gösterilmiş. Mesela 12 mil
yon liraya kadar olan gelirlerden yüzde 20 vergi alınacağı; yine 48 milyon liranın 24 milyon 
lirası için 5 milyon 400 bin lira, geri kalanı için de yüzde 30 vergi alınacağı belirtilmiştir. 

Yine, 96 milyon liradan daha fazla geliri olandan, ilk 96 milyon lirası için 29 milyon 400 
bin lira, kalanının ise yüzde 40 üzerinden vergilendirileceği belirtilmiştir. 

Halbuki, Kurumlar Vergisinde bu, bütün gelirler için, rakam ne olursa olsun değişmiyor; 
birinci derecede kalkınmada öncelikli illerde yüzde 20, ikinci derecede kalkınmada öncelikli 
illerde ise yüzde 30 oranında bir uygulama olacağı belirtilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, seçim bölgem gibi illerde ve kalkınmada öncelikli yörelerde hizmet 
erbaplarının zaten 96 milyon liranın üzerine çıkması mümkün değil; orada kademe kademe 
olmuş. Eğer bu konuda vergi alınmak isteniyorsa, o bölgelerdeki büyük şirketlerde, büyük ima
latçı firmalarda, fabrikalarda bu rakamların üzerine çıkması mümkün olabilir. Orada böyle 
bir artış söz konusu değil. Mesela, 1 milyar lira gelir elde eden iki mükellefi karşılaştırdığımız 
zaman; hizmet erbabı bunun ilk 96 milyon lirası için 29 milyon 400 bin lira ödeyecek, geri ka
lan 904 milyon lirası için ise 361 milyon 600 bin lira ödemek durumunda kalacaktır ve toplam 
391 milyon lira vergi öderken, Kurumlar Vergisi mükellefleri bu 1 milyarlık gelir için 300 mil
yon lira ödeyecek, yani arada 91 milyon lira fark var; Kurumlar Vergisi mükellefleri ile hizmet 
erbabı mükelleflerin ödeyecekleri vergi arasında. Bu dengesizlik oluyor. 

Eğer o bölgelerden bu paranın üzerinde vergi alınması hedefleniyorsa, bunun öncelikle 
Kurumlar Vergisinde uygulanması gerektiğine inanıyorum. 

Bunu hatırlatmak istedim; teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, burada "Kanunî ve iş merkezleri bu yörelerde bu
lunan ayrı tüzelkişiliğe sahip imalatçı kurumların" deniliyor. Ben, böyle bir tabir hiç duyma
dım, "ayrı tüzelkişiliğe sahip imalatçı kurum..." Şimdi Etibank'ın Elazığ'da bir şubesi var, 
orada imalat yapıyor; ayrı tüzelkişilik değil ki, Etibank'ın bünyesindeki tüzelkişilik; ayn bir 
tüzelkişilik sayılamaz. Çünkü, bunlar kent merkezlerinde bulunuyor. Bundan neyi kastettikle
rini açıklasınlar lütfen. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan ve Sayın Komisyon. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu 
teşvikten yararlanabilmesi için, ayrı bir tüzilkişilik olarak örgütlenmesi lazım, örgütlenmediği 
takdirde, bunun şube durumunda istismar edilmesi mümkün. Kalkınmada öncelikli olmayan 
yerlerde oluşan kârların buraya transfer edilmesi ve düşük vergilendirilmesi tehlikesi olduğu 
için, bunu bu şekilde tarif ettik ve kanunda kullanılan terimler doğrudur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Geçici madde 19'u oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Çerçeve 8 inci maddeyi, kabul edilen geçici madde 18 ve geçici madde 19'Ia birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Ue İlgili Değişiklik 

MADDE 9. — 1.7.1964 gün ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (Maktu ve nispî vergilerin asgari 
ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar Ba
kanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların, Vergi Usul Kanunu uyarınca 1990 
yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutar
ların toplamı kadar artırılmıştır. Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda 
uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen 
hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle 
hesaplanan vergi miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Olmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

492 Sayılı Harçlar Kanunu Ue tlgiU Değişiklikler 

MADDE 10. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 43 üncü maddesinin so
nuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; işle
me konu olan taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliğince tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas 
değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince düzenlenen liste
lerde yer almayan eski model taşıtların asgarî değeri; o taşıtların listede yer alan en eski model
leri için belirlenen değerinden, her model yılı için % 10 indirim yapılmak suretiyle tespit edilir. 
Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri, emsali taşıtların değerlerinden 
aşağı olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Kul; buyurun. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Değerli arkadaşlarım, motorlu kara taşıtlarıyla ilgili harç
lar bölümünde, alım satım vergilerinden dolayı, satın alınan araan fiyatını belirlemede beyan 
usulü esas olarak alınmıyor, beyan doğru olarak kabul edilmiyor; arabanın değerinin belirlen
mesinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliğinin belirlemiş olduğu fiyatın doğru ola
rak kabul edileceği söyleniyor. 

Şimdi, bu şirketler grubu her satılan araba için tek tek fiyat vermeyecek tabiî. Veya, ara
basını satacak adam gidip oradan önce arabasının değerini tespit ettirip gelecek, benim araba
mın değeri budur, bu fiyat üzerinden ahm satım vergisi ödeyeyim diye söylemeyecek. Bir liste 
çıkacak, listede 1990 model, 1989 model, 1988 ve diğer model arabaların, markasına göre "Do
ğan, Şahin, Renault 9,11,12" diye böyle bir liste gönderilecek... Hepinizin bildiği gibi, araçla
rın fiyatlarının belirlenmesinde, arabanın temizliği, herhangi bir kaza görmemiş olması, takla 
atmamış olması gibi faktörler, fiyat belirlemede çok önemli unsurlardır. Bu listede gösterilen 
fiyat, tabiî ki geçerli olacaktır; ancak, öyle bazı durumlar var ki, araba 1990 model, üç gün 
önce almışız, bir kaza geçirmişiz, bu kazadan dolayı araba değerini yarı yarıya kaybetmiş du
rumda. Onu, biz yarı fiyatına satmak zorundayız; ama, Alım-Satım Vergisini yeni fiyat üze
rinden ödemek durumundayız. Şu anda bir önerge hazırlamış değilim; ama, eğer kabul eder
seniz, bu maddeyle ilgili olarak bir önergeyle, hangi yıl olursa olsun, arabanın kaza geçirdiğini 
tamiratının yapıldığını faturayla belgelediği zaman, o değer üzerinden yeniden tespit yapılması 
ve o tespit üzerinden fiyatının belirlenmesi ve Alım-Satım Vergisinin de o şekilde ödenmesi 
kaydını koyarsak, çok daha adil ve eşit bir vergilendirme sistemi olacaktır. Aksi halde, adam, 
yarı fiyatına sattığı arabanın vergisini, o listede gösterilen fiyat üzerinden ödeyecek ki, vatan
daşlardan bu surette haksız yere vergi almış olacağız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
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Buyurun Sayın Postacı. 

HİLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Benim de sorum aynı mahiyetteydi. Yalnız, hasarlı 
araçlann, yani son model olması da önemli değil; fakat yıllar itibariyle kasko değerleri bu son 
prim sistemiyle yükselmiş. Böyle hasarlı araçların durumu nasıl alınacak? Bu konu açıklanırsa 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (İstanbul) — Sayın Başkan, ön
ce konuya açıklık getirme açısından şunu söyleyeyim : Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 
Birliği, her Uç ayda bir, böyle bir liste yayımlıyor ve bu listeler noterlere gidecek. 

İkinci olarak da; dikkat ederseniz, bu kanunda, "Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir" diyoruz. Hasarlı araçlar için hasar indi
rim usulü getirilecek. Dolayısıyla, yüzde 90 yahut yüzde 20 hasarhysa, o oranda indirim yapı
lacak ve bu şekilde, mağduriyet önlenecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
10 uncu maddeyi, okunmuş haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 

" MADDE 11. — 2.7.1964 gün ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükerrer Madde 138. — Bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (Maktu ve 
nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların Vergi Usul Ka
nunu uyarınca 1990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak sure
tiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır. 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu 
ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan 
olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

- Kaldırılan Hükümler 
MADDE 12. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 49 uncu maddesi 

ile 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 40 inci maddesinin 4 numaralı bent hük
mü yürürlükten kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde Ti okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her 
bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi-dairesi itibariyle miktarı 1 000 000 lirayı, yıllık 
beyanname üzerinden tarh olunan vergilerde ise 5 000 000 lirayı aşmayan (Amme alacağı aslı-
, na dönüşen miktarlar dahil) ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itiba
riyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktan 1 000 000 
lirayı (Yıllık beyannamelere ilişkin olarak 5 000 000 lirayı) aşmayan vergilerin; katma değer vergisi 
ile tevkif suretiyle alınan gelir vergisinde % 50, diğer vergilerde ise % 30 fazlasıyla ve ihtilaf 
yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.12.1990 tarihi sonuna kadar öden
mesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalan
ılın tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve 
vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her 
vergi türü itibariyle miktarı 1 000 000 (Yıllık beyannamelere ilişkin olarak 5 000 000) lirayı aş
mayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının V» 30'unun (katma değer vergisi ve 
tevkif suretiyle alınan gelir vergisinde 7o 50'sinin) 31.12.1990 tarihi sonuna kadar ödenmesi 
halinde, kalan % 70'inin (katma değer vergisi ve tevkif suretiyle alınan gelir vergisinde % 50'sinin) 
tahsilinden vazgeçilir. 

Yıllık beyanname üzerinden tarh olunan vergilerden 5 000 000 lirayı aşan miktarların sa
dece 5 000 000 liralık kısmı hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tünedi) — Efendim, bu maddenin sondan ikinci fıkrasında, "Yıllık be

yanname üzerinden tarh olunan vergilerden 5 000 000 lirayı aşan miktarların sadece 5 000 000 
liralık kısmı hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır" denmektedir. 

Şimdi, mükellefin, ihtilaf safhasında, 100 milyon lira miktarında bir alacağı var ve dava 
sürüyor... Bu 5 milyon liradan yararlanmak için 100 milyon liradan vazgeçmesi mi lazım? Bi
rinci sorum bu. 

İkinci sorum : 1 milyon lira ile ilgili ayrıca niye bir değerlendirme yapılmamış? Mesela, 
farz edelim, 2 milyon liralık, yıllık beyana tabi olmayan bir vergi var. Buna göre, yıllık beyan
namede 5 milyon lirayı aşan vergilerin 5 milyon lirası yararlandırılıyor da, 1 milyon lirası ne
den yararlandırılmıyor? 

Bunlan öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu 
konuda bir önerge var; onun için, müsaadenizle ondan sonra cevaplayayım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal Hilmi Ziya Postacı 
Niğde Aydın 

Yalçın Koçak Onur Kumbaracıbaşı 
Sakarya Kocaeli 

Yasin Bozkurt Vefa Tanır 
Kars Konya 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her bir 
vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3 000 000 lirayı, yıllık be
yannameler üzerinden tarh olunan vergilerde 25 000 000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde 
ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin tamamı ile bu vergilere 
isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 30'unun; yansı
nın 31.12.1990, diğer yansının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte tamamen öden
mesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla, gecikme zammı, 
gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı olan ya da dava açma süresi henüz geçme
miş bulunan ikmalen, resen ya da idarece tarh edilen ve her bir vergi türü, vergilendirme döne
mi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3 000 000 lirayı, yıllık beyannameler üzerinden tarh olu
nan vergilerde 25 000 000 aşmayan vergilerin tamamı ile bu vergilere isabet eden gecikme zam
mı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayn ayn yüzde 30'unun; yarısının 31.12.1990, diğer yan
sının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde ve ihtilaf yaratılmama
sı, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezala-
nndan kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren gecikme faizinin 
hesaplanmasında tarhiyatın tahakkuk tarihi, dava açma süresinin bitim tarihi olarak dikkate 
alınır. 

Bu Kanunun uygulanmasında; 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile, değişik 6183 sa
yılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince, asıl addolunan ve her bir vergi türü, vergilendirme 
dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3 milyon lirayı, yıllık beyannameler üzerinden tarh 
olunan vergilerde ise 25 milyon lirayı aşmayan gecikme zammı ve gecikme faizlerinden; 

1.1.1989 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarın yüzde 30'unun; yarısının 31.12.1990, di
ğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitde ödenmesi şartıyla kalan yüzde 
70*inin, 

1.1.1990 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarların yüzde 20'sinin; yansının 31.12.1990, 
diğer yansının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi şartıyla kalan yüzde 
8Q'nin ve 1.1.1990 tarihinde asıl addolunan meblağlara 1990 yılı içinde uygulanan gecikme zam
larının. 
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Bu konuda ihtilaf yaratılmaması ve yaratılmış ihtilaflarda vazgeçilmesi halinde tahsilin
den vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi, vergi 
dairesi itibariyle, asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi 
türü itibariyle miktarı 3 milyon (Yıllık beyannamelere ilişkin olarak 25 milyon) lirayı aşmayan 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının yüzde 20'sinin; yarısının 31.12.1990, diğer 
yansının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde, kalan yüzde 80'inin 
tahsilinden gazgeçilir. 

Bu Kanunda belirtilen miktarların üzerinde borç olması halinde; bu borçların sadece ka
nunda belirtilen miktarları kadarki kısmı hakkında da yukarıdaki fkıra hükümleri uygulanır. 

Bu Kanun kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce 
yapılan tahsilat tutarları ile bu Kanuna göre yapılan ödemeler mükellefe red ve iade edilmez. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

Gerekçe : Görüşülmekte olan geçici maddenin yeniden düzenlenmesi için verilen önerge 
ile aşağıdaki düzenlemelerin yapılması amaçlanmıştır. 

Maddede yapılan değişiklikle; 

Kanunun kapsamı genişletilmek ve limitleri yükseltilmek suretiyle, Kanundan daha fazla 
mükellefin yararlanması ve bu şekilde borçlarım tasfiye etmeleri amaçlanmıştır. . 

Ayrıca, 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde 
yapılan değişiklik uyarınca, yıl içinde ödenmeyn gecikme zammı ve gecikme faizlerinin asıl 
addolunması işleminin yeni bir müessese olması, mükellefimizce henüz tam olarak anlaşıla
maması ve intibak edilememesi sebepleriyle asıl addolunan bu borçlar kanun kapsamına dahil 
edilerek mükelleflerin bu borçları için de kanundan yararlandırılması imkânı getirilmiştir. 

Diğer taraftan, kanunla getirilen ödeme şartına ilişkin sürenin kısa olması dikkate alına
rak ödeme süresi 31.1.1991 tarihine kadar uzatılmış ve böylece ödemelerin daha uzun bir süre
de ve iki eşit taksitte yapılması imkânı verilmiştir. 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince borçlan tecil edilen mükelleflerin kanunun 
yürürlük tarihi itibariyle tecilli borçlarından henüz ödenmemiş bulunan miktarları için de bu 
kanun hükümlerinden faydalanacağı tabiîdir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (İstanbul) — Sayın Başkan, ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı için katılamıyor, 
Hükümet önergeye katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 
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Geçici 1 inci maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 

MADDE 13. — Bu Kanunun; 

a) 7 nci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 35 inci maddesi 
1.1.1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 8 inci maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 18 inci mad
desi 5.9.1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) 1,2, 3 ,4,6,9,10,11 ve 12 nci maddeleri ile 5 inci maddesi 1.1.1991 tarihinden itibaren 
elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, 7 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ek
lenen geçici 34, 36 ve 37 nci maddeleri ve 8 inci maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nuna eklenen geçici 19 uncu maddesi 1.1.1991 tarihinde, 

d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

Yürürlüğü girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belirtmek isteyen 

sayın üye bulunmadığına göre, oylamaya geçiyorum. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, so
yadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplanıldı) 

BAŞKAN —Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı 
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Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının oylama sonuçlarım arz 
ediyorum : Kullanılan oy sayısı 189; kabul oyu 178, ret 6, çekimser 3, geçersiz 2 oy çıkmıştır. 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; devletimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni edi
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Maliye Bakam Sayın Adnan Kahveci, bu münasebetle söz istemiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; gecenin bu geç saatlerinde, yorulmadan, usanmadan bu tasarının yasalaşmasında 
emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, başta komisyon üyelerine, Hükümet üyelerine, milletvekil
lerine, Bakanlığımızın personeline huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Bu kısa görünen kanunla, bugün, belki etkisi ölçülemeyecek, ama ileriki yıllarda etkisi 
büyük ölçüde fark edilecek bir reform getirdik. Bu kanunun hazırlanması, şimdiye kadar Meclise 
gelen vergi kanunlarının hazırlanmasından çok daha değişik bir süreç içinde oldu. Bu kanu
nun oluşmasında, öncelikle, toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden üst meslek kuruluşlarıyla 
istişarelerde bulunduk; onların sıkıntılarını, onların taleplerini, onlann görüşlerini hazırladı
ğımız ilk tasan metnine soktuk. Ondan sonra, grubumuzun değerli üyeleriyle uzun geceler bo
yu tartıştık, istişare ettik. Aynı zamanda, komisyonumuzun üyeleriyle de uzun uzun tartıştık. 

YAStN BOZKURT (Kars) — Muhalefetin anlayışına da teşekkür gerekir Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Grup Baş-

kanvekilim, ona da geleceğim, özellikle, onların da bu kanun çalışmalarındaki katkılarından 
da bahsetmek istiyorum. 

Bu tasarı, gündeme geldiği zaman "Türkiye'de vergi kanunu geçirmek mümkün değildir; 
çünkü, seçime iki yıl kala hiçbir iktidar vergi kanunu geçirememiştir ve bu da geçemez" diye 
bir iddia vardı; ama gördük ki, konsensüsle, görüş alışverişiyle vergi kanunları getirilebiliyor. 

Bu kanunun detaylarım zabıtlara geçmesi için tekrarlamayacağım; çünkü, Sayın Mustafa 
Dinek arkadaşımız bu konuda epey detaylı bilgi verdi. Kanunun fiskal bir özü yoktur, daha 
çok sosyal yönü vardır ve bu sosyal yönlerini de ileriki günlerde halkımıza, kamuoyumuza de
taylı olarak açıklayacağız. 

Bu arada, muhalefetimizin hem komisyonda hem da Genel Kurulda yaptığı katkıları, özel
likle burada verilen önergelerin şekillenmesinde yaptığı katkılardan da bahsetmeden geçeme
yeceğim. Kendilerine ayrıca teşekkürü bir borç bilirim. 

Değerli arkadaşlar, hiç değinmek istemediğim, ama komisyonda olan üzücü bir hadise, 
bugün burada tekrar cereyan etti. Ben üzülerek belirteyim, bir arkadaşımızın komisyonda bü
rokratlarımıza yaptığı ithamlan üzülerek cevaplandırmak zorunda kaldım; yapılan ithamlar 
çok ağırdı. Komisyonda bazı sorular sormuştum; bazı isimler, bazı belgeler vermesini rica et
miştim; "Bunları, ben basın toplantımda açıkladım" dedi. Basın toplantısında açıkladıysa, 
bu basın toplantısının metnini bize vermek zorundadır; çünkü, gazetelere intikal etmedi bu. 
Dolayısıyla, eğer gerçekten itham ettiği bazı kişiler ve bazı isimler varsa, onları somut bir şe
kilde burada beyan etmesi gerekirdi. Beyan etmediği takdirde, kendisinin düşeceği durumu ko
misyonda da belirtmiştim. Büyük bir itham vardır; Yüce Meclisimizin bir üyesine bu davranışı 
yakıştıramıyorum. 
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Gecenin bu geç saatlerinde daha fazla üzücü... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Benimle ilgili belgenizi açıklayın lütfen; onu söylüyorum. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Gecenin bu geç 

saatinde daha fazla şey açıklamak istemiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Madem geldi, söyleyin. Gecenin geç saati meselesi değil. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yarın basın top

lantısında gazeteci arkadaşlarımız konuya girerlerse, değinirlerse, daha detaylı açıklamalar ya
pacağım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, burada açıklayın, herkes duysun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Tekrar, bu takdir 

edici çalışmalarınız için hepinize teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Belge olsaydı, siz zaten çoktan açıklardınız. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçeleriyle, kesinhe-

saplannı görüşmek için, 16 Aralık 1990 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanımı Saati: 23.00 
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213 Sayıh Vergi Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayıh Kurumlar Vergisi Kanunu, 
488 Sayıh Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayıh Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Ersin Koçak 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
tsmet özarslan 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkunoglu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
ANTALYA 
Hasan Çakır 

450 
189 
178 

6 
3 
2 

250 
11 

Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran tnan 
Muhyettin Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
ibrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
tlhan Aşkın 

Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
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ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Pürdeloglu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak * 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Ömer Ferruh tlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
ibrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 

Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Gürbüz Şakranh 
Münir F. Yazıcı 
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Mehmet Yenişehirlioğlu 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 
TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Talat Sargın 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 
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UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
HAKKARİ 
Cumhur Keskin 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu • 

VAN 

Hüseyin Aydın Arvasi 

Reşit Çelik 

(Reddedenler) 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 

(Çekinserler) 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

(Geçersiz Oylar) 

GAZİANTEP KAYSERİ 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 

GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
TUNCELİ 
Kamer Genç 

KONYA 
Vefa Tanır 

Mustafa Yılmaz Nuh Mehmet Kaşıkçı 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 

(Oya Katılmayanlar) 

Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
t. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
tlhami Binici 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoglu 
Kâzım Aksoy 
BURSA 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
ilker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
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Esat Yıldınm Ava (Bsk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Kücükel 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
ismail Köse 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal \aşar 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 

Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
\aşar Albayrak 
Abdullah Baştürk (İz.) 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi (B.) 
Halil Çulhaoğlu 

İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Alınak 
Vedat Altun 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhal Tekinel 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Ahmet Servet Hacıpasaoğlu 
Seyit Halil özsoy 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mehmet Korkmaz 
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NİĞDE 
Doğan Baran 
Haydar Özalp 
Mahmut öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 

ADIYAMAN : 2 
ANTALYA : 1 
AYDIN : 1 

B : 49 15 . 

RİZE 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya (B.) 
tlyas Aktaş 
Cemal Alışan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettln Hamidi 
SİNOP 
özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Aziz Bülent öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkt Atasever 

(Açık Üyelikler) 

ÇORUM : 1 
DİYARBAKIR : 1 
HATAY : 2 

1990 O : 2 

Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kazım Özev (t.A.) 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

İSTANBUL 
SAMSUN 
SİİRT 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
önof Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dızdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen (tz.) 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

12 

— 445 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

49 UNCU BİRLEŞİM 

15 . 12 . 1990 Cumartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

x 1. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) 
(S. Sayısı: 488) (DağMma tariM: 6.12.1990) 

x 2. — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi.ile 1989 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı: (495) 
(Dağıtma tariU: 6.12.1990) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) 
(S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarlU: 6.12.1990) 

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 

(y.) Açık oylamaya tabi ifkri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 496) 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga 
Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (1/765) 

T.C. 
Başbakanlık 26.11.1990 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayt: K.K.Gn. Md. 07/101-30/06290 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
22.11.1990 tarihinde kararlaştırılan "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekte gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbıdut 

* Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

İzlenen ekonomik ve sosyal politikalar doğrultusunda son yıllarda vergi kanunlarında önemli 
değişiklikler yapılmış ve vergi kanunlarının bu politikaları izler bir yapıya kavuşturulması sağ
lanmaya çalışılmıştır. 

Bu tasarı ile, izlenen ekonomik politikaların kavranması için vergi kanunlarında yer alan 
bazı maktu had ve miktarların artırılması konusunda mevcut yetkilerin güncelleştirilmesi amaç
lanmaktadır. 

Ayrıca, tasarı ile uygulamadan doğan bazı problemlerin çözümlenmesi için bazı vergi ka
nunlarında teknik düzenlemeler yapılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değişikliklerin Gerekçesi 

Madde 1. — Vergi Usul Kanununda yer alan "vergi dairesi" ile ilgili 4 üncü maddenin 
2 nci fıkrası hükmü, yeniden düzenlenerek günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getiril
mesi amaçlanmaktadır. 
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özellikle vergi dairelerinin yetki alanı konusunda bir kısmı aşağıda sıralanan sorunlarla 
karşılaşılmaktadır: 

— Vergi dairesinin yetki alanı ile hizmet binası başka başka ilçeler sınırları içinde kalmak
tadır. 

— Vergi dairesinin yetki alanı özellikle büyük şehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde birden 
fazla ilçe sınırlarını kapsamaktadır. 

— Vergi dairesi personelinin hangi ilçe kaymakamlığına bağlı olacağı ve disiplin, soruş
turma, özlük işlemleri, sicil işlemleri gibi konuların nasıl çözümleneceği hususunda ciddî uy
gulama farklılıkları ve tereddütler bulunmaktadır. 

— Fiilen bölge düzeyinde faaliyetlerini yürüten bölge bilgi işlem merkezlerinin yazışma 
ve merkez ile ilgili işlemlerinde uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

— Diğer taraftan ekonomik gelişmelere paralel olarak belli bir konuda faaliyet gösteren 
mükelleflerin tek elden izlenmesi ve iş ve işlemlerin kolaylaştırılması imkânı bulunmamakta
dır. 

Yukarıda sıralanan sorunların giderilmesi ve vergi dairesi iş ve işlemlerinde günümüzün 
ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapılması amacıyla kanunî değişikliklere gidilmesi gereği or
taya çıkmaktadır. 

Gerçekten ekonomik gelişmelere paralel olarak belli konularda faaliyet gösteren mükel
leflerin, kanunî ve iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesi ile sınırlı olmaksızın, Türkiye ge
nelinde bir vergi dairesinde toplanması büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Mesela, Türkiye'de bu
lunan tüm motorlu araçlar bir tek vergi dairesinden izlenebilecektir. Aynı şekilde ihracat ya
pan mükelleflerin işlemlerinde kolaylık ve sürat sağlamak, vergi uygulamasında ortaya çıkan 
sorunları çözmek mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan, vergi dairelerine bağlı şubelerin kurulması ile; hem mükellefler daha etkin 
bir şekilde izlenecek, onlara daha iyi hizmet verilebilecek ve hem de vergi dairesi işlemlerinde 
kolaylık sağlanacaktır. 

Madde 2. — Bakanlar Kurulunun kullandığı yetkilerle artırılabilen ve Vergi Usul Kanu
nunda yer alan maktu hadler ile asgarî ve azamî miktarları belirtilmiş para ile ödenecek ceza 
miktarları,- Vergi Usul Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin (b) bendinde yapılan değişik
likle ekonomideki gelişmelere ve değişmelere paralel olarak artırılmaktadır. 

Yapılan yeni düzenleme ile madde metnindeki "...on katına..." ifadesi "...elli katına..." 
"...iki katına kadar..." ifadesi de "...dört katına kadar..." şeklinde değiştirilmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununa Geçici 17 nci madde eklenmiştir. 
3418 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle oluşturulan Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan; 

yürürlüğe girdiği günden bu güne kadar geçen zaman içinde Gelir İdaresinin hızla otomasyo
na geçirilmesi, hizmet binalarının daha elverişli ve modern yapıya kavuşturulması, yeni bina
lar satın alınması, vergi dairelerinin taşıt, araç, gereç yönünden yeni imkânlara kavuşturulması 
gibi önemli yatırımlar yapılmıştır. 

öte yandan Gelir İdaresinde nitelikli elemanların istihdam edilmesi, yetişmiş personelin 
Gelir İdaresinden ayrılmasının önüne geçilmesi için de Fonun sınırlı olan kaynakları kullanıl
maya çalışılmıştır. Ancak, Fonun kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle, gerek yapılan yatı
rımlarda gerekse personelin durumunun iyileştirilmesine yönelik harcamalarda arzu edilen se
viyeye ulaşılamamıştır. Yapılan değişiklikle 15 yıllık bir dönem içinde Gelir İdaresinin yatırım
larını süratle tamamlaması amaçlanmış ve bunun için gerekli malî imkân Fon kaynakları artı
rılarak sağlanmaya çalışılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 496) 
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Böylece etkin bir vergileme ortamı sağlanacak ve ayrıca mükelleflere daha iyi hizmet sun
ma imkânı doğacaktır. 

Bu maddeye eklenen diğer bir fıkra ile de, Fonun kaynaklarının azaltılmasının önlenebil
mesi amacıyla Fondan kesinti yapılmayacağı ve diğer fonlara pay verilmeyeceği ile bu Fondan 
yapılan ücret ve ücret benzeri Ödemelerin damga vergisi hariç olmak üzere her türlü vergi, re
sim ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmaktadır. 

tKİNCt BÖLÜM 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişikliklerin Gerekçesi 

Madde 4. — Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde yer alan götürü usulde vergilen
dirilen mükelleflerin yıllık vergilerinin hesaplanmasında esas alınan safi kazanç tutarları, 16 
yaşından büyük ve sanayi kesiminde çalışan işçilere o yılın başında ödenen asgarî ücretin yıllık 
brüt tutarının esas alınması suretiyle ve asgarî ücretin belirli yüzdeleri olarak tespit edilmekte
dir. Böylece götürü ticaret ve serbest meslek erbabının safi kazançlarının tespitinde asgarî üc
ret esas alınarak; sermayeden çok şahsî mesaisini kullanan bu kimseler ile ücretliler arasında 
sosyal dengenin kurulması amaçlanmaktadır. Asgarî ücretle yapılacak değişiklikler doğrultu
sunda götürü kazanç tutarları da otomatik olarak ayarlanmış olmaktadır. 

Maddeye eklenen bir fıkra ile de yukarıda belirtilen safî kazanç tutarlarının; büyükşehir 
belediyeleri içinde faaliyette bulunan mükellefler için °7o 25 oranında artırılarak ve kalkınma
da öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için ise Kanunda belirlenen oranlarda in
dirilerek uygulanması esası getirilmektedir. 

Madde 5. — Gelir Vergisi Kanunun 46 ncı maddesinde yazılı safî kazanç tutarları bu Ka
nunla artırılmış bulunmaktadır. Bu artırıma paralel olarak 48 inci maddede yazılı alış, satış 
ve hâsılat hadleri de önemli ölçüde artırılarak yeniden düzenlenmektedir. 

Ayrıca, maddeye eklenen 10 numaralı bent ile de özel şart gösterilmeyen işler için 48 inci 
maddenin 1,2 ve 8 numaralı bentlerinde yer alan alış, satış ve hasılat haddinin dikkate alınma
sı öngörülmektedir. 

Madde 6. — Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesi ile Bakanlar Kurulu
na, Kanundaki bazı maktu had ve miktarların artırılması konusunda verilen yetkiler bugüne 
kadar büyük ölçüde kullanılmış bulunmaktadır. Yapılan düzenleme ile Bakanlar Kuruluna ve
rilen yetkilerin sınırları genişletilmekte ve diğer bazı maktu had ve miktarların da artırılabil-
mesine imkân tanınmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulu artırım yetkisini kullanmadığı takdirde; özel indirim tutarları
nın, küçük çiftçi muaflığı ve çiftçilerde defter tutmaya ilişkin hadler ile temel ve hayat standar
dı gösterge tutarlarının Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında 
otomatik olarak artırılarak, ertesi yılda bu had ve tutarların uygulanmasına imkân sağlanmak
tadır. 

Bu uygulama, Bakanlar Kuruluna tanınan yetki sınırları aşılmış O\ÎI dahi devam edecek
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 496) 
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Madde 7. — Gelir Vergisi Kanununa eklenen bir geçici madde ile bu Kanunla belirlenen 
safî kazanç tutarlarının yeni takdir işlemleri yapılıncaya kadar ne şekilde uygulanacağı belir
lenmekte, ayrıca 31.12.1990 tarihi itibariyle bu Kanunla belirlenen 48 inci maddedeki alış, satış 
ve hasılat hadlerini aşmayanların götürü usulde vergilendirilmeye devam olunacakları hususu 
düzenlenmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununa eklenen diğer bir geçici madde ile de hayat standardı esası yeni
den düzenlenmektedir. Yapılan düzenleme ile hayat standardı temel gösterge tutarları, 16 ya
şından büyük ve sanayi kesiminde çalışan işçilere ait asgarî ücretin yıllık brüt tutarının katları 
şeklinde yeniden belirlenmektedir. Ayrıca, kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren mü
kelleflerin daha az bir vergi yükü ile muhatap olmalarına imkân sağlanmakta ve mükelleflerin 
emekli aylıklarının hayat standardı esasına göre vergilemede izah nedeni gelir olmasına imkân 
verilmektedir. 

Öte yandan, bu maddenin yeniden düzenlenmesinde, Anayasa Mahkemesinin bu konuda 
verdiği karar göz önünde bulundurularak, her bir yıl için uygulanacak temel ve hayat standar
dı gösterge tutarlarının Bakanlar Kurulunca artırılmasında bir önceki yılda uygulanan tutarın 
bir katını aşmaması esası getirilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişikliğin Gerekçesi 

Madde 8. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununa bir geçici madde eklenerek; 1984 
yılından beri uygulanan ve kurumların malî bünyelerinin güçlendirilmesinde önemli yararı gö
rülen düzenlemenin 1992 yılı sonuna kadar sürdürülmesi amaçlanmaktadır. 

Tam mükellefiyete tabi kurumların, iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin 1990, 1991 
ve 1992 yıllarında nakit karşılığı satışından doğan kazançların tamamının, satışın yapıldığı yıl
da kurumun sermayesine ilave edilmesi halinde, sermayeye eklenen bu kazançlar kurumlar'ver
gisinden istisna edilecektir. Ancak, anonim şirketlerin bu şekilde yapacakları sermaye artışı 
nedeniyle çıkaracakları hisse senetlerinin nama yazılı olması ve satışın yapıldığı tarihi takip 
eden en geç altı ay içinde borsaya kote ettirilmesi gerekmektedir. 

öte yandan, gayrimenkul veya iştirak hisselerinin vadeli satışı halinde, her yıl ödenmiş 
sermayeye dönüştürülen kısım kadar istisnadan yararlanılacaktır. 1992 yılından sonra yapıla
cak tahsilatlar, sermayeye ilave edilmiş olsa dahi, bu istisna hükmü uygulanmayacaktır. 

Gayrimenkul veya menkul kıymet ticareti ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bu
lundurdukları değerlerin satışından elde edilen kazançlara istisna uygulanmayacaktır. 

Ancak, gayrimenkul veya iştirak hisselerinin satışından elde edilen ve sermayeye eklenen 
kazançların, beş yıl içinde herhangi bir surette işletmeden çekilmesi veya bir başka bağlı değer 
olan gayrimenkul veya iştirak hissesine tahsis edilmesi halinde bu kazançlar, o yılın kazancı 
olarak vergilendirilecektir. 

Kooperatiflerin bu istisnadan yararlanabilmeleri için elde ettikleri bu tür kazançları ana-
sözleşmelerinde yer alan ana amaçlarının gerçekleştirilmesi için kullanmaları şarttır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile İlgili Değişikliğin Gerekçesi 

Madde 9. — 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Mükerrer 30 uncu maddesi ile Kanuna 
bağlı (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergi miktarları ile maktu ve nispî vergilerin asgarî ve 
azamî hadlerini belirleyen miktarları yirmi katına kadar artırma konusunda Bakanlar Kurulu
na yetki tanınmıştır. 

Bu yetki bu güne kadar yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla tabloda yer alan bazı 
kâğıtlar bakımından tamamen kullanılmış bulunmaktadır. 

Bakanlar Kuruluna günümüzün gelişen şartlarına paralel olarak yeniden artırım yetkisi 
verilebilmesi için maddede değişiklik yapılmaktadır. 

BEŞtNCÎ BÖLÜM 
492 Sayılı Harçlar Kanunu ile İlgili Değişikliklerin Gerekçesi 

Madde \(T. —Motorlu kara taşıtlarının noterliklerde yapılan satış işlemlerinde alım-satım 
değerlerinin gerçek değerlerinin altında gösterildiği yaygın olarak gözlenmektedir. Bu duru
mun da, alım-satım bedeli üzerinden nispî olarak tahsil edilen harç gelirlerinde önemli kayıp
lara neden olduğu bilinmektedir. 

492 Sayılı Kanunun 42 nci maddesinde bu kabil işlemlerde değer gösterme mecburiyeti 
getirilmiş olmakla birlikte, değerin ne olacağı konusunda Kanunda herhangi bir hüküm dü
zenlenmemiştir. 

öte yandan, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince kasko değerlerine esas ol
mak üzere taşıtların; markası, cinsi, tipi ve model yılı itibariyle listeler düzenlenmekte ve bu 
listelerde taşıtların değerleri yer almaktadır. Bu değerlerin, taşıtların rayiç bedellerine en yakın 
değerler olduğu bilinmektedir. 

Bu bakımdan, söz konusu listelerde yer alan değerlerin, alım-satımda harcın asgarî mat
rahı olarak esas alınması öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, bu madde ile listede yer almayan taşıtların harç matrahının ne şekilde ta
yin edileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 11. — 492 Sayılı Kanuna 3239 sayılı Kanunla eklenen Mükerrer 138 inci madde 
ile Kanuna ekli tarifelerde yer alan maktu harçlar ile maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî 
miktarlarını belirleyen hadleri yirmi katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı had ve miktar
lardan az, bu had ve miktarların yirmi katından çok olmamak kaydıyla yeni had ve miktarlar 
tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Bu yetki, bugüne kadar yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile Kanuna ekli bazı tari
felerde yer alan miktarlar bakımından tamamen kullanılmıştır. 

Bu nedenle günümüzün gelişen şartlarına paralel olarak Bakanlar Kuruluna yeniden artı
rım yetkisi verilebilmesi için maddede değişiklik yapılmaktadır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Diğer Hükümlerin Gerekçesi 

Kaldırılan Hükümlerin Gerekçesi 
Madde 12. — Bu Kanun Tasarısının 5 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun götürü 

vergilendirmede özel şartları düzenleyen 48 inci maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle özel 
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şart gösterilmeyen işleri yapanlar için de alış, satış ve hâsılat haddi düzenlenmiştir. Bu düzen
lemeye paralel olarak Kanunun 49 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Ayrıca, götürü safî kazanç tutarları bu Tasarı ile asgarî ücrete bağlandığı ve safî kazanç 
tutarlarında yapılan artışlarla ilgili düzenleme Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde ya
pıldığı için, Vergi Usul Kanununun 40 inci maddesinin 4 numaralı bendi yürürlükten kaldırıl
maktadır. 

Madde 13. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 14. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 12.12.1990 

Esas No. : 1/765 
Karar No. : 146 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 26.11.1990 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza 
havale edilen "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 29.11.1990 ve 11.12.1990 ta
rihlerinde yaptığı 35 ve 36 ncı Birleşimlerde Maliye ve Gümrük Bakanının başkanlığında Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılma
larıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ile, vergi kanunlarında yer alan bazı maktu had ve miktarların artırılması konusun
da mevcut yetkiler güncelleştirilmekte ve uygulamadan doğan bazı problemlerin çözümlenme
si için bazı vergi kanunlarında teknik düzenlemeler yapılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, tasarı ile; 
— Vergi yükünün çok yükseltildiği, bu durumun adaletsiz bir vergi uygulamasına sebebi

yet verdiği, 

— İstisnaî hallerde kullanılması gereken yetkilerin kalıcı hale getirildiği, 
— Kanunla konulması gereken vergileme yetkisinin bir kısmının Bakanlar Kuruluna dev

redildiği, 

— Hayat standardını asgarî ücrete bağlamanın sakıncalı olduğu, 
— Türk ekonomisine ve mükelleflere büyjük yükler getireceği, 
— Götürü vergilerde asgarî kazanç sisteminin getirildiği, bunun yerine belirli bir takım 

objektif kıstasların tespit edilmesi gerektiği, götürü usulde verginin limitlerinin çok az artırıldığı, 

— Gelir İdaresini Geliştirme Fonunun gelirlerinden Genel Bütçeye pay ayrılmamasının 
ayrıcalıklı ve bütçe gelirlerini azaltması bakımından sakıncalı olacağı, 
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— Vergi Kanunlarında değişikliği gerektiren hususların tespit edilerek günün ekonomik 
şartlarına ve geleceğe yönelik kalıcı düzenlemelerin getirilmesi gerektiği, 

Gibi görüş ve eleştirilerin yanı sıra; 

— Bu tasarının bütçeye belli ölçüde imkân sağlamak amacı taşımadığı, vatandaşa rahat
lık getirecek bir tasarı olduğu, global olarak neticenin değişmediği, yapılan düzenlemeler ile 
vergi adaletinin sağlanmış olacağı, 

— Hayat standardının günün ekonomik şartların altında kaldığı, yeniden düzenlenmediği 
takdirde 1985 yılında tespit edilen hadlerin geçerli olacağı, tasarı kanunlaşmadığı takdirde gö
türü usuldeki mükellefin büyük bir bölümünün gerçek usule geçeceği, 

— Birçok muafiyet ve istisna ile Gelir Vergisi tarifesinin dilimlerinin artırıldığı, bu suretle 
düşük gelir gruplarının daha düşük miktarda vergi ödemelerine imkân sağlandığı, bu neden
lerle mükelleflerin lehine olduğu, 

— Daha önce Bakanlar Kuruluna verilen yetkilerin bir çoğunun sona erdiği, hadlerin ar
tık yetki ile artırılamaz hale geldiği, 

— Tasarının bir vergi paketi olmadığı; yıpranan bazı hadlerin günün şartlarına göre ayar
lanması gerektiği, bu hadlerin genelde herkesin kabul edebileceği esaslara oturtulduğu, maktu 
limitlerin asgarî ücrete endeksli olarak getirildiği, bunun toplumda pek çok tartışmayı bir öl
çüde azaltacağı ve daha objektif bir kriter olacağı, 

— Bakanlar Kuruluna verilen yetkilerin çoğunun kaldırıldığı, gibi, olumlu görüşler ye ce
vaplar da dile getirilmiştir. 

Ayrıca, Vergi Kanunlarının her ülkede sık sık değiştiği, kapsamlı bir vergi tasarısının 1991 
yılının ilk aylarında Yüce Meclisin huzuruna getirilebilmesi için çalışmaların yapıldığı ifade 
edilmiştir. 

Yapılan bu görüşmeleri takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

— Tasarının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasını değiştiren 
Çerçeve 1 inci maddesinde yer alan "... vergi dairelerinin yetki alanı ile..." ibaresini takiben, 
yetki kullanım sınırlarının açıklığa kavuşturulmasını sağlamak amacıyla "... vergi türleri, meslek 
ve iş grupları itibariyle..." ibaresi eklendiğinden, madde bu değişiklikle kabul edilmiş, 

— Aynı Kanuna 3239 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle eklenen mükerrer 414 üncü mad
denin (b) bendinde yer alan "... on katma..." ve "... iki katına kadar..." ifadelerini "... elli 
katına..." ve "... dört katına kadar..." şeklinde değiştiren Çerçeve 2 nci madde, mevcut kanun
daki yetki yeterli görüldüğünden, tasarı metninden çıkarılmış, 

— Anılan Kanuna Çerçeve 3 üncü madde ile eklenen Geçici 17 nci maddenin 2 nci fıkrası, 
gerektiğinde diğer fonlardan kesinti yapılması mümkün olduğu halde, anılan fondan hiç bir 
kesintinin yapılamaması ayrıcalık getireceği ve fondan personele yapılacak ödemelerden vergi 
kesilmemesinin vergi sistemini bozacağı görüşüyle metinden çıkarılmış ve bu nedenle 1 inci fık
ranın numarası kaldırılmak suretiyle madde yeniden düzenlenerek çerçeve 2 nci madde olarak 
kabul edilmiş, 
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— 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını de
ğiştiren ve maddenin sonuna yeni fıkralar ekleyen Çerçeve 4 üncü madde, götürü usulde vergi
lendirilen mükelleflerin safi kazanç tutarlarının tespitinde, asgarî ücrete bağlı oranların mü
kellefler lehine azaltılması, büyükşehir belediye sınırları içinde farklı tutarların uygulanması
na ilişkin hükmün de yine mükellefler lehine metinden çıkarılması, götürü usulde vergilendiri
len mükelleflerin safî kazançlarının tespitinde esas alınan "asgarî ücret" tanımına açıklık geti
rilmesi ve götürü safî kazançların hesaplanmasında, 10 000 liraya kadar olan tutarların atıla
rak, rakamların mükellefler lehine düzenlenmesi ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı
ğının 91/2 numaralı tebliği ile belirlenen "öncelikli normal yöreler"i de madde kapsamına al
mak amacıyla yeniden düzenlenerek Çerçeve 3 üncü madde olarak kabul edilmiş, 

— Aynı Kanunun 2547 sayılı Kanunla değişik 48 inci maddesinin 1 İnci fıkrasının 1-9 nu
maralı bentlerinde yer alan, yıllık alış-satış ve hâsılat hadlerini değiştiren ve bu fıkraya 10 nu
maralı bent ekleyen Çerçeve 5 inci maddesi, bu Kanunun 46 nci maddesinde yapılan değişikli
ğe paralel olarak götürü usule tabi mükelleflere ait yıllık alış satış ve hâsılat hadleri yeniden 
tespit edilmek suretiyle değiştirilmiş ve yine paralelliği sağlamak amacıyla maddeye iki yeni 
fıkra ilave edilerek Çerçeve 4 üncü madde olarak kabul edilmiş, 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik 103 üncü maddesinin 
Gelir Vergisi tarifesine ilişkin birinci fıkrasını düşük gelir gruplarının ve özellikle ücretlilerin 
daha düşük miktarda gelir vergisi ödemelerine imkân sağlayacak şekilde değiştiren ve tarifenin 
vergi oranlarında değişiklik yapmaya ilişkin Bakanlar Kuruluna yetki veren ikinci fıkrasını madde 
metninden çıkaran yeni bir metin tasarıya Çerçeve S inci madde olarak ilave edilmiş, 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3239 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 123 üncü mad
desini değiştiren Çerçeve 6 nci madde, tasarının diğer maddelerinde yapılan değişikliklere pa
ralel olarak ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler daraltılacak şekilde yeniden düzenlenmiş, 

— Çerçeve 7 nci madde ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 34 üncü mad
de aynen kabul edilmiş, 10 yıllık bir süre için hayat standardı esasını düzenleyen Geçici 35 inci 
maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik ile hayat standardı temel gösterge 
tutarı, asgarî ücretin katlan şeklinde yeniden düzenlenmiş ve serbest meslek erbabı, temel gös
terge uygulaması bakımından birinci sınıf tacirler ayırılarak bunlar için ayrı bir gösterge tayin 
edilmiş, (c) bendinde yapılan değişiklik ile de ortaklıklarda ve şirketlerde, hayat standardı te
mel gösterge tutarları her bir ortak için adil bir yapıya kavuşturulmuş ve ayrıca, hayat standar
dı temel ve ilave gösterge tutarlarının artırımı ile ilgili 5 inci fıkra hükmü Bakanlar Kurulu yet
kisi yerine objektif kriterlere bağlanacak şekilde değiştirilmiş, maddeye yeni eklenen Geçici 
36 nci madde ile Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde yer alan ve genellikle istisna ve 
muafiyet ve vergileme ile maktu had ve miktarları mükellefler lehine ve günün şartlarına göre 
artırılmış, Geçici 37 nci madde ile de kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan ücretlilerin, 10 
yıllık bir süre için daha düşük vergi ödemelerini sağlamak amacıyla, bu yörelerde çalışan üc
retlilerin ücretlerine uygulanmak üzere yeni vergi tarifeleri düzenlenmiş, kalkınmada 1 inci de
recede öncelikli yörelerde çalışan ücretliler için düzenlenen tarife ile vergi oranları % 20 ve % 
30'a indirilmiş, kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yöreler için de bu oranlar % 20 İle % 40 
arasında yeniden düzenlenmiş, 

— Çerçeve 8 inci madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 18 inci 
madde aynen kabul edilmiş, ayrıca maddeye, "1.1.1991-31.12.2000 tarihleri arasında, münhası
ran kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren ve kanunî iş merkezleri bu yörelerde bulu-
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nan ayrı tüzel kişiliğe sahip imalatçı kurumların, bu faaliyetlerinden elde edecekleri kazançla
rı, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde % 20, kalkınmada ikinci derecede öncelikli 
yörelerde ise % 30, oranında Kurumlar Vergisine tabi tutulur." hükümlerini ihtiva eden yeni 
Geçici 19 uncu madde ilave edilmiş, 

— 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa 3239 sayılı Kanunla eklenen ve 3505 sayılı Kanunla 
değişik mükerrer 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasını değiştiren Çerçeve 9 uncu maddesi, 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin, Bakanlar Ku
rulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların 1990 yılı için tespit olunan yeniden değerleme 

oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılması, buna göre, önceki 
yılda uygulanan maktu vergilerin, o yıl için tespit olunan yeniden değerleme oranında artırıl
ması, ayrıca hesaplanan vergi miktarlarında 100 Ura kesirlerinin nazara alınmaması hükümleri 
doğrultusunda yeniden düzenlenmiş, 

— 492 sayılı Harçlar Kanununun 43 üncü maddesinin sonuna bir fıkra ekleyen Çerçeve 
10 uncu madde aynen kabul edilmiş, 

— Aynı Kanuna 3239 sayılı Kanunla eklenen, 3418 ve 3505 sayılı Kanunlarla değişik mü
kerrer 138 inci maddesindeki had ve miktarları artıran Çerçeve 11 inci madde, Harçlar Kanu
nuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların, Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile 
1990 yılı için tespit olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarla
rın toplamı kadar artırılması ve buna göre önceki yılda uygulanan maktu vergilerin, o yıl için 
tespit olunan yeniden değerleme oranında artırılması, ayrıca hesaplanan harç miktarlannda 
100 lira kesirlerinin nazara alınmaması hükümleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiş, 

— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 49 uncu maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 
40 inci maddesinin 4 numaralı bendini yürürlükten kaldıran 12 nci madde aynen kabul edilmiş, 

— Vergi dairelerinde birikmiş takipteki dosyalarla, itilaftı dosyaların tasfiyesi, borçları bi
rikmiş mükelleflere vergi asıllarını ödemede kolaylık sağlanması amacıyla tasarıya 13 üncü mad
deden önce gelmek üzere yeni bir metin Geçici Madde 1 olarak ilave edilmiş, 

— Yürürlüğe ilişkin 13 üncü maddesi daha önceki maddelerde yapılan değişiklikler nede
niyle yeniden düzenlenmiş,. 

. — Yürütmeye ilişkin 14 üncü maddesi ise aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca, tasarının, 1991 Yılı Bütçe Kanununun Genel Kurul görüşmeleri
nin tamamlanmasından önce kanunlaşmasını teminen, içtüzüğün 53 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrası uyarınca, Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Bozkurt Özal Hazım Kutay 

Malatya Ankara 
Sözcü Kâtip 

Resü Ülker Mehmet Seven 
İstanbul Bilecik 

Mehmet Ali Büici Mehmet Deliceoğlu 
Adana Adıyaman 
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Nihat Ttirker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

(Karşı oy yazısı eklidir) 
Sait Ekinci 

Burdur 
Ünal Akkaya 

Çorum 
ismail Şengün 

Denizli 

Tbgay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Ztytinoğlu 
Eskişehir 

Etem Cankurtaran 
içel 

(tmzada bulunamadı) 
Erol Güngör 

izmir 
(Karşı oy yazısı eklidir) 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Seyit Halil Ozsoy 
Kayseri 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

(tmzada bulunamadı) 
Birsel Sönmez 

Niğde 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Artçı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

(Karşı oy yazısı eklidir) 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 
A. Aykon Doğan 

İsparta 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Ali Topuz 
istanbul 

(Karşı oy yazısı eklidir) 
Birgen Keleş 

izmir 
(Karşı oy yazısı eklidir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

(Karşı oy yazısı eklidir) 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Ali Talip Ozdemir 
Konya 

Mahmut Oztürk 
Niğde 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Şakir Şeker 

Sivas 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
(Karşı oy yazısı eklidir) 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
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KARŞI OY YAZISI 

Vergi Kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının Komisyonumuzdaki 
müzakereleri sırasında izlenen yolun ciddiyetle bağdaşması olanaksızdır. 

Yasa tasarısı, önergelerle hemen hemen tümüyle değiştirilmiştir. 
Bu değiştirme önergeleri tasarının tümünü değiştirdiği için 48 saat önce verilmesi gerekir

ken muhalefet milletvekillerine, görüşmeler sırasında verilmiştir. Üzerinde inceleme yapmak 
ve uzmanlarla tartışabilmek için zaman verilmemiştir. 

Altkomisyon kurularak ciddî bir çalışma yapılması yolundaki önergemizin reddedilmesi 
suretiyle kanun oldu bittiye getirilerek Komisyondan geçirilmiştir. 

Bu nedenlerle, Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesi aşamasında aleyhte oy kullana
rak Komisyon toplantısından ayrılmış bulunuyoruz. 

Ali Topuz 
İstanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Erol Güngör 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Birgen Keleş 
İzmir 

H. Ziya Postacı 
Aydın 

Erdal Kalkan 
Edirne 

MUHALEFET ŞERHİ 

Vergileme yetkisi, parlamentoların temel ve devredilemez yetkilerinin başında yer alır. Vergi 
kanunlarında yapılan bu değişiklikle, Parlamentonun bu aslî yetkisi hükümete devredilmiş ol
maktadır. Bakanlar Kuruluna vergileri 50 katına kadar artırma yetkisinin verilmesi, halkın uzunca 
bir süre kendi iradesiyle kendisini vergilendiremeyeceği sonucunu yaratmaktadır. Böyle bir yet
ki devri, millî iradenin ve onun temsilcilerinin "vergi koyma hakkı"nı gasp etmekten başka 
bir anlam taşımaz. Ayrıca, böyle bir yetkiyi devralan hükümetin, enflasyonu kontrol edebile
ceğine dönük iddialarının hiçbir inandırıcılığı kalmaz. 

yapılan değişiklikler, ülkemizde son derece adaletsiz hale gelmiş olan vergi yükü dağılımı
nı daha da kötüleştirecektir. Vergi kaçırma imkânı olmayan kesimlerin vergi yükü ve vergi bas
kısı daha da ağırlaşacaktır. Hayat satandardının asgarî ücrete bağlanması, ne iktisadî, ne malî 
ve ne de siyasî açıdan savunulabilir. Çok daha objektif ve rasyonel ölçüler bulmak mümkün 
iken asgarî ücretin esas alınmasını modern maliyecilik ve vergicilik anlayışı ile bağdaştırmak 
mümkün değildir. 

Hükümet tasarısı olarak Komisyona gelen metnin hemen hemen tamamının önergelerle 
değiştirilerek kanun teklifi haline dönüştürüldüğü görülmüştür. Bu ölçüde büyük değişikliği 
incelemek için komisyon üyelerine yeterli zaman verilmemiştir. Çok ciddî çalışmalar gerekti
ren Vergi Kanunlarındaki değişiklikler, gerçek anlamda bir "gece yarısı kanunu" olarak alela
cele hazırlanan önergelerle gerçekleştirilmek istenmiştir. 
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Komisyonun bu tür çalışma tarzını ve anlayışını benimsemediğim ve yapılan değişiklikle
rin halkımızın ve ülkemizin yararına olmadığına inandığım için tümü üzerinde yapılan müza
kerelere katıldıktan ve düşüncelerimi komisyonda ifade ettikten sonra oturumu terkettim. 

Hiçbir şekilde sorumluluğuna ortak olmadığım işbu değişikliklere tamamiyle muhalifim. 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bütün maddeleri, Plan ve Bütçe Komisyununun iktidar Kanadına mensup milletvekilleri
nin önceden hazırladıkları önergelerle değiştirilen kanun metnini, Hükümet Tasarısı olarak kabul 
etmek mümkün değildir. Olsa olsa bir kanun teklifi olabilir. 

Metnin yeni malî külfet getiren vergi adaletini bozan hükümlerine karşıyız. 

A. Ayhan Doğan Alâettin Kurt 
İsparta Kocaeli 

Mahmut Oztürk 
Niğde 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapıl

ması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi 
kanunları ile belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükel
leflerin işyeri ve ikametgâh adresleri ile İl ve ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi 
daireleri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve ver
gi dairelerinin yetki alanı ile mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkili
dir." 

MADDE 2. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunun 35 
inci maddesiyle eklenen mükerrer 414 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan "....on katına,..." 
ifadesi "...elli katına,..." şeklinde, "...iki katına kadar..." ifadesi de "...dört katma kadar..." 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki Geçici Madde 
eklenmiştir. 

"Geçici Madde 17. — 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 15 yıl süre ile: 
1. Bu Kanuna, 3418 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen ek 13 üncü maddenin 2 

numaralı fıkrasında yer alan %o 5 oranları % 1 olarak; 4 numaralı fıkrasının (a) bendinde 
yer alan % 30 oranı, vergi incelemesine yetkili Maliye ve Gümrük Bakanlığı merkez denetim 
elemanları ve münhasıran gelir idaresinde çalışan personel için % 70 olarak uygulanır. 

2. Gelir İdaresini Geliştirme Fonunun gelirlerinden her ne nam altında olursa olsun ke
sinti yapılamaz ve diğer fonlara pay verilemez. Bu Fondan yapılan ücret ve ücret benzerî öde
meler, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır." 

İKİNCİ BÖLÜM 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 4. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir. 

"Bu suretle tespit olunacak safî kazançlar, o yılın başında yürürlükte bulunan 16 yaşın
dan büyük ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının 
% 140'ını geçemez. Şu kadar ki tespit olunacak safî kazanç; 

— 5 inci dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının % 60'ından, 
— 4 üncü dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının % 80'inden, 
— 3 üncü dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının °/o 100'ünden, 
— 2 nci dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının % 120'sinden 
az olamaz. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞt METİN 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Ue İlgili Değişiklikler 

MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi ka
nunları ile belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükellef
lerin işyeri ve ikametgâh adresleri ile il ve ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi dai
releri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve yergi 
dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı ola
cakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir. 

MADDE 2. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki Geçici Madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 15 yıl süre ile; bu Kanu
na, 3418 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen ek 13 üncü maddenin 2 numaralı fıkrasın
da yer alan %o 5 oranları % 1 olarak; 4 numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan °7o 30 ora
nı, vergi incelemesine yetkili Maliye ve Gümrük Bakanlığı merkez denetim elemanları ve mün
hasıran gelir idaresinde çalışan personel için <% 70 olarak uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 3. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrayı takiben aşağıdaki 
fıkra ile maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Bu suretle tespit olunacak safi kazanç; 

— 5 inci dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının % 15'inden, 
— 4 üncü dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının % 25'inden, 
— 3 üncü dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının % 30*undan, 
— 2 nci dereceye giren mükellefler için asgarî ücretin yıllık brüt tutarının % 45'inden 
az olamaz. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Birinci dereceye giren mükellefler için bu miktar, asgarî ücretin yıllık brüt tutarının % 
140'ıdır." 

"Yukarıda yazılı safî kazanç tutarları: 
— Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için % 

50, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için ise % 
40 oranında indirilerek; 

— Münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde işyeri bulunan ve faaliyet gösteren 
mükellefler için ayrıca 1/3 oranında; 

— 3030 sayılı Kanun uyarınca büyükşehir belediyesi olan illerin büyükşehir belediye sı
nırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için Vo 25 oranında arttırılarak 

uygulanır." 
"ikinci fıkrada yazılı esaslara göre tespit edilen safî kazanç tutarlarının artırılması halin

de; yeni takdirler yapılıncaya kadar, takdir komisyonlarınca tespit edilen her bir dereceye ait 
götürü ticaret ve serbest meslek kazançlarına, artırılan miktarlar kadar ilave yapılır." 

"Bakanlar Kurulu, bu maddede yazılı oranların her birini ayrı ayrı veya topluca % 50 
fazlasına kadar artırmaya veya kanunî oranlarına kadar indirmeye yetkilidir." 

MADDE 5. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2574 sayılı Kanun
la değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının 1-9 numaralı bentlerinde yer alan alış-satış ve 
hâsılat hadleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 9 numaralı bentten sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 10 numaralı bent eklenmiştir. 

"1 ve 6 numaralı bentlerinde yer alan tutarlar 20 000 000 Lira, 
— 2 numaralı bendinde yer alan tutar 29 000 000 Lira, 
— 3 ve 8 numaralı bentlerinde yer alan tutarlar 9 000 000 Lira, 
— 4 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan tutarlar 18 000 000 Lira, 
— 5 numaralı bendinde yer alan tutar 26 000 000 Lira. 
— 9 numaralı bendinde yer alan tutar 15 000 000 Lira." 
"10. 1-9 numaralı bentler kapsamına girmeyen işleri yapanlardan; hizmet işletmelerinde 

8 numaralı bentte, diğerlerinde ise 1 ve 2 numaralı bentlerde yer alan hadleri aşmamak." 

MADDE 5. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanun
la değişik 103 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 103. — Gelir Vergisine tabi gelirler; 
12 000 000 liraya kadar % 25 
24 000 000 liranın 12 000 000 lirası için, 3 000 000 lira, fazlası % 30 
48 000 000 liranın 24 000 000 lirası için, 6 600 lira, fazlası % 35 
96 000 000 liranın 48 000 000 lirası için, 15 000 000 lira, fazlası °/o 40 

192 000 000 liranın 96 000 000 lirası için, 34 200 000 lira, fazlası % 45 
192 000 000 liradan fazlasının 192 000 000 lirası için, 77 400 000 lira, fazlası % 50 
Nispetinde vergilendirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 496) 



— 17 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Birinci dereceye giren mükellefler için bu miktar, asgarî ücretin yıllık brüt tutarının % 70'idir. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan safı kazanç tutarlarının tespitinde, takvim yılı başında ge
çerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin 
yıllık brüt tutarı esas alınır. 

Bu maddeye göre tespit edilen safı kazanç tutarları; 
— Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için % 

50, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için % 40, 
öncelikli normal yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için % 25 oranında, 

— Münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alan sınır
ları hariç) işyeri bulunan ve faaliyet gösteren mükellefler için ayrıca 2/3 oranında, 

indirilerek uygulanır. 
İkinci ve üçüncü fıkralarda yazılı esaslara göre tespit edilen safi kazanç tutarlarının, asga

rî ücrete bağlı olarak artması halinde; yeni takdirler yapılıncaya kadar, takdir komisyonlarınca 
tespit edilen her bir dereceye ait götürü ticaret ve serbest meslek kazançlarına, asgarî ücretteki 
artış oranlarında ilave yapılır. 

Götürü safi kazanç tutarlarının hesaplanmasında, 10 000 liraya kadar olan tutarlar dik
kate alınmaz. 

MADDE 4. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2574 sayılı Kanun
la değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının 1-9 numaralı bentlerinde yer alan, yıllık alış, 
satış ve hâsılat hadleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu fıkraya 9 numaralı bentten sonra gel
mek üzere aşağıdaki 10 numaralı bent ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

— 1 ve 6 numaralı bentlerde yer alan tutarlar 15 000 000 lira, 
— 2 numaralı bentte yer alan tutar x 20 000 000 lira, 
— 3 ve 8 numaralı bentlerde yer alan tutarlar 5 000 000 lira, 
— 4 ve 7 numaralı bentlerde yer alan tutarlar 15 000 000 lira, 
— 5 numaralı bentte yer alan tutar 20 000 000 lira, 
— 9 numaralı bentte yer alan tutar 10 000 000 lira" 

10. 1-9 numaralı bentler kapsamına girmeyen işleri yapanlardan; hizmet işletmelerinde 
8 numaralı bentte, diğerlerinde ise 1 ve 2 numaralı bentlerde yer alan hadleri aşmamak. 

Sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgarî ücret tutarının 
takvim yılı içinde artırılması halinde, yıllık alış, satış ve hâsılat hadleri, bu ücretteki artış ora
nında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu surette tespit edilen yıllık alış, satış ve hâsılat hadlerini 
takvim yılı sonu itibariyle aşmayan ve götürü usule tabi olmanın diğer şartlarını taşıyan mü
kelleflerin, bu usulde vergilendirilmelerine devam olunur. 

Bu maddeye göre alış, satış ve hâsılat hadlerinin tespitinde, 100 000 liraya kadar olan tu
tarlar nazara alınmaz. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3239 sayılı Kanunla 
eklenen mükerrer 123 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yetki: 
Mükerrer Madde 123. — 1. Bu Kanunun; 

a) 13, 17, 21, 24 (3 numaralı bendi), 31, ek 2 (4 numaralı bendi) 47,48, 53, 68 (10 numaralı 
bendi), mükerrer 80 (2, 3 ve 4 numaralı bentleri), 111, 112 ve mükerrer 116 ncı maddelerinde 
yer alan maktu had ve miktarların her birini ayrı ayrı veya topluca 50 katına, 

b) 103 üncü maddesinde yer alan gelir dilimleri tutarlarını 86 ve 87 nci maddelerinde be
lirtilen hadlerle birlikte 20 katına, 

kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
2. Bakanlar Kurulu, 13, 31, 53 ve mükerrer 116 ncı maddelerine ait yetkisini kullanmadığı 

takdirde, bu maddelerde yer alan her bir yılda uygulanacak maktu had ve miktarlar, önceki 
yılda uygulanan maktu had ve miktarların Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden de
ğerleme oranında artırılmak suretiyle dikkate alınır. 

3. Bakanlar Kurulu, 31 inci maddede yer alan özel indirim, mükerrer 116 ncı maddede 
yer alan gösterge tutarlarının tespiti ile ilgili yetkisini, kalkınmada birinci ve ikinci derecede 
öncelikli yöreler ile büyükşehir belediye sınırlan içindeki yerler ve diğer yöreler itibariyle farklı 
miktarlar tespit etmek suretiyle de kullanabilir. 

Bu maddeye göre kalkınmada öncelikli yöreler için tespit edilen özel indirim tutarların
dan yararlanabilmek için, ücretlinin kalkınmada öncelikli yörelerde fiilen çalışması şarttır." 

MADDE 7. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 34 
ve 35 inci maddeler eklenmiştir. 

"Geçici Madde 34-a) Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 46 ncı maddesi 
hükmü uyarınca yeniden tespit edilen miktarlara göre yeni takdirler yapılıncaya kadar, takdir 
komisyonlarınca takdir edilen ve uygulanmakta olan her bir dereceye ait götürü ticaret ve ser
best meslek kazançlarına, her bir derecede yapılan artışlar oranında ilave yapılır. 

b) Kazançları 1990 yılında götürü usulde vergilendirilen mükelleflerden 31.12.1990 tarihi 
itibariyle Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin bu Kanunla düzenlenen alış, satış ve 
hâsılat hadlerini aşmayanların, götürü usule tabi olmanın diğer şartlarını da taşımaları kay
dıyla, 1991 yılında da götürü usulde vergilendirilmelerine devam olunur." 

"Geçici Madde 35. — 1. 1.1.1990 - 31.12.1999 tarihleri arasında, gerçek usulde gelir ver
gisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı, bu maddede belirtilen hayat stan
dardı esasına tabidir. 

2. a) Hayat standardı temel gösterge tutarı; birinci sınıf tacirler ile serbest meslek erbabı 
için, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanan 16 yaşından büyük ve sanayi kesiminde 
çalışan işçiler için geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının 3 katı, ikinci sınıf tacirler 
için 2 katıdır. 

b) Ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının zarar beyanı da dahil olmak üzere, 
bu faaliyetleri ile ilgili olarak beyan edecekleri kazançları, temel gösterge tutarlarına hayat stan
dardı göstergelerine göre belirlenen ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak tutardan düşük ol
duğu takdirde, bu maddeye göre belirlenen tutar, vergi tarhına esas gelirin hesaplanmasında 
ilgili kazanç tutarı olarak dikkate alınır. 

c) Bir mükellefin aynı kazanç konusuna giren birden fazla faaliyetinin olması halinde te
mel gösterge tutarı bir defa, ayrı ayrı kazanç konusuna giren birden fazla faaliyetinin olması 
halinde temel gösterge tutarı herbir kazanç için ayrı ayrı dikkate alınır. 
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MADDE 6. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3239 sayılı Kanunla 
eklenen mükerrer 123 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yetki 

Mükerrer Madde 123. — 1.' Bu Kanunun; 13, 17, 21, 24 (3 numaralı bendi), ek 2 (4 nu
maralı bendi), 47, 53, 68 (10 numaralı bendi), mükerrer 80 (2, 3 ve 4 numaralı bentleri), 111 
ve 112 nci maddelerinde yer alan maktu had ve miktarların her birini ayrı ayrı veya topluca 
5 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2. Bakanlar Kurulu, 1 inci fıkrada yazılı yetkilerini kullanmadığı takdirde, her bir tak
vim yılında uygulanacak bu maktu had ve miktarlar, önceki yılda uygulanan maktu had ve 
miktarlara bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme ora
nında artış yapılmak suretiyle tespit edilir. 

3. Bu Kanunun, 103 üncü ve geçici 37 nci maddelerinde yer alan gelir dilimleri tutarları
nı, 86 ve 87 nci maddelerinde belirtilen hadlerle birlikte 3 katına kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

4. Bu maddeye göre, maktu had ve miktarların tespitinde 10 000 liraya kadar olan tutar
lar nazara alınmaz. 

MADDE 7. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 34, 
35, 36 ve 37 nci maddeler eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 34 — a) Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 46 nci mad
desi hükmü uyarınca yeniden tespit edilen miktarlara göre yeni takdirler yapılıncaya kadar, 
takdir komisyonlarınca takdir edilen ve uygulanmakta olan her bir dereceye ait götürü ticaret 
ve serbest meslek kazançlarına, her bir derecede yapılan artışlar oranında ilave yapılır. 

b) Kazançları 1990 yılında götürü usulde vergilendirilen mükelleflerden 31.12.1990 tari
hi itibariyle Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin bu Kanunla düzenlenen alış, satış 
ve hâsılat hadlerini aşmayanların, götürü usule tabi olmanın diğer şartlarını da taşımaları kay
dıyla, 1991 yılında da götürü usulde vergilendirilmelerine devam olunur." 

GEÇtCt MADDE 35 — 1) 1.1.1990 - 31.12.1999 tarihleri arasında, gerçek usulde gelir 
vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı, bu maddede belirtilen hayat stan
dardı esasına tabidir. 

2 - a) Hayat standardı temel gösterge tutarı; faaliyetin yapıldığı takvim yılı sonunda ge
çerli olan ve 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin 
yıllık brüt tutannın, birinci sınıf tacirler için 3,1 katı, ikinci sınıf tacirler için 1,8 katı, serbest 
meslek erbabı için de 2,8 katıdır. 

b) Ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının zarar beyanı da dahil olmak üze
re, bu faaliyetleri ile ilgili olarak beyan edecekleri kazançları, temel gösterge tutarlanna hayat 
standardı göstergelerine göre belirlenen ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak tutardan dü
şük olduğu takdirde, bu maddeye göre belirlenen tutar, vergi tarhına esas gelirin hesaplanma
sında ilgili kazanç tutan olarak dikkate alınır. 

c) Bir mükellefin aynı yılda ticarî ve meslekî faaliyette bulunması halinde, temel göster
ge tutarı her bir kazanç için ayrı ayrı uygulanır. 
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d) Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yer alan temel gösterge tutarları; 3030 sayılı Kanun 

uyarınca büyükşehir belediyesi olan illerin, büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulu
nan mükellefler için % 25 oranında artırılarak, kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyette bulu
nan mükelleflerde ise, birinci derecede öncelikli yörelerde % 50 oranında, ikinci derecede ön
celikli yörelerde % 40 oranında indirilerek dikkate alınır. 

e) Bu fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde yer alan temel gösterge tutarları; faaliyetin ifa 
edildiği yöreler itibariyle altın imalatı ve/veya altın ticareti ile uğraşanlar için % 50 oranında 
artırılarak uygulanır. 

f) Götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler de dahil olmak üzere, yeni işe başlayan 
mükelleflerde temel gösterge tutarı, işe başlanılan yılda mükellefin faaliyette bulunduğu yöre
de uygulanan temel gösterge tutarının yarısı olarak dikkate alınır. Bu tutar, mükellefin faali
yette bulunduğu yörede uygulanan 1 inci dereceye ait götürü safî kazanç tutarından daha dü
şük olamaz. 

g) Gelir Vergisi kanununun mükerrer 116 ncı maddesinde yer alan hayat standardı göster
ge tablosunun; 

— 1 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 2 000 000, 3 000 000 ve 5 000 000 lira, 
— 2 (b) numaralı bendindeki tutar 2 000 000 Lira, 
— 3 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 20 000 000 ve 4 000 000 lira, 
— 4 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 4 000 000 ve 20 000 000 lira, 
— 5 numaralı bendindeki tutar 4 000 000 Lira, 
— 6 numaralı bendindeki tutar 5 000 000 Lira, 
olarak uygulanır. 

Hayat standardı gösterge tutarları, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde % 50, 
kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde % 40 oranında indirilerek dikkate alınır. 

Hayat standardı gösterge tutarları aile reisi beyanları da dahil olmak üzere bir defa dikka
te alınır. 

3. Mükellefler, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait gelir vergisine tabi gelirleri (hami
line yazılı mevduatlardan ve menkul kıymetlerden elde edilen gelirler hariç) bulunduğunu bel
gelendirdikleri takdirde, temel gösterge tutarlarına isabet eden kısmı hariç olmak üzere, bu esasa 
göre yapılan tarhiyat, Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilir. Şu 
kadar ki mükellefler, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulanlar dahil olmak 
üzere, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından kendilerine ait emekli, maluliyet, dul 
ve yetim aylığı aldıklarını belgelendirdikleri takdirde, hayat standardı esasına göre yapılan tar-
hiyatın temel gösterge tutarının emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı tutarına isabet eden kıs
mı düzeltilir. 

4. Çiftçiler, noter vekilleri, geçici yetkili noter yardımcıları ile ruhsatlı dava vekilleri hak
kında hayat standardı esası uygulanmaz. 

5. Temel ve hayat standardı gösterge tutarlarını, önceki yılda uygulanan tutarlarının bir 
katını aşmamak kaydıyla 20 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu temel ve hayat standardı gösterge tutarlarını yeniden tespit etmediği tak
dirde, her bir yılda uygulanacak göstergeler tutarı, önceki yılda uygulanan tutarların Vergi Usul 
Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle tespit edilir. 
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Aynı veya ayrı neviden birden fazla işyerinde ticarî faaliyette bulunan mükellefin temel 

gösterge tutarına, birden sonraki her bir işyeri için temel gösterge tutarının % 50'si oranında 
ilave yapılır. 

Ticarî faaliyette bulunan adi ortaklıklar ile kolektif şirketlerde ortakların, komandit şir
ketlerde komandite ortakların bu ortaklık veya şirkete ilişkin temel gösterge tutan; ortakların 
birisi için temel gösterge tutarı, diğer ortakların her biri için temel gösterge tutarının % SO'si 
dikkate alınmak suretiyle tespit edilen toplam tutarın, ortaklık ve şirket mukavelelerinde yazılı 
hisse oranlarında, hisse oranları belli edilmemiş ise her bir ortağa eşit olarak ortak sayısına 
bölünmek suretiyle uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasında, adi ortaklıklara, kolektif, adi eshamlı komandit şirketlere 
ait işyerlerinin her biri, ortaklar bakımından ayrı ayrı işyeri hükmündedir. 

Bu maddenin uygulanmasında, komanditer ortaklar dikkate alınmaz. 

d) Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yer alan temel gösterge tutarları; 3030 sayılı Kanun 
uyarınca büyükşehir belediyesi olan illerin, büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulu
nan mükellefler için % 25 oranında artırılarak, kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyette bulu
nan mükelleflerde İse, birinci derecede öncelikli yörelerde % 50 oranında, ikinci derecede ön
celikli yörelerde °/o 40 oranında indirilerek dikkate alınır. 

e) Bu fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde yer alan temel gösterge tutarları; faaliyetin ifa 
edildiği yöreler itibariyle altın imalatı ve/veya altın ticareti ile uğraşanlar için % 50 oranında 
artırılarak uygulanır. 

0 Götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler de dahil olmak üzere, yeni işe başla
yan mükelleflerde temel gösterge tutarı, işe başlanılan yılda mükellefin faaliyette bulunduğu 
yörede uygulanan temel gösterge tutarının yarısı olarak dikkate alınır. Bu tutar, mükellefin fa
aliyette bulunduğu yörede uygulanan 1 inci dereceye ait götürü safi kazanç tutarından daha 
düşük olamaz. 

g) Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116 ncı maddesinde yer alan hayat standardı gös
terge tablosunun; 

— 1 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 2 000 000, 3 000 000 ve 5 000 000 lira, 

— 2 (b) numaralı bendindeki tutar 2 000 000 lira, 

— 3 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 20 000 000 ve 4 000 000 lira, 

— 4 numaralı bendindeki tutarlar sırasıyla 4 000 000 lira ve 20 000 000 lira, 

— 5 numaralı bendindeki tutar 4 000 000 lira, 

— 6 numaralı bendindeki tutar 5 000 000 lira, 
olarak uygulanır. 

Hayat standardı gösterge tutarları, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde % 50, 
kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde % 40 oranında indirilerek dikkate alınır. 

Hayat standardı gösterge tutarları aile reisi beyanları da dahil olmak üzere bir defa dikka
te alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 496) 



— 22 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

6. Bu maddenin yürürlükte olduğu tarihlerde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116 
ncı maddesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz. 

7. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye ve Güm
rük Bakanlığı yetkilidir." 
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3. Mükellefler, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait gelir vergisine tabi gelirleri (hami
line yazılı mevduatlardan ve menkul kıymetlerden elde edilen gelirler hariç) bulunduğunu bel
gelendirdikleri takdirde, temel gösterge tutarlarına isabet eden kısmı hariç olmak üzere, bu esasa 
göre yapılan tarhiyat, Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilir. Şu 
kadar ki mükellefler, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulanlar dahil olmak 
üzere, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından kendilerine ait emekli, maluliyet, dul 
ve yetim aylığı aldıklarını belgelendirdikleri takdirde, hayat standardı esasına göre yapılan tar-
hiyatın temel gösterge tutarının emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı tutarına isabet eden kıs
mı düzeltilir. 

4. Çiftçiler, noter vekilleri, geçici yetkili noter yardımcıları ile ruhsatlı dava vekilleri hak
kında hayat standardı esası uygulanmaz. 

5. Asgarî ücret tutarının değiştirilmediği yıllarda esas alınacak temel göstergeler tutarı, 
önceki yılda uygulanan temel göstergeler tutarına, faaliyetin yapıldığı yıla ilişkin olarak Vergi 
Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında ilave yapılmak suretiyle tespit 
edilir. 

Şu kadar ki, asgarî ücret tutarının değiştirildiği yıllarda, asgarî ücrete göre hesaplanan 
temel göstergeler tutarının, yukarıda yazılı esasa göre yeniden değerleme oranı dikkate alına
rak belirlenen temel gösterge tutarından daha düşük olması halinde, yukarıda yazılı esasa göre 
tespit edilen temel gösterge tutarları dikkate alınır. 

Bu maddenin 2 numaralı fıkrasının (g) bendinde yazılı, her bir yılda uygulanacak hayat 
standardı ilave göstergeler tutarları, temel göstergeler tutarında yapılan artışlar oranında artı
rılır. 

Hayat standardı temel ve ilave göstergelerinin tespitinde 100 000 liraya kadar olan tutarlar 
nazara alınmaz. 

6. Bu maddenin yürürlükte olduğu tarihlerde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116 
ncı maddesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz. 

7. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye ve Güm
rük Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 36 — a) Gelir Vergisi Kanununun; 
1) 13 üncü maddesinde yazılı 10 000 000 liralık tutar, 25 000 000 liraya, 
2) 17 nci maddesinde yazılı 60 000 liralık tutar, 600 000 liraya, 
3) 21 inci maddesinde yazılı 120 000 liralık tutar, 1 000 000 liraya, 
4) 24 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı 360 000 liralık tutar 500 000 liraya, 
5) 31 inci maddesinde yazılı günlük 200 liralık tutar 1 200 liraya, aylık 6 000 liralık tutar 

36 000 liraya, yıllık 72 000 liralık tutar 432 000 liraya, 
6) Ek 2 nci maddesinin 4 numaralı bendinde yazılı 40 000 000 liralık tutar 1 000 000 000 

liraya, 20 000 000 liralık tutar 250 000 000 liraya, 4 000 000 liralık tutar 100 000 000 liraya, 
7) 47 nci maddesinde yazılı 700 000 liralık tutar, 7 000 000 liraya, 48 000 liralık tutar 

1 000 000 liraya, 
8) 53 üncü maddesinde yazılı 4 000 000 liralık tutarlar, 50 000 000 liraya, 
9) 68 inci maddesinin 10 numaralı bendinde yer alan 20 000 liralık tutar, 90 000 liraya, 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 8. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 18. — Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayri-
menkullerinin 1990, 1991 ve 1992 yıllarında satışından doğan kazançların tamamının satışın 
yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilmesi, anonim şirketler yönünden sermaye artırımı 
nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması ve en geç altı ay-içinde borsaya kote 
ettirilmesi şartıyla sermayeye eklenen bu kazançlar, Kurumlar Vergisinden müstesnadır. Şu ka
dar ki, vadeli satış nedeniyle kazancın tamamının aynı yıl içinde ödenmiş sermayeye dönüştü-
rülememesi halinde ödenen nakdî sermaye kadar istisnadan yararlanılır ve bu satıştan doğan 
kazanca ulaşıncaya kadar her yıl ödenen nakdî sermaye kurum kazancından indirilir. 1992 yı
lından sonra yapılacak tahsilatların sermayeye ilavesi halinde bu hüküm uygulanmaz. 
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10) Mükerrer 80 inci maddesinin 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde yazılı 100 000 liralık tutar
lar, 200 000 liraya, 

11) 86 ve 87 nci maddelerinde yazılı 9 000 000 liralık tutarlar 36 000 000 liraya, 
12) 111 ve 112 nci maddelerinde yazılı 10 000 liralık tutarlar, 100 000 liraya, 
yükseltilmiştir. 
b) Bu maddenin (a) fıkrasının 1,3, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan hükümler, mü

kelleflerin 1990 yılı gelirleri için de uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 37 — 1) 1.1.1991-31.12.2000 tarihleri arasında, münhasıran kalkınma
da öncelikli yörelerde sürekli olarak fiilen çalışan ve ücret gdirinin tamamını bu yörelerde elde 
eden hizmet erbabının ücretleri için aşağıdaki vergi tarifeleri uygulanır. 

2) Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde çalışan hizmet erbabının ücretleri; 
48 000 000 liraya kadar °/o 20, 
48 000 000 liradan fazlasının 48 000 000 lirası için 9 600 000 lira, fazlası % 30, nispetin

de vergilendirilir. 
3) Kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde çalışan hizmet erbabının ücretleri; 
12 000 000 liraya kadar °7o 20, 
24 000 000 liranın 12 000 000 lirası için 2 400 000 lira, fazlası <7o 25, 
48 000 000 liranın 24 000 000 lirası için 5 400 000 lira, fazlası % 30, 
96 000 000 liranın 48 000 000 lirası için 12 600 000 lira, fazlası °7o 35, 
96 000 000 liradan fazlasının 96 000 000 lirası için 29 400 000 lira 
fazlası % 40, 
nispetinde vergilendirilir. 
4) Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde çalışan hizmet erbabının aynı zaman

da veya biribirini takip eden vergilendirme dönemlerinde, kalkınmada ikinci derecede öncelik
li yörelerde de çalışması halinde, bu hizmet erbabının ücretlerine, bu maddenin 3 numaralı fık
rasında yer alan vergi tarifesi uygulanır. 

5) 1 numaralı fıkra kapsamına giren hizmet erbabından, ücretlerini verdikleri yıllık be
yannamede toplanmak zorunda olanlar hakkında, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü madde
sinde yer alan vergi tarifesi uygulanır. 

Şu kadar ki, kalkınmada öncelikli yörelerdeki yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda 
olduğu geliri, münhasıran ücretten ibaret olan hizmet erbabının; elde ettiği ücret geliri için bu 
maddede yazılı vergi tarifesi uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 8. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 
18 ve 19 uncu maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 18. — Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayri-
menkullerinin 1990, 1991 ve 1992 yıllarında satışından doğan kazançların tamamının satışın 
yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilmesi, anonim şirketler yönünden sermaye artırımı 
nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması ve en geç altı ay içinde borsaya kote 
ettirilmesi şartıyla sermayeye eklenen bu kazançlar, Kurumlar Vergisinden müstesnadır. Şu ka-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 496) 



— 26 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu kazançların sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz ve sermayeye ilave edilen kazanç
lar Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifata tabi tutulmaz. 

Şu kadar ki, menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğraşan kurumların,bu amaçla 
ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışın
dadır. 

Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir surette işletmeden çekilmesi 
veya işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler, 
ortağın sahip olabileceği en fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın istisnadan yararlanırlar. An
cak iştirak hisseleriyle gayrimenkullerin satışından doğan kazanç sermayeye eklenmeyerek özel 
bir fon hesabında gösterilir ve hiç bir şekilde ortaklara dağıtılmaz, kooperatifin amaçlarının 
gerçekleştirilmesinde kullanılır. 

Bu maddenin uygulanması dolayısıyla borsaya kote ettirilecek hisse senetleri için, hisse 
senetlerini çıkaran şirketin kârlılığı aranmaz. Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin 
bu suretle gerçekleştirilecek sermaye artırımına aykırı hükümleri uygulanmaz." 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Ue tlgUi Değişiklik 

MADDE 9. — 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa 3239 sayılı Kanunla 
eklenen ve 3505 sayılı Kanunla değişik mükerrer 30 uncu maddede yer alan "...yirmi katına..." 
ifadesi "...ikiyüz katma..." şeklinde, "...yirmi katından..." ifadesi de "...iki yüz katından..." 
şeklinde değiştirilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
492 Sayılı Harçlar Kanunu İle İlgili Değişiklikler 

MADDE 10. - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 43 üncü maddesinin 
nuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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dar ki, vadeli satış nedeniyle kazancın tamamının aynı yıl içinde ödenmiş sermayeye dönüştü-
rülememesi halinde ödenen nakdî sermaye kadar istisnadan yararlanılır ve bu satıştan doğan 
kazanca ulaşıncaya kadar her yıl ödenen nakdî sermaye kurum kazancından indirilir. 1992 yı
lından sonra yapılacak tahsilatların sermayeye ilavesi halinde bu hüküm uygulanmaz. 

Bu kazançların sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz ve sermayeye ilave edilen kazanç
lar Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifata tabi tutulmaz. 

Şu kadar ki, menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğraşan kurumların, bu amaçla 
ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışın
dadır. 

Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir surette işletmeden çekilmesi 
veya işletmelerin tasfiyesi halinde.bu kazançlar o yılın kazana sayılarak vergiye tabi tutulur. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler, 
ortağın sahip olabileceği en fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın istisnadan yararlanırlar. An
cak iştirak hisseleriyle gayrimenkullerin satışından doğan kazanç sermayeye eklenmeyerek özel 
bir fon hesabında gösterilir ve hiç bir şekilde ortaklara dağıtılmaz, kooperatifin amaçlarının 
gerçekleştirilmesinde kullanılır. 

Bu maddenin uygulanması dolayısıyla borsaya kote ettirilercek hisse senetleri için, hisse 
senetlerini çıkaran şirketin kârlılığı aranmaz. Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin 
bu suretle gerçekleştirilecek sermaye artırımına aykırı hükümleri uygulanmaz. 

GEÇtCt MADDE 19. — 1.1.1991 - 31.12.2000 tarihleri arasında, münhasıran kalkınmada 
öncelikli yörelerde faaliyet gösteren ve kanunî ve iş merkezleri bu yörelerde bulunan ayrı tüzel 
kişiliğe sahip imalatçı kurumların, bu faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları, kalkınmada 
birinci derecede öncelikli yörelerde % 20, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde ise 
°/o 30 oranında Kurumlar Vergisine tabi tutulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile tlgUi Değişiklik 

MADDE 9. — 1.7.1964 gün ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (Maktu ve nispî vergilerin asgarî 
ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar Ba
kanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların, Vergi Usul Kanunu uyarınca 1990 
yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutar
ların toplamı kadar artırılmıştır. Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda 
uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen 
hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle 
hesaplanan vergi miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

492 Sayılı Harçlar Kanunu ile tlgiU Değişiklikler 

MADDE 10. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 43 üncü maddesinin so
nuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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"Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; 
işleme konu olan taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasü
rans Şirketleri Birliğince tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigorta
sına esas değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince düzenle
nen listelerde yer almayan eski model taşıtların asgarî değeri; o taşıtların listede yer alan en 
eski modelleri için belirlenen değerinden, her model yılı için % 10 indirim yapılmak suretiyle 
tespit edilir. Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri, emsali taşıtların de
ğerlerinden aşağı olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca belirlenir." 

MADDE 11. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa 3239 sayılı Kanunla ekle
nen, 3418 ve 3505 sayılı Kanunlarla değişik mükerrer 138 inci maddede yer alan "...yirmi katı
na..;" ifadesi "...ikiyüz katına..." şeklinde, "...yirmi katından..." ifadesi de "...ikiyüz katın
dan..." şeklinde değiştirilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 12. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 49 uncu maddesi 

ile 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 40 inci maddesinin 4 numaralı bent hük
mü yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; işle
me konu olan taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliğince tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas 
değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince düzenlenen liste
lerde yer almayan eski model taşıtların asgarî değeri; o taşıtların listede yer alan en eski model
leri için belirlenen değerinden, her model yılı için •% 10 indirim yapılmak suretiyle tespit edilir. 
Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri, emsali taşıtların değerlerinden 
aşağı olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca belirlenir. 

MADDE 11. — 2.7.1964 gün ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükerrer Madde 138. — Bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (Maktu ve 
nispî harçların asgarîye azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların Vergi Usul Ka
nunu uyarınca 1990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak sure
tiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır. 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu 
ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan 
olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 

Bu suretle hesaplanan harç miktarlarında 100 lira kesirleri nazara alınmaz. 

ALTINCI BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 12. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 49 uncu maddesi 

ile 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 40 mcı maddesinin 4 numaralı bent hük
mü yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her 
bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 1 000 000 lirayı, yıllık 
beyanname üzerinden tarh olunan vergilerde ise 5 000 000 lirayı aşmayan (Amme alacağı aslı
na dönüşen miktarlar dahil) ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itiba
riyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktarı 1 000 000 
lirayı (Yıllık beyannamelere ilişkin olarak 5 000 000 lirayı) aşmayan vergilerin; katma değer vergisi 
ile tevkif suretiyle alınan gelir vergisinde % 50, diğer vergilerde ise % 30 fazlasıyla ve ihtilaf 
yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.12.1990 tarihi sonuna kadar öden
mesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları
nın tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve 
vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her 
vergi türü itibariyle miktarı 1 000 000 (Yıllık beyannamelere ilişkin olarak 5 000 000) lirayı aş
mayan gecikme zammı, gecikme faizi ve —-".i cezalarının <ft 30'unun (katma değer vergisi ve 
tevkif suretiyle alman gelir vergisinde % Sü'sinin) 31.12.1990 tarihi sonuna kadar ödenmesi 
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Yürürlük 
MADDE 13. — Bu Kanunun; 
a) 7 nci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 35 inci madde 1.1.1990 

tarihinden geçerli olmak üzere, 
b) 8 inci maddesi 5.9.1990 tarihinden geçerli olmak üzere, 
c) 3, 4, 5, 10 ve 12 nci maddeleri 1.1.1991 tarihinde, 
d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 

Y Akbukıt 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M, Keçeciler 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 

M. Taşar 

Devlet Bakanı 
H: Ör üç 

Millî Savunma Bakanı 
H. H. Doğan 

Dışişleri Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı V. 
E. Konukman 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K Zeybek 
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Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı V. 
K. inan 

Devlet Bakanı 
/. Özarslan 

Devlet Bakanı 
I.Özdemir 

Devlet Bakanı V. 
/. Özarslan 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
tçişleri Bakanı 

A, Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. Altmkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Titncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 

F. Kurt 
Turizm Bakanı 

/. Aküzüm 
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halinde, kalan % 70'inin (katma değer vergisi ve tevkif suretiyle alınan gelir vergisinde % 50'sinin) 
tahsilinden vazgeçilir. 

Yıllık beyanname üzerinden tarh olunan vergilerden 5 000 000 lirayı aşan miktarların sa
dece 5 000 000 liralık kısmı hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirle
nir. 

Yürürlük 
MADDE 13. — Bu Kanunun; 
a) 7 nci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 35 inci maddesi 1.1.1990 

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 8 inci maddesiyle S422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 18 inci madde

si 5.9.1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) 1,2, 3,4, 6,9,10,11 ve 12 nci maddeleri ile S inci maddesi 1.1.1991 tarihinden itibaren 

elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, 7 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ek
lenen geçici 34, 36 ve 37 nci maddeleri ve 8 inci maddesiyle S422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nuna eklenen geçici 19 uncu maddesi 1.1.1991 tarihinde, 

d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 

• 
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