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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Başkanlıkça, tüketiciyi korumak ve kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun, Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerini tamamlamak için toplanacakları gün, saat ve 
yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

İran'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığı
na TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi; 

Komisyon üyeliğine ismi sehven bildirilen istanbul Milletvekili tsmail Cem'in, Plan ve Bütçe 
Komisyonu; 

Adana Milletvekili Timurçin Savaş'ın da, seçilmiş bulunduğu İçişleri Komisyonu, 
Üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri; 
(10/3), (10/4), (10/5 ve 8), (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonları Geçici 

Başkanlıklarının Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerine ilişkin tezkereleri; 

Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı sorunları araş
tırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla (10/24), 

Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 31 arkadaşının, kamu personelinin içinde bu
lundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla (10/25), 

Birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Meclis araştırması önergelerinin gündemde yerlerini alacağı, öngörüşmelerinin, sırasında 
yapılacağı açıklandı. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, 
anılan anlaşmada ülkemizin muhatabı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin hukukî 
varlığının sona ermiş bulunması dolayısıyla geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; 
Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarının Hükümete geri verildiği bildirildi. 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin İçtüzü
ğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin, teklif sahibi İstanbul Mil
letvekili Halil Orhan Ergüder'in önergesinin yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmediği 
açıklandı. 

30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 89/14657 Sayılı Kararda imzası bulunan Bakanlar ile 
eski Başbakan Yıldırım Akbülut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin Örüç hakla
rında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin (9/1) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi 
üzerinde yapılacak görüşmelerde konuşma sürelerinin 20'şer dakika olmasına ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi; 
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Batı Avrupa Birliği Asamblesi Savunma Komisyonunun 3 - 5 Mart 1992 tarihleri arasında 
Viyana'da yapacağı toplantıya TBMM'yi temsilen savunma konularında uzman ve İngilizce 
veya Fransızca dillerinden birisini bilen bir milletvekilinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi; 

izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşının; 30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 
89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara fazla ve haksız ödemeler yapıl
masına neden oldukları, dolayısıyla devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz 
konusu kararda imzaları bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık. 
ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/1) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, Meclis soruşturması açılması, 

Soruşturmanın, siyasî parti gruplarının güçleri oranında verebilecekleri üye sayısının 3 katı 
olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 
15 kişilik komisyonca yürütülmesi ve, 

Komisyonun iki aylık çalışma süresinin ad çekme tarihinden itibaren başlaması; 
Kabul edildi. 
19 Şubat 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.32'de son verildi. 

Fehmi Istklar 
Başkanvekili 

Halil Çulhaoğlu Ali Günaydtn 
İzmir Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

19.. 2 . 1992 Çarşamba 

Tasarı . 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dqstluk ve İşbirliği Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/349) (Dışişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 18.2.1992) 

Teklifler 

1. — Van Milletvekilleri Nadir Kartal ile Mustafa Kaçmaz'ın; Bir İl Üç İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/186) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 14.2.1992) 

2. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 13 Arkadaşının; 28.3.1983 Tarihli ve 2809 
Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/187) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1992) 

3. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın; 6831 Sayılı Orman Kanununun 12 nci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/188) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1992) 
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4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; 15.7.1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport 
Kanununun İki Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/189) (İçişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1992) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Kanun ta

sarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 17.2.1992) 

2. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin hayalî ihra
cat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) (Baş
kanlığa geliş tarihi :18.2.1992) 

3. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (Tügsaş) ihalesinin şartname hükümlerine uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.2.1992) 

4. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan TÜGSAŞ'ın 
gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/164) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1992) 

6. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekiminin görev
den alınmasının nedenlerine, ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 18.2.1992) 

7. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane masrafları
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1992) 

8. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Müdürünün 
hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/167) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.2.1992) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun; Diyarbakır - Lice depremin
den sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1992) 

10. —- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır tli Dicle İlçe
sinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişldn Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/169) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1992) 

11. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu orman enva
linin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.2.1992) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Bakanlık bünyesinde yapılan atamalara iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/60) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1992) 
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2. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bir bakanın eşine ait olan butiğe ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/61) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1992) 

Genel Görülme Önergesi 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize yönelik 
son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.2.1992) 

Gensoru Önergeleri 

/ 1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 
beyan ve icraatlarıyla aileyi tahrip ettiği ve korunmaya muhtaç çocuklar için tahsis edilen para
ları kanunlara aykırı olarak şahsî çıkarları için harcadığı iddialarıyla Devlet Bakanı Güler İleri 
hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi (11/1) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1992) 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar ve 24 arkadaşının, beyan ve icraatla
rıyla aileyi tahrip ettiği ve korunmaya muhtaç çocuklar için tahsis edilen paraları amaç dışı 
şahsî çıkarları için harcadığı iddialarıyla Devlet Bakam Güler İleri hakkında Anayasanın 99 
uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/2) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.2.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşimini açıyorum. 

III.— YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 
1. -—Başbakan Süleyman Demirel'in, Amerika Birleşik Devletlerineyaptığt resmî ziyaret». ,.$kin 

gündem dışı açıklaması ve Ankara Milletvekili M. Wıbi Dinçerler, Samsun Milletvekili irfan Demiralp, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltütk ve içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'tn grupları adına ko-
nusmakrt 

BAŞKAN — Amerika Birleşik Devletleri gezisi hakkında bilgi vermek üzere, Başbakan 
Sayın Süleyman Demirel'e gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Başbakan. (DYP sıralarından ayakta alkışlar, SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Mühim saydığımız dış temaslardan sonra, Yüksek Heyetinize bu temaslarla ilgili olarak 
bilgi vermeyi âdet haline getirmişizdir; bu, bizim, Hükümet etme ve idare etme anlayışımızın 
bir tabiî sonucudur. Hükümet tarafından verilen izahattan sonra, Tüzüğümüz gereğince, grup
lara söz hakkı doğmakta, böylece, bu yapılan gezinin hemen arkasından, sıcağı sıcağına, Mec
lisimizin reaksiyonlarını almak imkânını bulmaktayız. Bu reaksiyonlardan yararlandığımızı ve 
yine, ülkemiz için yapmakta olduğumuz her şeyi, doğru yapalım diye çırpınan bir Hükümet 
olarak, muhalefetimizin katkılarından ziyadesiyle memnun olduğumuzu sözlerime ilave etmek 
istiyorum. 

Bu gezi, Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı George Bush'un daveti üzerine ya
pılmış bir resmî gezidir. Gezi, 10 Şubatla 15 Şubat tarihleri arasında yapılmıştır; yani, üzerin
den henüz iki gün geçmiştir. Bu geziye, benimle birlikte Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin 
ve Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar, üst düzey yöneticiler, basınımızın pek çok mensubu ve 
işadamları da katılmışlardır. 
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11 Şubat tarihinde, Beyaz Sarayda, Başkan Bush ile bir araya gelerek başladığımız temas
lar, daha sonra heyetler halinde görüşmeler haline dönüşmüş; görüşmelere, Başkan Bush tara
fından düzenlenen çalışma yemeğinde de devam edilmiştir. 

Görüşmelere geçilmeden önce mutat işler yapıldıktan sonra, bu mutat işlerin yapılması 
esnasında, Sayın Bush, bizi, Amerika Birleşik Devletlerinde ağırlamaktan duyduğu memnuni
yeti ifadeyle, ziyaretin Türk - Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine yeni bir biçim kazandıra
cağını, Hükümetimize ve bizimle olan münasebetlere büyük değer verdiğini; Hükümetimizin, 
kendisinin ve yönetiminin işbirliğini haiz olacağını söylemiştir. Başkan Bush, Beyaz Saraydaki 
resmî görüşmeleri müteakip yaptığı açıklamada ise, Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'yi 
bir dost ve ortak olarak gördüğünü vurgulamış, Türkiye'nin bölgesinde oynadığı role değine
rek, Sovyetler Birliğinin çökmesiyle kurulan Cumhuriyetlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında 
işbirliğimizin önemini belirtmiştir. 

11 ve 12 Şubat tarihlerinde, Başkan Yardımcısı Quayle, Ticaret Temsilcisi Carla HıIIs, Sa
vunma Bakan Vekili Donald Atvvood, Hazine Bakanı Brady, Genelkurmay Başkam General 
Povvell ve CIA Direktörü Robert Gates ile görüştüm. Kongre üyeleri, basın-yayın kuruluşları, 
televizyon ve radyo temsilcileri, iş çevreleri dahil, Amerikan toplumunun çeşitli kesimleriyle 
temaslarda bulundum. Washington'da Dünya Bankası ve IMF Başkanvekillerini kabul ettim. 
Nevv York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali ile bir görüşme yaptım. 

Washington ve New York'ta bulunduğum sırada, Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan 
Türk Vatandaşları, Türk asilli Amerikalılar ve diğer soydaşlarımızla görüştüm. Türk - Ameri
kan Dernekleri Kurulu, Türk - Amerikan Dostluk Konseyi ile Türk Amerikan Dernekleri Fe
derasyonu tarafından düzenlenen yemeklere katıldım ve konuşmalar yaptım. 

Görüşme ve konuşmalarımda, ülkemizde iki ana siyasî akımın bir araya gelerek, halkın 
yarısından fazlasının desteğinden güç alan bir koalisyon Hükümeti kurmuş olduğumuzu, böy
lece, sağlanan geniş tabanlı demokratik mutabakat zemininde hızlı bir demokratikleşme ve in
san hakları programının yürürlüğe konulduğunu, Türkiye'nin dünya ile bütünleşmeye ve de
mokrasi içinde antienflasyonist bir serbest piyasa ekonomisini bütün kurum ve kurallarıyla 
işletmeye kararlı olduğunu; özelleştirmenin ve devletin ekonomide sosyal niteliğini yitirmeden 
küçülmesinin amaçlandığını, bu konuda, ülkemizde sağlam bir toplumsal uzlaşı bulunduğunu 
vurguladım. Türkiye'nin, maceradan uzak, barışçı, diyaloga açık, istikrar ve güvenden yana 
olan dış politikasının devam edeceğini; oluşum halindeki yeni bir Avrupa ve yeni bir dünya 
düzeninin bize yüklediği sorumlulukların gereğini yerine getirmek için elindeki imkânları kul
lanacağını bildirdim. Nüfusunun yüzde 99,9'u Müslüman olan Türkiye'nin, laik, kanun hâki
miyetine ve insan haklarına saygılı, demokratik ve piyasa ekonomisine bağlı bir toplum mode
linin Islamla bağdaşamayacağı gibi önyargıları tekzip eden somut bir örnek teşkil ettiğini de 
anlattım. 

Ziyaretim ve verdiğim mesajlar, Amerikan basın organlarında ve televizyon istasyonların
da yankı bulmuş, Washington Post ve Nevv York Times gibi, Amerika Birleşik Devletleri ka
muoyu üzerinde büyük ağırlığa sahip bulunan gazeteler, Türkiye'nin sözü dinlenir bir güç ol
duğu, Adriyatik'ten Çin sınırına kadar uzanan geniş bir coğrafi alanda siyasî ve ekonomik açı
lardan cazibe odağı bir model ülke olarak görüldüğü görüşünü işleyen haber ve makaleler ya
yımlanmışlardır. 

- 1 3 1 — 



T.B.M.M. B : 38 19 . 2 . 1992 0 : 1 

Başkan Bush ve Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin diğer yetkilileriyle yaptığımız gö
rüşmelerde, Sovyetler birliğinin çökmesi sonucu ortaya çıkan gelişmeler, bu çerçevede bağım
sız devletler topluluğunu oluşturan yeni cumhuriyetlerin, özellikle Türk Cumhuriyetlerinin ulus
lararası toplumla siyasî ve ekonomik yönden bütünleşmeleri, bu yönde karşılaşılan güçlükler, 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletlerinin bu alanda yapabilecekleri işbirliği, Azerbaycan ile 
Ermenistan arasındaki ihtilafın barışçı yöntemlerle çözüme kavuşturulması için dengeli ve ta
rafsız davranılması, Irak'taki sorunlar ve Irak'a uygulanan yaptırımlar, Balkanlar ve özellikle 
Yugoslavya'daki gelişmeler ve uluslararası terörizm gibi çeşitli konularda görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. • * 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir saniyenizi rica edeyim efendim. 

fi) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Parlamento 

Heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisin
den Sayın Salih Coşar Başkanlığında bir Parlamento Heyeti, şu anda Genel Kurulumuzu onur
landırmıştır; kendilerine Yüce Heyetiniz adına hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
1. —Başbakan Süleyman Demirel'in, Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî ziyarete ilişkin 

gündem dışı açıklaması ve Ankara Milletvekili M. Wıbi Dinçerler, Samsun Milletvekili irfan Demiralp, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve içel Milletvekili Aydtn Güven Gürkan'ın, grupları adına ko
nuşmaları (Devam) . 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Burada, Azerbaycan ile Ermenis

tan arasındaki ihtilafın, bizim bölgemizde, dikkat edilmezse, çok zor birtakım durumlar hâsıl 
edebileceği ve Ortadoğu'da yeni bir İsrail'in meydana gelebileceği vurgulanmıştır. Şayet, Er
menistan, Amerika'daki seçim dolayısıyla, etnik birtakım grupların baskısıyla veya başka se
beplerle Amerika'dan veya bilinen sebeplerle, Avrupa'dan şu veya bu şekilde yüz bulursa veya 
şu veya bu şekilde destek bulursa, uzlaşmaz bir tavır takınırsa, bir Azerbaycan - Ermenistan 
sıcak ihtilafı kaçınılmaz hale gelir; yani savaş meydana gelir. Bunun ise, Türkiye dahil bütün 
Türkî Cumhuriyetlerin hepsini çok rahatsız edeceğini herkes bilmelidir. Onun içindir ki, Er
menistan'la, Azerbaycan'la dünya temas halinde bulunurken, eşit mesafeyi muhafaza etmeli
dir. Türkiye, Ermenistan'la, Azerbaycan'la olan münasebetlerinde fevkalade dikkatlidir ve Tür
kiye, bu iki komşu ülke arasında bir ihtilaf çıkmamasında yardımcı ve yararlı olmak kanaatin
dedir. Bu itibarla da, yardımcı ve yararlı olabilecek şekilde itibarını korumaya çalışıyor. Binae
naleyh, bu gezinin en önemli taraflarından birisi, bu ikazın her zeminde yapılmış olmasıdır; 
cumhurbaşkanından başlayarak bütün medyaya kadar. Benim söylediğim şeylerin çoğu da med
yada yer almıştır. 

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini oluşturan coğrafi alanda ortaya çıkan yeni 
bağımsız devletlerin, içinde bulundukları geçiş döneminde karşılaştıkları güçlüklerin aşılma
sında ve dünya ile bütünleşmelerinde bu ülkelere yapılacak yardıma ilişkin Türk - Amerikan 
işbirliğinin muhtemel çerçevesi hususunda bazı düşüncelerimizi, yazılı olarak, Başkan Bush'a 
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verdik; bu işbirliğine Japonya ve Avrupa ülkelerinin de katılmasının gerekli ve yararlı olacağını 
belirttik. Japonya'nın bu konudaki ilgi ve isteğinin daha önce bize iletildiğini de söyledik. Was
hington Büyükelçimiz, Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri nezdinde bu konuyu izlemekte
dir. Cumhuriyetlerin acil yardım ihtiyaçlarının karşılanması, cumhuriyetlere orta ve uzun va
deli teknik yardım yapılması, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimizde gerçek ortaklık iliş
kisine dayanan yeni bir alan açmaktadır. 

Burada bir hususu belirtmem gerekir : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin çökme
sinden sonra meydana gelen yeni cumhuriyetlerin -bunların içerisine Rusya Federasyonu, Uk
rayna ve Beyaz Rusya da dahildir- hiçbirisinde, halk, "sizi demokrasiye götüreceğiz, size insan 
hakları getireceğiz" sözünü anlayacak bilince sahip değildir. Bu ülkelere demokrasiyi ve insan 
haklarını anlatmakta müşkülat vardır. Bu ülkelerin halkı, şayet ekonomik sıkıntılar içerisinde 
ise, günlük hayatı sıkıntı içinde isej bunları anlamakta müşkülat çekecektir. Binaenaleyh, bu 
ülkelerde eğer rahatsızlık olursa, bu ülkelerde istikrarsızlık olursa, bu ülkelerde kargaşa olur
sa, dünyanın bu bölgesinde istikrarsızlık olacaktır. Bunun da nereye varacağı belli olmaz. 

Batılının elinden demokrasiyi alamazsınız. Ekmeğini alırsınız... Çünkü, o, ekmeğinin de
mokrasiden geldiğini bilir, eğer demokrasi elinde kalırsa, ekmeği sonra yine alabileceğini bilir. 
Yetmiş sene komünist idaresinde, totaliteryen bir idarede yaşamış insana demokrasiyi satamaz
sınız; ama ekmeğini elinden aldığınız takdirde demokrasi filan dinlemeyecektir, 

Onun içindir ki, oralardaki güncel rahatsızlıkların sonradan büyük istikrarsızlıklar mey
dana getirebileceğini herkes bilmelidir. Bu istikrarsızlıkların sonunda, bu cumhuriyetlerde ya 
iç sıkıntılar, iç çatışmalar yahut birbiriyle çatışmalar veyahut da, henüz, Kızıl Ordunun, eski 
Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetlerinin -ki, bugün bütün gücüyle ayaktadır- kimin elinde bulu
nacağı henüz belli değilken ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile bu cumhuriyetlerin arasındaki 
münasebetlerin nasıl tayin edileceği belli değilken; eğer buralarda kargaşa çıkarsa, bir süre sonra, 
buralarda, -komünist rejim gitmiştir; ama- Komünist rejimin yerini başka çeşit rejimlerin ala
bileceğinden de endişe edilmesi lazımdır. Daha doğrusu, yeniden, bazı cumhuriyetlerin, "işte 
burada kargaşa çıktı" deyip eski Rusya'yı canlandıracak birtakım heveslere kapılabileceği ihti
malini bütün dünya göz önünde tutuyor. 

öyle ise, bu ülkelerdeki istikrar sadece bir insanî sınırda değildir; demokrasiyi eğer ayakta 
yutmak istiyorsak, demokrasinin buralara gelmesini istiyorsak, bu ülkelere mutlaka el uzatıl
ması, demokrasi liderliği yapan bütün ülkelerin olduğu gibi, Avrupa'nın da, Japonya'nın da, 
Türkiye'nin de bir nevi borcu vaziyetindedir. Bu husus da yine iyi vurgulanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin, Orta Asya Cumhuriyetlerinin uluslararası topluma enteg
rasyonunun kolaylaştırılması yönünde Türkiye ile aynı görüşleri paylaştığını memnuniyetle tes
pit etmiş bulunuyoruz. Yani, bu görüşler nedir derseniz, bu söylediğim sözlerdir. 

Görüşmelerde, Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusu da tarafımızdan açılmıştır. Bu çer
çevede, Başkan Bush'a, Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'le Davos'ta yaptığımız görüş
me hakkında bilgi verilmiştir. Kıbrıs konusunda adil ve sağlıklı bir çözüm bulunması -ancak 
kalıcı çözüm böyle olur- bu maksatla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet görevinin 

' desteklenmesi ve böylece bir anlaşma doğrultusunda taraflara gereken teşvikin sağlanması hu
susunda görüş birliği içinde bulunduğumuzu saptadım. 
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Bu konuyu biraz açmak istiyorum; eğer, bir çözüm zorlanırsa ve şu veya bu biçimde, bir 
zorlama çözüm kabullenilmesi gibi bir mecburiyetle İcarşı karşıya kalınırsa, bunun çok kısa 
ömürlü olacağını, buradan çıkacak ihtilaflarınsa, bölgede, huzuru, sükûnu tehdit edeceğini 
açıklığıyla anlattık; yani, demek istedik ki : "Kıbrıs'ta iki toplum değil iki millet vardır; Kıb
rıs'ta azınlık yoktur. Bu iki milletten birisi Türk Milletidir, birisi de Yunan Milletidir, Rum 
Milletidir ve şimdi, bu milletlerden birisi Ada'nın güneyinde, birisi Ada'nın kuzeyinde yaşa
maktadır; onsekiz senedir de, Ada'da kan dökülmesi diye bir olay söz konusu değildir; çünkü, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ada'da sulhu, sükûnu sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin as
keri orada istilacı değildir, ve eğer bugün kan dökülmüyorsa, bu, Birleşmiş Milletlerin gücünün 
eseri değildir, Türkiye Cumhuriyetinin eseridir. Binaenaleyh, Türkiye Cumhuriyeti bu masraf
lara katlanarak, bu barışı sağlamaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyetini iyi anlamanız la
zım ve Kıbrıs'taki Türk halkının durumunu iyi anlamanız lazım; bu halkın istediği şey, insan 
gibi yaşamaktır. Daha evvel kurulmuş olan cumhuriyeti yıkan biz değiliz. Daha evvel kurul
muş olan cumhuriyet yılalmıştır. Kıbrıs Devleti vardır; ama kimdir bu?.. Eğer bu olaya, Güney 
Kıbrıs'taki devlettir diye bakarsanız, yanlıştır; çünkü artık o yoktur. Ada'nın "tümünün devleti, 
bugünkü Rum Devletidir diye baktığınız takdirde, çözüm bulunamaz, öyleyse, oradaki Türk 
varlığını kabul edeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, ne kadar talihsizliktir ki, fevkalade haklı olduğumuz birçok konu
larda, gerek Avrupa'nın, gerek Amerika'nın kafasında fevkalade yanlış izlenimler vardır. "Mır" 
demiyorum, "tespit ettim" demiyorum, bildiğimiz şeylerdir; yani, biz ne kadar söylesek, adamlar 
dinleyip dinleyip bir şey söylüyorlar; ki, hiçbir şey anlamadıkları çıkıyor meydana. 

Kıbrıs meselesindeki durum öyledir; yani ne kadar haklılığımızı söylesek, bizi peşinen haksız 
kabul etmiş adamlar; ama öyle kabul ettiyse, teslim olalım, kurtulalım gibi bir politikayı da 
takip edemeyiz. Doğrudur takip edilen politika ve o politikayı takip etmeye devam edeceğiz. 
Yaptığımız şey barışçı... 

Bizim, Yunanistanla Davos'ta yaptığımız şey, gelin, hangi sebepten olursa olsun, iki kom
şu ülke hasmane tavır takınmayalım birbirimize, dostane bir tavır takınalım ve bu sorunları 
da halletmeye böylece çalışalım, bir de böyle deneyelim anlayışıyladır. Bu mesele Birleşmiş Mil
letlerin zeminindedir, bunu niye ben sizinle konuşayım yahut siz niye benimle konuşasınız veya 
başka birisi niye benimle konuşsun? Bizim yapacağımız şey, bu işin çözümüne destek vermek
tir. Bu işin çözümüne iyi niyetle destek veririz; yalnız, herkesin şunu iyi bilmesi lazım ki, bu 
çözüm, aldatmaya, zorlamaya dayanmaz; çünkü, öyle bir çözüm uzun ömürlü olmaz. Uzun 
ömürlü olmadığı takdirde, bugün, yan yana dostane yaşamak isteyen iki devlet, sorunlarını 
dostane yollarla çözmeye çalışan iki devlet -hiç olmazsa bu irade, her iki tarafça beyan edilmiştir-
yarın Kıbrıs'taki sağlıksız, zoraki bir çözüm yüzünden çıkabilecek bir ihtilafta karşı karşıya 
kalır. Karşı karşıya kalmasını istemiyorsanız, gelin, burada meseleyi bir olup bitliye getirmeye 
falan kalkmayın, sıkıştırmaya kalkmayın; bunu, iki toplumun kabul edeceği bir çözüme bağ
lamaya çalışalım biçiminde. Bu hususu da böyle bir ifadeyle bağladık. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali ile yaptığımız görüşmede, Kıbrıs konusu
nun yanı sıra, eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri ve Orta Asya Türk cumhuriyetleri, Irak ve 
Afganistan'la ilgili gelişmelere de değinildi. Bu görüşmede, Kıbrıs konusunda Birleşmiş Mil
letlerin yapmakta olduğu girişimlere destek vereceğimizi, Irak'a uygulanan ambargonun Türki
ye'yi olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini söyledik ve eski Sovyetlerdeki yeni cumhuriyet
lerin, bir an önce Birleşmiş Milletlere üye olmaları için gerekli çabanın gösterilmesini de istedik. 
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Burada bir olayı daha açmam lazım : Irak'la ilgili olarak karşılıklı fikir teatisinde bulun
duk ve "Türkiye'de kan dökülmesi olayına komşularımızın bir katkısı bulunduğunu" ifade 
ettik; ama "bu meselenin bizim meselemiz olduğunu, kendimizin çözeceğimizi" açıklıkla be
yan ettik, "bundan ülkemizin ve milletimizin çok rahatsız olduğunu, aslında Bekaa Vadisinde
ki birtakım hazırlıkların Türkiye'ye intikalinden, İstanbul ve daha çok Güneydoğu Anadolu'
da cinayetlere sebep olunduğunu bildiğimizi de" ifade ettik; bunun sadece bilinmesini istedik. 
Bunu söylediğimiz vakit, Kuzey Irak'taki durumun bir tahlilini yaptık, "Kuzey Irak, bugün 
için no man's Iand, yani kimsenin arazisi değildir, bugünkü görüntüsüyle, Irak Devletinin res
men burada bir nüfuzu yoktur. Yalnız, bu bölgede insanlar fevkalade perişandır, sıkıntıdadır. 
Bu insanlar bizim kardeşlerimizdir, bu insanlara yardım etmeye devam ediyoruz; yalnız bizim 
yardımımız da kâfi değildir. Kışı fevkalade zorluklarla geçirmişlerdir. Bu insanların yeniden 
birtakım mezalime, yeniden birtakım zorlamalara maruz kalmalarını hiçbir şekilde istemeyiz" 
biçiminde, düşüncelerimizi söyledik. 

Bir miktar apolitik bile olsa, bildiğiniz için sizlere ifade etmek durumunda olduğum bir 
husus da, Amerika Birleşik Devletlerinin her kademesinde bir Saddam alerjisi vardır; yani te
pesinden tırnağına, sokaktaki adamına kadar, bir Saddam alerjisi vardır. Bildiğiniz gibi, önü
müzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletlerinde seçim var ve Amerika Birleşik Devletlerinin 
yöneticileri, başlangıçta Saddam'ın şahsını çok hedef aldıkları için, binaenaleyh, Saddam ye-' 
rinde niye duruyor biçiminde sorguya tabidirler halk tarafından; New Hampshire'de yapılmış 
olan seçimde bunun tesirinin olduğu görülüyor. Çünkü, orada bir delege kalkıp, Bush'un adam
larına, Saddam yerinde oturuyor, yerini muhafaza ediyor; bakalım siz edebilecek misiniz gibi 
bir soru yöneltmiştir. Bunu size niçin naklediyorum : Amerika'nın iç politikasında bu olayın 
çok büyük bir önemi vardır. Böyle oldukça, Amerikan iç politikası kızıştıkça, ısındıkça, ne 
gibi olayların ortaya çıkabileceğini tahmin etmekte müşkülatımız vardır. 

Bize çeşitli yerlerde, bilhassa basında ve sair yerlerde soruldu; Saddam'ın bir askerî güçle 
görevinden, işgal ettiği yerden uzaklaştırılmasına ne dersiniz gibi. Bizim söylediğimiz, bunun 
fevkalade yanlış olacağı, bir süper güç haline gelmiş bulunan Amerika Birleşik Devletlerinin 
-zaten süper güç de- dünyanın tek süper gücü haline gelmiş bulunan Amerika Birleşik Devlet
lerinin, hangi sebeple olursa olsun, bir ülkenin başındaki insanları zorla, asker kullanmak su
retiyle ötelemeye kalktığı takdirde, bunun, dünya kamuoyunda fevkalade yanlış, fevkalade tahmin 
edilmez neticelerinin çıkacağını kimse gözden uzak tutmamalıdır. Böyle bir şey, fevkalade yan
lıştır şeklindedir ve fevkalade açıklıkla herkese ifade edilmiştir. Yalnız, şunu ifade edeyim ki, 
yanlış anlaşılmasın, böyle bir sual Bush'tan ve etrafından gelmedi, basından geldi. 

Sayın Bush'un beyanını da burada ifade edeyim. Tabiî ki, "Irak'ın bir an evvel Milletler 
Camiasına dönüp Irak'la dünyanın münasebetlerinin normalleştirilmesi gerektiğini" ifade ediyor. 
"Bizim de, bu ambargodan büyük zarar gördüğümüz, görmeye de devam ettiğimiz" vurgu
lanmıştır. Bu olayın bir an evvel bir neticeye bağlanması tabiî ki, bizim arzumuzdur. 

Amerika Birleşik Devletlerini ziyaretimizin amacı, bu ülkeyle ilişkilerimizin içinde bulun
duğu durumun bir değerlendirmesini yapmak ve her alandaki ilişkilerimizi daha da geliştire
bilmek amacıyla neler yapabileceğimizi saptamak ve değişen dünya koşullarında iki ülkenin 
dünya barış ve istikrarına birlikte yapabileceği katkıları, yeni işbirliği ve ortak eylem alanlarını 
değerlendirmekti. Ziyaret, ikili ilişkilerimize, ortak sorumluluklarımızı beraberce üstleneceği
miz yeni bir istikamet vererek, Türk Amerikan dostluğunun ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi; 
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bu dostluğun ülkemizin çevresindeki ve dünyadaki yeni oluşumların yönlendirilmesinde ikili 
ve çok taraflı işbirliği ile tamamlanması için, karşılıklı kararlılığın ve arzunun en üst düzeyde 
teyit ve vurgulanması bakımından son derece yararlı olmuştur. Uluslararası plandaki değişik
liklerin, global bir güç olarak Amerika Birleşik Devletlerine, bir bölge gücü olarak Türkiye'ye 
yükledikleri sorumlulukların karşılanmasında, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinin iş
birliği içinde hareket etmeleri, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yeni ve daha kapsamlı boyutlar 
kazandıracaktır. 

Burada bir açıklama yapmak istiyorum : Amerika Birleşik Devletlerinde, gerek yönetim
de, gerek medyada, gerekse iş çevrelerinde hâkim olan kanaat şudur : Bilhassa yeni meydana 
gelen cumhuriyetlere Türkiye kapısından girilir, Türkiye ile girilir. Bu yeni cumhuriyetler eğer 
rMüslüman olanları- Türkiye'yi model alırlarsa; yanı, bir Müslüman ülkedir, demokrasi var
dır, hürriyet vardır, insan hakları vardır, piyasa ekonomisine öriyantedir; ama sedulardır; yani 
laiktir; eğer bunu alırlarsa, bunu model olarak alırlarsa, o zaman bu ülkeler rahat eder ve uy
gar dünya ile olan kucaklaşmalarını daha kısa zamanda yapabilirler. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa ye Amerika'nın çeşitli yerlerinde şöyle bir kanaat var; bunu 
yönetimin kanaatidir diye söylemiyorum : Bilhassa Cezayir hadisesinden sonra, bir ülke Müs-
lümansa acaba önünde sonunda fundamentalist olur mu? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Zaten, Müslümansa fundamentalisttir. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Öyle olur mu diyor adam. Dinle

yin; bakın, ben, size birtakım düşünceleri nerelerden getiriyorum. 

Benim onlara söylediğim şudur : İslam demokrasiye aykırı değildir. Binaenaleyh, üstüne 
basa basa söylediğimiz şey; bir Müslüman ülkeyi insanlık için ve dünya için tehdit saymak ka
dar yanlış bir şey tasavvur edemiyorum. Ancak, eğer "Müslüman bir ülke fundamentalist olur; 
işte Cezayir, işte İran" derseniz, karşınızda işte Türkiye!.. Halkının yüzde 99,9'u Müslüman; 
ama, işte Türkiye!.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Onu da söyleyelim; hem iyi Müslü-
mandır hem çok iyi Müslüman. Müslümanlığın en iyi uygulandığı yer Türkiye'dir. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) Din ve vicdan hürriyeti var. Böyle bir şeyi aklınızdan çıkarın. 

Eğer, bu bölgelerde Müslüman ülkeler fundamentalist olur şeklinde bir kanaatiniz varsa, 
bunalım sonrasında bir ülkenin nereye gideceği belli olmadığı zaman söz konusu olur. Onun 
için, bu ülkelerin bunalıma girmemesi, bunalıma sokulmaması lazımdır. 

Buradaki ölçü şudur : Bu ülkelerle iş yapmak isteyen işadamları ve zaten Türkiye'de halen 
iş yapmakta olan birçok işadamı Türkiye'deki tesislerinden buralara ihracat yapmaya başla
mışlar. Binaenaleyh, bu ülkeler sadece birer hammadde ülkeleridir; pamuk vardır, gaz vardır, 
petrol vardır, maden vardır, ama bunları işleyecek hiçbir tesis yoktur. Binaenaleyh, bu ülkelere 
bizim işadamlarımızın ve diğer işadamlarının, onların işadamlarının teker teker veya beraber
ce gitmek suretiyle, bunların ekonomilerine yardımcı olmaları gerektiği bu insanların kafasına 
yerleşmiş görünüyor. Bunu da, hükümetlerin yükünü azaltacak bir olay sayıyoruz. Herkesi teşvik 
ettik; gelin, Türkiye'de iş kurun, bu ülkelere ihracat yapabilecek, mal satabilecek, hizmet sata
bilecek'imkânları bulursunuz. Türkiye, yalnız bu ülkelere açılan bir kapı değildir; kuzeye de 
açılan, güneye de açılan, Balkanlara da açılan bir kapıdır. Binaenaleyh, Türkiye'nin bugün önemi 
-coğrafyasından gelen önemi- hukuk düzeninden gelen önemi ve Türk devleti olarak önemi 
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fevkalade artmıştır. Bana göre Avrupa'da Almanya ne ise, Ortadoğu'da da Türkiye'nin fonksi
yonu, o hale gelmiştir, itibarı da öyledir. Bunu, Türkiye önümüzdeki zaman içinde çok iyi kul
lanmalıdır. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — On senede geldik. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım, kaç senede geldiyse, geldi. 

Bizim size söylemiş olduğumuz şey, geçmiş değil, gelecek. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Diyoruz ki, gelin, Türkiye'nin önünde çok güzel imkânlar var. Ey Türkiye'nin işadamları, ey 
başka ülkelerin işadamları, gelin, hem Türkiye'yi zenginleştirelim hem bu suretle başka ülkele
re de yardımcı olalım; bizim çağrımız budur; bu çağrıyı ben yaptım. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Özal, işadamlarını götürürken bağırıyordunuz; şim
di siz götürüyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yine bağırırız... Siz de bağırın. Ba
ğırmak serbest değil mi Türkiye'de?.. (Gülüşmeler, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) İşte kürsü, 
biraz sonra ben ineceğim, arkadaşlarım reaksiyonlarını söyleyecekler. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Bağıralım mı Sayın Demirel? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) - - Türkiye'nin meselesi çoğunlukla geç

mişte değil, gelecekte. Bazı şeyleri, her şeyi tartışırız da, geleceği tartışmayı unutmayalım diye 
söylüyorum. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Demirel, yurt dışına gitmek' faydalı mıymış? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu ziyaret, Türkiye ve Amerika Bir

leşik Devletlerini yakından ilgilendiren, bölge ve dünya meselelerinde bizim değerlendirme ve 
görüşmelerimizin açıklıkla anlatılmasına imkân sağlamıştır. Türkiye'nin bu meselelere ilişkin 
tutumunun daha iyi anlaşılması da, bu meselelerin çözümüne katkıda bulunacak, belirsizlik
lerin ve istikrarsızlıkların giderilmesine yardıma olacak, böylece, dünya barışına hizmet edecektir. 

Temaslarım sırasında, Amerika Birleşik Devletlerinin bizimle olan ilişkilerinin, Türkiye'
nin Avrupa ile olan bağlarını da güçlendireceği görüşünde olduğunu ve bu alanda bizimle ha
reket etmek niyetini taşıdığım da memnuniyetle gördüm. Amerika Birleşik Devletleri, bizim 
Avrupa ile olan münasebetlerimizde bize açıklıkla destek vermektedir. 

önümüzdeki dönemde Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin, tarafların kar
şılıklı çıkarları ve yararlarının yanı sıra, uluslararası toplumun çıkarlarına da cevap veren ve 
ortaklık esasına dayanan bir ilişki olacağını söylemekten memnunluk duymaktayım. Bu bağ
lamda, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimiz, hedefine ulaşmıştır. 

Uluslararası ilişkilerin yeni dokusunun ve dengelerinin şekillendirdiği bir dönemde artan 
siyasî gücümüz, ülkemize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumlulukların bilinci için
deyiz. Yenilikçi, demokrat, istikrarlı, güven ortamına sahip, coğrafyasının dış politikasını uy
gulayan Türkiye, ulusal çıkarlarını, uluslararası toplumun çıkarlarıyla, insanlığın ortak kaderi 
perspektifinde bağdaştırmak amacıyla çaba sarf etmek azmindedir. 

Türkiye, uluslararası dayanışmayı, diyalogu, bölgesel işbirliğini, birlikte çalışma ve yaşa
ma anlayışını esas alan dış politikasıyla, etrafında bir barış ve refah kuşağı yaratmak için üzerine 
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düşen görevleri yerine getirmekte kararlıdır. İçinde bulunduğumuz, bölünmüş bir Avrupa'dan 
birleşmiş bir Avrupa'ya geçiş sürecinde barış ve refahın yaygınlaştırılması için proje sahibi bir 
ülke olduğumuz, uluslararası alanda teyit edilmektedir. Tarihî bir dönemde artan sorumluluk
larımızın gereğini yerine getirmek için şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. 

Bu çerçevede, Amerika Birleşik Devletlerini ziyaretim, Türkiye'nin uluslararası alanda ka
zandığı itibarı gözler önüne sermiştir. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin kurumsal 
yapısı güçlendirilmiş ve ortaya çıkan geniş açılımlar zemininde işbirliğimiz daha da kapsamlı 
bir temele oturtulmuştur. Henüz dünyada tehdit ortadan kalkmakla beraber, risk ortadan kalk
madığı için askerî gücün devamına ihtiyaç vardır. Türkiye, askerî gücünü takviye etmeye de
vam edecektir ve Amerika Birleşik Devletleri bundan evvel Türkiye'ye neyi vaat etmişse, bun
ları yerine getireceğini de bize beyan etmiştir. 

Gezi, resmî organlar yanında, basın ve yayın organlarında da ilgi görmüştür. Bu, milleti
mizin gücünün ve devletimizin itibarının, ülkemizin öneminin bir göstergesidir. Türkiye, dün
yanın en sorunlu bir bölgesinde, demokratik rejimiyle, insan hakları ve hukukun üstünlüğü 
politikasıyla, laik cumhuriyet ilkeleriyle örnek bir ülke konumundadır. Türkiye'nin çevresin
deki belirsizlik ve istikrarsızlık ortamının demokrasiye, özgürlüğe, ekonomik ve sosyal açıdan 
refaha ve mutluluğa dönüşmesinde Türkiye'yle birlikte bütün dünyaya büyük görev düşmektedir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim, saygılar sunarım. (DYP, SHP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakana, biz de teşekkür ederiz. 
M. VEHBÎ DlNÇERLER (Ankara) —' Sayın Başkan, Grup adına görüşlerimizi belirt

mek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçerler. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA M. VEHBt DÎNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; Sayın Başbakanın verdiği bilgiler çerçevesinde, dış politika meselelerimizi 
görüşmek üzere Grubum adına huzurunuza gelmiş bulunuyorum ve hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

önce, Sayın Başbakana, hemen seyahatinin akabinde Yüce Meclise böyle bir bilgi verme 
ihtiyacını duyduğu için gerçekten hepimiz teşekkür borçluyuz. Hemen hatıra gelen olay şu
dur : Daha önceki görüşmelerde de belirtildi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, dış politika 
konusunda, daha müessir, daha yönlendirici ve daha etkili olması isteniyor. Bu, şüphesiz hepi
mizin arzu ettiği bir olaydır ve inşallah bundan sonra da bunu yaşamaya devam edeceğiz. An
cak, hepinizin hatırına hemen gelmiş olması lazım -sanıyorum, Sayın Başbakan, pazar günü 
Türkiye'ye döndüler, dün de Sayın özal bir yurt dışı geziden döndüler- şöyle bir düşünelim : 
Bu yönetim, Hükümetiyle, Cumhurbaşkanıyla, bütün organlarıyla, cumhuriyetin yönetimidir; 
Şüphesiz, padişahın yönetimi veya kralın yönetimi değil; ancak, düzenlemeler öyle bir noktada 
ki, Sayın Cumhurbaşkanı, kendi yaptığı seyahatlarla ilgili olarak gelip burada bilgi veremiyor, 
tartışma açamıyor, görüşemiyor. Belki, ileride, anayasa değişikliklerinde buna da bir kolaylık 
getirilebilir diye düşünüyorum. 

tik etapta bir iki noktaya değinmek istiyorum. Türkiye'nin Türkî cumhuriyetlerdeki geliş
meler ve beklentiler hakkında ve tahlillerimiz hakkında daha önceki konuşmalarımızda geniş 
izahat verdik. Bazı konularda, şüphesiz, Sayın Hükümetle... 
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BAŞKAN — Sayın Dinçerler, bir saniye müsaade eder misiniz? 
Sayın milletvekilleri, önemli bir konuyu görüşüyoruz, lütfen, bakanlarla sonra görüşün. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — iş takipleri bakanlıklarda yapılır. 
BAŞKAN — Eğer mümkünse Sayın Hatibi sessizce dinleyelim. 
Buyurun efendim. 

M. VEHBt DtNÇERLER (Devamla) — Orada bütün önemli meselelere değindik, onları 
tekrarlayacak değiliz. Yalnız, bunlar, metinlerde ve zabıtlarda vardır; fakat, Sayın Başbakanın, 
"demokrasinin satılması" konusunda Türkî cumhuriyetlerle ilgili endişesini bütünüyle pay
laşmak mümkün değildir; oraya bir nokta koymakta yarar görüyoruz. 

Konuşmamın sonunda tekrar söyleyeceğim; ama, başında da söylemekte fayda görüyo
rum. Konuşmamın devamında enteresan noktalara değineceğim. Yalnız, Yahya Kemal'in bir 
sözünü hepinizin hatırlamasını dilerim. Milleti ve bütünlüğü tarif ederken, Yahya Kemal, 'biz, 
kökü mazide olan bir atiyiz" diyor. Geleceği konuşuyoruz; ama geçmişi inkâr ederek geleceği 
konuşabilir misiniz? Mümkün değil... Yapmayınız... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, bu gelecek, 1980'den başlamıyor, 1940'tan başlamıyor, 1923'ten de başlamıyor; hatta 
1000 inci yıldan başlıyor. Bunları meydana koymak lazım, biraz insaf sahibi olmak lazım diye 
de düşünüyoruz. 

Tabiî, burada konuşmalarımızda kimseye tariz etmeye niyetimiz yok; itici konuşmaya ve 
polemik yapmaya, demagoji yapmaya da niyetimiz yok. Bir yumuşaklık içerisinde gerçekten 
katkıda bulunmak istiyoruz; bunun da yararlı olacağı kanaatindeyiz. Tabiî, görüşlerimizin te
tabuk etmesi mümkün değil; ama ben anlatırken şimdi göreceksiniz, sizin görüşleriniz bizimle 
tetabuk ediyor, bundan da onur duyduğumuzu, memnun olduğumuzu ifade edeceğim, inşal
lah tatmin olursunuz diye de düşünüyorum. 

Bakınız, Sayın Başbakanın yurt dışı seyahatinde Hükümet kararnamesi vardır; Sayın özal'ın 
imzası vardır. Sayın özal'ın iran'a gittiği devlet işi siyahatinde de Hükümet üyelerinin ve Sayın 
Başbakanın imzalan vardır. Demek ki, herkes Türkiye Cumhuriyetinin menfaati, yararı için 
müşterek bir amaç içindedir. 

öyle ise, müsaade ederseniz, özal'ın gidip geldiği seyahatten neler yaptığını kısaca hatır
latmak istiyorum. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Kendisi gelsin. . 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Türkiye önemli, Türkiye. 
M. VEHBt DtNÇERLER (Devamla) — Türkiye'nin meselesini anlaüyorum; Özal'ın, Cum

hurbaşkanının değil, işte bu ayırıcılığı yapmamanız lazım. 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Kendisi gelsin; ayrıcalığı yoksa, o zaman, gelsin, ken
disi anlatsın. 

M. VEHBt DtNÇERLER (Devamla) — Bakınız, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaş
kanının, Türk Devletinin dış siyasetine yaptığı katkıyı anlatmak benim görevimdir, siz de din
lemek ihtiyacındasınız arkadaşlar. 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Hayır, kendisi anlatsın. 
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M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Devamla)— Hiç oradan laf atmayın, dinleyin lütfen. 
Bakınız, sadece Türkiye, İran ve Irak'ın meydana getirdiği Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

na, bu kısa seyahat içerisinde, 5 Türkî cumhuriyetin üyeliği kesinleşmiştir. Bu 5 cumhuriyetle 
birlikte -3 eski üyeliğin toplamı- 250 milyon tutan büyük bir toplumdur, büyük bir pazardır, 
büyük bir işbirliği sahasıdır. Bu, Türkiye için yapılmıştır. Niye kızıyorsunuz? 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Doğrudur; niye kızalım canım? 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Ayrıca, çok daha önemli bir gelişme; Kıbrıs'ın 

-biraz sonra Kıbrıs konusuna değineceğim- kültürel, ekonomik, teknik faaliyetlere katılması 
için, bu organizasyon, karar almıştır. Bu, Kıbrıs politikası konusunda önemli bir gelişmedir. 
Bu konuya kısaca değinmek istiyorum. Daha fazla konuya değinmek istemiyorum. 

Yalnız, müsaade ederseniz, bir hususu arz edeceğim : Sayın Başbakan, kendileri, neden 
Amerika Birleşik Devletlerine gittiklerini ifade ettiler; ben de basından ve bazı değerlendirme
lerden -zabıtlara da geçsin diye- neden gittiğini arz etmek istiyorum. Hükümet çevrelerine gö
re, Sayın Başbakan, Bush'a üç mesaj verecekmiş; birinci mesaj, demokrasinin, Türk toplumu
nun tüm katmanlarınca kabul edildiği hakkında; ikinci mesaj, laiklik ilkesi uygulandığı hak
kında; üçüncü mesaj da, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisi sürdüreceği hakkındadır. Tabiî, 
üç mesaja da katılıyoruz. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Haberiniz yok... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Haberimiz var da, sizin bir şeyden haberiniz yok. 

Çünkü, sizin programınızda karma ekonomi yazıyor; ama, Bush'a gidip, "hayır, biz, karma 
ekonomiyi uygulamıyoruz, ortağımız zaten yarı devletçidir; ama biz koalisyon protokolüne yazdık 
-veya yazılmadı- serbest ekonomi uyguluyoruz" diyorsunuz... Buna teşekkür ederiz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Ama, bunu daha önce burada da söylediniz, ona da teşekkür ederiz. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) •—Zaten, hep, devletçi sizsiniz... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, inkâr edebilirsiniz... Ben, sadece, ko

nuşuyorum... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, hatibin 10 dakikalık süresi var, lütfen müdahale etmeyin. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Sayın Demirel, bir mülakatta söylüyor; "ziyare
timizin esas amacı, Türkiye'nin önemini izah etmektir; ABD'ye herhangi bir şeyi istemek için 
gitmiyorum." Güzel; takdirle karşılıyoruz, saygıyla karşılıyoruz. "Dünyadaki son gelişmeler 
Türkiye'yi, Almanya'nın Orta Avrupa'daki önemli konumuna benzer bir yere getirmiştir." Ka
tılıyoruz; ama acaba neden bir şey istemek için gidilmiyor; çünkü, ihtiyacı yok Türkiye'nin. 
öyle mi efendim?.. (ANAP sıralarından alkışlar) Sayın Başbakanın beyanatı var. 

Kredi meselesine geliyorum : Diyor ki, "biz taze para aramıyoruz; sadece pipe-Iine'deki 
paraların gelmesi için uğraşıyoruz." Pipe-line'ı size kim bıraktı?.. Kim bıraktı; biz bıraktık. 
Yani, onurlu hareketin yapılmasından, biz, sadece gurur duyduk, iftihar ettik; hakikaten de 
bunu burada huzurunuzda ifade ediyoruz. Ancak, onurlu hareketin, başın dik oluşunun geri
sinde, son yılların; elbette, 24 Ocaktan başlayan yılların kesin etkisi vardır. 

Bakınız, yıllarca Wâshington'da bulunmuş Sayın Şükrü Elekdağ ne diyor; müsaade edin 
bir kulak verelim : "Demirel'in ziyareti Türkiye lehine..." Doğrudur. "... farklı dünya şartlan 
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içinde gerçekleştirilmektedir" Doğrudur, memnun oluyoruz. "... Türkiye, artık, saygın ve et
kin bir iş âlemi kartına sahiptir." 90 günde mi oldu arkadaşlar, lütfen söyleyin? Yani, ben bu
rada, hakikaten, tenkit etmek istemiyorum; sadece, tespitleri doğru yapalım, bunun üzerine 
doğru politikalar bina edelim. Çünkü, dış politikada ve güvenlik politikasında en önemli un
sur, Yüce Meclisin ve Yüce Milletin birliğidir. Biz, birliği silah olarak Hükümetin eline vermek 
istiyoruz. 

ÎBRAHÎM GÜRSOY (İstanbul) — Vizeyle giriyorsunuz Avrupa devletlerine; ne onuru!.. 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Devamla) — Onu da siz kaldırın, buyurun... 
Arkadaşlar, şunu özetle söyleyelim : Bugün, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı -siz, öte

ki, beriki, hiç önemli değil- hakikaten bir şey istemeden, elinde liste olmadan, 70 centler değil, 
milyonlarca dolar dahi istemeden, başı dik, bir büyük toplantıya gidebiliyor. Ama, dün bunla
rı tenkit ediyordunuz; niye gidiliyor, niye geliniyor diyordunuz... 

Bir de, müsaade ederseniz, Davos meselesine değineyim; Sayın Başbakan da değindiler. 
' 'Davos'un resmî bir sıfatı yok; devletlerin gittiği, milletlerarası bir toplantı da değil. Ora

ya gelenler, uzmanların işini yapıyorlarsa, bence buna ihtiyaç da yok. Çünkü, hükümet baş
kanları ve siyasî kişiliği olan insanlar uzman değiller; onlar siyasetçidirler. Üstelik de, her siya
setçinin yapacak dünya kadar işi var. Kimi alakadar ediyorsa o gitsin. Türkiye'nin yüzlerce me
selesi var. Herhalde, Türkiye'nin yüksek görevlilerini meşgul tutacak meselesi de vardır. Hangi 
meseleye ne kadar zaman ayırma hususuna biz karışmayız. O, herkesin üslup meselesi. Niye 
gidiyor Sayın Başbakan Davos'a?" 

Arkadaşlar, bu sualler, bu yazılar, bu notlar benim değil, Sayın... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — "Yasaklar kalksın" diye gidiyor. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Yok yok, sen bilmiyorsun; ben söyleyeyim. Bak 

ne diyor Milliyet Gazetesi 5 Şubat 1985'te. Bu sözler, Demirel'in Milliyet Gazetesinde çıkan 
sözleridir. "Davos'ta ne işiniz var?" diyor, (ANAP sıralarından alkışlar) 

Biz ne diyoruz; "Sayın Demirel Davos'a gitmekle doğru yapmıştır, öyleyse, dünkü sözleri 
yanlıştır" diyoruz; (ANAP sıralarından alkışlar) "Öyleyse, Sayın Başbakan bizim yolum uzdadır" 
diyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

Kızmayın... 
Şimdi ne oldu yani? Şimdi soruyorum ben : Sayın Özal bıraktı Davos'a gitmeyi, ondan 

sonra Davos'a gidilmedi. Yani beş sene daha Davos'a gidilmese ne olurdu? Türkiye'nin 150 
tane meselesi mi ortada kalırdı?.. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — "Yasaklı Türkiye ile Davos'a gidilmez" dedik biz. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Bakınız; 2 Mart 1988'de Sayın Demirel, Tercü

man Gazetesine verdiği demeçte ne söylüyor : "Yani, ne olurdu Davos'a gidilmezse?" Ama, 
gidilmesi doğrudur, iyi yapılmıştır, memlekete de fayda getirmiştir. 

Devam ediyoruz : "Davos'ta meseleleri sayıp geçmek, Batı Trakya gibi bazı meseleleri ko
nuşmamak mümkün mü, doğru mu? Eğer böyle yapıldıysa eksik yapılmıştır. Biz daha geniş 
izahat bekliyoruz." 
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Şimdi, efendim, Türkiye'nin dış politikasında, savunma günlüğünde, iç ve dış güvenlik 
meselesinde ana konular nelerdir şöyle bir hafıza tazeleyelim ve özellikle ABD ile olan görüş
melerde neler gündeme gelmelidir, bunları bir sıralayalım ve ondan sonra da kendimize sora
lım; neler gündeme gelmiş, neler halledilmiş neler halledilmemiş... 

BAŞKAN •— Sayın Dinçerler, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Devamla) — Hayır beyefendi, Sayın Başbakanın süresi kadar 

hakkımız var. 

BAŞKAN — Hayır, Başbakanın süresi kadar hakkınız yok; yarısı kadar hakkınız var. Ben 
toparlayasınız diye söylüyorum. 

M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Devamla) — Sürekli laf atıyorlar, sözümü kesiyorlar; bu şekil
de toparlamak mümkün mü böyle önemli bir konuyu? Aynca, Sayın Başbakan, muhalefetin 
görüşünün duyulmasında fayda olacağını da kendileri ifade buyurdular... 

Efendim, bakınız. Neler var kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, izin verir misiniz bir saniye?.. 
Bu, diğer konuşma yapacaklar için de uyarı olsun; çünkü, geç saatlere kadar çalışmayı 

öngören bir önerge var. Gündemimiz yüklü. Bu nedenle, gündem dışı söz isteyen değerli mil
letvekillerine söz vermedim; ama, konu önemli olduğu için, "toparlayın" diye anımsattığım
da, gazete haberlerinden çok, fikrinizi söyleme imkânını bulun diye yapıyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim. • • - . - . 

M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Devamla)— Efendim, dünya gündeminde Türkiye ile Ameri
ka'nın konuşması gereken meseleler nelerdir, bir okuyup geçeceğim : Yeni dünya nizamı konu
şulacaktı, düzenli bir yakınlaşma meselesi konuşulacaktı. Ticaretin artırılması politikaları, Sad-
dam meselesi -bilgi aldık, görüşlerimizi söyleyeceğiz- Türkiye'deki terör ve bölgedeki terör me
selesi, dış mihrakların etkisi konuşulacaktı. Türkt Cumhuriyetler konusunda fırsat bulursak 
görüşlerimizi söyleyeceğiz. Balkanlar, Yugoslavya ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli
ğinin bugünkü halinin ve geleceğinin yeniden görüşülmesi, NATO'nun geleceği; Türk - Yunan 
ilişkileri -biraz değinildi- Avrupa'nın alacağı şekil ve Türkiye'nin bunda alacağı yer ve Türki
ye'nin rolleri; AGÎK, Avrupa Topluluğu, BAB vesaire gibi meseleler konuşulacaktı; Ortadoğu, 
Filistin meselesine şüphesiz değinilecekti. Belki ekonomi için de gidildiği söyleniyor; ki, oraya 
da geleceğiz. Dış borçların azaltılması konusunda ısrarla söylediğiniz sözleriniz var, onu nasıl 
azaltacaksınız; belki onları da konuşacaktınız. Kıbrıs meselesi konuşulacaktı, su meselesi ko
nuşulacaktı ve tabiî, CIA ile terör meselesi konuşulacaktı. Sadece yönetimin belli bir kesimiyle 
değil, Kongre liderleriyle görüşme imkânı olacaktı; çünkü hepimiz biliyoruz ki, Kongre lider
leri ve Kongre, orada çok büyük ölçüde, Türkiye'de olandan çok daha büyük ölçüde, tabiatı 
icabı, dış politikaya hâkimdir. Bizim, Amerika ile olan ticarî ilişkilerimizin stratejisi konuşula
caktı. Biz, bir zamanlar, daha fazla yardım esası üzerinde yürüyorduk, şimdi o biraz değişmiş 
oldu. Çekiç Güç meselesi konuşulacaktı; görev süresi uzatılacak mı uzatılmayacak mı; özellik
le SHP bu işe ne diyor; onlar konuşulacaktı; fakat, Sayın Başbakandan aldığımız bilgileri şöy
le bir gözden geçirirseniz ve hatırlarsanız, bunların çoğuna burada değinilmedi. Galiba, Sayın 
Başkan da bizim bunlara değinmemize izin vermeyecek... 
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Çalışmaların sonunda, CNN, Sayın Başbakana sorular sordu. Yani, bütün bunlar konu
şulup, görüşülüp ne elde edildi, nasıl bir meyve ortaya çıktı? CNN'den de dinlemişsinizdir; 
CNN, "bundan sonra atılması gereken adım nedir" diye sorunca, Sayın Başbakan "Anayasa
yı değiştireceğiz" demiştir. İkinci bir sual olarak da, "halen süregelen, Türkiye'nin güneydo
ğusundaki ayrılıkçı Kürtlerle ilgili bir soru yönetmeme izin verin; Kürt ayrılıkçılara otonomi 
verilmeli mi verilmemeli mi" suali var. Sayın Başbakanın ona verdiği cevapta ise, "hayır, her 
şey Türkiye'nin bütünlüğü içinde olmalı" dedi ki; katılıyoruz bunlara. "Türkiye'de bir azınlık 
sorunumuz yoktur" dedi; ona da katılıyoruz. "Kendilerini Kürt olarak âdlandıranlar bizim 
vatandaşlarımız, birinci sınıf vatandaşlarımızdır" dedi; ona da katılıyoruz; ama, diğer 8, 10, 
20 tane sualin cevaplannı bulamıyoruz; burada da hepsini bulduğumuzu söyleyemeyeceğiz. Çekiç 
Güç konusunda neler konuşuldu, bilemiyoruz; Meclisin de haberi yok. Kotalar konusunda ne
ler konuşuldu, onu dâ bilmiyoruz. 

Bu arada, parantez açarak bir şey söyleyeyim; ama, kızmayınız : Ekonomi de, konuşulan 
konuların büyük bir bölümü idi -para istemek değil̂  genel ekonomi meseleleri bunlar- ama, 
heyette, ekonomiden sorumlu kişiler olarak sadece müsteşarlar vardı ve sayın bakanlar bura-
dalardı. Bunu da bilgilerinize arz ediyorum. 

Bölgenin büyük devleti olduğumuz konusunda mutabıkız, böyle de kalmalıyız. 
Bir de şu konuya özellikle değinmek istiyorum :,"Dünya değişiyor" diye hepimiz gelip 

konuşuyoruz, tyi, dünya değişiyor da, Türkiye kendi politikasını ne ölçüde değiştiriyor? Bu 
değişikliğe hangi şartlarla, hangi kurallarla uyuyor? Bunun cevabını bulamadım Sayın Baş
bakanım. 

özellikle Kıbrıs konusuna da değinmek istiyorum : Kıbrıs meselesini dinledik; ama, bakı
nız Yugoslavya'da şu anda dört, belki beş, altı tane yeni devlet kurulacaktır, işte, Türkî Cum
huriyetler ve Sovyetler Birliğinin gerisindekileri biliyoruz. Avrupa'nın içerisinde Belçika'nın, 
Hollanda'nın, ispanya'nın, Fransa'nın, hatta tskoç meselesi dolayısıyla İngiltere'nin ne olaca
ğı hepimizin kafasında sual olarak duruyor. Yani, dünya öyle bir değişikliğin içinde ki, biz âde
ta onun farkında değilmişiz gibi geliyor bana. 

Biz, haklı olarak, tutturmuşuz, dünkü politikaların çerçevesinde; eğer dünyada bu deği
şikler olmasaydı, "Eşit iki siyasî toplum -iki bölgeli ve iki toplumlu- ve siyasî eşitliğe dayanan 
bir çözüm ve bu çözümün de genel sekreter tarafından götürülmesi" diye. Bu önemli bir poli
tika idi. Şimdi biz soruyoruz; bu değişen dünya şartları altında, Türkiye, dış politikasının nere
sini ve Kıbrıs politikasının neresini değiştirdi? Biz soruyoruz ve diyoruz ki, acaba, tam anla
mıyla müstakil; ne federasyon ne konfederasyon olmayan iki devlet olamaz mı, bu tartışılamaz 
mı? Türkiye ile Yunanistan, bu iki devletin birleşmemesi için garantörlük yapamaz mı? Çün
kü, Sayın Başbakanın "iki ulus vardır" sözüne, yüzde yüz katılıyoruz; hareket noktamız odur. 
öyleyse, bu tip politikaların aranması lazımdır. Ama, biz, henüz o değişiklikleri, kendi politi
kamızın dinamikleri içerisinde göremiyoruz. Ancak, ne görüyoruz bakın; NATO'ya karşı olan 
SHP ile NATO'nun yanında olan DYP'nin birleştiğini görüyoruz. Şimdi inkâr edersiniz; ama, 
şuradan bir cümle okuyacağım, bakın ne diyor SHP : "Dış ilişkilerde bölgemizi sürekli etkile
yen NATO ve Varşova'Paktının karşılıklı kaldırılması için SHP aktif girişimde bulunacaktır." 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Barış düşüncesi planı o. 
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M. VEHBÎ DlNÇERLER (Devamla) — Barış düşüncesi efendim; ama, aktif girişiminiz 
yok. Sayın İnönü de dün toplantıda tam tersini söyledi. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sizin görebildiğiniz, bu işte!.. 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Devamla) — Ben şunu demek istiyorum; görüşünüzün değiş

tiğine seviniyorum; ama, henüz kongreniz toplanmadı. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Peşin görüş yok; dünya, bizim görüşümüz doğrul
tusunda değişiyor. 

M. VEHBİ DlNÇERLER (Devamla) — Efendim, onu da saygıyla karşılıyoruz, bizim dü
şüncemize geliyorsunuz, bizim yolumuzdasınız diyoruz. Ona da teşekkür ediyoruz, bir şey de
miyoruz yani. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Daha üç ay oldu geleli... 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Devamla) — Değerli milletvekilleri, başka ne değişti; Türkiye, 

köprü idi, şimdi kapı oldu; Sayın Başbakan ifade buyurdular; köprülükten kapılığa... Bu, köklü 
bir değişme değil; işin özü değişmedi. Başka ne değişti; "ekonomik yardım değil, fırsat eşitliği 
istiyoruz" gibi ifadeler değişti. Bu da zaten bizim fikrimiz. "Yeni taze para değil, pipe-Iine'deki 
para ve kredileri istiyoruz" diyorsunuz; aynı şey... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Siz hüsnüniyetli değilsiniz. 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Devamla) — Hüsnüniyetimize bir şey söyleyemezsiniz; çünkü, 

o zaman, bu toplantının dışında başka şeyler konuşup, özel bir toplantı yapmamız gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, toparlayınız lütfen. 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Devamla) — Toparlıyorum efendim, bitiyor. 
Stratejik işbirliği diye bizim dönemimizde başlayan meseleye, aslını, özünü değiştirmeden, 

yeni bir ad buluyorsunuz; gelişmiş ortaklık... 
Bakıyoruz, bizde, işadamları ve ekonomiden sorumlu kimseler gider gelirlerdi -Sayın Gü

neş Taner'in şöhretini hep bilirsiniz, tek başına gider Dünya Bankası Başkanıyla görüşürdü-
siz, ekonomiden sorumlu bakanları götürmüyorsunuz; vekaletle idare eden insanlar Sayın Baş
bakana muhatap oluyor. Gerçi orada değillermiş; ama, Sayın Başbakanın gideceği günü bili
yorlar; ne IMF Başkanı, ne Dünya Bankası Başkanı, görüşme imkânı bulamadı Sayın Başba
kanla. Değişen bunlar!.. 

Bakınız, bir de CIA Başkanıyla görüşülüyor. Ben, basına ve zatı âlilerine soruyorum : özal, 
hele böyle açık ve alenî bir şekilde -görüştü mü görüşmedi mi ben hatırlamıyorum- CIA Baş
kanıyla görüşseydi, "vay efendim, Türkiye'nin iç meselesini Amerika'nın, hem de İstihbarat 
örgütü Başkanıyla niye görüşüyor" diye şu Meclisi ayağa kaldırırdınız. Şimdi ise ses yok, seda 
yok... Değişen budur işte; dikkat edin. (ANAP sıralarından alkışlar) Yani, sizin değerlendirme 
ölçüleriniz değişti; objektif değilsiniz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Özal'ın hangi amaçla gittiği belli değildi ki... 
M. VEHBİ DlNÇERLER (Devamla) — Müsaade edin bitireyim, konuşacaklar var, ben 

de dinleyeceğim. 
Bakınız, bir arkadaşım bana not gönderdi, ne diyor : "Kendi Cumhurbaşkanıyla görüş

meyi mesele yapan bir Başbakan, bir başka ülkenin bir bürokratıyla eşit şartlar altında görüşüyor. 
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Üstelik, Türkî cumhuriyetler gibi, bizim için millî değer taşıyan bir konuda; kendi terörümüz 
konusunda, CIA ile bizim sefir bile görüşmez, MİT Başkanı görüşür..." 

Devam etmiyorum, geçiyorum efendim, kısaltacağım. 

BAŞKAN — Kısaltmayın efendim bağlayın lütfen. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Onlar adam gibi bağlayamazlar bunları!.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Peki arkadaşlar, şimdi bağlıyorum. 
Bütün bu yapılanları acaba onlar nasıl görüyorlar : Bir gazeteci arkadaşımız Amerika'

dan yazıyor, affınıza sığınıyorum, İngilizce kelime kullanıyor, "Tsvedle-dum; yani, tınısı aynı, 
sesi aynı, perdesi aynı, hiç farkı yok; sadece isim değişmiş" diyor. Yani, ne olmuş; bizim yaptı
ğımızı yapıyorsunuz -hepsinde değil, şu anlattıklarımda- bizim yolumuzdasınız, başka yolda 
değilsiniz... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Siz kimin yolundasınız? 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Biz, milletin menfaatinin yolundayız; siz de o 

yoldasınız; kutluyoruz, beraberliğimizden sevinç duyuyoruz. 

Türkiye'ye ne rol verildi, sual olarak geçiyorum. Türkiye'ye taşeron rolü verildiyse, yani 
Türkî cumhuriyetlerdeki insanların ve onların bize olan güveninin belli bir süre ve belli şartlar 
tahakkuk edinceye kadar kullanılması için bir rol verildiyse, o rolü biraz kaygıyla ve şüpheyle 
karşılıyoruz. 

İslam fundamentalizmi konusunda Sayın Başbakanın kaygılarına katılıyoruz. Yalnız, şu 
ayrıntının da, bütün dış politika görüşmelerinde gündeme gelmesini diliyoruz : Genellikle, ya
bancılar, Batılılar ve Amerikalılar, Humeynicilikle samimî İslam Dinini yaşamayı birbirine ka
rıştırıyorlar. Türkiye'de yaşanan -Sayın Başbakanın da buyurdukları gibi- samimî Islamiyeti 
yaşamaktır. Bunun, köktendincilikle alkası yoktur; ama, Humeynicilik diye de bir siyasî akım 
vardır; onunla bizi ayırt etmek için her türlü gayreti göstermeye biz de hazırız efendim. 

Şimdi, "provide comfort" yürüyor; yanına bir de "provide hope" sistemi geldi, o da yü
rüyor... O konudaki görüşlerinizi duyamadık, onu da duymak isteriz. 

Kısaca F-16 konusuna gelmek istiyorum : Sayın Dışişleri Bakanı, Plan ve Bütçe Komis
yonunda... 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, sözünüzü keseceğim efendim. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla), — Efendim, iki cümlem kaldı... 
BAŞKAN — Hayır, efendim... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — İki cümlem kaldı... 
BAŞKAN — Süreniz 15 dakika geçti, sözünüzü keseceğim efendim. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
F-16'yı devam ettirdiğiniz için teşekkür ediyoruz, yine bizim yolumuzdasınız. 
Irak meselesini şimdilik konuşmuyorum, geçeceğim. Yalnız, İnönü'nün Hükümette bulu

nuşu, Irak ile olan görüşmeleri ve görüşlerinin tutarlılığının sağlanmasında inşallah zorluk çı
karmayacaktır, onu da geçiyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — İnönü tutarlıdır, sen rahat ol. 
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M. VEHBİ ÖtNÇERLER (Devamla) — Kızmayın... Kızmayın, gerçekten kimseyi tedir
gin etmek ve tarizde bulunmak istemiyorum; samimi kanaatimi söylüyorum. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Taş atıyorsun, sonra da "kızmayın" diyorsun... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Arkadaşlar, sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum : 

Eğer, bize, "ateşten kestane toplama" rolü veriyorlarsa -ki, tüm görüşmelerde nelerin görüşül
düğünü bilmiyoruz- onu kabul etmiyoruz; O noktaya kadar olan işbirliğine varız; ama, o nok
tayı kabul etmiyoruz. 

' 'Kazakistan'da nükleer silahlar var, bunu sizin kanalınızla temizleyeceğiz ve Rusya'ya ve
rip, hepsini başınıza bela yapacağız" gibi bir espiri varsa, onu kabul etmiyoruz. 

Tekrar ifade ediyorum; 90 günde bu yemekler pişmez arkadaşlar. Biz, milletin, cumhuri
yet hükümetlerinin bahçelerinde pişen yemekleri sırayla yiyoruz. Geçmişi ve yapılanları inkâr 
etmeyiniz. 90 günde mucize yaratamazsınız. Geçmişi ve yapılan her türlü şeyi kötülemenin, 
karalamanın kimseye faydası yoktur ve son söz olarak da şunu arz ediyorum : Türkiye'deki 
hükümetlerin büyüklüğü küçüklüğü, beğenilmesi beğenilmemesi, Bush'un takdiri ile değil, mil
letin yüce takdiri iledir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yahya Kemal'i hatırlayalım; biz, kökü mazide olan atîyiz, biz inkarcı değiliz. Sayın Baş
bakanın döneminde ve daha evvelki dönemlerde yapılan her hayırlı hizmet için de, kendilerine 
teşekkür borçluyuz, teşekkür ediyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum; sağ olun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler'e teşekkür ederiz. 
Çok çok uyarıda bulunduğum için ben ede üzgünüm. Gündemimiz gerçekten çok yüklü. 

Dilerseniz, siyasî partilerin grup başkanvekilleri bir araya gelir, dış politika konusunda yine, 
bir genel görüşme açılır ve uzun uzun konuşma imkânı bulursunuz. Bugünkü görüşmeler, Sa
yın Başbakanın ABD gezisi ile ilgili verdiği bilgi çerçevesinde, grupların görüşlerini açıklama 
fırsatı bakımından değerlendirilecek bir görüşmedir ve gündem dışıdır. 

DYP Grubu adına, Sayın İrfan Demiralp; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. . 

Sözlerimin başında şunu ifade etmek istiyorum : Türk devlet adamlarına, Amerika Birle
şik Devletlerinde veya başka ülkelerde gösterilmiş olan yakın ilgi ve itibar, aslında, onların şâh
sında Türk Milletine ve Türk Devletine gösterilmiş itibar sayılır. Sayın Başbakan, ABD gezisi 
süresince ve gezisi ertesinde, bu konuyu özellikle ve hassasiyetle vurgulamıştır. Ancak, bazıla
rı, zaman zaman, kendilerine yurt dışında gösterilen yakın ilgi ve itibarın, Türkiye Cumhuri
yetine, Türk Milletine değil kendi şahıslarına gösterildiği gibi bir zanna kapılmıştır ve bu şekil
de de Türk Milletine, Türkiye Cumhuriyetine, aslında, hakaret edilmiştir. 

Dış politika konuları, yetmiş yıllık cumhuriyet Türkiyesi boyunca, sadece son sekiz yıllık 
dönemde iç politika konularına malzeme edilmiştir ye bu dönem de ANAP dönemidir. İç poli
tikadaki başarısızlıkları örtmek için, üretken yatırımlar yapılmadığı için, işsizlik arttığı için ve 
Türk toplumundaki gelir dağılımı adaletsizlikleri korkunç boyutlara ulaştığı için, bu başarısız
lıkları Örtmek amacıyla, Davos'lar, Amerika Birleşik Devletleri gezileri, İsviçre'deki şampanyalı 

— 146 — 



T.B.M.M. B : 38 19 . 2 . 1992 0 : 1 

partiler kullanılmıştır. Biz, bunun yanlışlığını, geçen dönemde devamlı bu kürsüde söyledik. 
Biz, bu yanlışı yapmıyoruz. Türkiye'nin gerçekleri vardır. Bu Hükümet, 55 milyonluk büyük 
Türkiye'nin sorumluluğunu Üzerinde taşımaktadır ve bunun bilinciyle, memleketimizin ve mil
letimizin bugünü ve geleceği için, gereken ne varsa, onu yapmaya çalışıyoruz. 

Şu yapılmadı : Sorumsuz Cumhurbaşkanının, devleti ve milleti bağlayıcı çok önemli ko
nuları görüştüğü ve ancak, sorumlu olan bakanın kapı dışında tutulduğu dönemler artık geçti. 
Ümit ediyorum, bir daha o dönemler hiç gelmeyecek ve o zihniyetteki devlet adamları bir daha 
Türkiye'nin başına hiç gelmeyecek. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetin, insan haklarına verdiği önem, ekonomik 
ve sosyal reformlara dönük çalışmaları, tüm dünyada ve Amerika Birleşik Devletlerinde ilgi 
ve hayranlıkla izlenmektedir. Bugüne kadar, Türkiye'nin, hep stratejik öneminden söz edilmiş
tir. Türkiye deyince, hür dünyanın barışını, dünya barışını korumak için teşekkül ettirilmiş NATO 
ittifakı içerisinde yer alan Türkiye'nin, sadece stratejik öneminden söz edilmiştir. Ancak, bu
gün, Sayın Başbakanın da burada gayet güzel ifade etmiş olduğu gibi, Türkiye'nin, artık, stra
tejik önemi yanında, ekonomik, yani eko-stratejik önemi de vardır, İşte, Türkiye, bugün, mev
cut Hükümetiyle, bu önemi yakalamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri, bugün, dünyanın tek süper gücü olarak, dağılan Sovyet cum
huriyetleriyle yakın ilişkiler kurmak istemektedir ve bunların başında da -gayet doğaldır- Orta 
Asya cumhuriyetleri gelmektedir. Ancak, yapılan incelemeler neticesinde, Orta Asya cumhuri
yetleriyle ilişkilerin yerleştirilmesinde Türkiye'nin çok önemli rolü ve aracılığı olacağı düşü
nülmektedir. İşte, biz, bu avantajı yakalamak mecburiyetindeyiz ve bu avantajı yakalayacağız. 
Amerika Birleşik Devletlerinin ve dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinin, bu cumhuriyetlere hem 
ekonomik hem siyasî hem de diğer alanlarda yardımcı olmasına biz aracılık yapacağız. Yoksa, 
değerli arkadaşım Sayın Dinçerler'in ifade ettiği gibi, o tarzda bir tuzağa Türkiye'nin düşmesi 
mümkün değildir; böyle bir şeyi düşünmek dahi son derece komiktir. 

M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) — Yapma trfan, yapma!.. 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Amerika Birleşik Devletlerinin, Saddam'sız bir Irak 

arzu etmesi tamamen kendi görüşüdür. Irak yönetimi ve bu yönetimin bizimle (Türkiye Cum
huriyetiyle) olan ilişkileri hangi düzeyde olursa olsun, Türk halkı Irak halkıyla komşudur, dosttur; 
tarihsel ve kültürel ilişkileri vardır. Bu bağlamda, biz, Irak'ın, bir an önce, çoğulcu demokrasi
ye geçmesini ve insan haklarına saygılı bir ülke olarak, uluslararası camiada yerini almasını 
bekliyoruz. 

Şu noktayı da bir kez daha vurgulamak istiyorum : 

Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda Türkiye'nin de halen uygulamakta olduğu am
bargo, ülkemizin çok büyük ekonomik kayıplarına yol açmaktadır. Bunun telafisi için, bu am
bargoyu gerektiren sebeplere konu olan ülkelerin, Türkiye'nin bu ekonomik kaybını paylaşma
sı lazımdır ve Hükümetin bu konuda gereken çabayı göstereceği kanaatindeyiz. Ancak, işte, 
pipe-line'dakı kaynaklar diye sözü edilen kaynakların önemli bir kısmı da bu kaynaklardır. Türki
ye'nin bu ekonomik kayıplarını önlemek için verileceği söylenen, vaat edilen kaynaklardır; ANAP 
İktidarının hazırlamış olduğu kaynaklar değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çekiç Güç'üh bölgede kalmaya devam edip etmemesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sorunudur. Buna, zamanı geldiğinde, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi karar verecektir. Ancak, Çekiç Güç'ün, bugün, bölgedeki faaliyetlerinin, herhangi bir 
yanlışlığa veya yanlış anlamaya meydan vermemesi için dikkatle izlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletlerinde herhangi bir fikrin, 
ima şeklinde dahi olsa, empoze edilmemiş olması, artık, Rum yaygaralarının, Türkiye'ye karşı 
bir baskı unsuru yaratmaya veya politika şekillenmesine yetmediğinin en açık kanıtıdır. Fakat, 
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, çok haklı olduğumuz noktaların, hem Ame
rika Birleşik Devletlerinde ve hem de dünyada çok iyi anlatılması gerekir. Bu anlatımın yapıl
ması amacıyla, bugüne kadar, geçmiş iktidarlar döneminde yapılmış olan çalışmaları takdirle 
karşılıyoruz; ancak, yeterli bulmadığımızı da ifade etmek istiyorum. Türkiye, haklı olduğu nok
taları tüm zeminlerde en iyi şekilde anlatmalı, anlatmanın yollarını arayıp bulmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önemsiz gibi görünen bir noktayı vurgulamak istiyo
rum : Türkiye globalleşme politikası doğrultusunda, dünyanın bellibaşlı ekonomik, siyasî ve 
sosyal kurumlarıyla çok yakın ilişkidedir ve bu ilişkisini de sürdürecektir. Bunun en tipik ör
neği, dünya çevre koruma örgütlendir. Amerika Birleşik devletleri bu örgütlerin merkezi konu
mundadır. Bunların izlemiş oldukları çevre stratejileri iyice incelenmelidir ve yakın diyalog içinde 
olunmalıdır. Bu çevre örgütlerinin çalışma boyutları, sadece kendi ihtisas alanlarıyla bağlı ol
mayıp, tüm dünyada, özellikle son zamanlarda, siyasî açıdan sön derece büyük etkinlik kazan
mışlardır, İşte, bu kuruluşlarla yakın diyalogun sürdürülmesinde ve Türkiye'deki çevre sorun
larına, bunlardan alınacak olan bilgilerle çağdaş yaklaşım getirilmesinde fayda mülahaza 
ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek Dünya Bankası ye gerekse diğer finans çevrele
riyle olan ilişkiler, Hükümetimiz döneminde daha iyi sürdürülecektir. Bu şekilde, şikâyet ko
nusu olan bürokratik engeller de kaldırılarak, yabancı sermayenin ve yerli müteşebbislerin da
ha fazla yatırım yapmalarına bu dönemde imkân hazırlanmalıdır. Zaten on yılı aşkın bir süre
dir devam eden ihmalin sonucu ortaya çıkan ve bugün karşı karşıya bulunduğumuz işsizliği 
azaltmanın, daha pratik başka bir yolunun olduğunu da zannetmiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla ortaya çıkan ve ha
len devam eden belirsizlik ortamı dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Sayın Başbakanımın da vur
gulamış olduğu gibi, bu belirsizlik dönemi, en az, bundan önceki dönem kadar, medenî dün
yayı tehdit eder haldedir; en azından, potansiyel bir tehdit ve tehlike vardır. Bu nedenle, Türki
ye, NATO İttifakı içerisindeki önemini ve yerini de dikkate alarak, bu konuda son derece has
sas olmalı ve her an olabilecek her şeye karşı da hazırlıklı bulunmalıdır. 

Türkiye, laik ve demokratik bir ülkedir. Bu özelliğiyle Avrupa'nın ve medenî hür dünya
nın bir parçasıdır ve öyle kalmaya da devam edecektir. Bu nedenle, Türkiye, hem Kafkaslarda
ki ve hem de Orta Asya'daki cumhuriyetler için son derece ideal bir örnektir. Belirtilmiş oldu
ğu gibi, Türkiye yüzde 99'u Müslüman; ama, laik olan; fundamentalist olmayan bir ülkedir. 
Ancak, Türkiye, burşekilde son derece kritik bir dönemde, böylesine güzel bir model olarak 
bir kenarda durmamalıdır. Bu maksatla, üzerine düşeni, yapması gerekeni, hiç tereddüt etme
den yapmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyo
rum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Demiralp'e teşekkür ederiz. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurun efendim. (RP sıralarından 
alkışlar) 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sayın Başbakanın Amerika gezisiyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına 
görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlarken, şah
sım ve Grubum adına, siz değerli milletvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başbakana, Meclise verdiği bu izahattan dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerinin ifade 
ettiği, Meclisin reaksiyonlarını alma ve bundan yararlanma konusundaki hassasiyetine de ay
rıca teşekkür ediyorum; ancak, beklerdim ki, Sayın Başbakan, Amerika'ya gitmeden önce bi
zim görüşlerimizi, Meclisin görüşlerini alsın ve bundan yararlansın. Dolayısıyla, Sayın Başba
kanın, basına da intikal eden, genel görüşmede hiçbir şekilde söz konusu olmayan, 13 madde
lik planının da ne olduğunu bizler öğrenme imkânına sahip olurduk. Sanırım faydalı olurdu; 
sanırım, yerine getirilse de getirilmese de birtakım tavsiyeleri, hiç olmazsa, Sayın Başbakan 
burada dinlemiş olurdu; herhalde bir mahzuru olmazdı. Ümit ediyorum ki, bundan sonraki 
bu kabil temaslardan önce Meclisin görüşünü almakta en azından yarar vardır. Bu, Sayın Baş
bakanın başında bulunduğu Hükümeti yönlendirmek demek değildir. Elbette kendi kararları
nı kendileri verirler; ama, belki içerisinde faydalanacakları bir şeyler olur. Bunu belirtmeden 
geçemiyorum. 

Bir tespit daha yapmak istiyorum : Sayın Başbakan, yurt içinde de, iki akımın kurduğu 
bu Koalisyon Hükümetinin, Türkiye'nin ekseriyeti olduğunu devamlı ifade ediyor. Görülüyor 
ki, bu, Beyaz Sarayda da ifade edilmiş. Sayın Başbakan, Beyaz Sarayda bunu dile getirdiğini 
ifade etti. Bilmiyorum, başka bir hesap tarzı var mı; ama, benim bildiğime göre, yüzde 27 ile 
yüzde 21'i toplarsak, yüzde 48 ediyor, bu da ekseriyet olmuyor. Belki ekseriyete yakın bir du
rum olabilir... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — İyi yani!.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — İyidir, tabiî de, bunu, ekseriyet diye takdim et
mekte de zannediyorum fayda yok. (RP sıralarından alkışlar) Bunu da bir kere daha ifade et
meyi gerekli görüyorum. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Mecliste ekseriyet yok mu Sayın Asiltürk; o önemli 
değil!.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ambargodan zararımızın ol
duğu, burada herkes tarafından ve Hükümet tarafından da vurgulanıyor; ancak, "bu zararı
mıza karşı biz ne yapıyoruz" dediğimiz zaman, beni bağışlasınlar, Amerika'nın müsaadesine 
bakıyoruz. Birleşmiş Milletler diyebilirsiniz buna; ancak, Birleşmiş Milletlerin, Amerika'nın 
kontrolünde olduğu bir dönemde, eğer, Amerika'nın bize müsaade ettiği ölçüde, bu ambar
goyla ilgili birtakım tedbirler alacaksak, bunu, daha, çok bekleriz... Biz, bağımsız, hür ve ka
rarlarını kendisi alan bir Parlamentoyuz, bir İktidarız, bu İktidar da böyle bir İktidardır; el
bette kendi İktidarımızı bu değerde kabul ederek konuşuyorum ve lütfen bizim ve konudaki 
kararlarımızı, başka bir devletin arzularına veya onun kendine tayin ettiği istikamete bağlı ola
rak almayalım. Şu anda, hepimizin müşterek olarak ifade ettiği gibi, Türkiye, ambargodan za
rar görmektedir; bu zararı karşılaması en tabiî bir yoldur ve bunu yapmalıdır; Sayın Başba
kandan bilhassa bunu rica ediyorum. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Birleşmiş-Milletler üyesiyiz... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Tabiî, Birleşmiş Milletlerin üyesi olmak, kendi aley

hinde birtakım kararları almak ve bunda ısrar etmek demek değildir. Almanya da Birleşmiş 
Milletlerin üyesi; ancak, kendi menfaati için, Yugoslavya'da, derhal, Slavonya ve Hırvatistan'ı 
-Birleşmiş Milletlerin tavsiye kararının aksine- tanıdı. Biz de, bunu gösterecek kadar, dış poli
tikada şahsiyetli olmalıyız ve bunu yapabiliriz; benim nazarımda, bu Hükümet de bu değere 
layıktır ve yapmasını, da bekliyorum. 

Sayın Başbakanın bir sözüne de yürekten katılıyorum. Elbette, Türkiye Müslüman bir ül
kedir, yüzde 99'u Müslümandır; yürekten katılıyorum. "Türkiye'de dinî inanç hürriyeti vardır" 
diyorlar. Sayın Başbakan, Türkiye'de, inanan insanların, hiçbir baskı altında olmadan, inanç 
larını yaşayabileceklerini, gerek Mecliste, gerek meydanlarda çok ifade ettiler. Peki, Türkiye'de 
madem bunlar var da, daha iki hafta evvel, niçin, Hacettepe Tıp Fakültesinin ikinci sınıfından 
yirmi kadar kız öğrenci, başını örtüğü için, geçici ihraçla uzaklaştırıldı; niçin, dördüncü sınıf
taki bir kız öğrencimiz, başını örttüğü için, başı örtülü olduğu için uzaklaştırıldı? (RP sırala
rından alkışlar) Eğer, hakikaten, Türkiye'de bunlar varsa -Hükümet, bir rektörden korkuyor 
değil zannederim; bir dekandan çekiniyor değil sanırım- bunlar niçin tatbik edilmiyor, bu hür
riyetler niçin yaşanmıyor? Elbette söylemek kolay; Türkiye'de hürriyetler var, insan haklan var... 
"însan hakları var" dediğimiz zaman, karşılığında olan şeylerin de yaşanır halde olması la
zım. Yani, bunu biz sağlarsak, kime, ne zarar veririz, bunu da bilemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye - ABD ilişkileri dengeli değil; tankit ettiğimiz konu budur. 
ABD, bilhassa bu yeni yönetimde, Başkan Bush, diğer ülkelerin yöneticilerini, onlarla şahsî 
ilişki kurarak, şahsî ilişkilerinde onlara belirli değerler vererek, kendi istikametinde birtakım 
noktalara çekmek istiyor. Geçmiş dönemde bunları bu memlekette acı acı yaşadık. Sayın Ev
ren zamanında, bir Amerikan Dışişleri Bakanının, gelip, birkaç iltifatından sonra, Yunanis
tan'ın NATO'ya girmesi konusundaki rezervimizi kaldırdık -üç tane iltifat ediyorlar, nasıl olu
yorsa...- tecrübesiz diyebileceğimiz Sayın Evren, Devlet Başkanlığı zamanında, çok önemli bir 
konuda, Türkiye aleyhine çok büyük bir taviz verdi. 

AHMET SAYIN (Burdur) — O, ihtilalin rüşvetiydi!.. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Sayın özal zamanında da başka bir şey yapılma

dı. Millî menfaatlarımız söz konusu olduğu zaman Camp David'te insanların ağırlanması, in
sanlara şahsen iltifat edilmesi hiç nazarı itibara alınmamalıdır. 

Sayın Başbakana da bu gezisinde büyük itibar gösterildi. Bu itibarı, biz, Türkiye'nin lehi
ne değerlendirmek zorundayız. Bu itibarı, biz, millî menfaatlarımızı korumak için değerlen
dirmek zorundayız. Böyle yapmamızın elbette daha faydalı olduğunu, hangi partiden olursa 
olsunlar, Yüce Meclisin değerli üyelerinin hepsi de kabul ve tasdik ediyorlar. 

Bizim, ABD ile ilişkilerimiz dengeli değil. ABD ile aramızdaki dış ticaret dengesinde aley
himize çok büyük açık vardır. Tekstil ve konfeksiyon konusunda ABD'ye ihracat yapmamıza, 
kota konularak engel olunuyor; ama, biz, ABD'den sınırsız ithalat yapıyoruz. Bu denge mut
laka sağlanmalıdır. Eğer bu denge sağlanmazsa, elbette, ikili ilişkilerde istenilen noktaya varı
lamaz Vanlamıyor da... 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de, ekonomik konularda, yine, ABD'nin ekonomik politi
kası istikametinde düzenlemeler yapılıyor. IMF heyetlerinin diğer ülkelerde yapmak istediği 
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düzenlemeler, gelişmiş ülkelerde meydana gelmiş olan refah seviyesinin devam etmesini sağla
mak için, diğer ülkeleri, o ülkelere uydurmaktan ibarettir. Bundan dolayı, gelip de, politikamı
zı, o ülkelerin çıkarlarına, o ülkelerin dönen çarklarına, bir nevi, yağ damlatmak şeklinde ifa
de edeceğim IMF tavsiyeleriyle düzenlersek, millî menfaatlarımızı elbette koruyamayız, koru
yamıyoruz da... Yeryüzünde, IMF'nin tavsiyelerine uyup da ekonomisini düzelten bir tek ülke 
yoktur. Batı'da da IMF'nin iflas ettiği konusundaki yazıları herhalde hepiniz okumuşsunuz
dur. Dolayısıyla, ABD - Türkiye münasebetlerinde şikâyetimiz, bunların dengeli olmamasın
dan dolayıdır. Yoksa, ne ABD'ye karşıyız ne Rusya'ya karşıyız ne Yahudilere karşıyız ne de 
dünyada herhangi bir millete karşıyız. Karşı olduğumuz şey, bize karşı yapılan haksızlıklardır; 
onlara karşıyız, onların düzeltilmesini elbette istiyoruz, bekliyoruz, bunun takipçisiyiz ve ola
cağız da. 

Buna benzer bir şey daha cereyan ediyor : Batı, kendisine yeni bir pazar arıyor. Bu pazar, 
şu anda, eski Sovyetler Birliğinin dağılan cumhuriyetlerinin meydana getirdiği pazardır. Şim
di, Batı bunu tepe tepe kullanmak istiyor. Bu arada bizi de kendi menfaatlarını yürütmek ve 
o pazarı elde etmek için kullanıyor. Burada çok hassas olmamız lazım. Niçin, biz, Orta Asya 
cumhuriyetlerini Batılılarla birleştiriyoruz? Biz bunlarla ayrı bir birlik kuramaz mıyız; kurabi
liriz. Eğer böyle bir davranışta bulunabilir, ayrı bir birlik kurarsak, bu, bir nevi, bütün bir İs
lam birliğinin çekirdeği olur*. Şu anda, tabiî kaynaklar yönünden; petrolünden tutun da altını
na kadar bütün zenginliklere bu ülkeler sahiptirler. Üzülerek ifade edeyim ki, şimdi, altın ma
denlerinin işletilmesi, bir Amerikan - Yahudi şirketi tarafından mukaveleye bağlanmış ve işte 
bu kaynak, gidip, Batının sömürüsüne terk edilmiş oluyor. Biz bunları yapabiliriz. Bizim bun
ları yapma gücümüz var; ama, biz bunları elimizle alır götürür de Batı'ya teslim edersek, ta 
başından, önceden kendi menfaatlarımızı kesmiş oluyoruz. Bunda yarar görmüyorum. 

Amerika, "Bunlar tslamî kimlikte olmasın" diyor; tabir bu. Biz de ona yardımcı oluyo
ruz. Bu yanlıştır. Bu ülkelerin kendilerine gelmeleri, şahsiyat kazanmaları için, kendilerini in
kâr eder durumdan kurtulmaları lazım, bu ülkelerin tslamî kimlikte olmaları lazım, bu konu
da desteklenmeleri lazım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, süreniz doldu efendim. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, biz, Batı'nın bu davranışlarını ifade ederken, hep, iki yüzlü politi

kayı biraz yumuşatarak, çifte standart tatbik ediyorlar diyoruz. En yakın hadise, güncel hadise 
şudur : Filistin Kurtuluş örgütünün bir üst düzey yetkilisi, ağır bir hastalık dolayısıyla Fran
sa'ya geliyor, hastaneye yatıyor... Terörist merörist... Hastaneye yatan bir adam... Bu Batı'lı-
lar, kendi vatanı için mücadele edenlere, İstiklal Savaşını yapanlara da terörist diyorlardı, değil 
mi? (RP sıralarından alkışlar) Fransa, Cezayir'de istiklal savaşı yapanlara da terörist diyordu. 
Vatanlarından silah zoruyla atılmış insanlar, vatanlarına yerleşmek için silahlı mücadele yapı
yorlar. Yaptıkları bu mücadele doğrudur yanlıştır; o tarafında değilim. Başka usuller buluna
bilir mi; bulunabilir. Ancak, bir insan hastaneye yatıyor; Yahudi lobisinin etkisiyle bu insanı 
hastanenin kapısına koyduktan sonra, bir de, Fransa'dan hudut harici ediyorlar. Batı buna se
sini çıkarmıyor; bu hadiseyi duyan Arafat'ın, hadisenin reaksiyonu içinde, bu işi yapanlara 
"köpek" tabirini kullanması -ki, tasvip etmiyorum, bunu kullanmadan da çok daha ciddi ke
limelerle daha ağırını söyleyebilirdi; ben şahsen kullanmam, kullanılmasını da tasvip etmiyorum-
karşısında kıyameti koparıyorlar. Hangisi insanlık suçudur? Bir insana lafzen hakaret etmek mi, 
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yoksa bir insanı ölüme terk etmek, hastanenin kapısının önüne koymak mı?.. Batı, işte budur. 
Bu iki yüzlü politikayı yapan insanlara t>iz de bağırlarımızı açıyoruz, her şeyimizle, bunlarla 
haşır neşir olmaya çalışıyoruz. 

Çok samimi inancımı söyleyeyim : Biz bunların milletlerine tabi olmadıkça, onlar bizden 
razı olmazlar; nitekim, olmuyorlar da. (RP sıralarından alkışlar) İşte, Almanya'daki işçileri
mize yapılan muamele budur; işte, Cezayir'deki çifte standart budur. Demokrasi demek, ida
recilerini kendilerinin seçmesi demek değil mi? Ama, Cezayir için, bu demek değil. Neden; 
Müslüman ülke de onun için. Müslüman idareci seçemezsin. Ya?.. Fransız kültürüyle yetişmiş 
olanları seçeceksin... Onlardan başkasını mı seçiyorsun... "Ne demokrasisi efendim, demok
rasi ne demekmiş..." demokrasi falan ortadan kalkıyor ve bizim demokratikleşmeyi, şeffaflığı 
birinci planda alan Hükümetimizden de tek ses çıkmıyor. Olmaz ki!.. Böyle iki standart ol
maz. (RP sıralarından alkışlar) Bugün başkalarına yapılan, yarın size yapılır. Dolayısıyla, mut
laka, adil ve dürüst ölçüler içerisendi davranmak zorundayız/Cezayir'de yapılanı kınamamız 
gerekir, buna mani olmamız gerekir, bir halkın, idarecilerin kendisinin seçme hakkını, her yer
de -bu ülke Müslüman ülke olsa da- tanımamız gerekir; ama, şimdi tatbikata bakıyorsunuz, 
hayır, kimsenin sesi çıkmıyor. Neden; çünkü, işte bu iki yüzlü Batı politikası bir kere daha göz
lerimizin önünde oynanıyor da onun için... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Demirperde mi olalım Sayın Asiltürk? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hayır. Niçin olasınız? 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Demirperde olalım gibi konuşuyorsunuz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hayır, hiç öyle konuşmuyorum. Hak ve adalete 

bağlı, insanlığa saygılı, insanların bütün hak ve hürriyetlerine, kendi hak ve hürriyetleriniz gibi 
değer veren bir toplum olun istiyorum, sadece bunu söylüyorum. Yani, hak ve hürriyetler, bazı 
düşüncelere hasredilmiş de bazı düşüncelere hasredilmemiş olursa, fevkalade yanlış olur. 

AHMET SAYIN (Burdur) —-Siz Türkiye'dekini kınadınız mı? 
İBRAHİM HALlL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hıristiyanlar için var, Müslümanlar için yok, 

öyle mi? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bizi tanıyorsunuz, gayet sa
mimi, gayet tutarlı, gayet mantıkî şeyler söylüyoruz. Hiç kimsenin de aleyhinde bir ifade kul
lanmıyoruz. Hele, demirperde gibi, hele, baskı rejimi gibi rejimlerin karşısında her zaman ön
ce biz olduk, biz onların acısını çekerek geliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, peki, biz, Batılıya, biz Amerikalıya bu kadar yakınlık gösterirsek, 
sonra ne olacağının bir iki misalini vereyim : Iran, Şah, zamanında Amerika'nın çok büyük 
dostu idi, ama, ne acıdır ki, Şah, devrildikten sonra kanser oldu tedavi olmak için Amerika'ya 
müracaat etti. Kanser olan bir insanın, insanlık gayesi ile, hiç olmazsa, gelip, tedavi olmasına 
müsaade edilmesi, gerekirken, Amerikalılar müsaade etmediler. Şah, kanser olduğu halde, Ame
rika'ya tedaviye gidemedi; canciğer dostu İdi Şah!.. 

Yanlış anlaşılmasın, darılmasın, dün, Özal da canciğer dostuydu Bush'un; ama, bugün, 
Bush'un beyanlarında özal'ı dışladığını hepimiz de görüyoruz... 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Hiç alakası yok... O sizin düşünceniz. 
BAŞKAN — Bağlayınız efendim... 
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OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Dolayısıyla, Bush'la özel ilişkilerle bir yere gidemeyiz; kendi millî menfaatlarımızı gözet

memiz, belirli konularda, mutlaka kendi değerlerimizin ölçüsünde yaklaşımları göstermemiz 
ve Amerika ile olan münasebetlerimizi mutlaka yeniden düzenlememiz lazım. 

Sözlerimi bağlarken, şunu ifade etmek istiyorum : Kıbrıs'ta bizim bir problemimiz yok
tur. Kıbrıs problemi hallolmuştur. İktidarlar bir Kıbrıs problemi varmış gibi davrandığı sürece, 
bu, problem olarak kalır; ama, biz kendi problemimizi halletmişiz; bağımsız devletimizi kur
muşuz dediğimiz zaman, bu problem hallolur. Nitekim, geçmişte de bunun, çok çok yanlış 
tatbikatlar ve gecikmiş bağımsızlık ilanı dolayısıyla sıkıntısını çektik. 

Davos'ta ne işiniz vardı diye soran arkadaşlarımız oldu; bunlun doğru olduğu sonradan 
müdafaa edildi. Şimdi, ben, bir şeyi merak ettim : Sayın Dinçerler herhalde burada, iki de bir, 
yoktur birbirimizden farkımız; ancak, biz ANAP'lıyız mealinde şeyler söyledi. (RP sıraların
dan alkışlar) Bütün yapılan politikaların aynı olduğunu söyledi. Ben, o zaman, düşünyorum; 
şu Mecliste galiba muhalefeti sadece biz yapmak zorunda kalacağız... (RP sıralarından alkış
lar) Hakikaten birbirinizden bir farkınız yok. Millî menfatları korumada, biz, inandığımız ger
çekleri sizlerin de önüne koyacağız. Kabul ederseniz, bunlara uygun hareket ederseniz, inanı
yoruz ki, çok daha başarılı olursunuz, memlekete hizmet bakımından çok daha faydalı hiz
metler yaparsınız. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Dış siyasette ve millî meselelerde biriz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sözlerimi bitirirken, Sayın Başbakana, Meclise bu 

izahatı vermesinden dolayı teşekkür ediyorum ve Hükümete de başarılar diliyorum. Şunu ke
sinlikle ifade edeyim ki, yapılan her iyi şeyin destekçisi oluruz; ama, inandığımız konularda 
da gerçekleri ifade etmekten geri kalmayız. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Yani, sizin de farkınız yok... 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk'e teşekkür ederiz. 
SHP Grubu adına, Sayın Aydın Güven Gürkan; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; sözlerime, önce küçük bir düzeltme yaparak başlamak ihtiyacındayım. 
Anavatan Partisi Grup Sözcüsü Sayın Dinçerler, parlamenter niteliklerine çok önem verdiği
miz, çok değer verdiğimiz bir değerli meslektaşımızdır, arkadaşımızdır. Onun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bilinçli olarak ve kasıtlı olarak yanlış bilgi vereceğini düşünmek dahi istemi
yorum. Büyük bir olasılıkla yanlış bir algılamanın sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne yanlış bilgi vermiştir. Demiştir ki Sayın Dinçerler : "Bugün, bu DYP'nin ortağı olan SHP 
var ya, bir zamanlar NATO'ya, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletlerine karşı idi, programın
da da böyle yazıyordu; şimdi de, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerin iyi olmasından ötü
rü Türkiye Büyük Millet Meclisine, mutlulukla-bilgi veriyorlar." 

NATO'ya ve Amerika Birleşik Devletleriyle olan ilişkilere karşı olduğu iddia edilen, bu 
kadar ısrarla söylenen SHP'nin, en son tartışmasını yaptığı 1991 yılı program metnini okuya
cağım. NATO ile ilgili olarak ve ABD ile ilişkiler açısandan ne diyor bakınız programımız Sa
yın Dinçerler : "Türkiye, dünyanın, dış politika bakımından en hassas bölgelerinden birinde 
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bulunmaktadır. Böyle bir bölgede, kendi ulusal güvenliğini, başka ülkelerin kararlarına ya da 
kararsızlığına bırakamaz. SHP, bu temel özelliği, sürekli olarak göz önünde tutarak, ortak sa
vunma örgütü olan Kuzey Atlantik İttifakının güvenliğimizi artırmadaki rolünün sürdürülme
sinin gerekliliğini benimser." 

Haa, sizin, şimdi söylemek istediğiniz NATO ve Varşova Paktı meselesine gelince : Evet, 
SHP, her zaman -dün de, bugün de, yarın da- dünyanın, NATO'Iara ve Varşova'lara ihtiyaç 
duymayacağı bir barış düzenine kavuşmasının savunuculuğunu ve sözcülüğünü yapmıştır. Bun
dan böyle de, SHP, silahların, ittifakların, düşmanlıkların, karşıtlıkların egemen olmadığı bir 

. dünyanın sözcülüğünü yapacaktır. Herkes, soğuk savaşı körüklerken; herkes, bloklararası mü
cadeleyi körüklerken ve bundan kısa süreli yararlar umarken; SHP, her zaman, barıştan yana 
olmuştur, En son, Anavatan Partisi İktidarı döneminde, bir komşumuza karşı gösterilen düş-
manane tutumlar karşısında da, SHP, aynı ilkeyi ve barışı, o zaman da savunagelmiştir. SHP'nin 
adının geçtiği her yerde, mutlaka barış söz konusudur. ' . ' . ' ' . ' , -

Ama, bugün asıl konumuz bu değil. Bu konuyu, gerektiğinde, daha rahat bir ortamda 
tartışabiliriz. Asıl konumuz, Hükümet Başkanımızın Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı ge
zinin değerlendirilmesidir. önce, şunu açıkyüreklilikle ifade etmek istiyorum ki: Hükümeti
mizin kuruluşundan bu yana, dış politikanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu kadar sık
lıkla, genişlikle konuşulmuş olmasından, SHP Grubu adına büyük mutluluk duyuyoruz. 

v Dünyamızın daima küçüldüğünü söyleyegeldik. Sanıyorum, dünyanın küçülmesinden kas
tettiğimiz, biraz da, hepimizin ve herkesin ortak sorumluluk taşıdığı bir dünyanın oluşmasıdır. 
Böyle olunca, her ulusun, her parlamentonun ve her insanın, dünyadaki gelişmelerden ve dış 
.politikadan, eskisinden çok daha büyük ölçüde bilgi sahibi olması, büyük bir doğallık haline 
gelmiştir. Hükümetin, bu çağdaş gelişmeye uyarak, Parlamentoyu sık sık bilgilendirmesini, üstelik 
bu bilgilendirmeyi yaparken, yüzeysel kalmamış olmasını, büyük bir takdirle karşıladığımızı 
ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başbakan, usulî bir bilgi vermedi; Sayın Başbakan, gerçekten Parlamentoyu zen
ginleştirici Ve onun görüş ufkunu genişletici ölçüde, içtenlikle ve ayrıntılı bilgi verdi. Onun için, 
Hükümetimizi bu konuda desteklediğimizi ve takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gezinin değerlendirilmesinde, önce geziyle ilgili çağ
rı mektubu üstünde düşüncelerimi açıklamak istiyorum. Çağrı mektubu birkaç noktada önem
lidir : Birincisi, çağrı mektubu, 6 Ocak tarihinde yazılmıştır; yani, Hükümetin güvenoyu al
masından yaklaşık bir ay sonra yazılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli bir ülke
nin, bir aylık bir Hükümete çağrı göndermiş olması, kendisiyle görüşmek ihtiyacını hissediyor 
olması, kendisini davet ediyor olması, sanıyorum, Türkiye'nin dünyadaki öneminin, Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı Bush tarafından da kavrandığını gösteren çok önemli ve olumlu 
bir olgudur. 

İkincisi, bu çağrı mektubunda iki noktanın altı son derece özenle çiziliyor. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, özellikle bu Hükümetin kurulmasına katkı veren Doğru Yol Partisi ve SHP 
gruplarının bilgisine sunmak istiyorum ki, Amerika Birleşik Devletleri, bu ortak Hükümetin 
programındaki insan haklarını, ekonomik ve sosyal reformları çok büyük bir övgüyle karşıla
dığını ifade etmek ihtiyacını hissediyor. Peki, bu övgü nereden geliyor? Bu övgü, sanıyorum, 
bu Hükümetin, demokratikleşmeye, insan haklarına, dengeli bir topluma, müreffeh bir topluma, 
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söz hakkı olan bir topluma verdiği önemin bir doğal sonucudur. Bunun yapılmış olması, bu
nun söylenmiş olması, bir aylık bir hükümetin, Amerika Birleşik Devletlerince çağrı yapılma
sını gerektirecek ölçüde önemsenmesi sonucunu getirmiştir. 

Eğer bunu, yedi sekiz yıl önce Anavatan Partisi İktidarı da bu iştiyakla istemiş olsaydı, 
bu geniş ufukluluğu gösterebilmiş olsaydı, inanıyorum ki, Türkiye'nin geçmiş yıllardaki say
gınlığı, bugünkünden çok daha yüksek olacaktı; ama, çağrı mektubunda, demokratikleşmeye 
ve insan haklarına göndermede bulunulmuş olması, aynı zamanda Hükümet için de bir uyarı 
niteliğinde olmalıdır. Eğer bu olgu -insan haklarına gösterilen saygı, ekonomik ve sosyal re
formların gerekliliğine gösterilen önem- bu ölçüde önemliyse, bunun gereklerini yerine getir
mekte de gecikmemeliyiz ve tereddüt göstermemeliyiz. 

Türkiye, demokratikleşmesini ve insan hakları konusundaki ilerlemelerini, bugün açılan 
'krediyi hak ettirici bir hıza kavuşturmak zorundadır. Hükümetimizin cesur ve kararlı olmasını 
tekrar diliyor ve bu yolda atacağı adımlara bütün gücümüzle destek vereceğimizi ifade etmek 
istiyorum. . ' • -

Değerli arkadaşlarım, çağrı mektubunda dikkatimizi çeken bir nokta da, haklı olarak çok 
önem verdiğimiz bir görüşümüzün altının çizilerek özenle belirtilmiş olmasıdır; o da, Kıbrıs'
tan söz edilirken, Kıbrıs'ın güvenlik ve siyasal eşitlik ihtiyacına yanıt veren bir çözümün, Ame
rika Birleşik Devletleri tarafından benimsenerek resmî bir metin olarak bize iletilmiş olması
dır. Bu, zannediyorum, kazanılmış çok önemli bir adımdır ve Kıbrıs meselesinin çözümünde, 
bundan böyle, bizi, önemli ölçüde kolaylıkların beklediğini göstermektedir. 

Çağrı mektubundaki bir diğer önemli nokta, Türkiye'nin, dağılan Sovyetler Birliğinden 
ayrılan bağımsız cumhuriyetlerle ilişkilerinde önemli bir role sahip olduğunun, öncü bir role 
sahip olduğunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul ediliyor ve bu hususun yazılı 
olarak bildiriliyor olmasıdır. Çağrı mektubuyla, Hükümet Başkanımızın, Amerika Birleşik Dev
letlerine çağrılmış olmasının nedenlerinin başında, bu Türk ve Müslüman cumhuriyetlerle olan 
ilişkilerin istikrara kavuşturulmasında Türkiye'ye duyulan ihtiyaç önemli rol oynamıştır. Böy
le bir rolün, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul ediliyor olması, bizim açımızdan son 
derece önemlidir. Çünkü, Türkiye, ne kadar, iyi niyete ve ekonomik ve siyasal güce sahip olur
sa olsun, o yörede ve o bölgede tek başına istikrarı sağlayamaz. Halbuki, o bölgede ve o yöre
de istikrarın sağlanması, Türkiye'nin, dünyanın ve Avrupa'nın istikran açısından da son dere
ce önemlidir. Eğer, Amerika Birleşik Devletleri, dağılan cumhuriyetlerde ve özellikle Türk ve 
Müslüman cumhuriyetlerde istikrarın sağlanması konusunda üstüne düşen görevi ve sorumlu
luğu yerine getirmezse, Türkiye'yi yalnız bırakırsa, sanıyorum, bu yörelerde istikrarı sağlamak 
son derece güç olacaktır ve oralarda başlayan istikrarsızlık, sanıldığından çok daha hızlı bir 
biçimde Avrupa istikrarsızlığına ve oradan da belki bir dünya istikrarsızlığına atlayacaktır. 

Onun için, bu çağrı mektubunda, Amerika Birleşik Devletlerinin o yöredeki istikrara önem 
veriyor olmasının belirtilmiş olması ve o yörelerde istikrarın sağlanması açısından Türkiye'ye 
ciddî bir partner, eşit bir partner, yoldaş olarak görmesi, sanıyorum Türkiye için de Avrupa 
için de dünya için de barış düşüncesi için de çok önemli bir olgudur. Bunun mektupta yer al
mış olmasını sevindirici sayıyorum. 

Sayın milletvekilleri, çağrı mektubunda, Türkiye'nin Balkanlardaki önemine, Ortadoğu'
daki sorunlara, Irak'la olan sorunlara değinilmemiş olması bana bir noksanlık gibi gözüküyordu; 
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ama, sonradan yapılan temaslarda, Balkanlarda Türkiye'nin öneminin de vurgulanmış olma
sı, Türkiye'nin bu konudaki söz hakkının ve öneminin tanınmış olması, bence gündemdeki 
noksanlığın giderilmesi açısından son derece yararlı olmuştur. Çağrı mektubunda yer alma
makla birlikte, Irak sorununun uzun uzun tartışılmış olması da, gündemin doğru olarak zen
ginleştirilmesi açısından, Hükümetimizin büyük bir sağduyu gösterdiğinin belirtisidir. 

Değerli arkadaşlarım, geziden önemli kazançlar sağlandığına inanıyorum... Nelerdir 
bunlar... 

BAŞKAN — Efendim, süreniz doldu... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın Başkan, hızla bitirmeye çalışacağım. 

Bunların başında -sanıyorum bizi çok ilgilendiren birçok noktalarda- büyük ve güçlü bir 
devletten, dost ve müttefik bir devletten, ciddî güvenceler almış olmamız, ciddî sözler almış 
ve doğru yaklaşımları yakalamış olmamız gelmektedir. Bunlardan bir tanesi, sanıyorum, Tür
kiye'nin Avrupalı bir devlet olarak tanınmış olmasının tekrar teyit edilmesidir. Bu, son derece 
önemlidir. 

Sayın Başbakan ayrıca, konuşmasında, Amerika Birleşik Devletlerinin, Türkiye'nin Av
rupa Topluluğu hakkını tanıdığını vurgulamak suretiyle, Amerika'nın tavrının bize yardımcı 
olduğunu belirtmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, bütün görüşmelerde, bölgede istikrarı iste
diğini vurgulamıştı^ Daha da önemlisi, bu bölgedeki istikrar için Türkiye'nin istikrarına önem 
verdiğini vurgulamasıdır. Bu, son derece önemli bir olgudur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri
nin çıkarları, bölgede istikrarı istemiyor olsaydı, Türkiye'nin dış politikadaki işi gerçekten güç 
olacaktı. Bunun öğrenilmiş ve yakalanmış olması önemli bir olgudur. 

İBRAHİM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) — Taşeronluk, taşeronluk... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Terörizmle mücadelede, Amerika Birleşik Dev
letlerinin, şimdiye kadar olduğundan çok daha açık ve net bir biçimde, Türkiye'nin toprak bü
tünlüğünün, egemenliğinin ve istikrarının destekleneceği vaadini Başkanı ağzıyla söylemiş ol-
masıda, bizim, önümüzdeki aylar ve yıllar içinde, Amerika Birleşik Devletleri - Türlüye ilişki
leri açısından rahatlatıcı bir ortama sahip olacağımızı göstermektedir. Amerika Birleşik Dev
letlerinin, dağılan Yugoslavya cumhuriyetlerinin ve dağılan Sovyetler Birliği içindeki Türk cum
huriyetlerinin -özellikle" Makedonya ve Bosna - Hersek'in- tanınması konusunda, bir Yunan 
sözcülüğü rolüne soyunmamış ve bunları bir sorun yapmamış olmasını da önemli bir kazanç 
sayıyorum. 

Kıbrıs üzerinde bir baskının oluşabileceğine dair hiçbir izlenim yoktur; hatta, aldığım iz
lenimler doğruysa, siyasal eşitliği tanımak suretiyle, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin, 
bundan böyleki girişimlerine daha büyük bir anlayışla yaklaşacağı izlenimini vermiştir. 

Refah Partisi sözcüsü değerli arkadaşımın, Orta Asya konusundaki görüşlerine kısmen 
katılıyorum. Bu 13 maddelik plan konusunda, sanıyorum, Dışişleri Bakanımız ilk fırsatta Türkiye 
Büyük Millet Meclisini bilgilendirecektir. Böyle bir bilgilendirme noksanlığının dışında, böyle 
bir planın sunulmuş olmasını çok önemli sayıyorum. Çünkü, Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı Sayın Bush şunu ifade etmiştir : Biz, bütün teknolojik informasyona sahip oluyoruz, tek
noloji konusunda başka ülkeler hakkında doğru bilgilere sahip oluyoruz; ama, o ülkelerin dav
ranışları, mantaliteleri ve anlayışları konusunda bir türlü doğru bilgilere sahip olamıyoruz ve 
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o yüzden de yanlış kararlar veriyoruz. Bu nedenle, bu ülkelerle doğal ilişki içinde olan Türki
ye'nin, bu konuda yardımcı olarak seçilmesi, hem bu ülkelerin refahına, mutluluğuna, demok
rasiye geçişine hem de dünyanın istikrarına önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Yunanistan'ın, büyük ölçüde uluslararası alana ve Amerika Birleşik Devletlerini de işin 
içine çekmeye çalıştığı Ege sorununun hiçbir biçimde gündeme gelmemiş olmasını da, Ameri
ka Birleşik Devletlerinin bu konudan elini çektiğini ve bu sorunu, Türkiye ile Yunanistan ara
sında çözülmesi gerekli bir sorun saydığını göstermesi bakımından önemli sayıyorum; ama, 
iki tane ciddî sorumluluğumuz vardır. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, Amerika Birleşik Devletle
ri, Saddam'sız bir Irak'ı hedeflediğini, sanıyorum, bu gezi sırasında açık açık söylemiştir; Ta
biî, bu, doğrudan Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir hedeftir. Irak'ın Kuveyt'ten çıkarılması, ulus
lararası yükümlülüklerimiz gereği bizi ne ölçüde ilgilendirdiyse, komşu ve dost ülkenin Sad
dam'sız bir ülke olması da bizi o ölçüde az ilgilendiren bir olgudur. 

Şimdi, burada sorun, kuşkusuz, Çevik Güç sorunudur. Hükümetimiz, Çevik Gücün ora
daki işlevi konusunda, oradaki görevi konusunda, oradaki sayısı konusunda, oradaki yetkisi 
konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye kamuoyunu aydınlatmak zorundadır. 

Eğer, Çevik Güç, gerçekten -Hükümetin daha önce de belirttiği üzere- insanî nedenlerle, 
oradan olabilecek göç dalgaları karşısında Türkiye'yi temelli korumasız bırakmamak amacına 
yönelikse, elbette, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sürenin uzatılması konusunda Hükümete yar
dımcı olacaktır... • s ' . ' 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yan çizme!,. Çevik Güç gitmelidir!.. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Son defa demiştiniz... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ama, bu konuda, bilgiye ihtiyacımız olduğu

nu, aydınlatılmaya ihtiyacımız olduğunu belirtiyor ve Hükümetin bizden bunu esirgememesini 
diliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, toparlayın lütfen. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, sorun olabilecek ikinci önemli nokta, Aze

rî - Ermeni ihtilafı konusunda, Amerika Birleşik Devletlerinin ve Avrupa'nın yanlış bir tavır 
geliştirmesi ihtimalidir. Bu, gerçekten çok ürküntü verici bir yaklaşımdır. Eğer, Avrupa ve Ame
rika Birleşik Devletleri, Azerî - Ermeni çekişmesinde, ihtilafında körükleyici olurlarsa, küçük 
çıkarlar peşinde koşarak ihtilafı boyutlandırırlarsa, Türkiye bundan çok zarar görecektir. Hü
kümet Başkanımızın, bu konuda Amerika Birleşik Devletlerini zamanında ve ağırlıklı uyarmış 
olmasını, Türkiye'nin istikrarı ve güvenliği açısından çok önemli bir kazanç sayıyorum. 

Sözlerimi, üçüncü ihtilaf noktasıyla, üçüncü kuşku noktasıyla bitirmek istiyorum. De
mokrasi ve insan hakları konusunda kararlılığımız tamdır, arzumuz yüksektir; dünya da buna 
anlayış ve saygıyla yaklaşmaktadır; ama, önümüzde, PKK teröründen ayırarak mutlaka çöz
memiz gereken bir de Kürt sorunu vardır. Eğer, bu konuda adımlar atamazsak, eğer bu sorunu 
barış, demokrasi ve ulusal bütünlük içerisinde çözme başarısını gösteremezsek, bugün sağla
dığımız kredileri kullanamamış bir ülke olmanın üzüntüsünü ve sıkıntısını çekeceğimizden kuşku 
duyarım; ama, hem.Hükümetimize hem Parlamentomuza güveniyor, bu kuşkunun boşa çıkaca-
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gına inanıyor ve bu üç noktadaki ihtilafları ve kuşkuları da aşarak, Türkiye'yi» hak ettiği say
gın bir ülke konumuna elbirliğiyle getireceğimiz inancımı ifade ediyor, Sayın Başbakanı, böyle 
bir gezinin liderliğini yapmış olmaktan ve bu konuda Parlamentoyu bilgilendirmiş olmaktan 
ötürü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 

Meclisimize de saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan'a teşekkür ederiz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 70 inci mad

desine dayanarak, bir ilave yapmak istiyorum... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Değerli sözcülerin tümüne teşekkür 

ederim. Fevkalade güzel şeyler söylediler. Tabiî, söylenen şeylerin tümüne katılmamız müm
kün değildir; ama, içerisinde, katılacağımız, faydalanacağımız hususlar vardır. Sanıyorum ki, 
bu tartışma, ülkemizin yararları bakımından hedefine varmıştır. 

Yalnız, iki şeyi aydınlatmam lazım; onların noksan kaldığını gördüm. Bunlardan bir tane
si; bu cumhuriyetlerin, yani bilhassa Türkî cumhuriyetlerin bize karşı büyük bir güveni var; 
bu güvenin devamında bizim ağır sorumluluğumuz var. Daha önceleri de bir vesileyle ifade 
ettik ki, bizim bu cumhuriyetlerin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar takatimiz yoktur, ekonomik 
gücümüz de yoktur... Başka şekilde, bunlara, tümüyle yardımcı olacak kadar takatimiz yok
tur. Onun içindir ki, biz, uygar ülkeleri -bizim bu ülkelere yardımımız konusunda- bize yardı
ma çağırdık. 

Değerli milletvekilleri, buradaki en önemli olay, bu cumhuriyetlerin bize olan inançlarını 
kaybetmemeleridir. Bu cumhuriyetler, şayet Türkiye'den dolayı bir düş kırıklığına uğrarlarsa, 
bu, o zaman Türkiye'nin çok aleyhine olur. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Birkaç gün son
ra, Dışişleri Bakanı arkadaşım Sayın Çetin, bu ülkeleri ziyarete gidecek -daha sonra ben de 
gideceğim- ve bu ülkeleri ziyarete gitmeden önce, muhalefet partilerinin veya Mecliste temsil 
edilen partilerin genel başkanlarıyla konuşarak, onların da düşüncelerini alacaktır. İş, zanne
dildiğinden çok daha önemli, zannedildiğinden çok daha ağırdır. 

Bu cumhuriyetlerde, devlet kuruluş dahil, hemen hemen hiçbir şey yoktur. Büyük sıkıntı
lara girmeden, bunlara, evvela günlük hayatı düzeltmek için yardım elinin ulaşması lazım ve 
üzüntüyle söyleyelim ki, bu cumhuriyetlerin bütün işi bundan evvel Sovyetler Birliğiyle olmuş
tur, her şeyleri onlarla olmuştur... Bugün, oralara gidebilmek dahi mümkün değildir. Gider
ken, İran'dan geçip gideceksiniz -muntazam bir altyapı da yoktur- veya Azerbaycan'a gidecek
seniz, mutlaka Ermenistan'dan geçmeniz lazım. Yani, Nahcıvan'dan sonra 40 kilometrelik bir 
Ermenistan şeridi gelip, Iran şeridiyle birleşmektedir. İran müsaade etmezse geçemezsiniz. Ni
tekim, oralara biz evvela televizyon ve telefon götürmeye çalışıyoruz. Bunların birtakım parça
larını vesairesini, İki halde de oralara ulaştırmakta büyük müşkülata uğramışızdır. Hele, yiye
cek vesaire gönderirseniz, bir yerlerde tutuyorlar, kalıyor; ondaıi sonra da bunlar telef oluyor... 

Bütün imkânlarımızla çok ciddî bir gayretin içindeyiz; ama, söylediğim gibi, fevkalade 
ağır şartlar var ve bu şartları gerçekleştirmekteMe zorunluklarımız var. Israrla üzerinde dur
mak istediğim şey, bizim ister kendi kaynaklarımızla ister dünyanın diğer ülkelerinin yardımıy
la, Türkiye'nin o ülkeler nezdindeki itibarım muhafazada ve o ülkelerin Türkiye'ye olan itimat-
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larını muhafazada ağır bir sorumluluğumuz var. Yoksa, hiç kimse zannetmesin ki, efendim, 
buralar pazar olacakmış, biz bu pazarı başkalarına veriyormuşuz... Bu meseleler, bugünün me
seleleri değil. Evvela bu ülkeler kritik bir dönemi aşmak mecburiyetinde. Kanaatimce de bu 
süre üç dört yıldır. Bu kritik dönemi aşarken, birtakım kargaşalara düşmeme mecburiyetinde
ler. Gayet tabiî ki, bu ülkelerin elinde silah vesaire de yok; sadece Kazakistan'da bir miktar 
füze var; onunla ilgili olarak da zaten Rusya Federasyonuyla bir anlaşmaya varmışlar. Yalnız, 
Amerika Birleşik Devletlerinin de en büyük kaygısı, bu 27 bin füzenin nasıl kullanılacağıdır. 
Buna ilaveten, bir de, füze alimlerinin, yani bu işi yapan teknisyenlerin ne olacağı konusu var. 
Bunların başka yerlere gidip, birtakım yanlış adamların eline geçip, dünyanın başına başka yer
lerden yeni bir nükleer güç olayı çıkarmalarından da fevkalade korkuyorlar. Biz, üstümüze dü
şeni yapacağız. Biz üstümüze düşeni yaparken de, mesele bekçi dövmek değil, üzüm yemektir. 
Kendimiz bunu yapamayacağımıza göre, başkalarıyla yapıp, hem kendi itibarımızı muhafaza 
edeceğiz hem de bu ülkelerin bize olan itimadını muhafaza gibi bir gayretin içinde olacağız. 
Bunu açıklama durumu oldu... 

Bir hususu daha açıklamak istiyorum : Burada konuşan değerli sözcüler, Çekiç Güç ile 
ilgili bazı beyanlarda bulundular. Çekiç Güçle Çevik Güç birbirine karışıyor... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Gür kan karıştırdı... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hayır, hayır, ben sadece açıklamak 

için söylüyorum; suçlamıyorum canım... 

Çevik Güç, daha çok, Irak harekâtı zamanında gelen ve 42 uçaktan müteşekkil filoya de
niyordu. Halbuki, bu, Çekiç Güçtür. Bu Çekiç Güç, Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar do
layısıyla gelmiştir. 4 milyon insanın yerinden yurdundan olupda, bundan 445 bininin Türkiye 
hudutlarına gelmesi, hududumuzdan geçip, açtıydık, kapattıydık demeye hacet kalmadan, o 
karlı dağların eteklerine sığınmaları ve ortaya koydukları, gerçekten insanlığın içini titreten man
zara karşısında, Türkiye olarak biz dünyayı yardıma çağırdık; ben de çağırdım, muhalefettim; 
Hükümet de çağırdı ve bu Çekiç Güç onun üzerine gelmiştir. 

M. VEHBÎ DlNÇERLER (Ankara) — Provide comfort... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — işte,' 'provide comfort*' dediğiniz, 

Çekiç Güç; adı o. 

M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Onu arz ettim... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Hayır, söylemek istediğimiz şey şu : 

Bu Çekiç Güce bizden evvelki Hükümet tarafından, Anayasanın 92 nci maddesindeki yeğ
nin; yani Meclise ait olan yetkinin Hükümete devredilmiş olma durumundan yararlanmak su
retiyle müsaade edilmiş ve altı ay, öylece uzatılmıştır. 

Biz, Hükümete geldiğimiz zaman, zaten bu insanlar, eğer Kuzey Irak'ta yeniden birtakım 
olaylar meydana gelmezse, toplanıp gitme durumundaydı. Yalnız, Kuzey Irak'taki durum bit
miş değildir. Çünkü, orada halen büyük bir yiyecek sıkıntısı, giyecek sıkıntısı ve ilaç sıkıntısı 
vardır ve devam etmektedir ve Türkiyede, bu Çekiç Güç de buraya yardım etmeye devam et
mektedir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ambargoyu niye kaldırmıyorsunuz?.. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) —' 'Efendim, bu gezi sırasında bu Çe
kiç Güç hiç konu oldu mu? Bu hususta Hükümet bilgi vermedi..." Evet, burası açık kaldı; 
onu tamamlamak üzere yeniden kürsüye geldim. 

Bu gezi esnasında, resmî olan görüşmeler içerisinde Çekiç Güç, yani provide comfort ola
yı hiç geçmemiştir; biz de açmadık, onlar da açmadılar. Yalnız, Kuzey Irak'taki durum enine 
boyuna tartışılmış; Kuzey Irak'ta meydana gelebilecek gayri insanî bir duruma Türkiye'nin ke
sinlikle seyirci kalmayacağı tarafımızdan ifade edilmiştir; yalnız Türkiye'nin değil, dünya ile 
beraber Türkiye'nin seyirci kalmayacağı... 

Bu durum ne olur... Yeniden katliam olur, aynen Halepçe'de olduğu gibi; bu insanlara 
kimyasal silah kullanmak olur veyahut da Bağdat Hükümetinin bu insanları yeniden taciz et
mesi, rahatsız etmesi olur; bunlar bizim kardeşimizdir, biz buna kesinlikle seyirci kalamayız 
ifadesini biz kullandık. 

Şimdi, bu provide comfort'uri, yani Çekiç Gücün haziran ayı sonuna kadar müddeti var
dır, çünkü, süresi, 31 Aralıktan itibaren altı ay uzatılmıştır. Bu altı ay içerisinde, eğer Kuzey 
Irak'ta bu Çekiç Gücün lüzumunu gerektiren yeni bir durum hâsıl olmazsa, o zaman gayet 
tabiî ki, bu Çekiç Gücün devamına gerek yoktur. 

Zaten, biz bunun süresini yeniden uzatırken, yeni göreve gelmiş bir Hükümet olarak, me
selelerin henüz içine girmeden, çekin, gidin demek istemedik; bu altı ay zarfında toplanın, gi
din; bu sondur dedik. Daha evvelki Hükümet de, bu sondur demiş. Ancak, bizim yaptığımız 
da şudur : Artık, Anayasanın 92 nci maddesine göre Meclisin Hükümete verdiği yetkiyi Mecli
se iade ettik... Binaenaleyh, böyle bir durum meydana gelirse -Sayın Gürkan'ın da ifade ettiği 
gibi- biz ne yapacağız... Bizim yapacağımız şey, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisinin önü
ne getirmektir, sizlere durumu izah etmektir, vereceğiniz kararı da uygulamaktır. Sanıyorum, 
1>u, bundan ibaret olacaktır. 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP.sıralarından alkışlar) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2. — (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, Başkan, Baskanvekili, Sözcü ve 

Kâtip Üye seçimlerini tamamlamak için toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, dün yaptığımız bir duyuruyu yeniliyoruz. 
Tüketiciyi korumakla ilgili (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyelerinin 

20 Şubat 1992 Perşembe günü saat 14.00'te, ikinci kattaki Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu salonunda toplanarak, başkan, baskanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmalarını 
rica ediyorum. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize yönelik son 
olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

BAŞKAN -— Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son günlerde terör olaylarının tırmanması ve özellikle güvenlik güçlerine yönelik cinayet
lerin artması, teröre yeni bir boyut kazandırmıştır. Terörün kırsal kesimden büyük şehirlere 
sıçrayarak güvenlik güçlerini hedef alması, devleti işleyemez duruma getirmeye yöneliktir. 

Terörün güvenlik güçlerini hedef almasından sonra, yakından bilindiği gibi, güvenlik güç
leri arasında çeşitli rahatsızlıklar oluşmuş, söz konusu rahatsızlıklar çeşitli yollarla dile getiril
miştir. Güvenlik güçlerinin rahatsızlığının arkasında, terör olaylarında arkadaşlarını kaybet
melerinin yanı sıra, Türkiye'de insan haklarına sahip çıktığını iddia eden birtakım kurum ve 
kuruluşların da tesiri vardır. Bir terörist çatışmada hayatını kaybettiği zaman teröristi "ma
sum", güvenlik güçlerini "katil" olarak gösteren zihniyet, görevleri başında şehit olan güven
lik görevlilerimize karşı duyarsız kalmış, hatta için için sevinmiştir, tşte, son günlerde güvenlik 
güçlerinde meydana gelen rahatsızlığın temelinde bu vardır. 

• . . ' ' . • > 

İnsan hakları adı altında, her fırsatta ülke bütünlüğüne yönelik eylemleri meşru göster
meye çalışan zihniyetin yanında, bazı resmî sözcü ve kurumların da tavırları, güvenlik güçleri
mizi âdeta bir yalnızlık girdabına itmiştir. Rahatsızlıkların yüksek sesle dile getirilmesinin ar
kasındaki zorunlulukların sebeplerinden birisi de söz konusu yalnızlıktır. 

Güvenlik güçleri devletin işleyişinde önemli bir mekanizmadır. Devlet mekanizması içeri
sinde güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirilmesi veya diğer birimlerle koordinasyon veya işbir
liği ilişkilerinin bozulması durumunda, devlette anarşi meydana gelecektir. Devletin iç işleyi-
şindeki anarşi toplumsal kaosa yol açacaktır. Bu durum, hepimizin şikâyetçi olduğu ve en ön
celikli mesele olarak gördüğü terörün amaçlarına ulaşmasından başka hiçbir şeye hizmet et
meyecektir. 

Bu sebeple, devlet, bütün kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine sahip çıkarak onla
rın yalnız olmadığını göstermelidir. Gece gündüz demeden, çoğunluğu günde 12 saat çalışan, 
ücret yetersizliği içinde bulunan, yılda 156 gün, gece çalışan, binbir güçlük içinde görev yapan, 
milletçe hepimizin can güvenliğini sağlamak için gayret gösteren güvenlik güçlerimize sahip 
çıktığımızı, onların bütün meseleleriyle ciddî bir şekilde ilgilendiğimizi göstermek zorundayız. 

Güvenlik güçlerimize yönelik son olaylar ve güvenlik güçlerimizin tüm meseleleriyle ilgili 
olarak, Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca genel görüşme öneriyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

Mustafa Dağa 
Kayseri 

Ahmet özdemir 
Tokat 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

Koray Aydın 
Trabzon 

İbrahim Kumaş 
Tokat 

Musa Erarıcı 
Konya 

Oktay Öztürk 
Erzurum 

Servet Turgut 
Konya 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemdeki yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

2, — Refah Partisi Grubu adına Grup Baskanveküi Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, beyan 
ve icraatlarıyla aileyi tahrip ettiği ve korunmaya muhtaç çocuklar için tahsis edilen paraları kanunlara 
aykırı olarak şahsî çıkarları için harcadığı iddialarıyla Devlet Bakam Güler ileri hakkında gensoru açıl
masına üişkin önergesi (11/1) 

BAŞKAN — 2 adet gensoru önergesi vardır; önergeler bastırılıp sayın üyelere dağıtılmış
tır; sırasıyla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Sayın Güler tleri hakkında ilişikte sunduğumuz gerekçedeki sebeplerden 
dolayı Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince gensoru açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

RP Grubu Adına 
Grup Başkanvekili 

Şevket Kazan 

Aşağıda açıklanan sebeplerden dolayı, Demirci Hükümetinin, kadın, aile ve çocuk konu
larından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Güler tleri hakkında, Anayasanın 99 uncu ve Meclis 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru açılması zorunlu hale gelmiştir. 

1. Sayın Devlet Bakanı Güler tleri'nin, görevi gereği ailenin korunması ve geliştirilmesi
ne hizmet etmesi icap ederken, tam tersine, aileyi tahribi hedef aldığı, icrasıyla sabit olmuştur. 

Malum olduğu üzere, milletimizin inancında ailenin çok önemli bir yeri vardır. Aile, top
lumun temel taşıdır. O, ne kadar sağlam ise toplum o kadar sağlıklı olur. Bundan dolayı, Dini
mizde "Aile imanın yarısıdır" ilkesi esas alınmıştır. Yine bu inanca paralel olarak, 1982 Ana
yasasının 41 inci maddesinde de aynen : 

"Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet ailenin huzur ve refahı ile .... gerekli tedbirleri 
alır ve teşkilatı kurar" denilmiştir. 

Ve gene bu temel ilkelere paralel olarak Medenî Kanunun 151 inci maddesinde : 
"Karı-koca birbirine sadakat ve müzaheretle mükelleftir" denilmiş, 129 uncu maddesin

de ise zinaya boşanma sebebi olarak yer verilmiştir. 
Ve yine Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında aile konusu, eski planlarla kıyaslanmayacak 

ölçüde ele alınmış ve koruyucu hükümler hedeflenmiştir. 
Ayrıca, Türk Ceza Kanununun 414 ila 447 nci maddeleri arasında da aile nizamının ko

runması ele alınmış ve bu nizamı bozucu fiiller cürüm sayılarak cezaları belirtilmiştir. 
Keza, 20 Kasım 1991'de göreve başlayan Demirel Hükümetinin programında da, ailenin 

korunması ve geliştirilmesiyle ilgili vaatlere yer verilmiştir. Bu maksatla da devlet bakanlıkla
rından birisi bu hizmetle görevlendirilmiştir. 

Hal böyleyken; 
Bu göreve getirilen Sayın Bakan Güler tleri'nin, üç aydan bu yana yaptığı icraatla, aileyi 

korumak ve geliştirmek için değil, bütün gücüyle tahribine çalıştığı ortaya çıkmıştır. 
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Nitekim, 5.12.1991 günü TBMM'de yaptığı ilfc konuşmasında ifade ettiği; 
"Kadının .... ücretsiz aile işçisi statüsünde katkıları" 
"Toplumun, aile ve toplumsal düşüncelerinde değişiklik yaratmak" 
"tik yapacağımız iş bu hükümleri tek tek ayıklayarak çağdaş düzenlemeler getirmek" gi

bi ifadelerle toplumumuzun inanç ve ananelerine uygun aile yapısını tamamen ortadan kaldır
mayı hedef aldığını açıkça ortaya koymuştur. Bu açıklama üzerine, Grup Sözcümüz Sayın Oğuz-
han Asiltürk aynı oturumda gerekli ikazlarda bulunmuş, fakat Sayın Bakan daha sonra da tu
tumundan vazgeçmemiş, bilakis ısrarla tahribatına devam etmiştir. 

Nitekim, üç aydan beri yaptığı çalışmalarla, bir yandan Medenî Kanunun aileyi koruyan 
hükümlerini ortadan kaldırmaya çalışmakta diğer, yandan Türk Ceza Kanununun zinayı suç 
sayan hükümlerini ortadan kaldırmak için hazırladığı kanun tasarısını Adalet Bakanlığına sevk 
etmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Anayasanın amir hükmüne uyularak kurulmuş bulunan Başbakanlıktaki "Aile 
Araştırma Kurumunu" lağvederek, yeni teşkil edilecek olan bakanlığın adını, "Kadın ve Sos
yal Hizmetler Bakanlığı" olarak düzenlemiş ve bu tasarı ile aileyi ortadan kaldırma kastını 
gösteren hedefi doğrultusunda yeni, önemli bir adım atmıştır. 

. • ) • 

Yukarıda sayılan deliller, bu Sayın Bakanın niyet ve kastını açıkça ortaya koymaktadır. 
Bütün bu faaliyetleri yapmış olan bir kimsenin Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde yer al
ması söz konusu olamaz ve hele aileyi korumakla görevli bir bakanlıkta kalmasına müsamaha 
edilemez. 

2. Sayın Güler tleri'nin, ayrıca, aile, yetim ve korunmaya muhtaç çocuklar için tahsis 
edilmiş olan devlet paralarını hiç çekinmeden, kanunlara aykırı olarak, şahsî çıkarları için har
cadığı da vesikalarla ve bizzat kendi itiraflarıyla sabit olmuştur. . 

Nitekim, Güler tleri'nin, babasının ölümüyle alakalı olarak gazetelere devlet kasasından 
milyonlarca lira verdiği, özel kalemindeki personele 9 783 900 TL'hk yılbaşı hediyesi aldığı, 
kocası ve misafirleri ile birlikte Abant Place Otalinde, gece kulübü, bar, oyun salonu ve ko
naklama giderleri olarak 4 989 375 TL. ödediği, SHP kurultayının yapıldığı tarihlerde delege
lere verilen içkili yemek bedeli olarak 5 584 816 TL. ödediği vesikalarla ve kendi itirafları ile 
sabit olmuştur. 

3. Bütün bu yıkıcı faaliyetler ve .devlet parasının suiistimal olayları cereyan ettiği halde, 
Hükümetin bu konuda Sayın Güler tleri'yi görevden almaması ve üzerine düşen vazifeyi yap
maması da, bu işe Meclisin müdahalesini zarurî hale getirmiştir. 

Bütün bu sebeplerden dolayı, Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gere
ğince, Devlet Bakanı Sayın Güler tleri için gensoru açılmasını isteme zarureti hâsıl olmuştur. 

Gensoru görüşmesinin gündeme alınmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar ve 24 arkadaşının, beyan ve icraatlarıyla aile
yi tahrip ettiği ve korunmaya muhtaç çocuklar için tahsis edilen paraları amaç dışı şahsî çıkarları için 
harcadığı iddialarıyla Devlet Bakanı Güler ileri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/2) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Sayın Güler İleri, göreve geldiği günden beri, bakanlık hizmetleri ile ilgili 
çalışmaları ve usulsüz harcamaları sebebiyle, gerek kamuoyunda ve gerekse basın organların
da sürekli olarak eleştirilmektedir. Yapılan eleştirilerin haklılığı, gerek kendi beyanları ve ge
rekse uygulamaları ile sabit hale gelmiştir. 

Şöyle ki, göreve geldiği daha ilk günlerde ailenin korunmasından sorumlu bir bakan ola
rak aileyi koruması gerekirken, tam tersine, aileyi tahrip eden icraatlar içerisine girmiştir, ö te 
yandan, devlete dürüstçe hizmetlerinden dolayı takdir kazanmış kurum memurlarının almış 
oldukları takdirnameleri, daha hiç birisini yeterince tanımadan, kişilik ve çalışmaları hakkın
da bir birikirne sahip olmadan iptal ederek, onların haysiyeti ile oynamakla kalmamış devleti 
de küçük düşürmüştür. 

Diğer taraftan, görevi, kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukları barındırmak olan Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri, 
çeşitli vesilelerle, şahsî çıkarları için harcadığı, basın organlarında da yer aldığı üzere, belgeler
le sabitleşmiştir. 

Üç ay gibi kısa bir süre içerisinde, göreve geldiği günden beri, gerek icraatları ve gerekse 
davranış, tutum ve beyanlarıyla, Müslüman Türk toplumunun en kutsal değerlerinden biri olan . 
aileyi tahribatı hedef alan, devletin parasını amaç dışı kullanmayı âdet haline getiren Devlet 
Bakanı Güler İleri hakkında, Anayasanın 99 uncu ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
gereğince gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Engin Güner 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Rasim Zaimoğlu Hasan Çakır 
Giresun . Antalya 

Mustafa Ateş Amiklioğlu Metin Emiroğlu 
Çorum Malatya 

Ekrem Pakdemirli Mehmet Nedim Budak 
Manisa Ankara 
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Eyyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 
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Hüsnü Doğan Mustafa Balcılar 
İstanbul Eskişehir 

H. Fecri Alpaslan Cengiz Altınkaya 
- Ağrı Aydın 

Halk Dumankaya 
tstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Devlet Bakam Güler ileri hakkında verilmiş bulunan (U/1) ve (11/2) esas numaralı gensoru 

önergeleri öngörüşmelerinin birlikte yapılması ile görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önergelerinin görüşme gününe dair, Danışma 
Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 

No. : 17 Tarih : 19.2.1992 
Danışma Kurulunun, 19.2.1992 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Mahmut Alınak ' Şevket Kazan 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

öneri: 19.2.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan, bastırılıp dağıtılan ve okunmuş bu
lunan (11/1) ve (11/2) esas numaralı gensoru önergelerinin, gündemin "özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmında yer alması; gensoru önergelerinin, Anayasanın 99 uricu maddesi gere
ğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 25.2.1992 Salı 
günkü birleşiminde ve birlikte yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.;. Kabul edilmiştir. 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1, — Gündemin Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer isler kısmının 1, 2 

ve 3 üncü sıralarında yer alan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme gün ve süreleri ile 19.2.1992 Çar
şamba günü sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerisi 

BAŞKAN — DYP ve SHP Gruplarının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir 
önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 19.2.1992 Çarşamba günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Mahmut Alınak 
DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

öneri: Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmı
nın 1,2 ve 3 üncü sırasında yer alan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanma
sına kadar, Genel Kurulun çalışma süresinin 19.2.1992 Çarşamba ve 20.2.1992 Perşembe gün
leri saat 22.00'ye kadar uzatılması; bu tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin 20.2.1992 Perşembe 
günü saat 22.00'ye kadar tamamlanamaması halinde, 21.2.1992 Cuma ve 22.2.1992 Cumartesi 
günlerinde de Genel Kurul çalışmalarının yapılması; 19.2.1992 Çarşamba günü (bugün) sözlü 
soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — önerinin aleyhinde, İzmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Çelebi. ' 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımına İlişkin -bizim, "Vergi Affı" diye 
isimlendirdiğimiz- Tasarı üzerinde hassasiyetle durmamızın çok önemli bazı nedenleri var. Bil
diğiniz gibi, daha önceki Genel Kurul toplantılarında yaptığımız konuşmalarda da, verginin 
sadece fiskal bir amaç taşımadığını, verginin ekonomik ve sosyal amaçları da olduğunu, yani 
izlenen ekonomik ve sosyal politikalar doğrultusunda, vergi sistemlerinin etkin bir araç olarak 
kullanılıp kullanılmadığının da ele alındığını ve bu anlamda meselelerin değerlendirildiğini be
lirtmiştik. 

Sayın Bakanın geçen hafta yaptığı konuşmayı dikkatle analiz ettiğimizde, vergi affı veya 
matrah artınmı veya diğer bir adıyla Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 
ve Matrah Artırımı Hakkındaki Kanun Tasarısıyla ilgili açıklamalarını yeterli görmedik. Ko
nuşma, daha çok, geçmiş sekiz yıllık hükümet döneminde Türkiye'nin enflasyon kıskacı için
de olduğunu ve bu problemin, yeniden düzenlemelerle çözülebileceği gibi birtakım varsayım
larla, geçmişi yargılayan birtakım değerlendirmelerle dolu bir konuşma; ama, şu çok açık ki 
-bugün vergi affına ilişkin bir değerlendirme yapıyorsak- sekiz yıllık geçmişte enflasyonun kronik 
bir problem olması; bugün vergi ödenmemesine, denetim yapılamamasına veya bugünkü prob
lemlerin birikmesine bir baz teşkil etmemelidir. 

Ayrıca, son sekiz yılda, toplam vergi gelirlerinin, gayri safi millî hâsıla içindeki payı da 
ciddî olarak artmıştır. 1984 yılında toplam vergilerin gayri safî millî hâsıla içindeki payı yüzde 
14'ken, 1991 yılında yüzde 24'e çıkmıştır. Yüzde 10'luk artış, OECD ülkeleri içinde önemli bir 
artıştır ve toplanan vergi gelirlerine dolar bazında baktığımızda; 1975 yılında 7 milyar dolar 
vergi toplanmışken, 1985 yılında 10 milyar dolar, 1989 yılında 22 milyar dolar vergi toplanmış
tır. OECD ülkelerinde, vergi toplama açısından, sonon yılda, performansı en yüksek olan ül
ke Türkiye'dir ve Türkiye'nin bugün, OECD ülkeleri arasında, toplanan vergilerin gayri safî 
millî hâsıla içindeki oranı açısından, Almanya, Yunanistan, İspanya, Japonya, İsviçre ve Ame
rika'dan daha yüksek, Portekiz, İtalya ve Fransa ile de eşit düzeylerde vergi toplama imkânına 
sahip olduğu görülmektedir. 
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Bir başka ilginç gözlemim şu : Sekiz yıldır kronik enflasyonun Türkiye'de problem oldu
ğundan söz edilmektedir/Oysa, geleceğe dönük bakacaksak, dünü ve bugünü doğru yargıla
mamız, doğru değerlendirmemiz gereldr. Türkiye'de enflasyonun kronik olması son onbeş yı
lın meselesidir. Türkiye'de, enflasyonun, 1975'ten 19915e kadar, ortalamasına baktığımızda; 
1975-1980 arasında yüzde 49,4; 1984-1991 arasında yüzde 50'dir. Kamu kesimi finansman açı
ğına baktığımızda, 1975-1980 arasında yüzde 8,2; 1984-1991 arasında yüzde 7,5Hir. Kamu kesi
mi finansman açığı 1977'de yüzde 10,5'tir, 1980'de yüzde ll'e yalandır ve 1980*de enflasyon 
yüzde 107'dir. 

Bunu, şunu için söylüyorum : Bugün, Türkiye'de ciddî bir enflasyon ve hayat pahalılığı 
problemi vardır; ocak ayı rakamı yüzde 11 çıkmıştır, şubatta yüzde 7-8 civarında çıkması ihti
mali de kuvvetlidir. Enflasyonun böyle hız kazandığı bir dönemde, toplumun genel iyiliğine 
dönük değer yargılarını, yasaları, toplumun genel menfâatları dışında değerlendirmek ve bun
ları gelir artırıcı bir etki olarak görmek bence doğru değildir. 

Bu anlamda, yergi affına dönük bu tasarı yeterince tartışılmamıştır. Üzerinde yeterince 
tartışılmadığı, yeterince düşünülmediği ve yeterince çalışmalar yapılmadığı için de; çok saygı 
duyduğumuz, teknisyenliğine güvendiğimiz Sayın Bakanın buradaki konuşmasında birtakım 
boşluklar gördük., 

Türkiye'de, vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranlarına, tahsilat oranlarına bak
tığımızda, enflasyon oranının üzerinde bir gelir artışı görüyoruz. 1980'de, toptan eşya fiyatla
rına göre, tahsilat oranlarının eksi 22 olduğunu, 1984'te bunun eksi 27 olduğunu, 1990'da ise 
artı 24'e çıktığını; yani, vergi gelirleri tahsilatında bütçe hedeflerinin üzerinde ciddî bir artışın 
olduğunu görüyoruz. 

Bunu niçin anlatıyorum... Verginin, sadece ekonomik ve sosyal amaçları olduğunu, izle-
nen ekonomik ve sosyal politikaların çok önemli bir göstergesi olduğunu, mevcut uygulamala
rın analizi için ciddî bir araç olduğunu vurgulamak için anlatıyorum. 

Bir de şunu belirteyim; Türkiye'de, iyi bir vergi düzeni kurabilmesi için vergicilik tarihin
de iki önemli radikal karar alınmıştır. Bunlardan birincisi, 1950 yılında alınan ve modern ver
giciliğin temeli olan Gelir Vergisinin, Kurumlar Vergisinin ve Vergi Usul Kanununun getirildiği 
karardır; ikincisi de, 1985'teki KDV sistemi kararıdır ki, bu sistem iyi işlemektedir ve yan ted
birleri de alınmıştır, özellikle vergi inceleme oranının -Sayın Bakanın konuşmasında belirtildi
ği gibi- yüzde 2-2,5 düzeyinde olmasını analiz ettiğimizde, bu rakamların daha iyi sonuçlar 
getirdiğini, daha yüksek düzeylerde olduğunu görüyoruz. 

Bunu, şunun için söylüyorum : Bugün, önümüze gelen vergi affına ilişkin çalışmalar, Tür
kiye'nin geçmişteki başarılı uygulamalarını -özellikle vergicilik düzeninde- gözardı edemez. Bu 
birikim, bu sistem, birtakım noktalarda tıkanmış olabilir; bu sistemi açmak gerekir. Temelde, 
vergi affıyla getirilen üç nokta vardır. Bunlar; 

1. Sınırsız olması, 
2. Af içinde af arz etmesi, 
3. Matrah artırımıyla birtakım konuların inceleme kapsamı dışında bırakılmasıdır ki, 

geleceğe dönük önemli ölçüde bazı sakıncaları da beraberinde getirecektir. 
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Burada özellikle vurgulamak istediğimiz diğer önemli bir nokta da, malî afların alışkan
lıklar yarattığıdır. Eğer Türkiye, gelecekte, demokrat, yenilikçi ve dünya ölçeğinde düşünen bir 
Türkiye olacaksa -ki, hepimizin dileği budur ve bu doğrultuda kararların alınmasını hep bera
ber temenni etmekteyiz- SSK ve Bağ-Kur primlerinin affı ve vergi affı gibi, geleceğe dönük 
olumsuz alışkanlıklar yaratacak malî aflar, toplumda belli sıkıntıları beraberinde getirecektir. 

Türkiye'de, 1992 Ocak ayı ile 1991 Ocak ayını karşılaştırdığımızda, tahsilatın yüzde 90 ora
nında arttığı belirtildi. 1991 Ocağında, Körfez krizi etkisiyle vergi tehsilatının yüzde 60 oranı
na düştüğünü gördük. Akaryakıt Tüketim Vergisini ve benzeri kararların ocak ayındaki tahsi
latı artırdığı doğru; ama, vergi affı meselesine ilişkin, burada, DYP ve SHP Gruplarının getir
diği bu öneri, bize, vergi tahsilatında Türkiye'de önemli bir tıkanma olduğunu göstermektedir. 
Bizce, vergi affına dönük matrah artırımı konusunu inceleme kapsamı dışında bıraktırma gibi, 
af içinde af gibi birtakım sınırsız tekliflerle ortaya konulan, bu, matrah artırımı ve kamu ala
caklarının tahsilatının hızlandırılması önerilerinin daha iyi incelenmesi ve üzerinde tartışılma
sı gerekli görülmektedir. 

Şimdi, Danışma Kurulu, iki birleşim öncesinde bu tasarıya ivedilik kazandırma önerisini 
getirmiştir ve bu kabul edilmiştir; ama, bugün çalışma süresinin, bu tasarıyla ilgili olarak uza
tılması önerisi gelmektedir. Eğer iki birleşim öncesi ivedilik kararı geldiyse, ivedilik kararıyla 
uzatma kararı niçin beraber gelmemiştir? Bugün, demokrasilerde, kamuoyu vicdanını ve yasa
ların, toplumun ortak iyiliği için olduğunu hep beraber kabul etmemiz gerekir. 

Bütün bunları, biraz önce söylediğim bütün argümanları şunun için anlattım .'Geçmişte 
vergi düzeni kötüydü, enflasyon kronik bir problem haline gelmişti, insanlar bu yüzden vergi
lerini ödememekte haklıydılar mantığını kabul etmek mümkün değil... Bu enflasyon, onbeş 
yıldır kronik bir enflasyondu; çalışan insanlar, bu enflasyon yapısı içinde vergilerini düzenli 
ödediler... Vergilerini düzenli ödeyen bu insanlar karşısında, biz, kamuoyu vicdanını ve yasala
rın toplumun ortak iyiliği için olduğu anlayışını terk ederek, bugün, vergi affına ilişkin bu mad
deler üzerinde yeterince tartışmadan, yeterince konuşmadan uzatma kararını almamız, bugün 
sabaha kadar bu maddeleri çıkarmamıza neden olacaktır üzerinde yeterince düşünmememize, 
üzerinde yeterince bilgi sahibi olmamamıza ve üzerinde yeterince fikir oluşturmamamıza ne
den olacaktır. Bu anlamda, DYP ve SHP Gruplarınca getirilen, sürenin uzatılmasıyla ilgili bu 
önerinin kabul edilmemesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebi. 
Ben bir şeyi düzelteyim; öneri, sabaha kadar değil, saat 22.00'ye kadardır. 
Lehte, Sayın Güneş Müftüoğlu; buyurun efendim. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Işın Çelebi bizim öneriyi âdeta unuttu, vergi kanunu üzerinde birtakım eleştirilerde 
bulundu... Sanıyorum, Sayın Bakanımız Sümer Oral ona cevap vereceklerdir. 

Değerli arkadaşlarımız, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre huzurlarınıza getirdiğimiz bu 
öneri, gündemin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sıralarında bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin bir 
an önce görüşülmesini ve bu tasarı ve teklifler kanunlaşmcaya kadar, çarşamba, perşembe, ge
rekiyorsa cuma ve cumartesi günleri de saat 22.00'ye kadar çalışılmasını öngörmektedir. 
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Sayın Çelebi bir konuda haklılar; önceki Danışma Kurulunda bu tasarı ve teklifler için 
ivedilik kararı alındı; ancak, devamlı görüşme kararı alınmadı. Biz, bunları çıkarabiliriz sanı
yorduk; belki orada bir yanılgımız oldu. Ancak, bizi haklı çıkaran taraflar da var... Biliyorsu
nuz, salı günkü çalışmaların tümü denetimle ilgili oluyor, çarşamba günleri denetim artı yasa 
çalışmaları yapıyoruz, perşembe günleri de sadece kanun tasarı ve tekliflerini görüşüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, örneğini bugün de yaşadık... Sayın Başbakanın, Amerika Birleşik 
Devletlerine yaptığı gezi hakkında verdiği bilgi ve onun üzerinde gruplar adına yapılan konuş
malar sonucunda saat 17.30'a kadar geldik. Geriye 1,5 saatlik bir zamanımız kaldı. Bu zaman 
içerisinde, bu üç kanun tasarı ve teklifini çıkarmamız mümkün değil; biz o nedenle devamlılık 
kararı istiyoruz, ki bu öneri bu üç kanun tasarı ve teklifiyle ilgilidir. 

Bunlardan bir tanesi, çevre komisyonu kurulmasıyla ilgilidir; bakanlığı siz kurdunuz, ko
misyonu da biz kuralım diyoruz. Bugün, çevre sorunu, dünyanın en önemli sorunlarından bi
ri... Buna karşı çıkacağınız! sanmıyorum. 

İkincisi, erken emeklilik diye bilinen tekliftir. Bu da 2 defa Çankaya'ya çıktı, yoruldu; bir 
an önce yasalaşmasını istiyoruz; çünkü, komuoyunda büyük bir beklenti var. İnanınız, bizlere 
bu konuda çok fazla telefon, telgraf, mektup gelmekte; fevkalade yoğun ilgi var ve seçmenleri
miz bizim bu konuda gayrete gelmemizi istemektedirler. Sanıyorum, ANÂP'lı milletvekili ar
kadaşlarımızın bu seçmen çevresiyle hiçbir ilgisi yok; onun için durumun farkında değiller. Top
lumda erken emeklilik için büyük bir beklenti var; bu beklentiyi bir an önce karşılamak istiyoruz. 

Üçüncüsü ise, sizlerin tabiriyle vergi affı denen, aslında Bazı Kamu Alacaklarının Tahsila
tının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısıdır... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) •— Kimleri affediyorsunuz? İlk önce kimler olduğunu 
açıklayın. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Ve şu anda Hazinenin çok büyük paraya ihtiyacı 
var. Bu para nedir; niçin gerekli? ANAP İktidarının yarattığı iç borçlarla ilgilidir. Bu iç borç
ları ödeyebilmemiz içiri bu vergileri bir an önce tahsil etmemiz gerekiyor. Ancak, burada çok 
enteresan, dikkat çeken bir olay var; âdeta, Anavatan Partisiyle, yani Anamuhalefet Partisiyle 
Çankaya el ele tutuşmuş, beraber muhalefet ediyorlar... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partiden müteşekkil ortak Koalisyon Hükümeti
ne, Çankaya ile Anamuhalefet el ele tutuşmuş, beraber muhalefet ediyorlar... Televizyonda bir 
dizi var değerli arkadaşlarım, seyretmişsinizdir; "karşıyız karşı, her şeye karşı" diye; gerek Çan
kaya gerekse Anamuhalefet, devamlı, her şeye karşı mı?.. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Biz, kaçakçılığa karşıyız; siz kaçakçının yanında mısı
nız; bunu söyleyin evvela... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Hayır efendim, kaçakçı ile işimiz yok, o kaçakçılık 
eskidendi... 

Değerli arkadaşlarım, biz yüksek huzurlarınıza bu öneriyi getirdik... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Şeffaflık nerede kaldı? Nerede açıklık?.. Vergi kaçakçı

larını açıklayın... Gelmiyor mu işinize?.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Hiç olmazsa biraz şurada oturunuz da; basında 

fazla maaş alıyorlar diye devamlı eleştiri oluyor; hep birlikte o maaşları da hak etmiş olalım. 
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önerimizin desteklenmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — DYP ve SHP Gruplarının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre vermiş olduk
ları öneriyi Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda Açtk Bulunan Üyeliklere Seçim 
a) Plan ve Bütçe Komisyonunda açtk bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Gündemin "seçim" kısmına geçiyoruz. 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, Adana 

Milletvekili Sayın Timuçin Savaş aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) içişleri Komisyonunda açtk bulunan üyeliğe seçim , 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, 
Van Milletvekili Sayın Remzi Kartal aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin : "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah ̂ Artırımı Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayısı ; 18) (1) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Bazı Kamu Alacaklılarının Tahsilatının Hızlandırılması ve 
Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Geçen birleşimde, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine ge

çilmesi kabul edilmişti. 
Şimdi, 1 inci maddeyi okutuyorum : 

, BİRİNCİ BÖLÜM 
Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler 

Kesinleşmiş Kamu Alacakları . 
MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldi

ği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların tamamı ile bu alacak asıllarına isabet eden 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, 
Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ye ihtilaf yaratılmama
sı, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezala
rının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

(1) 18 S. Saydı Basmayazı 6.2.1992 tarihli 33 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş bu
lunan vergi, resim ve harçları isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
°k 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 aylan sonuna kadar ödenmesi 
ve ihfflaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan Vo 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş 
olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olan vergi cezalarının % 30'unun 
4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi ve ihtilaf 
yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 70'inin tahsilinden vaz
geçilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edi
lip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, ödenmemiş taksit miktarları için 
mükellefler, dilerlerse bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına 
uygun olarak ödenen taksit miktarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenen 
taksit miktarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece tecil faizi uygu
lanır. Kalan taksit miktarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir. Bunalacaklar hakkında . 
birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren kamu alacakları ile ilgili olarak, tatbik edilen hacizler, yapı
lan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 

BAŞKAN — Görüşmelere başlamadan önce, süre konusunda bilgi vermek istiyorum. Ko
nuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve gruplar için 10'ar dakika, şahıslar adına 5'er dakika
dır. Sayın konuşmacıların, sürelerine uymalarını ve bizim uyarımıza gerek bırakmamalarını 
rica ediyoruz. 

Şimdi, madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Abdullatif Şener konuşacaktır. 
Buyurun Sayın Şener. 

RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bildiğimiz gibi, vergi paketiyle ilgili olarak, asgarî Ücretin vergi dışı tutulması, esnaf ve 
çiftçilerin vergi yükünün hafifletilmesi, vergilendirilmeyen bazı alanların vergilendirilmesi gi
bi, Hükümet Programında yer alan pek çok konu atlanmış ve Hükümet Programında yer al
mayan bir vergi affıyla, vergi konusundaki'düzenlemeler ilk kez Meclise gelmiştir. 

Her şeyden önce, böyle bir affın neden Meclis gündemine girmiş olduğunu ve buradaki, 
maddelerin ne anlama geldiğini iyi değerlendirmek gerekir. Üzerinde söz almış bulunduğum 
1 inci maddenin -dikkatli bir şekilde incelendiği takdirde- hemen ilk ibaresiyle, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu kapsamına giren her türlü vergi, resim ve harçların tamamıyla ilgili bir affı ifade 
ettiği anlaşılıyor. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ise, bildiğimiz gibi, 
yürürlükte bulunan vergi kanunlarının tamamını ifade etmektedir. Dolayısıyla, Kurumlar Ver
gisiyle ilgili olarak, Katma Değer Vergisiyle ilgili olarak, Gelir Vergisiyle ilgili olarak veya güm
rük vergileriyle ilgili olarak vergi ziyanına sebep olan ve gecikme zam ve faizleriyle ifade edilen 
hususlar, bu maddeyle, af kapsamı içine çekilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu maddeyle 
birlikte, özellikle, tahsildar yetkileriyle başkalarından topladıkları vergileri Maliyeye yatırması 
gerekenler, af kapsamı içinde tutulmaktadır; yani, vatandaşlardan, tüketicilerden, Katma Değer 

— 171 — 



T.B.M.M. B : 38 19 . 2 . 1992 O : 1 

Vergisi adı altında yapılan tahsilatı toplayıp Maliyeye yatırması gereken kişiler de bu maddey
le, af kapsamına alınmaktadır. Aynı şekilde, ücretlilerin bordrosundan kestikleri vergileri Ma
liyeye yatırmayanlar da, yine bu maddeyle, af kapsamına alınmıştır. 

Geçen günkü oturumda, konuşmacı arkadaşlardan biri, eğer, işçilerin, ücretlilerin vergi^ 
lerini kesip de Maliyeye yatırmayanlar affediliyorsa bu tasarıyla, ben de buna ret oyu verece-" 
ğim demişti. Tasarı oylandığı takdirde, o arkadaşımızı, burada ret oyu vermeye davet ediyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu maddeyle, vergi affına bir sınır getirilmemiş olup, sınırsız bir af gündemdedir; yani, 
iddia ettiğimiz gibi, bu maddede ve tasanda, Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri ve bun
ların yakınlarıyla ilgili olarak, bir sınır yoktur. Diğer taraftan, daha önce, çiftçi borçlarının 
affında 5 milyon lira gibi bir sınır getirildiği halde, yine bu tasarıda ve bu maddede milyarlık 
herhangi bir sınır dahi getirilmemiştir. Bu konunun da üzerinde düşünülmesi gerekir. 

Ayrıca, bu maddeyle birlikte, sadece vergi kaçıranlar değil, beyannamesini verdiği ve ken
di beyan ettiği matrah üzerinden vergisi hesaplanıp tahakkuk ettiği halde, beyan ettiği matraha 
sonradan pişman olup da vergisini ödemeyenler de bu af kapsamı içerisine girmiş bulunmak
tadır. Dolayısıyla, bu tasarı, sınırsız ve kontrolsüz bir affı ifade ediyor. 

Aynı şekilde, burada, reel bir yergi affı da vardır; çünkü, beş yıl öncesine ait olan vergi 
alacaklarının beş yıl sonra yine aynı miktarda tahsil edilmesi, biz, verginin aslını affetmiyoruz; 
sadece, gecikme zamlarının ve cezalarının bir kısmını affediyoruz ifadelerini doğrulamaz. Reel 
anlamda düşündüğümüz takdirde, burada, bu maddede ve tasarıda, net bir vergi affı söz ko
nusudur. ' 

Sayın Maliye Bakanımız geçen günkü birleşimde konuşma yaparlarken, "enflasyon mese
lesi var, vergi alacakları, enflasyonda değer kaybetmiştir; ama, bu vergi affından yararlanacak 
olan kişiler, aynı zamanda enflasyonun mağdurudur'' dediler. Sayın Bakanın bu sözlerine ka
tılmak mümkün değildir; çünkü, toplumun bütün kesimleri enflasyonun mağduru olamaz; ak
sine, sınırsız olarak, milyarlık bir sınırı dahi bulunmayan bu aftan yararlananlar da enflasyon
dan yararlananlar da aynı kişilerdir; yani, enflasyon vurguncuları, aynı zamanda, affa tabi tu
tulmaktadırlar. (RP sıralarından alkışlar) 

Diğer taraftan, Sayın Bakan "tahsil edilemeyen alacakları tahsil ediyoruz" ifadesini ıs
rarla ve defalarca vurguladı; ancak, 1 inci maddedeki ifadelere baktığımız zaman, hangi ala- , 
cakların, tahsil edilemeyen alacaklar olduğu hemen anlaşılıyor. Daha ilk cümlede, ödeme sü
resi henüz geçmemiş bulunan vergi alacaklarının da affedileceği ifade ediliyor. Bir taraftan,, 
tahsil edilemeyenler affedilecektir deniliyor, diğer taraftan da tasarının bu maddesiyle, ödeme 
süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar affediliyor... ödeme süresi henüz geçmemiş alacak
lar, tahsil edilemeyen alacaklar mıdır?.. Demek ki, tahsil edilebilecekler de affediliyor. (RP sı
ralarından alkışlar) 

Yine, aynı şekilde, bu tasarıya göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanu
nun 48 inci maddesine göre tecil edilmiş bulunan borçların ödenmemiş taksit miktarları da 
af kapsamına alınıyor. Dolayısıyla, bu, tahsil edilemeyen alacakların af fidir gibi bir gerekçe N 
burada gündeme gelemez; aksine, tahsil edilebilecek alacaklar, af kapsamı içerisindedir. 
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Diğer taraftan, yürürlük tarihiyle ilgili olarak önemli bir nokta daha var; bu konuda deği
şiklik önergemizi de verdik. Şimdi konu Mecliste görüşülüyor, tartışılıyor; kanunlaşması, Res
mî Gazetede yayımlanması, belki uzun bir süre alacaktır; fakat, kamuoyunda, bu kanun çıkar
sa, nasıl bir vergi avantajı sağlarım diye bir beklenti vardır. Dolayısıyla, kanunun yürürlük ta
rihinin 1 Şubat olarak belirlenmesi veya bazı maddeleri açısından yayımlandığı tarihte yürür
lüğe giriyor olması, şu anda çok uygunsuz koşullar meydana getirmektedir; yani, bu ay Katma 
Değer Vergisini ödemeyen biri, bu aftan yararlanmış olacaktır. Bu tip beklentilerin olduğu bir 
ortamda, özellikle kanunun yürürlüğe giriş tarihiyle ilgili bir sınır çizmek lazımdır. Bunun için 
de en isabetli sınır, 1 Ocak tarihi olabilir. Bu konuda da değişiklik yapılması gerektiğine inar 
myorum. 

Diğer taraftan, kaynak yetersizliğinden bahsediliyor. Son günlerde bu konu sık sık günde
me geliyor. Kaynak yetersizliğiyle ilgili olarak Mecliste bir araştırma önergesi verilebilir, bir 
genel görüşme açılabilir ve bu konu, enine boyuna, bu Mecliste tartışılabilir. Konu her günde
me geldiğinde, sürekli, kaynak yetersizliği bahane ediliyor; ama, kaynak yetersizliği konusun
da da ciddî bir çalışma ve gündem belirlenmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Şener, bağlayın. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Evet, tamamlayacağım. 
Diğer taraftan, özellikle, sınır getirilmemesi sebebiyle, bu vergi affının, yüksek gelir grup

larına yönelmiş olması sebebiyle -bu olayı tüm vergi sistemi içerisinde de düşünebiliriz- Anaya
sanın 73 üncü maddesine de aykırı olduğu kanaatindeyim; çünkü, Anayasanın 73 üncü mad
desi, ödeme gücüne göre vergi yükünün dağılımını esas aldığı halde, sürekli olarak, Türkiye'
de, vergi yükü, düşük gelir grupları üzerine yüklenmekte ve af çıktığında da büyük gelir grup
ları af kapsamına alınmaktadır. Bu noktanın da ciddî bir şekilde üzerinde durulması gerektiği
ne inanmaktayım. 

Vergilerin tahsilatının hızlandırılması, Maliyede biriken takipli dosyaların hafifletilmesi 
vesaire gibi sebepler bir yana, özellikle bu vergi affı tasarısıyla ilgili olarak kamuoyunda, birta
kım baskı güçlerinden kaynaklanan bir tasarı olduğu konusunda kaygılar vardır. Bu kaygılara 
dikkat çekmek gerekir. Bu bakımdan da, yerilen değişiklik önergeleri doğrultusunda değişik
liklerin yapılması gerektiğine inanmaktayım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Genç. -

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben aslında bu madde 
üzerinde konuşmak istemiyordum. Yalnız, benden önce konuşan Sayın Grup Sözcüsü, geçen 
gün yine grup adına konuşurken -tutanaklara baktım- benimle ilgili demiş ki, "efendim, ken
disi avukattır; takip ettikleri birtakım vergi davaları var, onlara af getiriyor." Bir defa, ben avukat 
değilim, hiçbir vergi davasını da takip etmiyorum. Ben, 1987 yılında milletvekili olduktan son
ra, Gelir Vergisi mükellefiyetimi de terkin ettim; arkadaşımız, vergi dairesine bakabilir, 
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Arkadaşımız, kendisinin vergi doçenti olduğundan bahsetti. Ben, arkadaşın yaşı kadar, 
vergi işleriyle uğraştım arkadaşlar. 1957 yılında maliye okuluna girdim ve o tarihten bugüne 
kadar aktif olarak vergiyle uğraşıyorum; yani, o vergi kanunlarının hepsini ezberledik. Benim, 
arkadaşımızın yanında çalıştığı, kontrolör grubundan arkadaşlarım var; onlar bilirler. 

Ben, şöyle bir laf sarf ettim, dedim ki, ''burada, tevkif edilerek vergi dairesine yatırılma
yan hiçbir vergi affedilmiyor." Arkadaşımız, yine, bunun aksinde ısrar etti. Mademki vergi do
çenti, ben şimdi kendisinden öğrenmek istiyorum -tasarının 1 inci maddesinin ilk cümlesi, "bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş" diyor- bir alacağın 
vadesi ne zaman gelir? Evvela, mükellef hakkında inceleme yapılır, inceleme raporuna istina
den ihbarname düzenlenir; bu ihbarnameye mükellef itiraz etmez de vergi kesinleşirse... Yani, 
tarh edilmemiş veyahut da tevkif edilip de vergi dairesine yatırılmamı? vergi, bu madde kapsa
mına girmez; bu, açıktır. Maddede, "vadesi geldiği halde ödenmemiş" deniyor. Vadesinin ge
lebilmesi için, verginin, tarh edilmesi, tebliğ edilmesi, itiraz edilmişse itiraz süresini geçirmesi, 
itiraz edilmemişse kesinleşmesi lazımdır. Demek ki, tevkif edilip de vergi dairesine yatırılma-
mış vergi, bu tasarının kapsamına girmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, geçen gün yaptığım konuşmada, bir üst sınır getirilmesi konusunda 
fikrimi beyan etmiştim; ancak, bazı arkadaşlar, 60 milyon liralık bir sınır getirmeyi düşünü
yorlar. Ben, özellikle, 60 milyon liralık sınırın da bir şey ifade etmediğini belirtmek için söz aldım. 

Bakınız, 1.1.1991 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, Anavatan Partisi iktidarının çıkardığı 
bir kanun var. Zaten, vergi aslı 25 milyon liraya kadar olan alacaklar, o kanun kapsamına giri
yor. Muhtasar beyannamelerden de, 3 milyon liraya kadar olanları, o kanun kapsamına dahil 
ettik. Eğer, 60 milyon liralık sınır getirilirse, o zaman, 25 milyon lira ile 60 milyon lira arasında 
vergi borcu olan bir grup bunun içine giriyor ki, bunun hiçbir anlamı yok; çünkü, bu kadar 
küçük bir grup için kanun çıkarıp, bu kadar gürültü koparmaya gerek yok, Zaten, son yıllarda 
enflasyonun ekonomik değerlerde meydana getirdiği rakamlar nedeniyle, artık, 50 milyon lira
lık, 60 milyon liralık tarhiyatlar, çok ufak tarhiyatlardır. 

Bu kanunun amacı, ekonomik sıkıntı içine girmesi nedeniyle borcunu ödeyemeyen insan
lara bir çıkış yolu göstermekse -ki, piyasada çok görüyoruz; insanlar, vergi borçlarından dola
yı, maalesef, işyerlerini terk etmişlerdir; birtakım insanlarda, mallarını mülklerini, hüsnüni
yetli olarak değil tabiî de, başkalarının üzerine devretmişler, ticarî hayatı terk etmişlerdir- ve 
bunlara bir çıkış yolu getireceksek, bu kanunun uygulanmasından bir fayda bekleniyorsa, bu 
üst sınırın 150-200 milyon lira olmasında fayda vardır. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — 150-200 milyon lira veren bir vergi mükellefi göster 
bakayım. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım. 
Efendim, bu kanun tasarısı üzerinde çok gürültü koparılmak isteniyor. Maalesef, geçmiş 

dönemlerde, vergi idaresi çalıştırılmamış, vergi incelemesi sağlıklı yapılmamış, güçlü ve devrin 
yöneticilerine yakın birtakım mükelleflerin vergi borçları takip edilmemiştir. Böylece, Maliye, 
bir tıkanmaya girmiştir; Bu tıkanıklığın, bu tasarı kanunlaştığında kısmen giderileceği inan
cındayız. Böylece de, vergi dairelerindeki ve yargı mercilerindeki dosyaların büyük bir kısmı 
ortadan kaldırılacak ve Maliye idaresi, yeni ihtilaflarla uğraşabilecektir. 
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Sayın Maliye Bakanımız, geçeri gün, burada yaptığı konuşmasında, "ANAP İktidarı za
manında 125 milyon liralık vergi borcu affedildi" dedi. Halbuki, 125 milyon liradan daha faz
ladır; çünkü, biliyorsunuz, amme alacağının, bir tahsilat zamanaşımı var, bir de tahakkuk za
manaşımı var. Tahsilat zamanaşımında, mükellef, bazen, tahsildarlar geldiğinde veya vergi daire
sine gittiğinde, cebinden ufak bir ödeme yapılarak zamanaşımını kesebiliyor. Geriye doğru ba
karsanız, belki yirmi senelik alacaklar var. Yıllar itibariyle, 25'er milyonu esas almak suretiyle, 
belki 250 milyon liralık vergiler de affedildi. 

Ben, bu hususları vurgulamak istedim. 
Saygılar sunuyorum efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Genc'e teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde değerli arkadaşla
rımın ileri sürmüş oldukları görüşler hakkında düşüncelerimi arz etmek için huzurunuzdayım. 
Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sivas Milletvekili Sayın Şener dediler ki, "1 inci maddede bazı hükümler var; onları şöyle 
bir dile getireyim. Mesela, Katma Değer Vergisi ve ücretlinin stopajım almış işverenin veya mü
kellefin vergisi de affediliyor; yani, üçüncü şahıslardan, esas mükelleften stopaj ve Katma De
ğer Vergisi tahsil eden vergi sorumlusu, tahsil ettiği bu, vergileri, gidip vergi dairesine yatırma-
mışsa, şimdi bunlar da affediliyor." 

Bu hususu, daha evvel, Plan ve Bütçe Komisyonunda da konuşmuştuk, burada da konuş
muştuk. Esasında, Katma Değer Vergisi ve stopaj olarak işveren tarafından tahsil edilen vergi
ler yatırılacaktır. Verginin aslında bir silme veya verginin aslından vazgeçme yoktur. Tasarının 
geneli üzerinde konuşurken de söyledim, şu denebilir : Efendim, üç, dört veya beş sene önce
nin parasıyla bugünün parası bir mi? Evet, bir değil; ama, şimdiye kadar getirilen bu tür tasa
rılarda bu husus hep böyleydi. 

Gene, bazı vergi cezalarını silen ve 1990 yılında çıkmış olan böyle bir kanun var. O kanun
la da, beş sene öncenin parasını aynı şekilde alıyorsunuz, fiyat artışlarıyla endekslemiyorsunuz 
ve şimdi de dönüp, niye endekslemediniz diye soruyorsunuz. 1986 ve 1988 yıllarında çıkarılan 
bu tür kanunlarda da endeksleme yok. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Orada limit vardı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Efendim, izin veriniz, 

limite de geleceğim. Bakalım, limitte de acaba sizin dediğiniz gibi bir husus var mı, hep birlik
te göreceğiz. 

1983 yılında çıkarılan 2801 sayılı Kanunda da, gene, sizin dediğiniz gibi, bir endeksleme 
yok; zamanaşımına girmemiş olan 5 senelik dönemi kapsıyor ve tahsil edilecek vergi, orada 
da enflasyondan etkileniyor. 

Gelelim 1974 yılına : 1974'te çıkarılan kanun, sanıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî 
Selamet Partisinin ortak olduğu Hükümet zamanında çıktı ve kendisine fevkalade değer verdi
ğim Sayın Oğuzhan Asiltürk de, o Hükümetin bakanıydı. Şimdi o kanunu da inceleyeceğiz, baka-
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hm sınır getirilmiş mi getirilmemiş mi, endeskleme getirilmiş mi getirilmemiş mi, bazı kişiler 
bu kanunun kapsamı dışında tutulmuş mu tutulmamış mı, onu da göreceğiz. Bu tür kanun 
tasarılarının özelliğidir bu. Beş sene öncesinden itibaren zamanaşımının dışında kalan süreyi 
kapsadığı için, haliyle böyle olacaktır ve her zaman için vardır bu husus, sadece bu tasarıyla 
gelmiyor ki. 

Şimdi, 1990'da, yani 2 sene önce çıkarılan kanunda hangi sınır vardı; sınırlama, her vergi 
türü için, her vergi dairesi için ye ayrıca her vergi dönemi için ayrıydı. Bakınız, 20.12.1990 gün 
ve 3689 sayılı Kanuna göre bir mükellefin yararlanabileceği sınırı, yani vergi aslı olarak konu
lan sınırı okuyorum : 1 yıl için, Gelir Vergisinde, 25 milyon, 5 yıl için 125 milyon lira eder. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tahsilat miktarı tabiî... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Vergi aslı için buna te

kabül eden cezada silinme var. Katma Değer Vergisi için, aylık 3 milyon, 12 ayda 36 milyon, 
5 senede de 180 milyon lira eder Gelelim stopaja : Aylık 3 milyon liradan, 1 yılda 36 milyon, 
5 senede 180 milyon lira eder. Böylece, toplam 485 milyon liralık bir vergi aslına tekabül eden. 
cezada silinme getiriyorsunuz. 1990 yılının 485 milyon lirasını, eğer bugünün fiyatına endeks-
lersek, herhalde 1,5 milyar liradan aşağı olmaz; hani sınır?.. Düşüncelerinizi takdir ederiz, bu 
tasarının sağlıklı bir şekilde çıkması için de her türlü eleştiriye açığız ve ayrıca teşekkür de edi
yoruz; ama, olayı ve müesseseleri rayına oturtalım, ondan sonra mukayese imkânı olsun. Bu
rada farklı bir durum yoktur. 

Sayın Asiltürk'ün de üyesi olduğu 1974 yılındaki Hükümet zamanında çıkarılan bir ka
nunda bakınız neler var : Sadece 213 sayılı Vergi Usul Kanununu kapsamıyor; 6183 sayılı Âm
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren tüm amme alacakları Sos
yal Sigortalar Kurumu primleri ve Bağ-Kur primleri de af kapsamına giriyor ve cezaların tümü 
siliniyor, bugün ise, sınır niye gelmedi deniyor... O kanun, cezaların tümünü siliyordu, sadece 
verginin aslı ödeniyordu ve orada da gene 5 sene önceye gidiliyordu. Bu' getirdiğimiz tasarı, 
o kanuna nazaran daha mı geniş kapsamlıdır; değildir. 

Ayrıca, değerli arkadaşım, "birtakım kişileri de sınırlamıyor" dedi. Bakınız bahsettiğim 
o kanunda şöyle bir madde var; 9 uncu maddesinin (i) fıkrasını okuyorum : "Onuncu devre 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerine müsteniden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına olan asıl borçlarına yürütülen faizler, her türlü mahkeme ve icra takip giderleri, 
vekalet ücretleri ile tahakkuk ettirilmiş vergiler kaldırılmıştır" deniyor. Bu kanun, onları da 
kaldırmıştır. Siz, söylediğinizin tam aksi bir hüküm getirmişsiniz. 

1974 yılından bu yana çıkan bu tür düzenlemelerin en hafiflerinden birisi, bizim getirdiği
miz bu tasarıdır. Nasıl oluyor da, sınır gelmedi; sınır getirilsin; bazı kişiler kapsam dışı tutul
sun diye görüşler ileri sürütebiliyor, bilemiyorum; ama, bunlar da bir görüştür. Ben, bu tablo-

., yu, Umumî heyete arz etmeyi yararlı gördüm. 

Sınır getirilmemiş deniliyor. Oysa, sınır getiriyoruz. Cezanın yüzde 30'unu ödeyecek, bu
nun üstünü ise siliyorsunuz; ama, bu da sadece cezada. Eğer, fazla miktarda ceza borcu varsa, 
onun yüzde 30'u da fazla olur; ceza borcu daha az miktarda ise, onun yüzde 30'u diğerine 
nazaran daha az olacaktır. Daha evvelki kanunla getirilen, bir senede 485 milyon liralık sınır, 
ufak bir sınır değil ki; bugünkü rakamlarla 1,5 milyar liranın altında olmayan bir sınırdır. Bi
zim getirdiğimiz tasarıyı evvelki kanunla mukayese ettiğiniz zaman, sınır getirmediğimizi söyle-
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mek, herhalde pek haklı bir husus olmuyor. Dolayısıyla, 60 milyonluk bir sınır neyi ifade eder; 
biraz evvel Sayın Genc'in de ifade ettiği gibi, sadece, kanunun işlerliğini, mekanizmasını bir 
miktar bozar. Biz burada, vergi tahsilatını da hızlandırmak, tahsilat yapma amacımızı da ger
çekleştirmek istiyoruz. Bu kanunu, tahsilat yapılmasın diye çıkarmıyoruz; gayet tabiî, tahsilat 
yapılacak ve tahsil edilen bu parayı da, devlet hizmetlerinde, kamunun finansmanında kulla
nacağız. Sınır getirmeme veya kanun tekniğinde birtakım boşluklar yaratma gibi bir niyetimiz 
yok. 

1990 yılında böyle bir kanun çıkarıldı; ama, umulan netice alınamadı. Biz, aynı zamanda, 
kanunun netice almasını da öngörüyoruz ki, herhalde bu da gayet tabiîdir. 

"Tahsil edilemeyen alacaklardan bahsediyorsunuz; ama, ödeme süresi geçmeyenleri de 
kapsıyor" dedi kıymetli arkadaşım. Bizim tek amacımız, tahsil edilemeyen alacaklar değil; bu 
kanunun içerisinde, matrah artırımı da vardır, bir başka maddesinde. Biz, bir yerde, kilitlen
miş vergi dairelerini de-açmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, beş yıldır, hatta yedi sekiz yıldır yüksek enflasyon yaşa
maktadır. Dört sene öncenin rakamları ile bugünün rakamlarının bir olmadığını biraz önce 
sizler ifade ettiniz; evet, rakamlar aynı değildir. Biz, vergi idarelerini, vergi denetim elemanları
nı, dört ya da üç sene öncenin, bugüne göre küçük kalmış vergi matrahlarıyla uğraştırmak is-

' temiyoruz; 1991'in -en yakın dönemin- ve bugünkü gerçeklere, büyüklüklere uyan vergi mat
rahları üzerinde vergi denetimlerini yapmak istiyoruz. Neticeyi oradan elde etmemiz gereki
yor. 

Bugün, 1987 ya da 1988 yılı matrahlarıyla uğraşılsa, bundan ne sağlanacaktır? Prodüktiv 
de, rantabl da değildir bu çabalar. Etkin bir vergi idaresi de, bana göre, bu kadar küçülmüş 
rakamlar üzerinde uğraşacağına, 1991'in matrahları ve bilgisi dışında kalmış olan 1992*nin mat
rahları üzerine giderek, dişe dokunur bir tahsilat yapmak ve yüzde 2,5 - 3'lerde kalan vergi 
inceleme oranını, yüzde 15'lere, 20'lere çıkarmak durumundadır. Etkin bir vergi idaresi için, 
bir miktar, zemini düzeltmek, önü açmak gerekir. Bunlar, bizim kalıcı tedbirlerimiz değil, fev
kalade geçici, tedbirierimizdir. Bloke olmuş, kilitlenmiş, sadece vergi iadeleriyle meşgul olan 
vergi dairelerinin, ileriye dönük vergi tahsilatını artırmak gereklidir. 

1992 yılı için 140 trilyonluk vergi öngörüyoruz; bu, yeterli değildir. Bunu nasıl artırırız 
diye düşünüyoruz; çünkü, hepimizin amacı bu. Türkiye'nin.kamu kesimi finansman açığı eğer 
bir miktar düzelirse, enflasyon da bir miktar aşağıya inerse, hepimiz yararlanacağız. Zaten, 
millet de bunu bekliyor. Onun için, bizim, burada bu tür düzenlemeleri, en sağlıklı bir şekilde, 
en işler bir şekilde çıkarmamız lazımdır. Yoksa, sistemin esasını, birtakım tahditlerle, sınırlarla 
bozmaya kalkarsak, kanunu istediğimiz şekilde tatbik edemeyiz. Bunun da, büyük oranda, fay
dası değil, zararı olacaktır. 

O bakımdan, getirdiğimiz tasarıyla ilgili olarak arkadaşlarımızın ifade ettikleri, sınır ge
tirmiyor; burada bir boşluğu var; önemli birtakım konuları kapsamıyor gibi iddialarına şah
sen pek katılamıyorum. 

"Kaynak yetersizliğinden bahsediliyor; ama gerekli tedbir getirilmiyor" dendi. Hayır ge
rekli tedbir getirilmiyor iddiasını kabul edemiyorum. Bunun tedbiri alınıyor. Tedbiri alınacak 
da demiyorum; çünkü, her gün belli tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirler, mutlaka kanunla olmaz. 
Vergi Usul Kanununun öngördüğü veya onun yetkili kıldığı Maliye Bakanlığı tarafından düzenle-
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meler yapılabiliyor, Bakanlar Kurulu tarafından yapılıyor ve bu konuda da bir hayli düzenle
melerimiz var; ama, Yüce Meclisin huzuruna kanun tasarısı şeklinde gelecek tedbirlerimiz de 
var. Her şeyi, ikibuçuk ayda, özellikle vergi alanında değiştirmeniz ve düzeltmeniz, o kadar. 
kolay değildir; bana göre, doğru da değildir. Çünkü, uygulayacağınız tedbirleri, çok ince bir 
şekilde derleyip, toparlayıp, ondan sonra kanun tasarısı haline getirmek gerekir. 

Gene, değerli arkadaşımızın, yürürlük maddesiyle ilgili görüşleri var; ona ben de katılıyo
rum. Biz, bu kanunun çok kısa sürede çıkacağını ummuştuk, o bakımdan da yürürlük tarihi 
olarak ocak ayını getirmiştik; ama, bu durumu gören değerli arkadaşlarımız, bu konuda bir 
önerge de verdiler ve o. önergeyle, sizin de söylediğiniz yürürlük maddesini değiştirerek yerleş
tireceğiz. 

Türkiye insanı, bizden, meselelerin düzelmesini, devletinin biraz daha iyi noktaya gelme
sini ve Türk insanının daha rahat etmesini istiyor. Hepimiz bunları vaat ederek geldik. Bu va
atlerin karşısında, hepimiz, burada da bu amaçla çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımın o düşün
cede olduğundan zerre kadar şüphem yok. Tasarının birtakım eksiklikleri varsa, gelin, onları 
hep birlikte düzeltelim ve kanunu sağlıklı şekilde çıkaralım. 

Sonra, bu tür kanunlar, sadece bizde çıkan kanunlar değildir; arkadaşlarım arzu ettikle
rinde, OECD ülkelerinde 1980 ile 1990 yılları arasında çıkan bu tür kanun maddelerini... 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Gene, Avrupa ve OECD 

Ülkelerinin, vergi mahremiyetiyle ilgili bütün kanun hükümlerini getirterek tercüme ettirdim, 
kendi dilleriyle basılmış durumdadır arkadaşlar arzu ettiklerinde verebilirim. 

Biz, dünyada yeni bir şey keşfetmiyoruz. Bizim getirdiğimiz düzenleme, yıllarca geldi; ama, 
şunu bir defa daha itiraf ediyorum : Bu tür düzenlemelerin sık gelmesini tasvip etmiyoruz, 
bu tür düzenlemelerin alışkanlık haline gelmesini doğru bulmuyoruz. Biz, bundan sonra bu 
tür kanunları zorunlu kılacak şartları yaratmama konusunda azamî dikkati göstereceğimizi; 
her zaman, her vesileyle, her zeminde ifade etmeye çalıştık; inşallah onda da başarılı oluruz. 

Ben, bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkür eder, en derin saygılarımı sunarım. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —' Teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (18) sıra sayılı, "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırıl
ması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun"un 1 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Hasan Korkmazcan 
Manisa Denizli 

Melike Tugay Haşefe Halil Orhan Ergüder 
İstanbul İstanbul 

Eyyüp Cenap Gülpı nar 
Şanlıurfa -
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öneri: 
"Bu kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenme

miş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamı
na giren vergi resim ve harçların 5 milyon liraya kadar olan kısmı ile bu alacak asıllarına isabet 
eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayn ayn yüzde 30'unun 4 eşit taksitte 
Nisan, Haziran, Ağustos ve Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yara
tılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve yergi 
cezalarının kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir." 

Gerekçe : 
ödeme güçlüğü içine düşerek, devlete olan borcunu zamanında ödeyemeyen küçük esna

fın içine düştüğü bu zor durumdan kurtulması amacı ile çiftçi borçlarına tanınan tavan mikta
rı olan S milyon Türk Liralık kısmın, küçük esnafa da tanınmasının, kanunun amaana daha 
uygun olacağı ve paralellik sağlayacağı inancıyla bu önergemiz Genel Kurula arz edilmiştir. 

Zira, limitsiz bir vergi borcu affı, hakkaniyet ilkelerine uymayacağı gibi, gerçekten ödeme 
zorluğu içinde bulunan dar gelirli küçük borçlulara ve borcunu zamanında ödeyen vatandaşla
ra karşı da bir eşitsizliğin doğmasına sebep olacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulumuzda görüşülmekte olan "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlan
dırılması ve Matrah Artırımı Hakkında" Kanun Tasansımn 1 inci maddesinin birinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğini rica ediyoruz. 
Saygılarımızla. 

MADDE 1. — (Paragraf 1) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) 
vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların toplamı 60 milyon TL'yi aşmayan 
mükelleflerin, bu borçlarının tamamı ile bu alacak asıllarına isabet eden gecikme zammı, ge
cikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağus
tos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış 
ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan yüzde 
70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Gerekçe : 
İçinde bulunduğumuz kronik enflasyonist ortamda öncelikle dar ve sabit gelirliler, sonra 

küçük esnaf ve zanaatkarlar ile dar malî imkânlar içinde çalışmak zorunda kalan orta boy 
girişimciler mağdur olmuştur. 

Bu husus dikkate alınarak, bu yasa tasarısıyla getirilen ödeme kolaylığının sadece toplam 
60 milyon TL., 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harç borcu olan 
mükellefleri kapsaması önerilmiştir. 

Böylelikle bu yasa tasarısı değişikliğiyle hem gerçekten ödeme zorluğu içerisinde bulunan 
mükellefler hedef alınmış, hem de enflasyonist sürecin mağduriyeti bir ölçüde giderilmiş ola
caktır. 
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Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Veli Aksoy 
izmir 

Remzi Kartal 
Van 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Deniz Baykal 
Antalya 

Istemihan Talay 
İçel 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Ziya Halis 
Sivas 

İsmail Cem 
İstanbul 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Hatip Dicle 
Diyarbakır 

Mümtaz Soysal 
Ankara 

Uluç Gürkan 
Ankara 

Faik Altun 
Antalya 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

Fuat Çay 
Hatay 

M. Emin Sever 
Muş 

Mehmet Alp 
Kars 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık durumlarına göre okutup, işleme koyacağım : 

Türkiye,Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (18) sıra sayılı' 'Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılma
sı ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun"un 1 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
' Manisa 

, • ve arkadaşları 

öneri : 
"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde öden

memiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsa
mına giren vergi resim ve harçların 5 milyon liraya kadar olan kısmı ile bu alacak asıllarına 
isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 30'unun 4 eşit 
taksitte Nisan, Haziran, Ağustos ve Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ih
tilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme fai
zi ve vergi cezalarının kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Efendim, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, esasen 
kanun tasarısının genel yapısında bir sınırlama vardır. Bu sınırlama, hem kanun tasarısının 
o genel çatısını bozucu nitelikte olduğu hem de kanun tasarısının maksadına uygun olmadığı 
için katılamıyoruz. 

BAŞKAN —önergeyi oylarınıza sunuyorum,: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulumuzda görüşülmekte olan "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlan
dırılması ve Matrah Artırımı Hakkında" Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin birinci paragra
fının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini Öneriyoruz. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

MADDE 1. — (Paragraf 1) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) 
. vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların toplamı 60 milyon TL'yi aşmayan 
mükelleflerin, bu borçlarının tamamı ile bu alacak asıllarına isabet eden gecikme zammı, ge
cikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağus
tos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış 
ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan yüzde 
70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Veli Aksoy 
tzmir 

ve arkadaşları 
r . 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, biraz ön

ceki önerge okunduğu zaman ileri sürdüğüm gerekçelerle, bu önergeye de katılamıyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Kesinleşmemiş Veya İhtilaflı Kamu Alacakları 
MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mah

kemeleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçme
miş olan ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergi resim ve harçların tamamı ile bun-
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lara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun; 4 eşit taksit
te Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf ya
ratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi 
cezalarının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkraya göre ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tespitinde, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki miktar esas alınır. An
cak, en son safhada bozma ya da terkin kararı bulunması halinde, ödenecek miktar ilk tarhi-
yata göre tespit edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma 
hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış alacaklar 1 inci madde hükmünden, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak Üzere başvuruda 
bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlana
mamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar bu madde.hükmünden yararlanır. 

Gecikme faizleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahakkuk etmemiş vergi, 
resim ve harç asıllarına ilişkin tarhiyatta, Kanunun yürürlük tarihi itibariyle hesaplanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Madde Üzerinde bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanun Tasarısının "Kesinleşmemiş veya İhtilaflı Kamu Alacakları" başlıklı 
2 nci maddesine son fıkra olarak "Bu madde hükmü ile 1 inci madde hükmü 1.1.1992 tarihin
den önceki dönemleri ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyan
nameleri kapsar" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Güven Gürkan 
İçel 

Ahmet Sayın 
Burdur 

Baki Durmaz 
Afyon 

Gerekçe : 

Kanunun yürürlüğe gireceği tarih dikkate alınarak 1.1.1992 tarihinden sonraki dönemleri 
ve bu tarihten sonra verilecek beyannameleri kapsamaması amacıyla belirtilen şekilde düzen
leme yapılması öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon Önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum ; Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

3505 Sayılı Kanun Gereğince Asıl Addolunan Gecikme Zammı ve Gecikme Faizleri 

MADDE 3. — Bu Kanundan yararlanılarak ödenecek gecikme zammı ve gecikme faizle
rinin tespitinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci mad
desinin 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. 
Gecikme zammı ve gecikme faizleri, 1.1.1990, 1.1.1991 ve 1.1.1992 tarihleri itibariyle asıl addo
lunma işlemi yapılmaksızın hesaplanır. 

Bu Kanundan yararlanılarak ödenen alacaklara Kanunun yürürlük tarihinden sonraki ay
lar için gecikme zammı uygulanmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik 51 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası gereğince 10.12.1988 tarihinden sonra vadesi gelen kamu alacaklarına uygulanan gecik
me zammı ile 10.12.1988 tarihinden sonra tahsil edilebilir hale gelen gecikme faizlerinden asıl 
addolunarak ödenen miktarlar, bu Kanuna göre ödenecek miktarlardan mahsup edilir. An
cak, ödenen miktarların bu Kanuna göre ödenecek miktarlardan fazla olması halinde aradaki 
fark mükelleflere iade edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÎKtNCt BÖLÜM 

tnceleme ve larhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergi, Resim ve Harçlar 

MADDE 4. — 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerden bu 
tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce başlanıldığı halde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamlanamamış olan 
vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilir. 

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergilerin tamamı ile kesilecek ceza
ların ve hesaplanacak gecikme faizinin °/o lO'unun, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 
15 gün içinde ödenmesi halinde, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 90'ının tahsilinden vazgeçilir. 

Mükelleflerin bu madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için ikinci fıkrada belirtilen 
süre ve şekilde ödeme yapmaları ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. Bu madde hükmünden yarar
lanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine göre kamu 
davası açılmaz ve açılmış bulunan davalar sürdürülmez. 

Birinci fıkrada belirtilen dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce tamamlandığı halde bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal 
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eden Takdir Komisyonu Kararları ve Vergi İnceleme Raporları ile bu tarihten önce düzenlenen 
ceza tutanakları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine ikinci 
fıkrada öngörülen şekilde belirlenen tutarın, ihtilaf yaratılmaması ve tarhiyata ilişkin ihbarna
menin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden 
yararlanılır. 

I 

Bu Kanunun 2 nci maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun, uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar. 

Bu madde hükmüne göre incelemeye başlama; bu Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce mükellef nezdinde işe başlama tutanağının alınması, mükellefe davet veya defter ve bel
gelerin istenmesi yazısının tebliğ edilmiş olması̂  matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi 
ya da defter ve belgelerin incelenmek üzere denetim elemanına teslim edilmesi hallerini kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Işın Çelebi. 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz önce oylanan madde 
3 ve madde 4'ü ve daha önceki maddeleri de kısaca belirlemek istiyorum. 

BAŞKAN—Sayın Işın Çelebi, geçmiş maddeleri, lütfen... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın Başkan, madde 4'le ilgili olarak açıklıyorum; ama, mad

de 4'ü konuşurken, olayın bütününe bakarak konuşmak istediğim için söyledim. 
Şimdi, 3505 sayılı Kanun, verginin kredi olarak kullanılma mekanizmasına karşı çıkmak 

için, 1988 yılında getirilmiş bir kanundur; yani, bileşik faiz uygulamasıyla, enflasyona karşı, 
vergi ödeyeni korumak için getirilmiş bir kanundur. Şu madde 3',ü kabul ederek, bunu bileşik 
faizden kurtardık ve basit faize dönüştürdük. Burada da, vergi ödemeyeni, ödeyeceği vergiyi 
kredi olarak kullanmak isteyen insanları mükafatlandırdık. 

Şimdi, madde 4, inceleme safhasında, inceleme aşamasında olan vergi cezasının yüzde 
30'u yerine, yüzde 10'luk bir ödemeyle, inceleme meselesini bitiren bir madde. Bu maddeler, 
bir bütün olarak, verginin kredi olarak kullanılabilmesini ve vergi ödememeyi teşvik edecek 
maddelerdir. Geleceğe dönük olarak, eğer bu madde 3 ve madde 4'teki birtakım konular sis
temde sıkıntı yaratıyorsa, bu sistemi bütünüyle değiştirmek lazımdır. Burada yaptığımız bir 
seferlik uygulama, meseleyi çözmeye yetmeyecektir. Eğer biz, vergiyi kredi olarak kullanmayı 
-inceleme safhası da dahil- sağlayan birtakım uygulamalara göz yumacaksak, bundan sonra 
Vergi Usul Kanununda ve onu destekleyen yasalarda da değişiklik yaparak sistemin bütününü 
değiştirmemizin hayal olacağını ve vergi ödememeyi, kredi olarak vergiyi kullanmayı teşvik edici 
sistemleri getirmekle de, vergi gelirlerini artırmaya dönük denetim mekanizmasını oluşturacak 
çalışmaların boş olacağını şimdiden söylemek istiyorum. 

Bu anlamda söz aldım; madde 3 ve madde 4*ü değerlendirmek istedim. Madde 17'ye ge
lince de, madde 1 ve madde 2'yi, madde 17'nin ışığında tekrar tartışacağımızı da belirtmek 
istiyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN -— Sayın Çelebi'ye teşekkür ederiz. . 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; İzmir Milletvekili Sayın Çelebi ifade buyurdular ki, "3505 sayılı Kanun, burada 
getirilen maddeyle fiilen kaldırılıyor. Bu da, vergiyi, ucuz kredi olarak kullanma imkânı getiri
yor." Şimdi, 3505 sayılı Kanun ayrıdır, normal vergisini ödemeyen kişiye uygulanan aylık faiz 
oranı ayrıdır. 3505 sayılı Kanun, bileşik faiz uygulamasını öngörmektedir. Bu, 6 yıl içerisinde, 
10 milyon liralık bir borcu 185 milyon liraya getiren bir mekanizmadır. Herhalde bunu kimse 
savunamaz. Bizim geçici olarak dondurduğumuz husus budur. Yoksa(vergisini zamanında öde
meyen bir kişi, ayda yüzde 7 faiz ödüyor, yılda yüzde 84 yapar; ayrıca, bunu gider olarak da 
yazamadığı için, yüzde 140'Iarı bulur bu faiz. Dolayısıyla, ucuz kredi falan değil; ama, Sayın 
Çelebi, yüzde 140 faize de ucuz kredi diyorsa, o, tabiî kendi anlayışlarıdır; o zaman, krediyi 
daha da pahalılaştırmak gerekir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

Götürü Usulde Vergilendirilen Mükellefler 
MADDE 5. — Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin, 1.1.1992 tarihinden önce tar-

hsdilmesi gereken vergilerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren 31 Ekim 1992 
tarihine kadar tarhettirmeleri halinde, haklarında bu Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uy
gulanır. r 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Pişmanlıkla Beyan 
MADDE 6. — 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu ta-

rihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak 30 Nisan 1992 tarihine kadar, 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh 
ve tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçların tamamı ile. hesaplanacak pişmanlık zammının 
ve kesilen usulsüzlük cezasının ayrı ayrı % İO'unun ilk taksidi en geç bu tarihte, kalanı ise Ha
ziran, Ağustos, Ekim 1992 aylarında olmak üzere 4 eşit taksitte ödenmesi halinde pişmanlık 
zammı ve usulsüzlük cezasından kalan % 90'ının tahsilinden vazgeçilir. 

Bu fıkra hükmü Emlak Vergileri hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
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ÜÇÜNCÜBÖLÜM 
Matrah Artırımı 

Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı 
MADDE 7. — Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyanname

lerinde vergiye esas alınan matrahlarını, aşağıda yazılı yıllara ilişkin asgari nispetlerden az ol
mamak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Nisan 1992 tarihine kadar 
artırdıkları takdirde; artırımda bulundukları yıllar için mükelleflerin kendileri hakkında yıllık 
gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başkaca bir tarhiyat 
yapılmaz. 

Yıllar Artırım Nispetleri 

1987 Takvim Yılı İçin % 40 
1988 Takvim Yılı İçin Vo 35 
1989 Takvim Yılı İçin % 30 
1990 Takvim yılı İçin % 20 

Gelir vergisi mükelleflerinin; artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş ol
duktan Gelir vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş, ya da hiç beyanname verilmemiş 
olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah; 1987 takvim yılı için 1 500 000 liradan, 
1988 takvim yılı için 2 500 000 liradan, 1989 takvim yılı için 4 000 000 liradan, 1990 takvim 
yılı »Çin 6 000 000 liradan, az olamaz. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin; artırımda bulundukları yıla ilişkin olarak daha önce vermiş 
oldukları beyannamelerinde zarar beyan etmiş olmaları veya beyanname vermemiş olmaları 
halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile birinci fıkraya göre artırdıktan matrahlar 
1987 takvim yılı için 5 000 000 liradan, 1988 takvim yılı için 8 000 000 liradan, 1989 takvim 
yılı için 13 000 000 liradan, 1990 takvim yılı için 20 000 000 liradan az olamaz. 

Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar, kurumlar vergisi mükelleflerinde % 50, ge
lir vergisi mükelleflerinde % 40 oranında vergilendirilir ve bu matrahlar üzerinde ayrıca her
hangi bir vergi ya da Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Tfeşvik Fonu, Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu alınmaz. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin verdikleri yıllık beyannamede, kurum kazancından indi
rilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentleri
ne göre gelir vergisi tevfikatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının da bulunması halinde; 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları 
için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin istisna ve indirimin ait olduğu yıla 
ilişkin olarak, birinci fıkrada belirtilen nispetlerde artırılarak ödenmesi şarttır. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde 
yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratların muhtasar beyanname ile beyan edilmemiş ol
ması halinde, bu yıllara ilişkin olarak birinci fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için; kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazanç ve iratlara ait tevkifat 
matrahlarını, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 30 Nisan 1992 tarihi arasında beyan etme
leri ve beyan edilen bu matrahlar için 1987 yılı ile ilgili olarak % 14, 1988 yılı ile ilgili olarak 
% 13.5,1989 yılı ile ilgili olarak % 13 ve 1990 yılı ile ilgili olarak % 12 nispetinde vergilendiril
meleri şarttır. 
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Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yeralan hükümlerinden yararlanarak artırım
da veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için, ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da 
üçüncü fıkrada belirtilen miktarlardan az olmamak üzere birinci fıkrada belirtilen nispetlerde 
artırmaları şarttır. 

Bu maddenin altıncı fıkrası hükmünden yararlanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmünden yararlanarak beyan et
tikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler mah
sup ve iade edilmez. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin; matrah artırımında bulunmaları halinde, ön
ceki yıllara ilişkin zararları, gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmeyecektir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan istisna ve indirimler nedeniyle gelecek 
yıllarda matrahlardan indirim konusu yapılabilecek tutarlar, bu madde hükmüne göre artırı
lan matrahlardan indirilemez. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullatif Şener; 
buyurun. 

RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın başkan, sayın milletvekil
leri; tasarının 7 nci maddesi ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, daha önceki yıllara iliş
kin olarak vermiş oldukları beyannamelerde bildirdikleri matrahlarını yıllar itibariyle belli oran
larda artırdıkları takdirde, bunlar hakkında vergi incelemesi yapılmayacaktır ve artırım mik
tarları dışında da bunlar hakkında herhangi bir tarhiyatta bulunulmayacaktır. -

Aslında bu madde, daha önceki yıllarda vergi kaçırmış bulunan, noksan beyanda bulun
muş ve kendisini inceleme tehdidi altında gören mükelleflerin, eksik beyanlarının belli bir kıs
mını tamamlamak suretiyle, bu tamamlamadan sonra, yine gerçek matrahlarının bildirilme
yen kısmını da affeden bir madde görünümündedir. Yani, eski dönemlerle ilgili olarak kendi 
üzerinde vergi inceleme tehdidi bulunan mükellefleri de rahatlatıcı bir maddedir. Bunun, hem 
de öyle bir rahatlatıcı özelliği var ki, örneğin, "1987 yılı için -o dönemde- vermiş olduğumuz 
beyannamedeki matrahı yüzde 40 artırırsanız, siz incelenmeyeceksiniz" deniliyor. Şayet ilgili 
mükellef, 1987 yılında yüzde 100 oranında düşük matrah bildirmişse, sadece yüzde 40 dolayın
da bir ilaveyle, diğer yüzde 60'lık kısmının da inceleme tehdidinden kurtulmuş olmaktadır. 

Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum : Bu madde, kendisini incelenme tehdidi altın
da gören kişileri rahatlatmaya yöneliktir. Aslında, burada sistemin kendi kendini inkârı Vardır. 
Yani, açıkça mükelleflere deniliyor ki, "biz sizi inceleyemiyoruz, sizden kazancınıza göre, ger
çek matrahınıza göre vergi alamıyoruz; Allah rızası için şu kadar artırın da, sizin yakanızdan 
düşelim." Bu, aslında sistemin kendi kendini inkârıdır ve sistemin nasıl karmaşık bir hale gel
diğini açık seçik gösterir. 

Vergi sistemi kendi kendisini yürütemez duruma düşmüştür. Bakın, verilen rakamlara gö
re vergi inceleme oranlarına bakıyoruz, "Yüzde 2-3" deniliyor; yüzde 2-3 olduğu da şüpheli. 
Mükelleflerin ancak yüzde 2-3'ünü inceliyorsunuz ve yapılan incelemeler de şunu gösteriyor 
ki, incelemeye tabi tutulup da vergi farkı bulunmayan mükellef yok. Böyle bir ortamda sistemin 
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işlemediği, olduğu gibi mükelleflerin vicdanına bırakıldığı -ama, ücretliler gibi bazı kesimlerin 
vicdanına bırakılmıyor- bir vergi sistemiyle karşı karşıyayız. Bu sistem, zaman zaman da kendi 
iç tutarsızlığı yüzünden işlemez hale geliyor. Bunun neticesinde, sistem işlemez hale gelince de, 
biriken bazı dosyaları vesaireyi tasfiye edeceğiz gerekçeleriyle iki yılda bir af çıkarılıyor... 

1923 yılından bugüne kadar -bu tasarı da dahil- benim tespit edebildiğim kadarıyla 17 ver
gi affı çıkmıştır. Yani hesaplarsak, ortalama 4 yılda bir af çıkarılıyor. Bunu 1980 sonrasına 
kaydırdığınız zaman, 1981, 1983, 1985, 1988 ve 1990 yıllarında, iki yılda bir af çıkıyor. Neden 
bu kadar çok sık affa başvuruluyor? Aslında, sistem kendisini yürütemiyor. Vergi sisteminin 
kendi iç bünyesinde açmazları vardır ve bu yüzden ikide bir af konusu gündeme geliyor. 

O halde, yapılacak şey; adaletli, adil ve ödeme gücü olanlara yönelik bir vergi sisteminin 
temel yapısını kurabilmektir ve bu Meclisin görevi de budur. Anayasanın 73 üncü maddesi verr 
gilerin ödeme gücüne göre tahsil edileceğini ısrarla ifade ettiği halde, özellikle son yıllarda, 
harcamalar üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı gittikçe artıyor. Hal
buki, gelişmiş ülkelerdeki gibi, doğrudan tahsil edilen dolaysız vergilerin vergi gelirleri içeri
sindeki payının daha yüksek olması gerekir. Bizde tam tersi bir gelişme var; sürekli olarak, 
dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payı artıyor. Bunun anlamı, harcama temayülü yüksek 
olan düşük gelir grupları üzerindeki vergi yükünün artışı anlamına geliyor. 

Diğer taraftan, dolaysız vergilere bakıyorsunuz; dolaysız vergiler içerisinde de ücretlilerin 
vergi yükü ağır. Sistem, hem kendi vergi kanunlarının işlerliği açısından hem de temel ilkeleri 
belirlemiş olan Anayasa maddesiyle uyumu açısından tam bir tutarsızlık içerisindedir ve bu 
af tasarısı da, bu tutarsızlığın bir sonucu olarak, karmaşanın bir sonucu olarak buraya gelmiş
tir kanaatindeyim. Ciddî bir vergi reformuyla, vergi kanunlarının ve uygulamalarının tekrar 
gözden geçirilmesi gerektiğine olan inancımı belirtmek istiyorum, özellikle 7 nci ve 8 inci mad
delerin, aslında sistem işliyor olsaydı, af tasarısına konmasına da gerek yoktu. Niçin gerek yoktu? 
Çünkü, Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesi, mükelleflere, vergi ziyanına uğramaları ha
linde bazı indirim hakları tanıyor. Yina aynı kanunun 371 inci maddesi ile pişmanlık beyan 
esasını getiriyor. Eğer bu kanunun 371 inci maddesi işliyor olsaydı, bu af tasarısındaki 7 nci 
ve 8 inci maddelerin getirilmesine hiç gerek yoktu. Mükellefler istedikleri takdirde her zaman 
pişmanlıkla beyanda bulunabilirler, tabiî pişmanlık zammını ödemeleri şartıyla. Demek ki, sis
temde tıkanıklık var. Bu tıkanıklığın ciddî önlemlerle geniş bir platformda tartışılarak çözül
mesi için neler yapılması gerekiyorsa, bunun araştırılması ve çözüm yollarının ortaya konması 
gerekir kanaatindeyim. 

Sözlerimi burada tamamlarken, hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adnan Kahveci. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarının bu mad

desi, kanaatimce kanun tasarısının en önemli noktasını teşkil ediyor. Refah Partili arkadaşıma 
da yaptığı açıklama için teşekkür ederim; benim açıklamak istediğim bazı hususları detayıyla 
belirtti. Ben, onun yaptığı açıklamalara ek olarak şunları söylemek istiyorum : 

Sayın Bakan, zannediyorum uzmanları, bu tasarıyla çok büyük bir para toplanacağını 
söylemişler ve böyle bir matrah artırımına gidildiği takdirde, herkesin incelenme korkusuyla, 
ve bir daha incelenmemek ümidiyle, bütün günahlarını affettirmek için koşa koşa gidip para 
yatıracaklarını ümit ediyorlar 
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öncelikle şunu söyleyeyim : Bu tasarı, bu haliyle, Anayasanın 73 üncü maddesine aykırı
dır. Anayasanın vergiyle ilgili 73 üncü maddesi, "Herkes, malî gücüne göre vergi öder" diyor. 
Yani, kaçırma gücüne göre değil, malî gücüne göre öder. Burada, 1987 yılında 10 milyon ka
zandığını beyan eden bir mükellef, eğer gerçek kazancı 1 milyarsa, matrahını 10 milyondan, 
14 milyona çıkararak kendini affettiriyor, öbür taraftan, 1987 yılında 1 milyar değil de 13 mil
yon kazanan; ama, 10 milyon beyan eden; o da 13 milyon değil de, 14 milyon beyan ederse, 
bundan yararlanabiliyor. Bu haliyle de Anayasaya aykırı. Değişik kazançları olan kişiler, vergi 
idaresi önünde eş tutuluyorlar; yani, büyük kaçıran ile az kaçıran aynı tutuluyor; büyük cü
rümle küçük cürüm eş tutuluyor. Bu bakımdan da, bu haliyle Anayasaya aykırı. 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Zorlayıcı olmayınca Anayasaya aykırı olmaz ki... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ona Anayasa Mahkemesi karar verecek. 
Tabiî, bir de bizi rahatsız eden şudur : Sayın Bakan burada da belirtti, Cumhuriyet döne

minde defalarca af yasası çıktı. Maliye Bakanıyken beni de en çok rahatsız eden buydu. Bir 
sistem, bir düzen kurmamız gerekir ki, bir daha Türkiye af yasaları çıkarmak mecburiyetinde 
kalmasın. Onun için, hatırlar mısınız, 1991 bütçesi burada tartışılırken, "1992 sonuna kadar 
dünyanın en iyi belge düzenini -vergi düzeni demedim- Türkiye'de kuracağım" diye bir iddia
da bulundum. O iddiayı ezbere yapmadım; Mecliste yaptığım tek iddia odur. Çünkü, Türki
ye'de iyi bir vergi düzeni kuramadığımız takdirde, işte burada bugün tartıştığımız Anayasaya 
aykırılığı gayet açık olan vergi afları ardı ardına gelir. 

Ben, Sayın Bakandan şunu beklerdim : Çıkardığımız vergi kanunlarını tebliğlerle uygula
maya koysunlar. Evet beyler, biz vergi belge düzenini yüzde 60'lık düzeylere çıkardık; ki, şu 
anda yüzde 60 olduğunu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün yaptığı gizli bir de
netim gösteriyor, inşallah bu sene bir tane daha yaparlar. Yani, mükelleflerin yüzde 60'ı, iste
meden fatura ve fiş veriyor. Vergi belge düzeni bu sene inşallah yapacakları uygulamada yüzde 
70'lere çıkmıştır. Vergi belge düzenini oturtalım, ondan sonra geçmişteki yanlışlıkları kaldıra
lım. Kendim Maliye Bakanı olarak beyanatta bulundum, "ben henüz iyi bir Maliye Bakanı 
değilim; hayat standardını kaldırmadığım takdirde, ortalama kâr haddini kaldıramadığım tak
dirde, iyi bir Maliye Bakanı değilim" dedim. Çünkü, onlar yüzde 1 de olsa adaletsizlik yapı
yorlar. Mükelleflerin yüzde 99'u hayat standardının üstünde kazanıyor; ama, bir tanesi var, 
işleri kötü gitmiş, hayat standardının altında kazanıyor; ondan hayat standardını aldığım tak
dirde, sistem adaletsizlik yapıyor, adaletsiz bir sistem oluyor. Onu kaldırabilmem için belge 
düzenini kurmam gerekiyor. Belge düzenini kuracak altyapıyı da oluşturmak için 1991 yılı ek 
bütçe sırasında kanun çıkardık. Bakanlığın bunu uygulaması halinde, ben iddia ediyorum ki, 
dünyanın en etkili belge düzeni Türkiye'de kurulur. Çek, senet, tahvil, poliçe, hisse senedi, ka
yıt altına alınır; bütün faturalar, sevk irsaliyeleri, çapraz kontrollerle kontrol edilebilir. O za
man dersiniz ki; geçmişte de beğenmediğîmiz uygulamalar var, onları temizleyelim. Ki, o za
man küçük vergi aflarına karşı çıkmazsınız? Hayat standardından mağdur olmuş insanlar ola
bilir, onları affedersiniz; ama, burada çok büyük vergi kaçırması açık seçik görülen bir insanı 
affetmemizin bir mantığı yok. 

"İnceleme gücümüz yok" deniyor. Refah Partili bir arkadaşım iddia ettiler; bu da siste
min aczini gösterir. Sistemin inceleme gücünü çok yüksek oranlarda artıran bir tasarı bu Mec
listen geçti, onun uygulanması gerekir. 
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Bugün, bu tasarı vergi kaçakçısının aklına yeni güven koyacaktır, ileride de bunu yapayım 
diyecektir. Hatta, vergi kaçakçısı olmayı düşünmeyen, bugün Maliyeden korkan, Gelirler Ge-
neT Müdürlüğünden korkan, inceleme elemanlarından, yoklama memurlarından korkan insanlar, 
bu tasarı geçtikten sonra, "İyi iktidarlar geliyor, babalar geliyor, bizi sevenler geliyor, biz de 
takalım, iki sene sonra, üç sene sonra nasıl olsa bir af daha çıkar" diye düşünürler... (DYP 
sıralarından "Yüzde 60, yüzde 70 enflasyon var" sesleri) Enflasyonla bunun ilgisi yok; vergi 
kaçırmış ve yergisini ödememiş. "Vergi aslını affetmiyoruz" deniyor; ama, burada vergi aslını 
affediyorsunuz... 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Niye tahsil etmediniz? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla)—Bunların tahsilatıyla ilgili hiçbir sorun yoktur... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Niye almadınız o zaman? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hepsi erteleme talep etmiştir. Geçen sefer Mecliste ol

saydınız, açıklamamı dinlerdiniz. Keyfiniz istediği zaman Meclise geliyorsunuz, dinlemediniz, 
yoktunuz burada. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Dinledim, seni biz çok dinledik. Ma
zeret değil bunlar. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu haliyle bu tasarı kanunlaştığı takdirde, olan,,yine 
namuslu mükellefe oluyor. Namuslu mükellef, yani vergisini kaçırmadan ödeyen adam, daha 
fazla vergi öder; çünkü o, devletine saygılı, milletini seviyor ve vergisini bihakkın ödüyor. Ta
biî, ödemeyenden alamayınca, ödemeyeni affedince, ödeyenden daha fazla alacaksınız. Bütün 
amacımız, vergi sisteminin amacı, namuslu mükelleflerin yükünü azaltmak değil mi? Devlet 
Bakanı Sayın Cavit Çağlar geçen gün bir beyanda bulundu. "Şu Maliyenin denetim arabala
rından utanıyorum, bunları kaldırmamız lazım" dedi. Böyle bir beyanı oldu, tekzip de etme
diler. Beyler, size şunu sorayım : Siz 500 milyonluk bir yük taşıyan kamyonu mu denetlemeyi 
daha akılcı, daha mantıklı bulursunuz; yoksa, bin tane bakkalı, manavı, büfeyi denetlemeyi 
mi daha akılcı, mantıklı bulursunuz? O kamyonları denetlemenin nedeni, orada küçük esnafa 
eziyet etmemek içindir ki, toptancıdan çıkıp, fabrikadan çıkıp, dükkânlara gelen malı, kayna
ğında yakalayasınız. Bugün Türkiye'de, Almanya'daki gibi, Amerika'daki gibi vergi toplaya
mazsınız. Türkiye, Amerika, Almanya değildir. Orada çıkan kanunları Türkiye'de uygulaya
mazsınız. Orada herkes banka sistemiyle çalışıyor, orada kurumlaşma var; yollarda kamyon 
kontrol etmenize gerek yok;.dükkândan, butikten çıkanın çantasına bakıp, "Fiş aldın mı, fa
tura aldın mı?" diye sormanıza gerek yok. Çünkü, ödemesini ya kredi kartıyla yapıyor ya da 
çekle yapıyor. Türkiye'de eğer namuslu vatandaşı, namuslu mükellefi korumak istiyorsanız, 
belge düzeninin oturması için gayret gösterin. Belge düzeni oturduğu sürece, kaçakçıyı, vergi 
kaçırmak isteyeni daha çabuk yakalarsınız. Sokaktaki en tahsilsiz adama, ilkokul mezunu da
hi olmayan adama, okuma yazması olmayan adama sorun : Herkes, fatura, fiş verse, vergi ka
çağı kalır mı?.. Bu sistem, bunu tahrip ediyor, sekiz senedir oluşturduğumuz vergi belge düze
nine dinamit koyuyor. Belge düzeni yüzde 60'lara çıkmış... Bakın, geçen sene çıkardığımız af, 
ufaktır, hayat standardın; affetmiştir, hayat standardından mağdur olmuş kişileri affetmiştir; 
ona bile karşıydım ben. Bu sistemle, şirketi boşaltmış, şahsî servetini artırmış insanları affedi
yorsunuz. "İsimlerini açıklayın" diyoruz, "Hayır, açıklayanlayız, Vergi Usul Kanununa 
aykırıdır" diyorsunuz. Vergi Usul Kanununa ek madde koyarsınız. 57 milyon adına bunları 
affediyorsunuz, millet adına affediyorsunuz; milletin bunları bilmeye hakkı vardır. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Kimlerin borcu olduğunu siz bilmi
yor musunuz; Maliye Bakanlığı yaptınız. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ben, devlet adamlığının gereği... (DYP sıralarından 
gürültüler) Dinler misiniz lütfen... Ben, devlet adamlıgımn gereği, o listeleri yamma almadım. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Orada otururken sen niye açıklamadın? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
ULAŞTIRMA BAKANL YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Şimdi niye arıyorsun peki? 
BAŞKAN —- Sayın Bakan, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ben, siyasî amaç için o listeleri yanıma alabilirdim beyler. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Orada otururken yapacaktın onu. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Oturun lütfen! 
BAŞKAN — Oturun efendim, oturun. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ben, o listeleri yanıma, siyasî istismar olmasın diye 
almadım; çünkü, onların sizin tarafınızdan affedileceklerini düşünmemiştim. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Kimin borcu olduğunu bilmiyor 
musun? 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İşte onlar 57 milyon adına affediliyor; 57 milyonun, 
onların isimlerini, hiç olmazsa belirli bir miktarın üstünde borcu planların isimlerini bilmeye 
hakkı vardır. Hani şeffaflık? 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. Süreniz doldu Sayın Kahveci. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ben, kanunlara saygılı bir insan olduğumu zanne
diyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Öyle ise açıklasaydm. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla)— Susun lütfen!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hadi oradan!.. Sen sus!.. Hem suç

lusun, hem güçlüsün... 

BAŞKAN •—Oturun lütfen. Efendim, Hükümet cevap verecektir, oturun. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) —."Bu tip palyatif önlemlerle siz bu milleti, bu devleti 
çok zor durumlara düşürüyorsunuz. . 

AHMET SAYIN (Burdur) — Satırdınız, hatırdınız. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Devletin en önemli kurumu olan vergi düzenini yıkı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, bağlar mısınız... 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Vergi düzenini yıkıyorsunuz. Bunun hesabını meydan
larda nasıl vereceksiniz, onu merak ediyorum. 

Bundan sonraki maddelerde de konuşacağım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HAYRt DOÖAN (Antalya) — Efe'den ne aldın?.. Ahmet uzardan ne aldın?.. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç; buyurun efendim. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vergi affetmek vergi ida
resinin aczi yüzünden, vergi kaçakçılığı yapan insanlara kolaylıklar getirmek, bir memlekette 
sıhhatli bir yönetim biçimi değildir; bunu herkesin kabul etmesi lazım. (ANAP sıralarından, 
"bravo" sesleri, alkışlar) Hiç beni alkışlamayın, şimdi size geleceğim. (ANAP sıralarından gü
lüşmeler) 

Biz öyle bir yere gelmişiz ki; ekonomi tıkanmış, bizden önceki iktidar grubu devleti tıkamış... 

EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Başbakan Öyle demiyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Geçenlerde yaptığım konuşmada, "siz vergi denetimini yap

mıyorsunuz, inceleme elemanlarının mevcut kadro sayısının yüzde 50'sini boş bırakmışsınız" 
dedim. Şimdi, eski Maliye Bakanı arkadaşım dedi ki, "efendim, inceleme elemanlarının kali
tesini düşürmemek için biz bunları doldurmadık." Sizin göreviniz, Maliye müfettişinin, hesap 
uzmanının, bilmem, kontrolörünün kalitesiyle mi uğraşmak, yoksa vergi kaçakçısını mı ya
kalamak? 

Değerli arkadaşlarım; buraya benden önce bir başka arkadaş çıkıp da konuşma yapsaydı 
ben konuşmazdım; ama, insanlarda birtakım şeyler olması lazım... Yani siz, hem Maliyede Ba
kan olacaksınız, bu memlekette sekiz yıldır 280 milletvekiliyle Meclise getirdiğiniz her kanunu 
çıkaracaksınız, ondan sonra da çıkıp "Yahu, sistemi yürütemedik" veyahut da "Siz, kaçakçı
ları affediyorsunuz" diyeceksiniz... 

Değerli arkadaşlarım; bakınız, Maliyenin halen mevcut olan kadrosu, Sayın Adnan Kah
vecinin kendisinin kadrosudur. Ben bilgi istiyorum, hâlâ bana bilgi vermediler; ama, kendisi 
gereken bilgileri benden daha iyi bir şekilde alıyor. 

Şimdi, demagoji yapmaya kimsenin hakkı yok. Sen, kimin vergisi affediliyorsa bunları, 
biliyorsun. Bunları burada açıklaman lazım ve açıklamamakla onlara sen yardım ediyorsun... 
(SHP sıralarından alkışlar) 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — İlgililer orada, açıklasınlar. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Haa, şimdi böyle?.. 
Bakın, vergi ve cezanın tecil edilebilmesi için, Amme Alacakları Kanununa göre mükelle

fin güç durumda, borcunu ödeyemez durumda olması lazım. "Ben, 300'den fazla mükellefin 
vergisinin cezasını ödemesini tecil ettim" diyor... E, kendi kendine yakalanıyorsun!.. Demek 
ki, birtakım güçlü insanların, özellikle kendi grubundaki adamların vergi borçlarını erteledin, 
ondan sonra da böyle bir çıkmaza girdik. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Yahu, böyle savunma mı olur?.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Savunma gayet iyi oluyor. * 
Değerli arkadaşlarım; şimdi, bu maddenin mahiyeti şudur: Türkiye'de gelir idaresi tıkan

mıştır. Vergide tahakkuk zamanaşımı beş yıl olduğu ve bu beş yıl içinde de incelenme zorunlu
luğu olduğu için... Daha önce yaptığım konuşmada da söyledim; Türkiye'de 1,5 milyona yakın 
beyannameli mükellef, buna karşılık, azami olarak 5 bina yakın da inceleme elemanı vardır. 
Her inceleme elamanının da senede yaptığı azami inceleme 10 - 15'tir,.hadi 20 deyin; senede 
60 bin tane mükellef ancak inceleniyor, diğerleri incelenemiyor... 

Şimdi, 1987 yılı için diyoruz ki "ey mükellef, bak, biz devlet olarak seni inceleyemiyoruz; 
ama, sen her an incelenebilme tehdidi altındasın. Ben, 40 - 50 bin inceleme elemanı alıp, seni 

— 192 — 



T.B.M.M. B : 38 ' 1 9 . 2 . 1 9 9 2 0 : 1 

inceleyebilirim. Eğer, 1987 yılında beyan ettiğin matrahı yüzde 40 artırırsan, ben seni artık in
celemiyorum." Burada devletin faydası var. Herkesin bunu bilmesi lazım. Yani, 1987 takvim 
yılından doğan kamu alacağı, 1992 yılının sonunda zamanaşımına uğruyor. Siz biliyorsunuz; 
ama, Maliye Bakanlığı yaptınız, zamanaşımını bilmezsiniz; öğrenin bunları... 

Arkadaşlar, bakın, şimdi 1,5 milyon mükellefe, "sen bu kadar artırımda bulun, biz seni 
incelemeyelim" diyoruz. Yalnız, Sayın Maliye Bakanından rica ediyorum; bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra, özellikle büyük müesseselere, özellikle iktidar grubuna veya hatta geçmişte 
iktidar olmuş insanların akrabalarına, büyük şirketlerine inceleme elemanlarını lütfen gönde
riniz. Bu tasarı ilk geldiği zaman bir aylık süre tanımıştık, şimdi bu süreyi iki aya çıkardık. 
Eğer bunlar matrah artırımında bulunmuyorlarsa, öncelikle politikacıların hesaplarını incele
yin. Eğer incelemezseniz, ben takip ederim. 

Şimdi, burada devlet, gelir idaresinin içine düştüğü aczi bir nevi kabul ediyor. E, bu aczi 
biz göstermedik ki, siz gösterdiniz. Siz, eğer bu mükelleflerin hesaplarını zamanında incele
seydiniz, vergi kaçakçısını yakalasaydınız, belge düzenini sağlıklı getirseydiniz, bugün bu tasa
rı da gündeme gelmezdi... 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Yakaladık; ama, affediyorsunuz... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Yakalamadınız... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Mahkemede... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, şimdi bazı şeyleri daha bu kürsüde dile getireceğim 

de; yalnız, Sayın Kahveci, sizin burada çıkıp da konuşmaya hakkınız yok. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

• ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Senin hiç yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Çünkü, siz Maliye Bakanıydınız ve bu vergi kaçakçılarını 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başına bela eden de sizin yönetiminiz oldu. Onun için, lütfen, 
hiç olmazsa susmasını da bilin... Yani, insanlar bir yerde de susmasını bilmeli canım!.. Suçluy
sa suçunu kabul etmeli, bu da bir fazilettir. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — O zaman, in aşağıl 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, buradan şu sonuç çıkıyor : 1988, 1989, 1990 yılına 

kadar matrah artırımında bulunuyoruz ve ondan sonra da Türkiye'de ciddî bir vergi reformu 
yapmak zorundayız. Yapamazsak, bugünkü vergi sistemiyle, mükellefe, "ey mükellef, işte, ne 
kadar kazanıyorsan kazan da, sadaka kabilinden devlete de bir şeyler ver" diyoruz. Böyle bir 
sistemle Türkiye'de vergi toplanmaz arkadaşlar. Onun için, çok ciddî ve vergi kaçakçılığını ön
leyici tedbirler alacağız. Tabiî, o konuda da koalisyon ortakları arasında asgari bir bazda anla
şacağız. 

Bence, bundan sonra vergi kaçakçılığını önlemek için özellikle belge düzeni çok önemli; 
ama, incelemeyi de çok sağlıklı yapmak lazım. "Yok efendim, hesap uzmanının değeri düşü
yor, yok maliye müfettişinin kalitesi düşüyor; bunun kalitesini düşürmeyeyim de, devlet tril
yonlarca lira zarar etsin" diyen ilkel zihniyeti de herhalde artık bırakacağız. Yüzbinlerce, iki-
yüzbinlerce üniversite mezunu genç sokaklarda işsiz gezerken, alalım 40-50 bin tane vergi ince
leme elemanını; hem vergi kaçakçılığının toplumda, dürüst, namuslu mükellefler aleyhine ya
rattığı tahribatı önleriz hem de gerçek kazançları vergilendiririz. 

— 193 — 



T.B.M.M. B : 38 19 .2 .1992 0 : 1 
. ' < ' • • 

Yani, ben aslında bu tasarıyı içime sindirmiş bir insan değilim; ama, Türkiye'de de bir 
gerçek var... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yahu, hiç alkışlamayın... Benim 
dediğimi anlamıyorsunuz siz. Türkiye'de bir gerçek var; Türkiye'de devlet tıkanmaya gitmiş; 
ANAP İktidarı devleti tıkanmaya götürmüştür ve biz de bununla diyoruz ki, "devletin bu tı
kanma durumuna, kısmen, hiç olmazsa birazcık da vergi kaçakçılarına ceza vermek suretiyle 
bir çare bulalım." 

Ben, sözlerimi bitirirken, özellikle Sayın Maliye Bakanından rica ediyorum. Bu iki aylık 
zaman süresi içinde bütün inceleme elemanlarını seferber ediniz; ama, bu inceleme elemanla
rını seferber ederken, öncelikle büyük şirketleri ve holdingleri seçiniz. Yani, lütfen, bakkalın, 
manavın, berberin başına inceleme elemanı göndermeyiniz, hayat standardı esasına göre vergi
lendirilen mükelleflerin üzerine vergi inceleme elemanı göndermeyiniz ye bu iki aylık süre zar
fında matrah artırımında bulunmayan mükelleflerin de incelenmesini sağlayacak şekilde ciddî 
bir vergi incelemesini gerçekleştirelim. • , 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN —- Buyurun efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Kamer Genç, konuşmalarında belki maksadı

nı aşan bir cümle kullandı. Buradaki sayın bürokratları kastederek "Adnan Kahveci'nin kadrosu" 
diye bir ifade kullandı. Bunu, maksadını aşan bir ifade olarak kabul ediyorum. Sayın Bakan 
şimdi kürsüde konuşacaklar... Bu bürokratlar devletin bürokratlarıdır. Sayın Bakan buna bir 
açıklık getirirlerse çok memnun olacağım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, tabiî, devletin sürekliliği temel ilkedir, siz de ifade ettiniz. Sayın 
Kamer Genç, herhangi bir bürokratı suçlamak amacıyla değil, eski Maliye Bakanının ihmalini 
vurgulamak amacıyla bir şeyler söyledi. 

Sayın Bakan, buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bir kanun tasarısını tartışıyoruz ve tabiî, kanunu daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bu 
tartışmaları yaparken, öyle sanıyorum ki, hepimizin gözden uzak tutmaması gereken yön, bel
li bir üslup ve belli bir anlayış içerisinde götürmektir. Yoksa, hiç kimsenin bu kürsüyü arka
daşlarını kırmak için kullanmaması gerekir. Eğer söylenecek doğru bir şey varsa, bu, gayet 
güzel bir şekilde dile getirilebilir. O görüşe katılmayan arkadaş da gelir, görüşünü beyan eder; 
ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünü kullanırken, gerçekten, üsluba riayet, hele 
hele bazı arkadaşlarımıza bu üsluba riayet çok daha fazla bir görev olarak düşer. 

Şimdi, arkadaşlar, "herhalde uzmanlar kendilerine çok para toplanacağını vaat etmişler" 
dediler. Sanıyorum ki, kastettikleri, devlet bürokrasisine dahil kimselerdir. Gayet tabiî, devlet 
çarkı, siyasetçiyle beraber bürokratla yürür; ama, kararı siyasetçi alır, bürokratın da görüşleri
ni dikkate alarak onu götürür. Yalnız, şuhu açık ifade edeyim : Bizim Hükümetimiz uzmanla
rın görüşünü dinler; ama, kendi görüşünü esas alır ve her arkadaşımızın da devlet işleri, devlet 
meseleleri, dünya meseleleri hakkında bir dünya görüşü vardır. Eğer Sayın Kahveci bununla, 
"uzmanlar size bir şeyler söyledi, ona kandınız" gibi bir şey diyorsa, "insan herkesi kendisi gibi 
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tanırmış" diye bir söz vardır, ben onu öyle yorumluyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) Biz, uzmanları sayarız, dinleriz; ama, keşke sekiz senede şu uzmanları dinleseydiniz de, 
sekiz senenin sonunda şu ülkede 1992 yılına girerken yüzde 60-70 enflasyon, yüzde 14*ler dü
zeyinde kamu kesimi finasman açığı olmasaydı; keşke dinleseydiniz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sizin uzmanlarınızı da göreceğiz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 

bakın kürsü açık; herkes, gelir, bildiğini söyler. Ben, Sayın eski Bakanı gayet sessizlik içerisin
de dinledim, herhalde cevap vermek de hakkım. Başka konuşmak isteyen arkadaşlarımız var
sa, onlar da gelir konuşur. Herkese açık burası, sadece Adnan Kahveci'ye değil, size de açık 
burası, siz de grup sözcüsü olarak gelip konuşabilirsiniz; bir mani yok. 

Sayın Kahveci, '"bu, Anayasaya aykırıdır" dediler. Bunun mercii, gene Sayın Kahveci de
ğil. Anayasa Mahkemesi var, gidersiniz Anayasa Mahkemesine, orası inceler; ama, ben gene 
şunu söylüyorum : Madem Anayasaya bu kadar bağlısınız da -sekiz senede Anayasa Mahke
mesinin iptal ettiği kanunlarla rekor kırdınız- niye o zaman düşünmediniz bu Anayasayı? öyle 
değil mi?.. 

Ben bunu her zaman söylüyorum; Sayın Kahveci'yi dinlediğim zaman, sanki sekiz yıl ikti
dar milletvekili ve bakan değildi de, muhalefetten geldi, bize birtakım tavsiyelerde bulunuyor!.. 
Tavsiyelere teşekkür ederiz; ama, biraz da inandırıcı olması lazımdır. Mademki kamu kesimi
nin finansmanında, vergi idaresinde bu kadar güzel, bu kadar kalıcı, bu kadar köklü tedbirleri 
biliyor idiniz de, nedir bu kamu kesimi finansmanının durumu?.. 

Biraz evvel Sayın Işın Çelebi anlattılar, birtakım ortalamalardan bahsettiler; ama, yıllık 
olarak, nokta nokta gelin... Türkiye, 1992 yılına yüzde 14'ler düzeyinde bir kamu kesimi fi
nansman açığı ile girdi. Kendileri "cumhuriyet tarihi" tabirini çok seviyorlar; gösterebilirler 
mi cumhuriyet tarihinde yüzde 14'lük kamu kesimi finansman açığının olduğu bir yıl?.. Yok. 
Yüzde 70'Ierle giriyoruz 1992 yılına... 

Şimdi bakınız, ben sizlerin yerinde olsam bir süre beklerim; makul bir süre beklerim, on
dan sonra konuştuğunuzda da haklılık olur. Burada, iki devredir beraber olan arkadaşlarımız 
var, millet var; biraz inandırıcı olmaya önem verirsek, sanıyorum daha doğru bir harekette bu
lunmuş oluruz. 

Sayın Kahveci, "önce bir vergi düzenlemesi yapın, sonra af..." dediler. Bu bir metot mese
lesi ve bizim düşüncemiz de bu. Biz, önce zemini düzelteceğiz; bir zemine basıyoruz, bu zemi
nin üzerine basarak bir atılım yapacağız. Zemin eğer düzgün değilse, nasıl atlarsınız? Biz, ze
mini düzelteceğiz. Sekiz yıl yüzde 50-60'lar düzeyinde seyreden bir enflasyonu, hangi OECD 
ülkesinde gösterebilirsiniz ve sekiz yıllık bu enflasyonun tahrip etmeyeceği bir ekonomik malî 
denge gösterebilir misiniz? İşte, bizim metodumuz da bu. Eğer biz, sizin metodunuzu tatbik 
edecek olsak, o zaman farkımız olmaz. Sizin metodunuz da uygun olabilir; ama, bizim meto
dumuz bu. Buna da bir miktar saygı göstermek lazım. Yani, "bu buradadır" diye değişik bir 
üslupla neticeye gitmek veya ikna etmek mümkün olmazki... 

Mükellefin ödeme alışkanlığını bozan en büyük neden, enflasyondur. Bugün, vergi yapı
sını istediğiniz kadar düzgün yapın, yüzde 60-70 enflasyonla hiçbir vergi yapısı düzgün çalışmaz. 
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Zaten, biz her zaman onu söylüyoruz, ilk önce düzeltilecek iş budur. Ondan sonraki problem
ler, enflasyonu indirdikten sonra halledilebilir, önce bunu düzelteceksiniz... Bu, bizim vergi 
sistemimizi de bozdu. ' 

Biz daha işin başlangıcındayken, "siz yapamazsınız, siz böyle yaparsınız..." derseniz, o 
zaman herkes döner, "Siz niye yapmadınız?" der. 

Onun ötesinde, Sayın eski Bakan arkadaşım, "Millet beklermiş; birileri gelirmiş, şunlar 
gelirmiş..." tarzında sözler söylediler, bunu da hiç tasvip etmedim. Sevgili arkadaşlarım, bura
ya milletin getirdiği gelir; biz buraya geldiysek, bizi millet getirdi buraya. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) Yani, millet kimi getireceğini bilir. Bizi millet getirdi ve biz millete hizmet et
mek için varız. Bizim millete birtakım taahhütlerimiz var, o taahhütlerin hepsi üç ay içinde 
gerçekleştirilecek taahütler değil, bir sene içinde gerçekleştirilecek taahhütler de değil. Belli 
bir periyot içerisinde o taahhütlerimizi yerine getiremezsek, zaten o zaman millet de bize bir 
şey der; ama siz, böyle hemen şablonu ve süreyi koyamazsınız. Bizi bu millet getirdi ise, sizi 
de bu millet götürdü. Yani, bu tür üsluplar, bu Parlamento zeminine yakışmıyor. 

Biz, bu tür uygulamalara girmeyiz; ama Sayın Adnan Kahveci, Maliye Bakanı iken, ma
kam arabası için gazetelere, "bu araba kiralıktır, satılıktır" diye ilan vermişti ve taliplisi olma
mıştı. Yani, Maliyede bu uygulamaları mı yapalım Sayın eski Bakan? Bu da olmaz. 

O bakımdan, geliniz, burada her şeyi düzgün düzgün konuşalım, daha sağlıklı hale geti
relim tasarıyı. Arkadaşlarımdan istirhamım budur. 

Sayın Başkan, tekrar teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Karar yetersayısı istiyoruz* 
BAŞKAN — Var efendim, var. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Oylama sırasında yetersayıyı aramanızı rica ediyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki, arayalım efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, bir husu

su arz etmek istiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Daha oylamaya geçmedi, karar yetersayısı oylamada istenir. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, tasarının 

27 nci sayfasının son paragrafının son kelimesi olan "edilmeyecektir" kelimesinin, izninizle 
"edilmez" şeklinde değiştirilmesi, teknik açıdan daha uygun olacaktır. 

Takdirlerinize sunuyorum. 
BAŞKAN — Estağfurullah. Diğer paragrafların son kelimelerine uygun olarak bu kelime 

de düzeltilmiştir efendim. 
7 nci maddeyi, yapılan bu düzeltme ile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saat 20.15'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.42 

—— e 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 20.20 
BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. , 

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

1. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/334) (S. Sayısı : 18) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı 
MADDE 8. — Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, 7 nci maddede belirtilen usul 

ve esaslar çerçevesinde artırdıkları tutarların "Vb 20'sini katma değer vergisi olarak ödemeyi ka
bul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde, söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıl
larla ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. Şu kadar ki; artırımda 
bulunulan yıllarla ilgili olarak kendileri hakkında sonraki dönemlere devreden indirilebilir katma 
değer vergileri ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan tecil-
terkin, iade veya mahsup işlemleriyle sınırlı olmak üzere, inceleme hakkı saklıdır. 

Bu madde hükmüne göre ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrah
larının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma 
değer vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekilde mahsup ve iade edilmez. 

Katma değer vergisi uygulaması bakımından; bu maddede belirtilen nispet, adi kolektif 
ve adi komandit şirket ortaklarının her biri için hesaplanan gelir vergisi matrahları toplamına 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kahveci. t • 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddeyle ilgi
li olarak söyleyeceğim şeyler, bir önceki madde sırasında belirttiğim şeylerin devamı olacaktır. 

Burada İktidar Partisi mensubu milletvekili arkadaşlar ve Sayın Bakan, madem bu işler 
çözülebiliyordu, niçin yapmadınız, niçin almadınız, ne yaptınız, ne ettiniz diye muhtelif soru
lar sordular. O zaman, şunu sorayım : Sekiz sene önce Türkiye'de vergi düzeni ne idi, sekiz sene 
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sonra nereye geldi? Sekiz sene önce talep üzerine fatura veren, fiş veren bile yüzde 3'ü, 5'i, 
10'u bulmazdı, bugün, talep üzerine vergi verenler yüzde 100'e çıkmıştır, öyle mi, değil mi?.. 
Talep edilmeden vergi verenlerin oranının da yüzde 60'a çıktığını söyledim. Bu, hiç de küçüm
senecek bir oran değildir. Bu belge düzenini kurmada sağladığımız gelişme, basan, serbest pi
yasa ekonomisine geçen bütün ülkelere örnek teşkil etti; Çin'den, Hindistan'a, Mısır'dan, Po
lonya'ya, Macaristan'a, Romanya'ya, Sovyetler Birliğine Pakistan'a ve şimdi de Türk cumhu
riyetlerine... Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, tarihinde ilk defa vergi konusunda tecrü
belerini ve başarılarım aktaran bir Bakanlık oldu. Türkiye, vergi konusunda sağladaığı geliş
melerden dolayı örnek bir ülke olarak gösterildi. Bu başarıyı ben de yeterli görmüyorum. \ani 
Türkiye, vergi kaçağını kısa zamanda Almanya'nın, Amerika'nın, Japonya'nın ulaştığı düzeye 
indirmek mecburiyetindedir. Onun için, burada biraz önce Kamer Genç konuşurken, "büyük
ler incelensin" diyor. Kaç senedir büyükler inceleniyor, hiç farkında değil. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen inceletmedin ki... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Büyükler inceleniyor. Randıman incelemesi denen bir 

şeyi duymuş olsaydınız... Maalesef, bilmediğiniz konularda bazen konuşma gibi bir alışkanlı
ğınız var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben, seni böyle cebimden çıkarır kâğıt gibi yırtarım, 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Randıman incelemesi yıllardır yapılıyor. Randıman in

celemesi denen şey, büyük fabrikaların denetlenmesidir. İnceleme elemanları gidiyor, un fabri
kası olsun, irmik fabrikası olsun, tekstil fabrikası olsun, iplik fabrikası olsun, iki gün, üç gün 
veya ne kadar zaman gerekiyorsa fabrikada oturuyorlar, üretimi ölçüyorlar; ondan sonra gir
dilere bakıyorlar. Nedir girdiler; ithalat faturaları olabilir, elektrik kullanımı olabilir, su kulla: 

ramı olabilir. Kaçıramayacağı neler var; diyelim ki, su, elektrik veya doğalgaz kullanıyorsa, 
bunları ölçüyorsunuz veyahut da ithalat hammaddesini ölçüyorsunuz, ne kadar hammadde kul
lanmış, şu kadar ton, ne kadar elektrik kullanmış, şu kadar kilovat, üretim ne kadar, şu kadar, 
geçen sene ne kadar elektrik kullandın, ondan sonraki sene ne kadar elektrik kullandın, şu 
kadar... Ne kadar üretim yapmış gösteriyorsun, şu kadar... Demek ki, bir kaçağın var, ona gö
re kaçağı yakalıyorlar ve randıman incelemesi Türkiye'de çok büyük bir etkinlikle ve başarıyla 
sürdürülüyor. Burada bunu yapan Bakanlık elemanlarına teşekkürü bir borç bilirim; çünkü, 
gerçekten, bu incelemelerle en zor kaçakları bile yakalamak mümkün olabiliyor ve bu bütün 
büyük işletmelere teşmil edilmiş durumda ve tek tek hepsi inceleniyor. Zaten bir randıman in
celenmesinden geçen bir mükellefin ondan sonra kolay kolay vergi kaçırması mümkün değildir. 

v Şimdi, Sayın Genc'in burada kullandığı tabiri ben de çok uygunsuz gördüm; "Adnan Kah-
veci'nin kadrosu burada oturuyor" dedi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Doğru... Yanlış mı? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu kadroyla sizin bir sıkıntınız var, biliyorum. Geçen 

Mâliye Bakanlığım döneminde de, orada iş takip ettiğinizden dolayı size zorluk çıkardıkları 
için aynı şeyleri söylediniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben hangi işi orada takip ettim? utanmaz adam, açıkla. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Tutanağı da var... Tutanağı da var... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Aşağılık adam; açıkla!.. 

, ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Tamam, açıklarsam istifa ediyor musun? 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen onların nesi oluyorsun?.. 
BAŞKAN —' Sayın Genç, oturun lütfen! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen nasıl böyle konuşuyorsun?.. 
BAŞKAN — Oturun Sayın Genç! 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — O tutanağı açıklarsam istifa ediyor musun? İstifa ede

cek misin açıklarsam? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - - Evet!.. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Aferin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Etmeyen de açıklamayan da... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Tamam! 
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayın efendim. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Orada namuslu bürokratları geçen dönem de itham 

ettin, bu dönem de itham ediyorsun... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen onların neyi oluyorsun?.. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) —- Ben, namuslu adamları korurum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen mi yalnız namuslusun? 
BAŞKAN — Sayın Genç, oturun lütfen! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Gaziantep'te Beslen Fabrikasını nasıl aldın?.. Onu senin bur

nundan getireceğim. 

BAŞKAN — Sayın Genç!.. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sen, o tutanağı görünce bakalım ne yapacaksın? 
BAŞKAN — Sayın Kahveci, lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, yine denetim elemanlarının, inceleme 

elemanlarının standartlarının düşürülmesine ilişkin bir konu var. Bu standartların düşürülme
si sizin için niye bu kadar önemli oluyor? Yoksa, bu imtihanlara girdiniz de kazanamadınız 
mı, onun için mi standartların düşürülmesini istiyorsunuz? Yani, ben bunun mantığını anla- . 
mıyorum; ille, bugün, namusuyla, karakteriyle toplumda çok saygın bir yer edinmiş maliye 
müfettişlerinin, hesap uzmanlarının standartlarını düşürelim... Peki, bunların standartlarını 
düşürdüğümüz zaman, acaba aynı etkinlikte vergi incelemesi yapabilecekler mi? Bugün üzer
lerine leke düşmemiş bu elemanların kalitelerini acaba o düzeyde devam ettirebilecek miyiz? 
Buna sayın bakanın da burada bir açıklama getirmesini istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bundan önceki maddede sıraladığım sakıncalar bu maddeyle de ge
tirilmektedir. Sayın bakanın buradaki açıklamalarını büyük bir iyi niyetle dinledim. Ama, bu
rada sadece iyi niyet yeterli midir; onu sorguluyoruz. Ya kötü niyetli insanlar için ne yapaca
ğız? Çünkü, vergi, beyanla elde edilen bir şey değil; vergi, verilmez, alınır. Bu tasarı vergi ver
meyenlerle ilgilidir. Vergi vermeyenleri çok kolay affettiğimiz takdirde, bunun sorumluluğunu, 
bunun yaratacağı sonuçları düşünmemiz gerekir. Beni endişelendiren odur. 

Bir şey daha söyleyeyim; Sayın Aydın Güven Gürkan'a da söyledim, Sayın Bakana da söy
ledim, tasarı parti olarak menfaatimizedir, onu da söyleyeyim. Niye menfaatimizedir; çünkü, 
bu tasarı kanunlaşırsa, sizi yıpratmak için bunu kullanacağız. 
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BAŞKAN — Süreniz doldu, Sayın Kahveci... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayalî ihracatta haklı haksız bizi yıprattınız. Hayalî 

ihracatı biz ortaya çıkardık, Sayın Pakdemirli müsteşarken ortaya çıkardı, üzerine gittik, "Yar
gı ve bürokrasi yavaş çalışıyor" diye bize meydanlarda söylemediğinizi bırakmadınız. Zama
naşımını kaldırmak için karar aldık, yine yıpratıldık. Şimdi, bunu meydanlarda biz sizin aley
hinize kullanacağız; on misli, yüz misli etkinlikte aleyhinize kullanacağız. 

Dolayısıyla, bu tasarı kanunlaşırsa parti olarak bizim lehimizedir; ama, memleketin aley
hinedir. Onun için karşı çıkıyoruz. Bizim lehimize diye memleketin aleyhine bir şeyi destekle
memiz mümkün değildir. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Işın Çelebi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Vereceğim efendim. 
IŞIN ÇELEBİ (izmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün özellikle belirtmek 

istediğim önemli bir husus şudur : 1992 yılı programın da -ocak ayının 20'sinde açıklandığında-
Türkiye'nin enflasyon rakamının yüzde 42 olacağı kamuoyuna duyuruldu. Şubat ayında enf
lasyon yüzde 8, 9, 10 civarında olacak, ocak ayında ise 11 oldu. Bugün, döviz kuru 5 900 lira. 
1 Ocaktan bu yana yüzde 18'lik değişik var. Bu, haziran sonu itibariyle programda 6 300 lira 
olarak alındı. Şimdiden, haziran sonu döviz kuru iflas etmiş vaziyette. Siz ocak ayında bu prog
ramı yaparken Türkiye'nin bütün şartlarını, rakamlarını biliyordunuz. Cumhuriyet tarihinin 
en büyük enflasyonu, 1980'de, yüzde 107 oldu. Bugün, o rekoru egale etmek üzeresiniz. Bura
da size çok ciddî olarak şunu söylemek istiyorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Tar
tışmak için söylemiyorum arkadaşlar... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Senin başarından geldi. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) —• Bunları söylemek için insanda biraz yüz olması la

zım. Sekiz sene iktidarda kaldınız. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Burada, yüzde ll'lik aylık enflasyonun cumhuriyet tarihinde 

görülmediğini söyleyebilirim, 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) —- Senin o zamanki başbakanın, "Enflasyonu tek raka
ma düşürmeyen namussuz" dedi; git ona söyle! 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum : 1990 yılında çı
karılan vergi affına dönük kanun tasarısı 20 Aralıkla 1 Ocak arasında ödemeyi, yani 10 günlük 
süre içinde ödeme şartını getirmiştir. Bu madde 8 ayda 4 taksitte ödeme şartı getirmektedir. 
Ayrıca, af içinde af getirmektedir. 17 nci maddeye gelince konuşacağız. Bu, cumhuriyet tari
hinde görülmemiş bir aftır ve vergi düzenini altüst edecek bir aftır. Geçmiş dönemin vergi dü
zeni şöyleydi, böyleydi deniyor. Bu ülkede 1985 yılında 10 milyar dolar vergi toplanıyordu. 1989 
yılında 22,9; yani 23 milyar dolarlık vergi toplandı. Yüzde 120 oranında artış oldu. OECD ül
keleri içinde performansı en yüksek olan artış Türkiye'de. Bunu ülke ülke inceleyebiliriz. 

Şimdi, burada eğer bu vergi affını tartışırken geçmişe dönüp birtakım tartışmalarla bizle
re cevap verilecekse, biz de bu maddelerde kalkıp teknik düzeyde her konuyu en ince ayrıntısı
na kadar tartışmaya hazırız. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından "Bağırma bağırma" 
sesleri, gürültüler) 
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Şimdi, arkadaşlar, Türkiye'de rakamları kimse eğip bükemez; gerçekleri kimse değiştire
mez; bize baskıyla, şantajla hiçbir şeyi farklı söyletemezsiniz. Bunu çok açıklıkla söylüyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) ... -

Şimdi, 3505 sayılı Kanunda bileşik faizin değişmesini söylediğimde, konu çarpıtıldı. Şunu 
söylüyorum : 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Birinci yıl 100 üzerinden 84 faiz ödeyeceksiniz. Bileşik faiz 

olsa, 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre, ikinci yıl 84 faizi de çoğaltacaksınız, üçün
cü yıl o elde ettiğiniz rakamı 84 faiziyle çoğaltacaksınız. Ama, böyle yapılmıyor; şimdi kabul 
ettiğimiz maddede, 100'ün yüzde 84'ü alınıyor bir; ikinci defa gene 100'ün yüzde 84'ü almıyor 
bir ikinci katsayı bulunuyor; üçüncü defa, yüzde 84'ü alınıyor ve toplanıyor. 

Burada anlatmak istediğim nokta, tabiî bu bir siyasî tercihtir, saygı duyarım, itirazım yok, 
buradan geçer, vergi affı uygulanır; ama,*ben burada teknik olarak birtakım doğruları bu ül
kenin, toplumun adına söylemek görevine sahibim ve bunu da söyleyeceğim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir başka önemli nokta : 1984'le 1991 arasında 473 bin ince
leme yapıldı. 24,5 trilyonluk matrah incelemesi yapıldı ve 12 trilyonluk, matrah farkı tespit 
edildi. Yani, her beyan edilen 100 Türk Liranın 51 lirası inceleme sonucunda elde edildi. 

Şimdi, eğer bu ülkede inceleme yoksa ve zemin yeniden hazırlanacaksa, vergi affıyla baş
layarak zemin hazırlanamaz. Eğer sistemde yanlışlık varsa, sistemi değiştirelim. Biz her konu
da Hükümetin başarılı olmasını istiyoruz; yardımcı olmaya da hazırız. Bunu çok açık söylüyo
rum. (DYP sıralarından "Yalan söylüyorsun" sesleri, gürültüler) 

Çok açık söylüyorum, başarılı olmanızı istiyoruz, biz de size yardıma hazırız; ama, yüzde 
11 enflasyonla başlayıp döviz kuru 5 000 liradan bugün 5 900 liraya çıkmışsa, yani döviz kuru 
daha 1,5 ayda yüzde 18 artmışsa, ben bu konuda Hükümetin hazırladığı ekonomik programın 
revize edilmesinin gerektiğini söylüyorum. Değilse, daraltıcı bir politika yaratırsınız, ciddî sı-
kıntalara yol açarsınız. (ANAP sıralarından alkışlar) Bunları, tutanaklara geçmesi için söy
lüyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin eseriniz. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bizim eserimiz olamaz. Eğer bizim ese-

rimizse, ocak ayında yapılan programa enflasyon hedefi yüzde 42 olarak konmaz, yüzde 55-60 
konurdu. 42 koyduysanız, bugünkü şartları bildiğiniz için, bugünkü koşulları bildiğiniz için, 
bugünkü rakamları bildiğiniz için koydunuz. Doğru işi yapan arkadaşlara saygım büyük; ama 
ocak ayında açıkladığınız programda yüzde 42 enflasyon var. 6 300 lira haziran sonu kuru de
yip, şubatın 19 unda kur 5 900 liraya gelirse, Merkez Bankasının para programı şimdiden iflas 
etmiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Eserinizle övünebilirsiniz. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Ben bunu teknisyen arkadaşlarıma, size yardımcı olmak için 

söylüyorum; eleştiri anlamında söylemiyorum, bir gerçeği yansıtıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çelebi, bağlar mısınız... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan "ocak ayı tahsilatı 1991 

Ocak ayına göre yüzde 90 arttı" dedi; doğru; ama Körfez İcrizinde, 15-16-17 Ocakta, vergi 
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tahsilatı yüzde 60'a inmişti. Onu da, Körfez krizini de unutacağız, 1990'ın, 1991'in şartlarını 
tartışırken, kamu kesimi finansman açığı yüzde 14 diyeceğiz... Hayır!.. Yüzde 14 değil, hibeler 
hariç tutulursa yüzde 14'tttr. Bu, yüzde 11 yüzde 12 civarındadır. 

Şimdi, birtakım rakamları düzeltmek zorundayım. 

MEHMET CEBİ (Samsun)— Memleketi batırdığınız için öyle konuşuyorsun. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, tahrik ediyorlar. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada, biz bu enflasyon ve hayat pa

halılığı karşısında dar gelirlileri, çalışanların haklarını düşünmek zorundayız. Eğer, dar gelir
liler, çalışanlar vergilerini düzenli ödüyorsa, vergisini düzenli ödemeyen insanlara, enflasyon
dan dolayı ödemiyor diye hak görmek benim anlayışıma sığmıyor. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi'ye teşekkür ederiz. 
Sayın milletvekilleri, çok teknik bir sorunu tartışıyoruz, önyargılı olmamalıyız ve birbiri

mizin konuşmasına olanak sağlamalıyız. Görüyorum ki, tahrik olmaya hazırız. Sayın Çelebi 
"bu iktidarın başarılı olmasını istiyoruz" dediği zaman da tepki gösteriyoruz... İktidar olma
nın rahatlığı ile hareket etmelisiniz. Bu yasa tasarısının çıkmasını istiyorsanız biraz da zamanı 
iyi değerlendirmelisiniz. Bu bir uyarıdır. 

Kamer Genc'in de kişisel bir tartışmaya girmeyeceği inancı ile söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Genç. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Iünceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz Başkana "sayın" di
ye hitap ediyoruz; ama, maalesef, onlar "sayın" kelimesini unuttular. 

BAŞKAN — özür dilerim Sayın Genç, özür dilerim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ken

di İçtüzüğüne göre çalışır. İçtüzük der ki : "Her kürsüye çıkan adam, tartışma konusu olan 
konuda konuşur." Tartışma konusu nedir? Bu tasarının 8 inci maddesinde, Katma Değer Ver
gisi matrahının artırımıdır. Ben, Sayın Başkandan rica ediyorum, burada gelip de ortalığa pa
lavra sıkan insanları, lütfen, konu üzerinde konuşmaya davet edin. Yoksa, her çıkan adam, 
bilgisi olmayan adam, sokaktaki cahil adam gelip de vergi üzerinde konuşmaya kalkarsa, o 
zaman, burada bir sonuç alamayız; bu bir. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sokaktaki adamın burada ne işi var? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)— Sayın Başkan, nasıl konuşuyor? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Kahveci beni çok ağır bir it

ham altında bıraktığı için koruşmak istiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) Kardeşim, lütfen, 
bir kere dinle. Senin daha aklın ermez. Sen daha dünkü çocuksun, otur yerine! 

BAŞKAN -—Ben, Sayın Genc'i peşinen uyardım; lütfen, milletvekillerinin kişiliğine yö
nelik bir şey konuşmayın dedim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Geçen sene yine kendilerinin getirdiği vergi affı tasarısı bu
rada görüşülürken... Ben biraz önce burada konuşurken dedim ki, Adnan Kahveci, sen dün 
Bakandın; bugünkü bürokratlar senin kadrondur. Kimin ne borcu varsa onlardan da rahatlıkla 
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öğrenebilirsin; çünkü, sen Bakansın ve elinde de dosyalar olması lazım. Bir Bakan bu kadar 
ihtiyatsız olmaz. Dün bıraktığın Bakanlığın birkısım belgelerinin fotokopileri yanındadır. Şimdi 
çıkıp da bu lafımı bürokratlara karşı hakaret olarak kabul etmenin bir anlamı var mı? 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Allah belanı versin senin! . . \ 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu bir. 
ikincisi; geçen sene biz Plan ve Bütçe Komisyonunda vergi yasalarını müzakere ederken... 

Kahveci'nin bir taktiği var, iftira atarak iz bırakayım diyor. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Başkan, sokaktan geldi herhalde... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın arkadaşlar, "senin hakkında açıklama yapacağım" 

dedi; ben de, "yapmazsan" diye kendisine çok ağır hakaretler ettim. Yani, yaptım o zaman. 
Şimdi de, "açıklarsam istifa eder misin" diyor. Ben sizin huzurunuzda açıklıyorum : Benim 
kanuna aykırı bir hareketimi biliyor ve açıklamıyorsa, dünyanın... Siz anlayın gerisini. O za
man, ispat eder de ben istifa etmezsem aynı duruma ben düşeyim. Küçük oyunlarla kendi ayıp
larımızı örtemeyiz. 

Ben, 1983-1987 arasında serbest malî müşavirdim. O zaman, vergi borcunu ödemiş bir mü
kellefin haczi kalkmamış. Maliye Bakanlığına gitmişim, bugünkü bürokratlardan birisine, ni
ye haczi kaldırmadınız dedim ve o zaman birtakım şeylerden dolayı aramızda ufak bir tartış
ma çıkmıştı. Amme Alacakları Kanununa göre, bir insanın vergi borcu ödenmişse, haczin de 
kalkması lazım; ama, o adam, maalesef, geçen sene gazetelere yanlış birtakım haberler de sız
dırmak suretiyle beni itham etti. Beni mahkemeye vereceklerdi; halen bekliyorum, Adnan Kah-
vecı'yi de onları da... Gitmiştim, 1984 veya 1985 yılında, vergi borcunu ödemiş bir insanın haczi 
niye kalkmıyor diye sormuşum... Geçen sene beni mahkemeye vereceklerdi, açıklayacaklardı; 
şimdi, daha, açıklayacak... ' 

Adnan Kahveci, boyun kadar biraz aklın da olsun. (ANAP sıralarından gürültüler) Sen
den rica ediyorum, eğer bir şeyim varsa çık burada söyle; ama, ben seni perişan edeceğim. .Ben, 
senin Maliye Bakanlığı dönemindeki bütün işlemlerine el koyacağım, seni burada perişan ede
ceğim ve seni burada konuşturmayacağım! (ANAP sıralarından gürültüler) 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Elinden geleni arkana koyma. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Çünkü, senin o kadar büyük ayıpların var ki... Hangi hol

dinglerin... Geçen gün ENKA'yı niye izah etmedin? ENKA'nın 14,5 milyar liralık vergi borcu
nu... Neymiş... Haksızmış... Sen mahkeme misin? Ben seni perişan edeceğim... Bak, ben seni 
perişan edeceğim... Lütfen, bu kürsüye de çıkıp konuşma. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkanım, İçtüzüğümüzün amir hükmü var, 
biraz önce siz de ikaz ettiniz; ama, ikazınız yeterli olmuyor. Burada kürsüye çıkan arkadaşları
mız, diğer arkadaşlarımızı yaralayıcı konuşma yapmak zorunda değiller; hakları da yok, yet
kileri de. 

! BAŞKAN — Haklısınız. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) —• Bu ikazınızı, İçtüzüğün hükümlerini işleterek bir ke

re daha, daha etkili bir şekilde yapmanızı rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 

MUSTAFA KALEMLÎ (Kütahya) — Sayın Başkan, yoklamayla ilgili önergemiz var. (DYP 
ve SHP sıralarından "Ayağa kalkmaları lazım" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Yazılı da talep edebilirler; lütfen karışmayın. 
Oylamaya geçmeden önce, yoklama isteniyor. 
Şimdi, imza sahiplerinin burada olup olmadıklarını tespit edeceğiz.' 

KAMER GENÇ (Ibnceli) — Sayın Başkan, yoklama istendiği anda, Başkanlık Divanının 
takdir hakkı vardır... 

BAŞKAN — önce, yoklama isteyenlerin burada olup olmadığını öğrenmek istiyorum. 
Sayın Genç, çizmeyi aşmayın!.. 
Cengiz Altınkaya?.. Burada. 
Ersin Taranoğlu?.. Burada. 
Kadir Ramazan Coşkun?.. Burada. 
Hasan Çakır?.. Burada. 
Engin Güner?.. Burada. 
Yusuf Pamuk?.. Burada. 
Hüseyin Aksoy?.. Burada. 
Naci Ekşi?.. Burada. 
ismail Sancak?.. Burada. 
Gürhan Çelebican?.. Burada. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. . 
Sayın milletvekilleri, burada olduklarını yüksek sesle belirtsinler. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. , • 

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

1, — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka-
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayısı : 18) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. • 
8 inci maddeyi, okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.,. 

Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 

Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar 
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4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre ge
cikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kahveci. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 9 uncu maddeyle, mat
rah artırımına ilişkin ödemelerin nasıl yapılacağı vazedilmektedir. Burada, zaten vergi ödeme
de görevini bihakkın yerine getirmemiş mükellefe büyük bir kolaylık getirilerek, dört taksitte 
ödeme imkânı getirilmektedir. Bu biraz fazla rahatlık değil midir diye sormak isterim... Yani, 
devlete karşı görevini yapmamış, parası yok deniyor. Peki, bu kadar taksiratı olan bir adamı, 
bir de dört taksitle ödeme imkânı getirerek ödüllendirmenin anlamı nedir? 

Tekrar söylüyorum, bu yasa tasarısı bizim parti grubumuzun, diğer muhalefet partilerinin 
işine gelecektir; ama vergi ödememeyi alışkanlık haline getirmiş, şirketi boşaltıp, şahsî serveti
ni onunla artırmış bir insana bu kadar kolaylık getirilmesini, kamuoyunda, özellikle de dar 
ve orta gelirliler ile şimdiye kadar vergisini aksatmadan ödeyenlere anlatmanız mümkün değil
dir. Biz de bunu kamuoyuna bu şekilde söyleyeceğiz. Sonra, Meclis kürsüsünden,, bize söyle-
mediniz demeyin. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce bir milletvekili arkadaşımın buradan sarf ettiği talihsiz 
beyanları için, önce Sayın Başkana teessüflerimi bildiririm. O sözü söyleyene müdahale etmesi 
gerekirken müdahale etmemesini bir başkanvekilinin oturumu yönetme ilkelerine uygun gör
mediğimi belirtmek isterim. 

İkincisi ve daha önemlisi, burada rahatlıkla söyleyebilirim ki, benim zaten korkacak bir 
şeyim olsa, gelip burada rahat konuşmazdım. Sadece Maliye Bakanlığım dönemi değil, Devlet 
Bakanlığı dönemim, müşavirlik dönemim; her şey araştırılabilir... (SHP sıralarından gürültü
ler) Bundan da iftihar ederim. Hiçbir şekilde bir sıkıntım da yoktur. Şundan da iftihar ede
rim... (SHP sıralarından gürültüler) 

Lütfen oturur musunuz, ben kendimi savunurum, merak etmeyin... 
Şundan da iftihar ederim : Ben, milletin, devletin beytülmalın hakkını korumak için kel

leyi koltuğa alıp çok kişiyle de mücadele ettim. Hiçbir zaman da, Pastör bakterisinin bulaştığı 
kişilerden korkmam!.. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN —vBaşka söz isteyen?., Yok, 
Sayın Kahveci'nin sitemini bundan sonra dikkate alacağım efendim. Bu, bundan sonra 

kendisi için de söz konusudur. . . . . . . . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler..; Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 
ve Bununla İlgili Şartlar 

MADDE 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca işyeri kapatma cezası uygulanacak safhaya gelen 

işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi 
ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezalarının bu Kanunun 
1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapatma cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 nci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını işleyen 
ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 
bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç duyurusunda bulunulup 
soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan Kamu davaları ortadan kalkar. Bu 
hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarına ilişkin fiiller ne
deniyle ortaya çıkan vergi ziyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet eden vergi aslının ta
mamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, gecikme faizi 
ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hükümlerinden faydalanıla
rak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tari
hinden önce yapılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının, ihtilaf 
yaratılmaması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun hükümlerinden yararlanıla
rak ödenmesi halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşeb
büs cezalarının uygulanmasında dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, maddeyi hiç anlayamadık; tekrar oku

tur musunuz? 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim, siz biraz daha dikkatli dinleyiniz. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Işın Çelebi var efendim. (SHP sıralarından "Geçti" 
sesleri) 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) ~ Söz isteyen var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Işın Çelebi. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)— Sayın Başkan, yok demiştiniz... 
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BAŞKAN — Görememişim efendim, kendi özürümü kabul ediyorum. 
IŞIN ÇELEBÎ (tzmir) — Söz verdiğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. Sözlerimi fazla 

uzatmayacağım. 
Bu 344 üncü maddenin detayına girdiğimizde, defter yakma dahil, bütünüyle inceleme 

kapsamı dışına alan bir maddedir. Bu maddeye dikkatinizi çekmek istiyorum ve lütfen dikkat
le tetkik etmenizi rica ediyorum. 

Bu madde, belki miktar olarak düşük ölçekli-bir kapsamı ortaya koymaktadır; fakat içe
rik olarak anlamlı bir maddedir. Bu maddeyi tüm Meclisin dikkatine sunuyorum. 

Saygılar sunarım efendim. _ < • 

BAŞICAN — Sayın Çelebi'ye teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde önergeler var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 18 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin iki ve üçüncü 
bentlerinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Tunca Toskay 
tstanbul 

Eyyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Fevzi İşbaşaran 
tstanbul 

Gerekçe : 
Tasarının bu bentleri vergi kaçakçısını affettiği için, namuslu mükelleflerin hakkını ye

mektedir. Bu bentler tasarıdan çıkarılmazsa vergi kaçakçılığı yaygınlaşır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin; 
Birinci fıkrasının ikinci satırında yer alan "Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca" ifade

sinden sonra "1.1.1992 tarihi itibariyle " ifadesinin, 
Ildnci fıkrasının birinci satırında yer alan "suçlarını" ifadesinden sonra gelmek üzere 

"1.1.1992 tarihinden önce" ifadesinin, 
Üçüncü fıkrasının birinci satırında yer alan "bu Kanunun yürürlük tarihinden önce" ifa

desi yerine "1.1.1992 tarihinden önce" ifadesinin, 
Konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sayın 
Burdur 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

DYP Grup Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan 
İçel 

SHP Grup Başkanvekili 
Baki Durmaz 

Afyon 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 
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Gerekçe : 
Tasarının 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, tasarının 1 inci ve 2 nci madde hükümle

rinin uygulanacağı dönemlere açıklık getirilmiştir. Bu değişikliğe paralel olarak bu maddede 
de değişiklik yapılmasına gerek duyulmuş ve madde hükmünün 1.1.1992 tarihinden önceki olay
lara uygulanmasını sağlamak amacıyla her fıkraya yalnızca "1.1.1992 tarihi" ifadesi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre okutup işleme konacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 18 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin iki ve üçüncü 
bentlerinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

/ ' Tunca Toskay 
İstanbul 

ve arkadaşları 

^BAŞKAN—Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, önergeye katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyorum Sayın 

Başkan. ' 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutup, işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 uncu maddesinin; 
Birinci fıkrasının ikinci satırında yer alan "Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca" ifade

sinden sonra "1.1.1992 tarihi itibariyle" ifadesinin, 
İkinci fıkrasının birinci satırında yer alan "suçlarını" ifadesinden sonra gelmek üzere 

"1.1.1992 tarihinden önce" ifadesinin, ' • • ' • ' . . 
Üçüncü fıkrasının birinci satırında yer alan "bu kanunun yürürlük tarihinden önce" ifa

desi yerine "1.1.1992 tarihinden önce" ifadesinin, 
Konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. < 

BAŞKAN — Hükümet, önergeye katılıyor mu? 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, bu, 2 nci 
maddede kabul edilen önergenin uzantısıdır, onunla paralellik sağlamaktadır, o nedenle katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. « 

10 uncu maddeyi, kabul edilen önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

ödeme Kaydedici Cihazların^Süresi içinde Alınmaması 
MADDE 11. — 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihaz

ları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre 31.12.1990 tarihine kadar mecburiyeti 
başladığı halde Ödeme kaydedici cihazları süresinde almayan mükellefler hakkında; en geç bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar bu cihazları almaları, ihtilaf 
yaratmamaları, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçmeleri şartıyla haklarında Cumhuriyet Savcılık
larına suç duyurusunda bulunulmaz, soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulu
nan Kamu davaları ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 

Ecrimisil Alacaklarına İlişkin Gecikme Zammında ve Çeşitli Cezalarda İndirim 
MADDE 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Âmme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının % 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmaş ihti
laflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit tak
sitte ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve miktarı 
200 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan diğer para cezala
rının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 100 000 lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
% 10 nispetindeki cezaların tahsilinden vazgeçilir. 
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. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü'Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken % 10 nispetin
deki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu zam
mın % 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar öden
mesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla İcalan % 70-inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kahveci. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bu madde, daha önce., 
Plan ve Bütçe Komisyonunda da, üzerinde dikkatle durulması gerektiğini belirttiğim bir 
maddedir. 

Sayın Bakan, ecrimisil alacaklarının affedilmesi hususunu, özellikle kırsal bölgede Hazi
ne arazilerini ekip biçen köylüyü gerekçe göstererek, bu tasarıya soktuklarını belirtti. O gerek
çeyle ters düştüğüm en ufak bir nokta yok; gerçekten, tarım bölgelerinde, köylünün ekip biçti
ği arazilerin ecrimisil borçlarını ödemelerinde bir kolaylık sağlayacaksak ve özellikle, bu arazi
ler sulak değilse, kuraksa, üste para bile verelim demiştim; fakat burada dikkat etmemiz gere
ken husus, bütün ecrimisil alacaklarının affedümesidir. 

Hazine arazilerinin en değerlileri, belediye hudutları içinde olan, özellikle büyükşehir be
lediye hudutları içinde olan ve daha da önemlisi, kıyılarda olan Hazine arazileridir. Bu arazile
re ait ecrimisil alacaklarını affedersek -komisyonda da belirttim- bu, resmen, "bundan sonra, 
nerede olursa olsun, Hazine arazilerini işgal edin" kanunu olacaktır. 

Şimdiye kadar, özellikle son yedi sekiz yılda, bu işgallere karşı, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü büyük bir mücadele verdi. Bundan dolayı kötü adam oldu
lar, tehdit edildiler, haklarında davalar açıldı; benim hakkımda da dava var. Davaların nedeni, 
bizim, milletin malına, devletin malına, Hazinenin malına daha yüksek bedel isteyişimiz, on
lar ucuz ucuz kullanırken, daha yüksek bedel isteyişimizdir. Hatta, müsaadenizle bir iki olay 
anlatayım : 

Hazine arazisi üzerinde bir gazino kurulmuş... Millî Emlak Genel Müdürlüğü, ecrimisli 
'10 misli yükseltmiş. Mükellef bana geldi, "bana büyük haksızlık yapıldı, bu takdirin tekrar 
gözden geçirilmesini istiyorum" diye şikâyette bulundu. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)— Takdir ile ecrimisil ayrıdır. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır hayır... Yapılan değerlendirmeyi çok yüksek bul

duğunu belirtti, müdahale edilmesini istedi. Ben de standart olarak yaptığım bir iş olan gizli 
denetimi yaptırdım. "Bu kişinin işletmesinde belge verme alışkanlığı varsa, demek ki fazla ka
zanmıyor, onun için, bu kira gerçekten yüksektir" diye düşündüm. İnceleme elemanını gön
derdim. Yapılan inceleme sonunda, "bırakın yüzde 50, yüzde 60 fiş vermeyi, fatura vermeyi; 
hiçbir şey vermiyor" dediler. 

Şimdi, hem milletin arazisini bu kadar ucuz kullanan ve hem de hiç fatura ve fiş vermeyen 
birkısım mükellefe bu affı getirirseniz, bunun vebali çok yüksek olur ve bu uygulama, "bun
dan sonra bu arazileri resmen işgal edin" demek olur; hurra!.. Diye bütün kıyılar da işgal edi
lir... Burada bir istisna getirilmesi ve büyükşehir belediye hudutları içerisinde olan yerlerin bun
dan muaf tutulması konusunda bir önerge de verdik. 
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tkinci olarak da, bu trafik cezalarının tahsilatında zaten bir sorun vardır; ama mükellef
lerin bu konuda ödeme güçlüğü yoktur. Bunları affetmenin mantığı nedir? Sayın Bakandan, 
bu konuda bir açıklık getirmesini istiyorum. Yani, böyle bir af ile acaba bundan sonra trafik 
cezalarının tahsilatını mı hızlandıracaklardır, insanlar, trafik kurallarına daha riayetkar mı ola
caklardır, Türkiye'de trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma oranlan mı düşecektir? Bu ka
dar masumane bir maddenin nelere sebep olacağını daha dikkatli düşünmenizi rica ederim. 

Bu bakımdan, bu maddenin de tekrar gözden geçirilmesini ve verdiğimiz önergenin bu 
mantık çerçevesinde değerlendirilmesini, Yüce Heyetinize arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 

Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezalar 
MADDE 13. — Bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak 

kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyu
rusunda bulunulmuş olan mükelleflerin, suç duyurusuna konu olan borçlarını, daha önce ya 

ı da bu Kanun hükümlerine göre ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinde yer alan <̂o 10 tazminatın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş ol
ması halinde ise bunun % 30'unun bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen süre ve şekilde 
ödenmesi şartıyla haklarındaki soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan ka
mu davaları ortadan kalkar. Bu takdirde tazminatın % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 

ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri 
MADDE 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih İtibariyle 1991 yılı Motorlu Taşıtlar 

Vergisi ikinci taksitini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödemeyen mükelleflerin bu taksitin 
tamamı ile gecikme zamlarının % 30'unu 30 Nisan 1992 tarihine kadar ödemeleri halinde ge
cikme zamlarının kalan °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

, 15 inci maddeyi okutuyorum : 

. Belli Miktarın Altındaki Alacakların Terkini 
MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden

memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren, miktarı 50 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

50 000 liralık sınırın tespitinde her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayrı 
dikkate alınır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 nci maddeyi okutuyorum : 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 
MADDE 16. —- Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, bu Kanuna gö

re ödenmesi gereken taksitlerden ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması ha
linde, ödenmemiş olan tutarların 31 Ekim 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödenmeyen ya da ek
sik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise bu tutarın 30 Kasım 1992 tarihi sonuna 
kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her ay için ayrı ayrı °/o 10 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu 
Kanundan yararlanılır. ' 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esâs alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum. 

ödenecek Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Vergi Cezalarının Alacak Aslını Geçemeyeceği 
MADDE 17. — Bu Kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi 

cezalarının toplamı doğmalarına neden olan alacak aslını geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Çelebi; Anavatan Partisi Grubu adına. 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBÎ (tzmir) — Sayın başkan, değerli milletvekilleri; 
17 nci madde, getirilen bu kanun tasarısının en önemli maddelerinden biridir. Burada, sözü 
edilen cezaların yüzde 30'unun, borcun aslını geçemeyeceği hükmü var. Bizim "af içinde af 
var" dediğimiz ve teknik olarak yüzde yüz yanlışlığına inandığımız bir maddedir bu. Bundan 
şu kastediliyor : Vergi borcunun aslı 10 milyon lira olan bir (A) mükellefinin, cezalarıyla bera
ber 20 milyon lira borcu var; yani toplam olarak 30 milyon lira borcu var. Kabul ettiğimiz 1 
inci maddeye göre, bu 20 milyon liranın yüzde 30'u olan 6 milyon lira; yani toplam olarak 
16 milyon lira ödeyecek. Yani, 30 milyon lira borcu olan bir vergi mükellefi, borcu ve cezasıyla 
beraber 16 milyon lira ödeyerek, yüzde 53 ödeme yapacak; ama bir (B) mükellefinin gene 10 
milyon lira vergi borcu var ve 60 milyon lira da cezası, faizi, gecikme zammı var; yüzde 30 
ödeyecek; yüzde 30 ödemesi halinde 1 inci maddeye göre 18 milyon lira ödemesi gerekecektir. 

Bu (B) mükellefi, 17 nci maddeye göre, toplam 28 milyon lira ödemesi gerekirken, ceza 
ve faiz, aslını geçemeyeceği için, 18 milyon yerine 10 milyon ödeyecektir; yani 20 milyon lira 
ödeyecektir. Toplarsanız, yaklaşık olarak yüzde 25 ödeyecektir. Yani, vergi aslı ve borcu ile be
raber, cezaların affından sonra, yüzde 25 bir ödeme yapacaktır; ama (A) mükellefi aynı 10 milyon 
lira vergi borcuna karşılık gecikme faizi ve cezasıyla birlikte 20 milyon lira ödeyecektir. Bu kişi 
yüzde 53'ünü ödeyecek; ama yine 10 milyon lira vergi borcu olan (B) mükellefi, gecikme 

— 212 — 



T.B.M.M. B : 38 19 . 2 . 1992 O : 2 

faizi ve cezaları, uzun yıllardır ödemediği için 60 milyon lirayı bulan kişi, yüzde 25-26 civarın
da bir ödeme yapacak... Madde, kendi içinde haksızlık ve adaletsizlik getiriyor. 

Sayın milletvekilleri, yasalar -hep sözünü ediyorum- toplumun genel ortak iyiliği içindir 
ve kamu vicdanı çok önem taşımaktadır. Toplumun ortak iyiliğine olan yasaları değiştirirken, 
getirdiğimiz maddelerle, kendi içinde, maddeler arasında adaletsizlik yaratırsak, çok ciddî ya
ralara, çok ciddî problemlere neden oluruz. 

Bu geç saatlerde bu madde sizi çok ilgilendirmiyor olabilir... 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — İlgilendiriyor, ilgilendiriyor... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Bu madde, Türkiye vergi düzeninde ve vergi yapısında çok 

ciddî tahribatlara ve büyük komplikasyonlara yol açacak nitelikte bir zaaf, bir yanlışlık göster
mektedir. 

Akşamın bu saatinde, bu maddeye sizin dikkatinizi çekmek istiyorum, sizin vicdanlarını
za ve kamuoyu vicdanına seslenmek istiyorum : Bu madde yanlıştır ve yanlışlığı da çok açıktır. 
Kendi içinde adaletsiz olan, af içinde af getiren bir maddedir. Bu konuda, lütfen, düşünmenizi 
ve bir kez daha kendi kafanızda, kendi vicdanınızda tartışmanızı rica eder, saygılar sunarım 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Sayın Pakdemirli; buyurun. 

EKREM PAKDEMtRLl (Manisa) — Sayın Başkan, muhterem milletveklileri; 17 nci madde 
ile ilgili görüşlerimi belirtmek üzere söz aldım. Sözlerime, sizlere saygılar sunarak başlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu 17 nci maddenin preamble'ı (başlangıcı) "ödenecek gecikme zam
mı, gecikme faizi ve vergi cezaları" diyor. Aslında üç ayrı başlık bir maddede birleştiriliyor 
ve ayrıca bunlar, eşzamanlı olgular da değil. 

Gecikme zammı, bildiğiniz gibi, mükellef vergisini zamanında yatırmadığı için, belirli mik
tarda ve hemen tarh ettiğimiz bir miktardır. Gecikme faizi de, zaman geçtikçe üzerine bindirdi
ğimiz bir miktardır. Birincisi ile ikincisinin arasında, aslında karakter olarak bir fark var. Ge
cikme zammını, vergiyi zamanında ödemesi için birdenbire uyguluyoruz; ama gecikme faizini, 
belirli bir zaman içinde onu kredi olarak kullanırsa, devletin kaybının olmaması, artı, bunu 
enflasyona göre ayarladığımız için, devlet gelirlerinde bir erozyon, bir aşınma olmaması için 
uyguluyoruz. Ondan sonra, bir de vergi cezası var. Bildiğiniz gibi, vergi cezası da, eğer matrah
ta bir terslik bulursak, bir eksiklik bulursak, kaçak bulursak, bunlara uyguladığımız cezadır. 
Bunlar, aynı zaman aralığına tabi olmadığı için, topluyoruz ve "verginin aslını geçemez" diyoruz. 

Şimdi, bunlar üzerinden, farklı farklı zamanlarda -demin arkadaşımız misallerle açıkladı-
borçlanan bir kimsenin, son rakamı aynı olmasına rağmen, ödeyeceği vergiler farklı oluyor. 
Yani, iki mükellef var, ikisinin de 60 milyon lira borcu çıkıyorsa, bilfarz birisi 20 milyon lira, 
birisi de 30 milyon lira ödeyecek. İkisi de, devlete, vergi dairesine gelip "benim size gecikme 
zammı, gecikme faizi ve vergi cezam olarak toplam 60 milyon lira borcum var; bu arkadaşımın 
da 60 milyon lira borcu var; ama bakın bu arkadaşımdan 20 milyon lira alıyorsunuz, benden 
30 milyon lira alıyorsunuz" derse ne olacak? İşte, oradaki eşitlik kavramını bozuyoruz. Arka
daşım onun için itiraz etti. 

Şimdi, siz burada parmak hesabına göre bu tasarıyı geçirirsiniz; ama acaba adaletli dav
ranıyor musunuz? Buradan bir şey çıkacaksa, adaletli olması lazım. 
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. HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) •— Hiç merak etme, adaletlidir Sayın Bakan. Ben, yıllar
ca bu işi yaptım. 

EKREM PAKDEMtRLİ (Devamla) — Adalet meselesi, elbette ki izafî bir kavramdır; ama 
arkadaşımın verdiği örnek calibi dikkattir. İki mükellef gelip "ikimiz de 60'ar milyon lira öde
yeceğiz; ben 20 milyon lira ile kurtuluyorum, arkadaşım 30 milyon ödüyor'^ dediği zaman "bu 
kanun adaletlidir" diyemeyiz. Beyefendi eski defterdardır, "Adaletlidir" diyor; ama ben o va
tandaşları dinlediğim zaman, "bu sistem adaletlidir" diyemem. Gelin, bunu ayırın; zamana 
göre parçalarsanız o zaman daha adil olur; ama siz yine ''vallahi, biz böyle bir şey düşünme
dik, bunu da böyle geçireceğiz, bizim gayemiz de filancadır" derseniz, o ayrı... Ben sadece 
bu uyarıda bulunmak için söz aldım. Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli'ye teşekkür ederiz. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, sizler İkti

dar milletvekilleri olarak, ben hep buraya çıkınca, içinizden bana kızıyorsunuz; saat 22.00'de 
bitmesi gereken bu tasarının bir an önce bitmesi için içinizden dua ediyorsunuz. 

Demin de bahsettim, bu tasarının müzakerelerinin bitmesi, parti olarak menfaatimizedir; 
ama memlekete zarar verecektir. Bugün Hürriyet Gazetesinin 3 üncü sayfasındaki haberi gör
dünüz. Bir Tuncelili, beş gündür ekmek bulamamış; dama çıkmış, intihara teşebbüs ediyor... 
(DYP sıralarından gürültüler) ' 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Sizin yüzünüzden, sizin... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Kimin yüzünden çıktığını söyleyeceğim beyler. 
Bugün, sadece 17 nci madde değil, 1 inci maddeden 17 nci maddeye kadar bütün bu mad

deler, o intihar için dama çıkan, aç vatandaşı ilgilendiriyor. Neden ilgilendiriyor? Bizim sekiz 
senedir verdiğimiz mücadele buydu. Nedir? Kaynakların verimini artıralım, KİT'lerden olsun, 
şuradan olsun buradan olsun her şeyden tasarruf edelim, istihdam artsın, eğitim artsın... 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Çok tasarruf ettiniz; maşallah, nazar değmesin (!) 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Okullaşma oranı niye arttı acaba? Sekiz senedir okul

laşma oranı nereden arttı? Millî savunma bütçesini, cumhuriyet tarihinde ilk defa millî eğitim 
bütçesi niye geçti? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Bakan, her ilçede tek öğretmen var. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bakınız, son iki yılda, millî eğitim bütçesi, millî sa

vunmayı geçti. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmamıştır. Nereden oldu. Kaynaklar artı
rıldı. Bütçe, reel olarak artıyor. 

Şimdi, uzun lafın kısası şu : bugün burada verdiğimiz mücadelenin sebebi, bu kaynaklar 
israf olmasın, istihdama gitsin, üretime gitsin diyedir. Millet için verdiğimiz mücadelenin ar
kasındaki neden budur. Ben burada ne diye Pastör virüsü bulaşmış olanlarla mücadele ede
yim, niye hakaret altında kalayım. Ben keyfime düşkün değil miyim? Burada yapılan iş millî 
menfaatlara aykırıdır diyoruz "büyükleri affediyorsunuz" diyoruz, "ödeme gücü olanları 
affediyorsunuz" diyoruz. "Bunlar istihdama gitmesi gereken kaynaklar, işsizliği önlemeye gitmesi 
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gereken kaynaklardır. Bunlar şirket dışına çıkarılmış" diyoruz; "yat, yalı, belki uçak, yazlık, 
kışlık, altın, döviz mücevherat alınmış" diyoruz. Onun için, bu kanunu çıkarırken, 1974 yılın
da çıkan kanundan örnekler veremezsiniz. Bugün, burada 1974 yılının Türkiyesi yok; bugün, 
vergi düzeni, vergi belge düzeni az çok oturmuş bir ülke var; bu ülkenin oturmuş kurallarını, 
oturmuş altyapısını tekrardan yıkıyoruz. Yıkmanın ötesinde, bugün sizlerden, bizlerden, bu 
Meclisten ümitle iş bekleyen, aş bekleyen insanların ümitlerini yıkıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, bağlar mısınız efendim... 
ADNAN KAHVECÎ (Devamla) — Trilyonlar, devlete vergi olarak gelip yatırımlara gide

ceğine, bugün, şirketlerini boşaltanların, şirketlerini boşaltıp, onunla lüks tüketim yapanların 
şahsî serveti olarak duruyor. Bu bakımdan bunun vebali var. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Bunları siz bilmiyor muydunuz? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ben her şeyin hesabını verdim, siz merak etmeyin... 

O konuda hiçbir şeyim yok. 

"Bu şirketlerin içinin boşaltılması olayını milletin görmesi için, belirli bir miktarın üze
rinde affettiklerinizin isimlerini açıklayın" diyoruz. Çünkü, büyük meblağlar affettiğiniz za
man, millet, bu kadar büyük vergi borcu olan, acaba fakru zaruret içinde mi diye soracaktır. 
Hem de öyle büyük bir af getiriyorsunuz ki, "cezaların toplamı, doğmalarına neden olan ala
cak aslını geçemez" diyorsunuz. Yani, katmerli af, kaymaklı kadayıf... 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, bağlar mısınız... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ben burada, bunu topluma getirdiği yükü mümkün 

olduğu kadar anlatmaya çalıştım; ama basında da söyledim, bu tasarıyı kanunlaştırmak için 
niçin size bu kadar baskı yapılıyor? (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Bununla 
kaybedeceğiniz oyları da biliyorsunuz, kamuoyunun tavrını da biliyorsunuz, seçmenin tavrını 
da biliyorsunuz; bu ısrarınız niçin?.. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, madde üzerinde konuşuyorsunuz; lütfen bağlayın. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) -— Sayın Başkan, bağlıyorum. 
Bu hususta Yüce Meclisin, tekrar, bilinçli olarak düşünmesini ve getirilen bu tasarının millete 

neye mal olacağını takdir etmesini özellikle istirham eder, saygılarımı sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN —' Madde üzerinde önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' -

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nun Tasarısının 17 nci maddesinin çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

Esat Bütün Saffet Topakta? 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 

Osman Develioğlu Musa Erarıcı 
Kayseri Konya 

Nami Çağan 
İstanbul 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLl İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) .— 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyorum Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş

mek için, 20 Şubat 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.57 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 15.1.1992 tarihli günlük bir gazetede yer alan 

"Hovannesyan'a göre, Türkiye, soykırım konusunda baskı yapmamayı kabul etti" başlıklı habere ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazûı cevabı (7/32) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

1. 15.1.1992 tarihli Hürriyet'de "Hovannesyan'a göre, Türkiye, soykırım konusunda baskı 
yapmamayı kabul etti" başlıklı habere göre, 

a) Hovannesyan'm iddia ettiği'gibi Türkiye, Ermenistan Cumhuriyetinin soykırım ko
nusunda yürüteceği faaliyetleri bu cumhuriyetle ilişkileri açısından bir faktör olarak değerlen
direcek midir? * 

b) Türkiye, Ermenistan'ın bağımsızlığını tanırken bu cumhuriyetin yöneticilerinden ile
ride Türkiye'ye karşı toprak talepleri ve soykırım iddialarını gündeme getirmeyecekleri konu
sunda herhangi bir koşul öne sürmüş müdür? 

Sürmemişse niçin sürmemiştir. Ermenistan'ı hiçin koşulsuz tanımıştır? 
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TC. 
Dışişleri Bakanlığı 18.2.1992 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-497-110 

Konu : İstanbul Milletvekili A. Kahveci'nin soru önergesi hk. 

T.B.M.M. Başkanlığına 

tlgi: 24 Ocak 1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-7/32-450/2233 sayılı 
yazıları. 

istanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, yazılı olarak yanıtlanması talebiyle tarafı
ma yönelttiği soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakam 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ADNAN KAHVECİ'NİN ERMENİSTAN 
İLE İLİŞKİLER KONUSUNDAKİ YAZILI SORUSUNA CEVAP 

Hükümetimiz 16 Aralık 1991 tarihinde eski Sovyetler Birliğini oluşturan Cumhuriyetlerin 
tanınması kararı kapsamına Ermenistan Cumhuriyetini de alırken bu ülkenin de toprak bü
tünlüğüne saygı ve sınırların değişmezliği ilkelerine bağlı olacağı, iyi komşuluk ilişkilerinin tüm 
gereklerini yerine getireceği ve davranışlarının da bu doğrultuda olacağı anlayışı içinde olmuş
tur. Bu görüşlerimiz tanıma kararımıza ilişkin mesajla da Ermeni tarafına yazılı olarak duyu
rulmuştur. 

Uluslararası hukuk kurallarına göre tanıma ve diplomatik ilişki kurma birbirlerinden farklı 
kavramlardır. Tanıma tek yanlı bir siyasî irade beyanıdır. Diplomatik ilişki tesisi ise belirli ilke
lere dayalı karşılıklı bir mutabakattır. Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler he
nüz tesis edilmemiştir, önümüzdeki dönemde bu amaçla yapılacak görüşmelerde yukarıda söz 
konusu ilkeler esas alınacak, bu temel esaslar üzerinde mutabakata varılması halinde diploma
tik ilişkiler kurulabilecektir. 

Ermenistan Cumhuriyetinin iyi komşulukla bağdaşmayacak davranışlarının Türkiye ile 
Ermenistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine imkân vermeyeceği tabiîdir. 

2. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır Sanayi Sitesinden alinıp, kurşuna di
zildiği iddia edilen bir vatandasın katillerine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yaztlt ceva
bı (7/33) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 22.1.1992 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

— 217 — 



T.B.M.M. •... B : 38 19 . 2'. 1992 0 : 2 

23.11.1991 günü saat 15.00 sularında Diyarbakır Sanayi Sitesinden alınıp daha sonra kur
şuna dizilerek katledilmiş olan yedi çocuk babası emekli işçi İbrahim Hakkı Kocakaya'nın ka
tillerinin bulunması için bugüne kadar neler yapıldı? 

İsmail Hakkı Kocakaya'yı 19.11.1991 gününden 23.11.1991 gününe kadar izleyen 21 EC 589 
plakalı lacivert murat 131 araç ile yine zaman zaman takibe katılan ve 23.11.1991 günü bizzat 
bîndirildiği 21 EF 916 plakalı beyaz şahin araçlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce kendile
rine ait olduğu kabul edildiği halde bugüne kadar bu kabul çerçevesinde neler yapıldı? 

Götürüldüğü sırada yanında bulunan oğlu Üzeyir ile kardeşi Yavuz arabalarda bulunan 
şahısların eşgal ve simalarını ayrıntılı olarak anlattıkları halde neden bugüne kadar robot re
simleri çizilip dağıtılmadı? Ve bu çerçevede bugüne kadar yapılmış işlemler nelerdir? 

Hükümet, devleti şefkatli karakolları şeffaf hale getireceğini vaat ettiği ve programına al
dığı halde neden hâlâ olağanüstü rejimlerinde olduğu gibi insanlar kaçırılıp kurşuna dizil-, 
mektedir? 

Bu tür olayların kesin çözümü için neler yapılacaktır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.2.1992 

- Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/054577 
Şube: Top. 01. (E) 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

l i g i : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 29 Ocak 1992 gün ve 
A.01,0.GNS.0.10.00.02-7/33-469/2278 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sü
rülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

23.11.1991 tarihinde Diyarbakır Sanayi Sitesinden alınıp kurşuna dizildiği iddia edilen as
len Diyarbakır İli «Lice İlçesi Dibek Köyü nüfusuna kayıtlı, Adem oğlu 1943 doğumlu İsmail 
Hakkı Kocakaya, 27.11.1991 günü Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde ölü olarak bulun
muş olup, olay adlî makamlara intikal ettirilmiştir. 

Adı geçen şahsın, yasadışı herhangi bir örgüte üye olmadığı, bu yönde herhangi bir eyle
minin de bulunmadığı, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına da alınmadığı tespit edilmiştir. 

Güvenlik kuvvetleri, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması için, şefkatli 
ve hoşgörülü bir şekilde kanunlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.; 

• • ' • / . . " 

Arz ederim. 

İsmet Sezgin 
: İçişleri Bakam 
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3. —Bursa Müktveküi ibrahim Gürdal'ın, bir milletvekilinin aldığı iddia edilen kamu ihalelerine 
ilişkin sorusu ve Baytndtrlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbası'nın yazılı cevabı (7/36) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla raz ederim. 

İbrahim Gürdal 
' Bursa 

Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, ANAP Hükümeti döneminde Devleti kullanarak aldığı 
milyarlık ihalelerle ilgili olarak; 

1. ANAP Milletvekili Mehmet Gedik, gazetelerde yazıldığı gibi özellikle, Bayındırlık ve 
iskân Bakanlığına ait ihalelerin büyük bir bölümünü nasıl alabilmiştir? 

2. Kamuoyunda büyük yankılar uyandıran Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı ve okul inşa
atı ihalelerine Milletvekili sıfatını kullanarak babası ve amcası adına nasıl girmiştir? 

3. ihale dosyalarının puanlandırılmasında siyasî güç kullanılmış mıdır? 
4. Bu ihalelerle ilgili olarak bugüne kadar bir araştırma yapılmış mıdır? 

T.C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 19.2.1992 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.0025/2-A/422 

Konu : Bursa Milletvekili İbranil Gürdal'ın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. i ' . 

ligi: T.RM.M. Başkanlığının 29.1.İ992 gün ve Kan. Kar. Müd. A.Ol.O.GNS.0.00.02-
7/36-49S/2352 sayılı yazılı. 

ilgi yazı ilişiğinde alınan Bursa Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, bir Milletvekilince alındı
ğı iddia edilen Kamu ihalelerine ilişkin olarak Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. 

Söz konusu önergeye dair, Bakanlığımızın tüm birimlerinde araştırma yapılmış ve sadece 
Yapı işleri Genel Müdürlüğümüzle ilgili olarak aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir; 

1983 yılından 1991 yılına kadar yapılan ihalelerden 33 adet işin ihalesi, Mehmet Gedik 
ye akrabaları üzerinde kalmıştır. Bu işlerden 16 adedi İl ve İlçe Emanet Komisyonu marifeti 
ile, 15 adedi İl Daimî Encümenince ve 2 adedi de Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ihale talimatı
na istinaden Bursa Bayındırlık ve iskân Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir. 

Mahallinde yapılan tetkikler sonucunda, Bursa Valiliğinden (Bayındırlık ve İskân Müdür
lüğü) edinilen bilgiye göre; Mehmet Gedik'in babası ve amcası adına bugüne kadar herhangi 
bir ihaleye girmediği, babası A. ihsan Gedik'in ve amcaları Rahmi Gedik ile Fikret Gedik'in 
ayrı ayrı müteahhitlik karnelerine sahip bulundukları tespit edilmiş olup; Mehmet Gedik'in 
de müteahhitlik karnesini Fikret Gedik ile kurduğu Gedik Müh. Müt. İnş. Türz. ve Tic. Ltd. 
Şti. ne devrettiği ve bu şirket adına ihalelere iştirak edildiği müşahade edilmiştir. 
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Kapalı Teklif Usulüyle ihale edilen 900 000 000 TL. keşif bedelli Mustafa Kemalpaşa Mer
kez Sağlık Ocağı ile herbiri 1 500 000 Ö00 TL. keşif bedeline sahip Çıraklık Eğitim Merkezi 
ve Ticaret Lisesi inşaatlarına ait ihalelere katılan müteahhitlerin sicil puanları. 2886 Sayılı Dev
let ihale Kanununun 28 inci maddesi uyarınca yayınlanan tebliğ gereğince, Komisyon takdirin
de değerlendirilmiştir. 

Bugüne değin, bu ihaleler hakkında her ne kadar şikâyet olmadığı için araştırma yapıl
madığı görülmüş ise de; bundan böyle anılan işler yakın takibe alınmış olup, teknik veya yasal 
açıdan bir usulsüzlüğün belirlenmesi halinde gerekli işlem yapılacaktır. 

Bilginize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 



TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI GÜNDEMI 
38 İNCİ BİRLEŞİM 19 .2 .1992 Çarşamba Saat : 15.00 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

- ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 51 arkadaşının, akaryakıt ve 
sigara kaçakçılığı ile yeterince mücadele etmedikleri, bu nedenle Devleti zarara 
uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 mcı ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman De-
mirel, içişleri Bakanı İsmet Sezgin ve Mâliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral 
haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/2) (Görüşme günü : 3.3.1992 Salı) 

S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1.. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekillcri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin, önergesi (8/6) 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

. 3. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 1.6 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 Üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

4. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/16) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11.— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç'.' isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

14. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

15. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

16. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

17. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunları
nı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/22) 

18. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

19. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

20. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

-' r¥i .' 
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1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

2. -r- Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon ilinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) 

3. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/22) 

4. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ilinin kalkınmada 
öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/24) 

5. :— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

6.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in, 
vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/26) 

7. Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin istan
bul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/30) • , • , 

8.—Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nün, yaş çay yaprağı alımla
rında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önegresi (d/33) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nün, Karadeniz Bakır işlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

11. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nün, Artvin ili Murgul ilçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

12. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 günü'PKK mi
litanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/36) 

13. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kuru
lunun bazı üyelerinin beyanatları ile'tutum ve davranışlarının borsa ve iş dünya
sında önemli değişikliklere neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/37) 

14. —Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ur, Türk'lerin isviçre Bankaların
da bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/38) 
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15. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara II ve ilçe Belediyele
rinde ihale yolsuzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

16. — izmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

17. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

18. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın iline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

19. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Nazilli Hükümet Konağı'nın 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 

20. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

21. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/47) 

24; — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gelen mültecilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

25. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, orman tahdit komisyon
larının 1992 yılı çalışma programlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/49) 

26.— Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) ' 

28. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İstanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

29. — izmir Milletvekili Timur Demir'in, izmir Büyükşehir Belediyesin
ce işten çıkartılan işçilerin .yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 

30. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

31. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 
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32. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, günlük gazetede yayınlanan 
"Ana. P.'a Büyük Ambargo" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öncr-
gesi(6/56) 

33. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yıldakaçırılan çocukla
ra ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

34. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

35. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

36. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

37. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

38. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

39.—tzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 

40. —Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'ün, Afyon ili Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

41. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, Şırnak ili Dereler Karakoluna 
PKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

42. — istanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

43. — tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin. Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

44. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'ün, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

45. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

46. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

47. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücclen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 
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48. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'm, istanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) 

49. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

50. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basm organ
larında yer alan "zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

51. — Bursa Milletvekili Mümin Gcnçoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş itiraf" başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

53. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinde orman alanında 
Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

55. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergczen'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

56. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

57. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

58. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

59. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

60. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 

61. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

62. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

63. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

64. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

65. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) , 
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66. —"Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

67. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

68. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 

69. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

70. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

71. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu işveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

72. -—Kocaeli Milletvekili Bülent Atasâyan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandınldıkları"na dair. habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

73. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasâyan'ın, Taşıt Pulu Vergisi ile me
mur ve işçilerden peşin olarak kesilen vergilerden indirim yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/97) 

74. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 

75. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlü'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Başka
nının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

76. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlü'nun, Adalet Bakanlığı personeli
nin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

77. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım ve Ka
visleri: Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

78. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KtT ürünlerinin piyasa fiyatı
nın altında satıldığı iddiasına ilişkin pevlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

79. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüslerinde ya
pılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

80. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen paralara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

81. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Simav ilçe
leri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/105 V 
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82. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Giriş Ka
pısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) 

83. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca yap
tırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/107) 

84. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı 
hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

85. —.Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip ve müez
zin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

86. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın herhangi 
bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/110) l 

87. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımız için 
yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

88. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile ilgili id
dialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

89. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci derecede kal
kınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/113) 

90. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santrallerine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğ
rencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

92. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay ilçesi belediye işçilerinin maaş
larını alamadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) 

93. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen hasta 
ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

94. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu Nergis 
Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/118) 

95. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse senetleri
nin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/119) 

96. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop iline 10 
adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/120) 

97. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine teslim edil
diği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/121) 

98. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Göksün -
Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

99. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, istanbul'da faaliyette bulunan fırınlara 
ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayısı : 18) 
(Dağıtma tarihi : 3.2.1992) 

2. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri' Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında 23.1.1992 Tarihli ve 3769 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/340, 3/277) (S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 12.2.1992) 

3. — istanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/63) (S. Sayısı :T3) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

4. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 6.1.1992) 

5. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 14.1.1992) 

6. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 9) (Da
ğıtma tarihi : 15.1.1992) 

7. —Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkili
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

8. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054,Sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 9. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayışa : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 10. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 20) (Dağıt
ma tarihi: 6.2.1992) 

11. — Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı İle Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının 21.6.1927 Tarihli ve 
1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 27.6.1984 Tarihli ve 3031 Sayılı Kanunun 6 nci 
Maddesi İle Getirilen Geçici Madde 18'in Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/329, 2/20) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 11.2.1992) 


