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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 

Kanunu Tasarıları ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/628, 1/629; 1/584,3/1112; 1/582, 3/1113) 
(S. Sayıları: 393, 392, 397, 382) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

1. — Dışişleri Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Dışişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
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Sayfa 

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda 
Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/639) (S. Sayısı : 403) 770:772,774: 

812,819:824 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 746 

1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'-
un, grubu adına yaptığı konuşma esnasında kendisine sataşması nedeniyle ko
nuşması 746:747 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Milletvekili Emin Kul'
un sataşma sebebiyle yaptığı konuşma esnasında kendisine sataşması nedeniyle 
konuşması 747:748 

VI. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 748 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 748; 

1. — 2-22 Haziran 1993 tarihinde Cenevre'de yapılan 80 inci Uluslararası 
Çalışma Konferansında kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararıyla ilgili olarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, bütçe müzakereleri sırasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin Başbakanlık tezkere
si (3/1222) 748:749 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 812 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 812 

1. -— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Erzincan'da vatandaş
lara devlet eliyle silah dağıtıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1874) , 812:813 

2. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Mardin-Ömerli-Tümtepe Köyünün 
güvenlik güçleri tarafından yakıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3150) 813:815 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'te artan hırsızlık olay
larına karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'
nin yazılı cevabı (7/3178) 815:816 

4. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Silopi-Yeniköy bölgesinde güvenlik 
güçlerince yakalandıktan sonra kaybolduğu iddia edilen bir şahsa ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3229) 816:817 

5. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-Çad-Yavi Beldesi 
Jandarma Karakolunun ne zaman faaliyete geçirileceğine ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3256) 817:818 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 
1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu ihsanları ile 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu ihsanlarının 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582. 3/1113) (S. Sayıları: 393, 392, 397, 382) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Kültür Bakanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı, 
1994 malî yılı bütçeleri ile 1992 malî yılı kesinhesaplan kabul edildi. 
İçel Milletvekili M. Istemihan Talay, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın şahsına sataş

mada bulunması nedeniyle bir konuşma yaptı. 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sa
yılı Vergi ladesi Hakkında Kanun ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine devam olunarak, 2 nci maddesi üze
rinde verilen önergelerin aykırılık derecelerine göre işleme konulması aşamasında, kanun tasa
rısının görüşmelerine ayrılan üç saatlik süre dolduğundan; 

20 Aralık 1993 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 23.11'de son verildi. 
Vefa Tanır 

Başkanvekili 
Kadir Bozkurt Abbas Inceayan 

Sinop Bolu 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

— e " 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
20.12.1993 PAZARTESİ 

Teklifler 
1. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 11 arkadaşının, Niksar ismi ile Bir ti Kurul

masına Dair Kanun Teklifi (2/932) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.12.1993) 

2. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sakarya Mil
letvekili Nevzat Ercan, Sansun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanveki
li Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanve
kili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Refah Partisi Grup Başkanvekili Malatya Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili UIuç 
Gürkan'ın Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/933) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İbrahim Ö/diş (Adana) 

- ©. •— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 50 nci Birleşimini açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, 1994 malî yılı bütçesiyle 1992 malî yılı kesinhesabı üzerindeki görüş

melere devam ediyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (1) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
1. — Dışişleri Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Dışişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programa göre, Dışişleri Bakanlığının 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı

sıyla 1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının müzakerelerine başlıyoruz. 
Değerli milletvekilleri, Başkanlığımıza intikal eden bilgiye göre, Sayın Dışişleri Bakanımı

zın, bugün öğle üzeri, bir yabancı resmî heyetle istişareleri vardır; hayırlı uğurlu olsun diyo
rum. Benim ricam, söz alan sayın üyelerin, sürelerine dikkat etmeleri ve özellikle de bu vergi 
kanununun görüşüleceği şu günlerde zamanın kullanımında tasarrufa mümkün mertebe dik
kat etmelerinde fayda vardır diye düşünüyorum. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Teşekkür ediyorum efendim. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Hiçbir yabancı misafir veya meşguliyet, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi'nin önüne geçemez. Arz ederim. 
BAŞKAN — Tabiî. 
Teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın Komisyon ve Hükümet hazır. 
Dışişleri Bakanlığımızın bütçesi üzerinde söz alan grupları ve grup sözcülerini, kişisel söz 

talebinde bulunan değerli arkadaşlarımızın da isimlerini okutuyorum: 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alanlar. 
Gruplar: Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Mümtaz Soysal, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına İsmail Cem, Doğru Yol Partisi Grubu adına Orhan Kilercioglu, Refah Partisi 
Grubu adına Oğuzhan Asiltürk, Anavatan Partisi Grubu adına Kâmran İnan. 

Şahıslar : Lehinde Muharrem Şemsek, aleyhinde İbrahim Kumaş. 

(1) 393, 392, 397, 382 S. Sayılı Basmayazılar 8.12.1993 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına Eklidir. 
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Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Mümtaz 
Soysal'indir. 

Süreniz 30 dakikadır efendim, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; bugün, şimdiye kadar bütçelerini görüştüğümüz bakanlıklar içinde, zannediyorum, ge
lenek bakımından, mensuplarının nitelikleri bakımından ve meşguliyetinin ağırlığı bakımın
dan en önemli, en ilginç bakanlıklardan birinin bütçesini görüşmekteyiz. Belki de, bütün bu 
sıfatlara, bir de, "en çalışkan bakanlık" demek gerekecek. Çünkü, Dışişleri Bakanlığının yü
kü, başka bakanlıkların yüküyle karşılaştırılamayacak kadar ağır, sorumluluğu da bu yükten 
daha ağırdır ve demin söylediğim sıfatlardan birini açmak gerekirse, bürokrasisi bakımından, 
Türk bürokrasisinin son yıllarda uğramış olduğu aşınmanın, törpülenmenin en uzağında kala
bilmiş, bazı bakımlardan onun etkisini duymakla birlikte, kendisini, bu gelenekleri açısından 
en iyi koruyabilmiş bir bürokrasinin bakanlığını görüşüyoruz. 

Tabiî, Bakanlık konusunda söylenilenler ve onun sorumluluğu, işlerinin ağırlığı bakımın
dan söylenilenler, Bakanlığın en yüksek yerinde bulunan kişi açısından, yani Bakan bakımın
dan da doğrudur. Dikkat edecek olursanız, en çalışkan, en çok çırpınan ve bir şeyler yapabil
mek için, bütün zamanını, 24 saatin ötesine aşırırcasına Bakanlık çalışmalarına veren bir ar
kadaşımız da yine o Bakanlığın başındadır. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; yalnız, kişilerin yaşamında da gördüğümüz bir 
olgu, insanlar, ne kadar çalışkan, ne kadar kendilerini görevlerine vermiş ve çırpınır olurlarsa 
olsunlar, arada sırada, durup, bütün bu çırpınışın, bütün bu çalışkanlığın hangi amaca yöne
lik olduğunu, neyi sağlamaya çalıştıklarını, niçin didindiklerini düşünmek zorundadırlar. Da
ha doğrusu, zaman zaman, insanların yaşamında öyle anlar olur ki, bütün haftalarını, ayları
nı devlet hizmetine vermiş, çırpınan, belirli uğraşlar peşinde kendisini yıpratırcasına uğraşan 
insanlar, bazen sakin bir yerde, tenha bir yerde, durup, bütün bunların anlamının ne olduğunu 
düşünmek ihtiyacını hissederler. 

Bugün, sanıyorum, Meclisin bu tenhalığı, bize, hep birlikte, böyle, tabiat ortasında tenha 
bir yer bulmuşçasına, durup, bütün bu uğraşmaların, didinmelerin anlamı üzerinde derinliği
ne düşünme fırsatını vermektedir ve bu düşünceyi, zannediyorum, Meclisin kadrosundan da
ha kalabalık bir bürokrasi kadrosuyla birlikte yapabilmek, kolay kolay bulunabilecek fırsat 
değildir; çünkü, böylesine karma topluluklarda, genellikle -sık sık kullanılan deyimlerle- seçil
mişler, atanmışlardan daha kalabalık olur. Oysa, sanıyorum, Dışişleri Bakanlığı gibi bir ba
kanlık bütçesi görüşülürken, bu seçilmiş -atanmış ayırımını yapmadan, seçilmişlere, atanmış
ların verebileceği deneyim, verebilecekleri bilgi birikimi ışığında, atanmışların da seçilmişler
den alabilecekleri özlemler ışığında, birlikte düşünmenin ve sayı ağırlıklarına bakmadan dü
şünmenin gereği üzerinde durmaya herhalde ihtiyaç hissetmeyeceksiniz. 

Bu açıdan hep birlikte baktığımız taman, seçilmişler-atanmışlar ayırımı yapmadan, sayı
ları gözönünde bulundurmadan, tenha bir yerde hep birlikte derinliğine düşündüğümüz za
man, dış politikamıza ve dış politikanın yönetilmesine baktığımızda, bir temel görüntü her halde 
dikkati çekmektedir. O temel görüntü şu: Türk diplomasisi ve onun geliştirmiş olduğu gele
nek, klasik durumlarda, alışılmış durumlarda yine başarısını devam ettirmektedir. 
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Bir örnek vermek gerekirse, klasik durumların belki de en klasiği olabilecek olan Türk-
Yunan ilişkileri ve bunun bir parçası olarak Kıbrıs sorununu aldığımızda, Türk diplomasisinin 
aşağı yukarı bir iki yüzyıldır kendi kendine öğrettiği -ya da öğrendiği- bir ders, bu konuda, 
Yunan yaygaracılığına, Yunanistan'ın Batı'yı sürekli Türkiye'ye karşı kullanma eğilimine ken
dimizi fazla kaptırmamak, soğukkanlı davranmak ve bu yaygaracılığın, bu aşırı şekilde Batı'yı 
kullanma eğiliminin kendi kendisine işleyebileceği hataları beklemek olmuştur. Tabiî bu bekle
yiş, bu sabır, zaman zaman, Türkiye'ye çok da pahalıya mal olmuştur; ama, uzun vadede, özel
likle son yıllarda, bu sabrın, bu soğukkanlılığın Türkiye'ye yararı dokunmadığı söylenemez. 

Son günlerde dikkatimizi çeken bir olay, Papandreu'nun tekrar işbaşına gelmesiyle birlik
te, Yunanistan'ın, bu Batı'yı kullanma eğiliminin de ötesine geçerek, düpedüz saldırganlık eği
limi gösteren en azından Türkiye'ye karşı bir çeşit askerî meydan okuma eğilimi sayılabilecek 
olan bir telaş içine girdiğini; neredeyse Kıbrıs'la bir savunma antlaşması yaptığını; Ege'nin sı
nırlarını Akdeniz'e kadar uzatıp, Kıbrıs'a kadar uzatıp, "bundan ötesi, artık Türk-Yunan sa
vaşı demektir" anlamına gelen sözler sarf ettiğini görüyoruz. 

Bunlar karşısında Türkiye, eğer aynı telaşı, aynı alevlendirme çabasını gösterseydi, gerek
siz bir yarış içine girilmiş olacaktı; oysa, sanıyorum, bu konuda, son yılların verdiği dersten 
yararlanarak sabırla beklemek ve bu aceleciliğin, bu telaşın kendi kendisini kemirmesini bekle
mek, daha akılıca bir tutum olmuştur. 

Nitekim, o bakımdan, hemen kısa vadede bile, zannediyorum, Birleşmiş Milletler rapor
larına falan da yansımış olan bir başarı sözkonusu edilebilir; Türkiye, soğukkanlılığını muha
faza ederek, bu bakımdan karşı tarafın işlediği hataların uluslararası arenadaki yankılarını gö
rebilmek, ters yankılarını görebilmek fırsatını elde etmiştir. 

Bu bakımdan, önümüzdeki dönemde, yine sabırla, yine aceleciliğe kapılmadan, bu ilişki
lerin en kritik noktası olan Kıbrıs konusunda ne istediğimizi bilerek, neyi elde etmek istediği
mizi bilerek, aşırı tepkilerden uzak, sabırlı ve uzun soluklu bir politikayı devam ettirmek, so
nuçta bizi herhalde başarısızlığa götürmeyecektir. 

Bu, klasik bir örnek; ama, bu klasik örneğin dışına geçtiğimizde, son yılların değişen dün
yasında Türk diplomasisinin, zaman zaman bocalamalar geçirdiği, şaşkınlık izlenimi verecek 
birtakım zikzaklar çizdiği, durumları iyi değerlendiremediği ve bazen hazırlıksız yakalanıp, bu 
hazırlıksızlık ve bu telaş dolayısıyla, dıştan bakıldığında, yine -belki de kendi içimizde 
hissettiğimizde- başarısızlık sayılabilecek olan durumlara vardığı ortaya çıkmaktadır. 

Zannediyorum, burada, Türk diplomasisinin ve bugünkü Türk diplomasisinin temel ek
sikliklerden birini, bütçe dolayısıyla söz konusu etmek gerekir. 

Bu temel eksiklik, genel dünya tablosuna daha iyi bakabilmek, onu daha iyi ve derinliğine 
değerlendirebilmek bakımından, bir çeşit bilgi deposu ya da düşünce üretme mekanizması di
yebileceğimiz kuruluşların, henüz, bizim diplomasimiz içinde ve çevresinde gereğince gelişti
rilmemiş olmasıdır. Durum değerlendirmesi dediğimiz olayı, herhalde, Bakanlık içinde zaman 
zaman yapılan bir olay olarak almak gerekir; ama, bunun kurumsallaştırıldığinı, bunun gereği 
olan kurumların Türkiye'de yeterince yaratılabildiğini söylemek yanlış olur. Muhtelif vesileler
le bundan önce de konular tartışılırken dokunduğumuz bir nokta bu. 

Türkiye, yalnız bütün dünyayı değil, hatta yakın çevresindeki durumları daha iyi değer
lendirebilmek için, bu çevreden çok daha uzakta olanların donanımına göre de eksik dona
nımla konulara bakmaktadır; yani, araştırma enstitülerimiz, çeşitli bölgeler konusunda da 
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derinliğine bilgi sahibi olan, üniversiteyle yönetim arası karma biçimlerle sürdürülen ve gerek
tiğinde politikayı kararlaştıracak olanlara yardımcı olabilen kurumlardan, son yıllara gelince
ye kadar, büyük ölçüde yoksun kalmıştır. Son yıllarda bunların tek tük kurulduğunu görüyo
ruz. Bunların özellikle son yıllarda çok daha fazla geliştirilmesi gerekirdi; geliştirilmediklerini 
de görüyoruz; ama, bunlardan Öteye, Bakanlık içi ya da -daha geniş olarak söylemek gerekirse-
hükümet içi uzun vadeli düşünme mekanizmalarının hemen hemen hiç geliştirilmediğini gö
rüyoruz. 

Tabiî, bununla kastettiğim, eğer bir benzetme yapmak gerekirse, aşağı yukarı, askerlikte
ki kurmaylık çalışması olabilir; ama, kurmaylık çalışmasına baktığınızda, doğrudan doğruya 
kumanda mevkiinde olmayanların, günlük kumanda tasalarından, günlük kumanda endişele
rinden uzak bir biçimde, ama yine aynı niteliklere sahip olarak -kumanda mevkiinde bulunan
ların niteliklerine sahip olarak- sakin düşünebilmek, uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli plan
lama yapabilmek gereğine göre örgütlendiklerini görüyoruz. 

Dışişleri Bakanlığında, böyle bir mekanizma hiç yok değil; siyaset planlaması birimi eski
den beri var; ama, bunun, tıpkı askerlikte olduğu gibi, uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli 
planlamalar biçimine dönüştürülmesi, bilgi depolarıyla takviye edilmesi ve bu bakımdan dün
yadaki gelişmeleri yalnız izlemek biçiminde değil, tahmin olarak ya da öngörü olarak, nereye 
doğru gelişebilir, hangi istikamete yönelir, bunları da değerlendirecek bir biçimde örgütlenme
si gerekmektedir ki, zannediyorum en büyük eksikliğimiz ve her gün çeşitli çabalar içinde ora
dan oraya koşuşturmak dolayısıyla tam olarak yapamadığımız işlev budur. Eğer bu işlevi tam 
olarak yapabilseydik ve bu bakımdan, gerek Hükümete gerekse Hükümet ötesinde kamuoyu
na -ülkenin bütününe- gerekli uyarıları yapabilseydik, bugün yaşadığımız birtakım hayal kı-
nkhklanmn yaşanmaması mümkün olabilirdi. 

örneğin 1980'lerin sonunda başlamış olan gelişmenin nereye varabileceğini yani Sovyetler 
Birliğinin, önce reform, sonra şaşkınlık, sonra dağılma süreci içine girdiğinde neler olabilece
ğini çok daha iyi tahmin edebilseydik, ona göre nasıl bir politika izlememiz gerektiğini, bu 
politikanın sınırlarının neler olabileceğini, nerede daha ölçülü davranıp nerede biraz daha gi
rişken davranmak gerektiğini daha iyi tahmin edebilseydik, son yıllarda, belki de son aylarda 
yaşadığımız hayal kırıklıklarını yaşamamak mümkün olabilirdi. 

örneğin, bu gelişmelerin, yani Sovyetler Birliğindeki reform çalışmalarıyla başlayan çö
zülüşün, onunla birlikte Doğu Avrupa'da iki Almanya'nın birleşmesiyle başlayan çözülüşün 
nerelere varabileceğini daha iyi değerlendirebilseydik; örneğin, bütün bunlardan ister istemez 
iki özlemin ortaya çıkabileceğini, imparatorlukları dağılmış toplumların psikolojisiyle, Doğu 
Avrupa'da ve kuzeyimizde iki büyük eğilimin ortaya çıkabileceğini düşünseydik, buna karşı 
daha iyi hazırlıklı olmamız, bu eğilimlerin varacakları noktaları hesap etmemiz mümkün ola
bilirdi. Nedir bu eğilimler? Genellikle, Sovyetler Birliğinde, gerek sayıca gerek nitelik bakımından 
Rus unsurun büyük ağırlık taşıdığı, pek öyle büyük bir sır değildi! 

Bu Sovyetler Birliği denen büyük kuruluş içinde, bunun dağılmaya yüz tutmasıyla birlik
te, Sovyetler Birliğinin yönlendiricisi, asıl sahibi olarak kendisini hisseden unsurun; tıpkı bü
yük imparatorluğu dağılmış ülkelerin kendilerinin egemen oldukları büyük imparatorlukları 
dağılmış olan halkların hissedecekleri psikolojiye kapılacaklarını ve ister istemez daha ulusçu, 
daha eskiye dönücü, daha saldırgan olabileceklerini tahmin etmek zor olmazdı. 
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Aynı şeyi, daha küçük ölçekte, eski Yugoslavya bakımından da düşünmemiz mümkün. 
Orada da 6 cumhuriyetli federatif yapının gerisinde, Sırp unsurunun ağırlık taşıdığını, Yugos
lavya dağıldıktan sonra, bu Sırp unsurun, eski üstünlüğünü yitirmesi dolayısıyla, yine birta
kım komplekslerle, eskiyi değişik biçimlerde elde edebilmek için, daha saldırgan olabileceğini, 
böyle bir psikolojiye kapılacağını ve bunun için elinden gelen her çabayı harcayacağını tahmin 
etmek zor olmayabilirdi. Nitekim, bugünlerde, Yugoslavya bakımından, belki birbuçuk yıldır 
-Rusya bakımından belirtileri çok daha eskilere gitmekle birlikte -son seçimler dolayısıyla or
taya çıkan tablo görüntüsüyle bu olayı yaşamaktayız. Yani, iki büyük imparatorluğun çökü
şünden sonra, o imparatorluğun mirasçısı olmak isteyen, onu mümkün olduğu kadar yine ku
rabilmek isteyen unsurların saldırganlığıyla karşı karşıyayız. 

Bu açıdan, bunun gelebilmesi ihtimali, başlangıçtan itibaren düşünülmesi gereken bir ih
timal idi ve dolayısıyla, bu gelişmeler karşısında neler olabileceğinin, Türkiye bakımından öl
çülü davranmanın ve dikkatli davranmanın kurallarını, biraz daha önceden, daha derinliğine 
düşünmemiz gerekirdi. 

Oysa, zannediyorum, bütün toplumumuzun bir temel yanılgısını, Dışişleri Bakanlığının 
da, Hükümetle birlikte paylaştığını gördük, örneğin, Orta Asya bakımından çok aşırı umut
lara kapıldık ve bilgi depomuz yeterince dolu olmadığı için, o toplumlarla Sovyetler Birliği 
içindeki Rus unsurunun aslında ne kadar hem karşıt hem de iç içe girmiş ilişkiler içinde bulun
duğunu, ekonomilerinin ne ölçüde Sovyetler Birliği ekonomisiyle entegre olmuş olduğunu, ora
larda gerçek anlamıyla devlet kurma yeteneklerinin ne kadar sınırlı olduğunu ve kendi açımız
dan daha da önemlisi, bizimle oralar arasındaki yakınlıkların pek de o kadar yakın sayılabile
cek yakınlıklar olmadığını tam olarak bilemediğimiz için "Orta Asya politikası" diye bir poli
tikanın içine, onun ölçülerini kaçırarak, bütün toplumca sürüklendik. 

Oysa, bütün bunlar bilinip, daha sınırlı, daha tutarlı ve daha ölçülü bir politika, belki 
bugünkü hayal kırıklıklarını yaratmayabilirdi ve bütün toplum olarak, bunları yaşamamanın 
da ötesinde, Hükümet olarak ve Bakanlık olarak da daha gerçekçi çözümlere, daha gerçekçi 
ilişkilere varmamız mümkün olabilirdi. 

Şimdi, zannediyorum, aslında, yaşanmadan öğrenilebilecek olan dersleri yaşayarak öğ
rendikten sonra, bu ölçülülük, kendiliğinden gelecektir. Bununla, sanılmasın ki, tamamen, çev
reye gözü kapalı, yeni gelişmelere gözü kapalı ve klasik, bilinen yolda devam etmesi gereken 
bir diplomasiyi savunuyorum. Hayır; tam tersine, bununla, atacağı adımları, bilgiye dayalı ola
rak, daha temkinli biçimde atması gereken bir diplomasinin, bizim geleneklerimize daha uy
gun olabileceğini düşünüyorum. 

Başlangıçta, nasıl, klasik tutumlara bağlı kalındığı zaman başarı derecesi yükseliyor ve 
bunlardan uzaklaştığımızda, hem de hazırlıksız biçimde uzaklaştığımızda başarı derecesi aza
lıyorsa, aynı biçimde, Ortadoğu politikası bakımından, özellikle Irak'la ilişkilerimiz bakımın
dan da yine aşırı beklentiler içine girmenin ne ölçüsüzce girmenin, bilgi donanımı eksik olarak 
girmenin getirdiği sonuçlan da son olarak yaşadık ve hâlâ yaşamaktayız. 

Bu, tabiî, Bakanlığın kendi içinden kaynaklanan bir tutum olmadı; bu, daha önceki hü
kümetler zamanında, daha doğrusu, daha önceki tek kişilik dış politika yönlendirmeleri sıra
sında yapılan bir büyük yanlışın sonuçları olarak ortaya çıktı. Körfez politikası dolayısıyla bu
gün vardığımız nokta, yalnız dış politika açısından zararlar getirmeklç kalmış değildir, kendi 
iç yapımızı, kendi iç sorunlarımızı ters olarak etkileyen bir sonuca bizi götürmüştür. 
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Irak'la ilişkilerimizin klasik yapısına baktığımızda, o ülkeyle ters düşmenin, Türkiye'de 
hem Ortadoğu açısından hem de kendi sorunlarımız bakımından pek iyi noktaya bizi götür
mediğini görmekteyiz. Bununla, güneydoğu sorununda eskiden Irak'la yapılmış olan işbirlik-
Ierine benzer işbirliklerini savunduğum da sanılmasın. 

Evet; Saddam'ın kendi içindeki Kürt unsuru karşı davranışları, zaman zaman, iğrenç öl
çülere, insanlık dışı ölçülere de varmıştır ve onunla, O Kürt unsurun ezilmesi konusunda işbir
liği yapmak gibi bir şey asla söz konusu olamaz; ama, Bağdat'la ilişkilerimiz, Amerika'nın 
Bağdat'la olan ilişkilerinin bir parçası durumuna getirilmeyip, Türkiye'nin kendi çıkarları açı
sından düşünülebilecek ilişkiler olarak kalsaydı, o zaman, bu ilişkilerin yaratabileceği yakınlık 
içinde, bizim, Bağdat'ı, daha demokratik, daha insanca çözümlere götürmemiz ve o bakım
dan, birtakım yakınlaşmalardan yararlanarak oradaki politikanın değiştirilmesini sağlamada 
güç sahibi olmamız mümkün olabilirdi; ama, bu yapılmadı ve tamamen Amerika'nın global 
politikasının bir parçası içinde birtakım görevler üstlenilerek bu diyaloglar tamamen koparıldı. 

Bu diyalogların kopması, ekonomi bakımından da -ayrıntılarına girmek için zamanımı
zın yeterli olmadığı bir konu olduğundan- bizi büyük zararlara soktu; fakat, aynı zamanda 
da güneydoğumuzdaki bir sorunun kontrolünü tamamen elimizden çıkardı. Bugün baktığımızda, 
artık, PKK'nın, Kuzey Irak'ta da, yani müttefiklerimizin kontrolü altında sandığımız yerlerde 
de yuvalanabildiğim, ancak büyük askerî harekâtla kendilerine zarar verebilecek bir biçimde 
yuvalandığını göstermektedir. Burada da, klasik çizgiden ayrılındığında ortaya çıkan durumun 
pek parlak olmadığı gözüküyor. 

Tabiî, kısa süreli bîr bütçe konuşması, bütün dış politikanın çeşitli boyutlarını gözden ge
çirebilmek için yeterli değil; ama, bir örnek daha verip sözlerimi tamamlamama müsaade eder
seniz Sayın Başkan... 

Yugoslavya konusunda da, zannediyorum, Türk diplomasisi büyük bir çaba göstererek, 
bu iki tutumun arasında bir tutumu sürdürmeyi becermiştir. Yani, ne aşırı klasik bir çizgi izle
mek ne de sınırsız hayaller peşinde koşmak ve gerçekten yapılabilecek olanı yapmak bakımın
dan, zannediyorum, bütün başarısızlık görüntüsüne rağmen, Yugoslavya konusunda ya da da
ha çok Bosna-Hersek konusunda tutturulmuş olan çizginin doğruluğunu savunmak mümkündür. 

Eğer klasik Kemalist çizgi olsaydı, belki bütün bu olayların dışında kalmak savunulabilir
di ya da hiç klasik olmayan maceracı çizgi savunulsaydı, Türkiye'nin, olmadık girişimlere gire
rek, Balkanlar'da, maceracı birtakım -bazılarımızın hatta "niye yapılmıyor, niçin bir filo uçu-
rulup da şurası bombalanmıyor?" dedikleri cinsten- Askerî açıdan da saçma gözükebilecek 
tutumlara sürüklenmesi mümkündü. 

Türk diplomasisi, zannediyorum, Yugoslavya konusunda doğru ortayı bulabilmiştir... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Soysal, ancak iki dakika daha süre verebilme imkânım var. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Doğru orta, bu açıdan, yeryüzünde gösterilebilecek 

diplomatik çabaların azamisini göstermek, yani Birleşmiş Milletler, Avrupa kuruluşları çeşitli 
kuruluşları mümkün olduğunca seferber edebilmek ve diplomasi açısından yapılabilecek olan
ları yapmaktan ibarettir. 

Bu konuda, belki, biraz daha aktif olunabilmesi söylenebilir, bu dereceler konusunda ko
nuşulabilir; ama çizgi doğrudur. 
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Bütün bunların sonucunda, Türk dış politikasının izlenmesinde, bazen klasik çizginin sür
dürüldüğünü, bazen hiç klasik olmayan tutumlara düşüldüğünü, bazen de ortanın bulunabil
diğini görüyoruz; ama, bir devletin, özellikle Türkiye gibi bir devletin dış politikasının böylesi
ne zikzaklar çizmeyip, daha sağlam karar verme mekanizmalarına dayandırılması gerektiğini 
ve Bakanlığın, kendi içinde bu çeşit mekanizmaları geliştirmesinin doğru olacağını söyleyerek 
sözlerime son yermek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Soysal, teşekkür ediyorum efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Cem. 
Sayın Cem, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA İSMAİL CEM (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Dışişleri Bakanlığımızın sayın üyeleri; hepinizi saygıyla selamlarken, önce, artık son olmasını 
dilediğimiz, yine bir Dışişleri Bakanlığı mensubumuzun hayatını bir saldırı sonucunda kaybet
mesi olayını onu anımsıyorum ve hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. İnşallah bu son olsun. 

önce, usul konusunda birkaç söz söylemek istiyorum. 
1923 yılında, o günkü Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşurken; son dakikada -neredeyse 

Meclis açılacak- bir de bakıyorlar, bir şey unutulmuş... Ne unutulmuş? İçtüzük unutulmuş. 
Meclis açılacak; ama, İçtüzük yok. Aman, ne yapalım, nereden bulalım, nasıl halledelim diye 
düşünürken, hemen akla Hüseyin Cahit Yalçın geliyor. Tabiî, o zaman, böyle, yabancı dil bi
lenler çok sayıda değil. Hüseyin Cahit Yalçın'dan, bir an önce bir içtüzük yaratması isteniyor. 
Bunun üzerine, Hüseyin Cahit Yalçın araştırıyor, bakıyor, Belçika Parlamentosunun 1870'Ierde 
yapmış olduğu İçtüzüğü aceleyle -vakit yok- buldurâbiliyor; o İçtüzük hemen dilimize tercüme 
ettirilip, Meclisimizin İçtüzüğü olarak yürürlüğe giriyor. O gün, bugün, bizim şu çalışmaları
mızın biçimini, usulünü, yönetimini getiren, Belçika Parlamentosunun 1870'lerdeki İçtüzüğü
dür. Bunda bazı değişiklikler yapılmıştır; fakat, temeli, özü aynıdır. 

2000'li yılların eşiğindeki bir dünyada, biz hâlâ, 1800'Iü yıllarda yapılan Belçika Parla
mentosu İçtüzüğünün tercümesiyle çalışmaya devam ettiğimiz için, işte bugünkü gibi ve her 
bütçede yaşadığımız gibi, her bütçe konuşmasında bir ölçüde vurgulandığı gibi, pek de güzel 
olmayan koşullarda çalışmaktayız. Bunu ısrarla talep ettik, ısrarla söyledik; bu şekilde, bir Par
lamento çalışmaz, dünyada örneği yoktur. Parlamento çalışması, artık, komisyon çalışması
dır; ister Amerika'yı örnek alınız, ister Fransa'yı veyahut hangi parlamento olursa olsun... 

Bizim yaptığımız çalışma tarzı, milletvekilinin hiçbir kıymet-i harbiye taşımadığı -ister mu
halefet, ister iktidar olsun- bütün kararın, bütün karar sürecinin, hükümet ve bürokrasi tara
fından belirlendiği, eskimiş bir anlayıştır. Böyle olduğu için, şu tartışmalara çok az insan gelir; 
böyle olduğu için, basın da gelmez ve gene, böyle olduğu için, Meclis işlevsiz kalır, Meclisin 
toplum önündeki itibarı sarsılır. 

Pek bir işe yarayacağını da zannetmiyorum; ama, bir kez daha istirham etmekteyim; Mec
lis Başkanlığının yapmak istediği, hazırlamak istediği çalışmalar artık sonuçlansın -yıllarca devam 
ediliyor- şu İçtüzük değişsin ve Parlamentomuz, yeniden kendini yapılandırsın; milletvekilleri
nin işlevsel olduğu, düşünce üretimine katılabileceği, bir katkısının olabileceği, demokratik bir 
ülkeye yakışan bir yapıya ulaşsın. Aynı istirhamım Hükümetten, özellikle bu konuda öncülük 
yapması gereken Hükümetten; bu alanda üzerine düşeni yapsın ve bizi mutlaka -hiç değilse 
önümüzdeki yıl- daha verimli bir bütçe çalışmasına kavuştursun. 
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Efendim, Türkiye'nin dışişleri... Kısa sürede, ben de, bazı başlıklarla vermeye çalışacağım... 
Bizim, geleneksel, öteden beri devam edegelen, felsefî yaklaşım eksiği diyebileceğim bir 

iki eksiğimiz var. Bir defa, biz, sadece dışişlerine değil, ama konumuz itibariyle öncelikle dışiş
lerine bakışımızda, Türkiye olarak, kendi birikimini, kendi tarihsel birikimini, tarihini, kendi 
ekonomisini, kendi gücünü yeterince kullanamayan bir ülke konumundayız. Bu, bizim dışişle
rine de yansıyan geleneksel görüntümüz. Bununla, hiçbir zaman işte, Türkiye çok güçlüdür, 
Türkiye her şeyin en iyisini yapar gibi, temelsiz bir, kendimizi büyük görmeyi ifade ediyorum; 
ama Türkiye ekonomisiyle, insan birikimiyle, kültür birikimiyle, coğrafyası ve tarih birikimiy
le, yakın tarihimizin hemen her döneminde ulaştığı yerin daha ötesine geçebilecek bir güce sa
hip ve bundan hemen hiçbir zaman faydalanamayan, kendini bazen gereksiz yere küçük göre
bilen bir politikanın da maalesef sahibi. 

İkincisi: Demin Sayın Soysal da Kuzey Irak konusuna biraz değindi; yani, Türkiye'nin dış 
politikası, Türkiye'nin hükümetleri, zaman zaman, dış politikayı, öncelikle Türkiye'nin men-
faatlarına değil, sanki bizim dışımızdaki güçlerin menfaatına endeksli götürdüğü izlenimini 
veriyor. Kuzey Irak meselesi, Çekiç Güç meselesi, bunun çok ilgi çekici bir örneği; ona, biraz 
daha ayrıntılı olarak birazdan değineceğim. 

Bu geleneksel eksikler devam ediyor. Bu çerçevede, biz, geçtiğimiz bir yıla baktığımızda, 
özet olarak şunları söylemek mümkün: Türkiye, geçtiğimiz bir yılda, dış politika olarak, bir
kaç alanda, geçmişe kıyasla daha gayretli olduğu ve sonuçların alınmasında biraz daha pay 
sahibi bulunduğu izlenimini vermiştir. 

Birincisi: Bu şiddet örgütlerinin Batı Avrupa'da nihayet bir sınırlamaya tabi tutulması... 
Elbette, Türkiye istedi, bastırdı, ondan dolayı oldu demiyorum. Bu şiddet örgütleri Türkiye'de 
bizim insanlarımızı öldürürken, Avrupa elini dahi kaldırmıyordu. Ancak, gün gelip de, aynı 
şiddet örgütleri, Avrupa'nın iç düzenini bozmaya başladığında, Avrupa'da uyuşturucu kaçak
çılığını gerçekleştirdiğinde, düzeni sarstığında, onların o düzenli yaşamını sarstığında, Avrupa 
harekete geçti. Yani, tabiî, kendi menfaati, kendi hesabı... Ancak, bu sonucun alınmasında, 
mutlaka, bizim Dışişlerimizin, özellikle Dışişleri mensuplarımızın katkısı vardır ve bunu, geç
tiğimiz bir yılın olumlu gelişmeleri sırasında görmekteyim. 

Bir başka, olumlu denebilecek -belki daha erken, fakat olumlu izlenim aldığımız- nokta, 
Türkiye'nin, kendi komşularına dönük politikalarında, özellikle güneydoğudaki şiddet olayla
rıyla ilişkili politikalarında, kendi komşularına karşı nihayet biraz daha ciddî davrandığı ve 
biraz daha etkili olduğu izlenimini almaktayız. Bunun gerçekleşmesi, bunun daha ileri aşama
larda somutlaşması, mutlaka, Türkiye'nin menfaatına olacaktır. 

Diğer konularda, böyle, iyimsere yakın sözler söylemek, ne yazık ki kolay değil. Batı poli
tikalarında, geleneksel kişiliksiz, geleneksel boynu eğik tarzımız devam etti. 

Ortadoğu'daki gelişmeleri geriden takip ettik, özellikle, Ortadoğu'da İsrail-Filistin Kur
tuluş örgütü yakınlaşması sırasında Türkiye daha etkili olabilirdi diye düşünmekteyiz ve o sı
radaki bir görüşmenin iptal edilmesi veya o görüşmeye katılınmaması -bir gerekçe gösterilip-
Türkiye açısından, bize göre, yanlış olmuştur. Biz, Türkiye'nin, Ortadoğu Arap uluslarıyla ge
leneksel yakınlık ve dostluğu çerçevesinde ve nihayet, Ortadoğu'da bu Arap uluslarının bir bö
lümüyle -en azından- tsrail arasında yeni uzlaşmaların oluştuğu bir zaman kesitinde, daha et
kili, daha dikkatli olabileceği düşüncesindeyiz. 

Azerbaycan'a dönük politikalarımız, maalesef çok kötü sonuçlanmıştır. Şimdi burada bazı 
sözlere de katılmıyorum; yani, "efendim, Türkiye ne yapsaydı? işte, Bosna'ya uçak mı yolla-
saydı? Azerbaycan için Ermenistan'a savaş mı ilan etseydi?.." Bence, konu bu değil. Yani, 
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kimse Türkiye'de, Azerbaycan konusunda, "Neden, Türkiye tanklarıyla, toplarıyla oraya gir
medi?" demiyor; ama, bizim eleştirdiğimiz -haklılığımız da her gün biraz daha anlaşılıyor-
Türkiye, gene, yapabileceğini yapmamıştır Azerbaycan konusunda. Bir Elçibey yönetimine Türk
iye çok daha fazla destek olabilirdi. Destek derken, uçak yollardı anlamında konuşmuyorum. 
Bunu, Sayın Elçibey'in kendisi, Türkiye'de, hem de büyük bir burukluk içinde ifade etti. Bir 
noktadan sonra "biz sizden sağlık yardımı istiyorduk; ama, artık yollamasanız da olur; çün
kü, o canlar kurtulamayacak" beyanı, Sayın Elçibey'indir. 

Gene, Bosna konusunda, kimse "Bosna'ya asker yollayalım" demiyor; ama, Bosna'nın 
bizden talep ettikleri, bizden bekledikleri daha geniş ölçüde karşılanabilirdi ve yapılabilirdi. 
Orada Türkiye, âdeta, kendini, ilan edilmemiş bir ambargonun altında hissetti. 

Azerbaycan'a yardım edersek "Türk-Ermeni düşmanlığı yeniden hortluyor, hortlatılıyor" 
diye Batı'dan tepki alırız düşüncesi Türkiye'de etkili oldu ve özellikle Azerbaycan konusunda 
Türkiye'nin beklentileri ve petrol boru hattı projeleri, görüldüğü kadarıyla, bir hayal oldu geç
tiğimiz bir yıl içinde. 

Bazı konularda hâlâ netleşebilmiş değiliz. Bir tanesi, Kuzey Irak'taki oluşum ve Çekiç Güç 
ve bununla bağlantılı olarak şiddet örgütlenmesi. Burada netleşmeye ihtiyacımız var. 

Şimdi, eğer Türkiye, Kuzey Irak'taki devlet oluşumuna karşıysa -karşı olunabilir, daha 
nüanslı kalınabilir, karşı olunmayabilir, bunlar hep tartışma konusu, o ayrı bir mevzu ve karşı 
olduğunu ilan eden, bunu bir temel politika yapan Hükümetin, kalkıp da Çekiç Güç'ün süre
sini uzatmasını, dış siyaset açısından izah etmek mümkün değildir. Yani bugünün hükümeti 
-bu anlaşılır, kabul de edilebilir- "Kuzey Irak'ta bir devlet oluşumu Türkiye'nin menfaatlarına 
çok da ters değildir; nihayet, bizim dışımızdaki bir olaydır ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti, 
kendi dışında bir devletin, kendi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir bölümüyle etnik ben
zerliği olan bir devletin Türkiye dışında oluşması, koskoca cumhuriyeti sarsmaz, koskoca Türk
iye'nin bütünlüğüne de bir etki yapmaz ve Türkiye bunların üstesinden gelir; dolayısıyla da 
bizim bu konuda hiçbir kaygımız yoktur" dese, hemen ardından da, "biz, Çekiç Güç'ü elbette 
Türkiye'de muhafaza edeceğiz; çünkü, Çekiç Güç, Kuzey Irak'taki devlet oluşumunun güven
cesidir, Kuzey Irak'taki devlet oluşumunun ortamını sağlayan, gerçekleştiren temel faktördür" 
dese, bu, tutarlı bir politika olur. Ancak, bugünkü gibi, bir yandan, bir oluşuma karşıyız -
resmî devlet politikası- bir yandan da, o oluşumun en büyük desteğini, en büyük hazırlayıcısı
nı biz Türkiye olarak bağrımıza basıyoruz!... Böyle dış politika olmaz. 

Aynı şekilde, bazı konularda, muhalefetten çok, iktidarın, hatta iktidar milletvekilleri de
ğil, hükümetlerin bilgi sahibi olduğu gerçeği var; onların belki anlatması lazım. Bugün Kuzey 
Irak'taki boşluk -Çekiç Güç tarafından bir bakıma garanti altında tutulan boşluk- eğer ger
çekten, şiddet örgütlenmesine boş bir alan sağlıyorsa ve boşluk, orada örgütlenen şiddetin; Türk
iye'ye geçerek, Türkiye'nin insanlarını öldürmesine bir neden yaratıyorsa, o takdirde, bizim 
Hükümetimizin, bu konuda, çok daha ciddî, çok daha tutarlı yaklaşması lazım. 

Yunanistan konusunda... Bir dengesizliğin içinde oldukları anlaşılıyor; yani, hiçbir dış po
litika anlayışında, Yunanistan sorumlularının -Hükümet sorumlularının- şu son bir iki ayda 
Türkiye için söyledikleri sözlere yer bulunamaz; sadece Türkiye için değil, Almanya için söyle
dikleri sözlere de yer bulunamaz. 

Ayrıca, Yunanistan'ın Kıbrıs ve Ege konusundaki sözlerini ciddiye almak lazım. Şimdi, 
bu sözleri tepkisiz bırakmak... Ben anlıyorum; bu, bir politika; tartışılabilir; bunun bir 
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mantığı da yok değil. Yunanistan'ın bu açıklamaları, yani Kıbrıs'ı ve Ege'yi kendi güvenlik 
alanında gördüğünü açıklaması, çok ciddî bir yetki tecavüzüdür^ saldırganlığın bir çeşit ön ha
zırlığıdır, ön koşuludur ve Yunanistan bunları yapıyor. Türkiye'de, buna, bugüne kadar hiçbir 
ciddî cevap vermedi. 

Şimdi, Türkiye açısından buradaki kaygıyı ve hesabı görüyorum; yani, bırakalım -demin 
SHP'nin sözcüsü Sayın Soysal da izah etti- keskin sirkenin küpüne zarar vereceği hesabıyla 
bırakalım, Yunanistan kendisini daha bir sergilesin, kendi yanlışlarını daha bir ortaya koysun 
ve böylece zayıflasın, zaafa uğrasın... Bu mantıkta, bir gerçek payı mutlaka var; ama, zannedi
yorum, hem bu mantıktaki gerçek payını dikkate almak hem de belli tepkileri de ortaya koy
mak... Yani, bu anlamsız iddialar, bu sözler karşısında konuşmayan yahut yeterince yüksek 
sesle konuşmayan bir Türkiye imajının da, Türkiye'ye faydalı olmadığı düşüncesindeyim. 

Efendim, ben, bu çerçevede üç konuya dikkat.i çekerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. 
Şimdi Türkiye'yi ilgilendiren, dünyada, ikisi çok büyük, bir tanesi de bölgesel diyebileceğimiz 
üç değişim yaşanıyor. Bu değişimlerden, Türkiye, önümüzdeki dönem, kendi menfaatları açı
sından, bazı tutamaklar, bazı ipuçları, bazı yollar bulabilir mi?.. İleriye dönük olarak bu üç 
noktanın değerlendirmesini yapmamız gerekir düşüncesindeyim. 

Bunlardan ilki Ortadoğu'da, bu konuya kısaca değindim. Şimdi, Ortadoğu'da bütün geç
miş hesaplar, geçmiş dengeler, geçmiş düşmanlıklar büyük ölçüde şekil değiştiriyor, hatta aza
lıyor. Hele, Suriye'nin de Ortadoğu'daki yumuşama havasına katılmasıyla -ki, katılacak 
zannediyorum- yepyeni bir Ortadoğu modeli -Lübnanıyla, Suriyesiyle, tsrailiyle, Filistiniyle-
önümüzde şekillenecek. Türkiye'nin öncelikle ekonomik menfaatları açısından, Ortadoğu'da 
çok daha etkili olabileceği, yeni girişimler başlatabileceği ve hep söylenip bir türlü gerçekleşe-
meyen bir Ortadoğu-Türkiye beraberliğine doğru olayların gelişebileceği düşüncesindeyiz. 

Türkiye'nin ileriye dönük dış politikası, Ortadoğu'yu yeniden büyük bir ciddiyetle değer
lendirmelidir, bu büyük değişimin Türkiye'ye getirdiği fırsatlar düşünülmelidir ve gereği yapıl
malıdır. 

İkincisi Yunanistan'la ilgilidir. 
Yunanistan'ın yeni Hükümeti, Türkiye'ye, Ege'ye ve Kıbrıs'a dönük politikalarında bü

yük bir acemilik ve zaaf sergiliyor. Türkiye de bunu saptamış vaziyette; yani, bunu, bizim Dı
şişlerimiz de görmüş durumda. Şimdi, Yunanistan'ın bu zaafından, Türkiye'nin, Kıbrıs konu
sunda ve Ege konusunda -ama öncelikle Kıbrıs konusunda- çok daha fazla yararlanabileceği 
düşüncesindeyim; yani, Yunanistan'ın bu girişimleri devam ederken, Türkiye'nin, Kıbrıs'taki 
haklılığını, hem dünyaya anlatmak açısından hem de Kıbrıs'ın gelecekteki şekillenmesine bu- v 
günden bir hazırlık yapabilmesi bakımından, Yunan politikaları yeni bir fırsat yaratmıştır. Ar
tık Türkiye, Kıbrıs Türklüğünün ve Türkiye'nin menfaatları doğrultusundaki bazı adımları, 
bazı girişimleri bugün daha rahatlıkla gerçekleştirebilecek konumdadır. Hem Newyork'ta de
vam edecek olan müzakereler açısından hem de genelde, Türkiye'nin Kıbrıs politikasına, Yu
nanistan'daki değişim bağlamında yeniden eğilmesi ve elbette ihtiyatı elden bırakmaksızın, ama 
daha cesaretli adımlar atabilmesi imkânı doğmuştur. 

Üçüncü büyük değişiklik Rusya'da. Rusya'da çok önemli hadiseler oluyor; Sizler, benden 
iyi biliyorsunuz, malum; ama, Rusya'daki olaylar, Türkiye açısından, henüz belki çok net gö
remediğimiz, ancak geleceğe dönük yepyeni işlevler, yepyeni imkânlar taşıyabilecek nitelikte
dir. Rusya'daki hadise, Batı'nın o çok iyi niyetli veyahut çok hesaplı karar odaklarını şaşkına 
çeviren seçimlerin sonucunda Rusya'nın ortaya koyduğu, sergilediği görüntü çok açık. Rusya 
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bugün, emperyalist, ırkçı, saldırgan, kendi dışına çıkmaya, taşmaya hazır akımların âdeta en 
öne çıktığı, en öne geçtiği bir siyaset sergilemektedir. Bunun başka bir izahı yoktur. Bugün 
Rusya'da, Slav ırkçılığına, Ortodoks üstünlüğüne dayalı anlayışlar, birdenbire, tarihin belirli 
bir zaman kesitinde, değişik koşulların bir araya gelmesi sonucunda, fevkalade öne çıkmıştır. 
Bugün Rusya'nın en büyük partisi, "şu reformları bir köşeye bırakalım da yeniden silah ürete
lim, silah fabrikasını kapamayalım, sivil sektöre dönüştürdüğümüz yatırımları yeniden silaha 
yöneltelim" demektedir. Bugün, Rusya'nın en güçlü partisi, kendi içinde yaşayan Slav olma
yan insanları "ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş" diye nitelemektedir, Slav olmayan insanlara 
hakaret etmektedir, onları küçük görmektedir ve bugün Rusya, sadece Türkiye açısından de
ğil, dünya değerleri açısından, Baltık cumhuriyetleri, Polonya ve daha birçok ülke açısından 
bir tehdit konumuna gelmektedir. Ne yazık ki, bunun kısa vadede önlenebileceği ihtimali de 
pek gözükmüyor. Rusya'daki iktidar, bir yandan Yeksin boyutuyla, bir yandan yeni seçilen sözde 
demokrat, liberal, aslında faşist parti başkanı boyutuyla bir büyük tehditi dünyaya ve Türki
ye'ye getiriyor. 

Burada Türkiye'nin konumu fevkalade önemlidir; dış politika açısından çok dikkate al
mak gerekir. Çünkü Türkiye, bütün bir soğuk savaş döneminde, kendi işlevini, sadece yanlış 
biçimde bir jandarmalık fonksiyonuna İndirgemiştir; ama o jandarma fonksiyonuyla, bir Ame
rikalı yazarın deyişiyle "ucuz asker deposu olma" niteliğiyle Türkiye, Batı indinde, önemli bir 
işlevin, bir kıymeti harbiyenin sahibi olagelmiştir ve Türkiye'nin, bu fonksiyonu -yanlış şekil
lenme içinde dahi olsa- bu önemi, bu stratejik konumu, soğuk savaşın bitimiyle sona ermiştir. 
Batı Avrupa'nın, uzunca bir süredir, soğuk savaşın bitiminden bu yana Türkiye'ye karşı son 
derece ters yaklaşımlar geliştirmesi, Amerika'nın zaman zaman hiç aldırmaz gözükmesi ve Türk
iye'nin Kıbrıs sorunundan güneydoğudaki terör olaylarına, güneydoğudaki sınır ihlallerine kadar 
son üç dört yılda yapayalnız kalması, Türkiye'nin geleneksel dengelerdeki kıymeti harbiyesi-
nin, stratejik öneminin zayıflamasından, hatta büyük ölçüde yok olmasından kaynaklanmıştı. 

Rusya'daki gelişmeler şöyle bir yeni durum yaratıyor: Bu gelişme karşısında, Türkiye'nin, 
Batı dünyası ve aslında barıştan yana olan bütün güçler indindeki konumu, stratejik önemi 
büyümektedir. Rusya'daki gelişme dünya dengelerinde -kaçınılmaz olarak- Türkiye'yi daha de
ğerli, Türkiye'yi daha önemli kılmaktadır. 

önümüzdeki döneme baktığımızda, eğer bizim dış politikamız, bizim Hükümetimiz, bu 
değişen dengeler karşısında, geçmiştekine benzer bir jandarmalık, ucuz asker depoluğu, doğu 
karakolluğu değil; ama, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, siyasal, tarihsel konumunu öne çıka
ran bir anlayışla meseleyi geliştirebilirse, meseleye yaklaşabilirse, Türkiye'nin stratejik önemini 
tek başına bir ucuz asker depoluğundan ibaret kılmayan politikaları gündeme getirebilirse, o 
zaman Türkiye, bu yeni dengelerde, kendi sınırlarını muhafaza etmekten ekonomik sıkıntıları
na, Batıyla ilişkilerine kadar, Türkiye için daha elverişli, daha olumlu bir ortamda kendisini 
bulabilir. 

Dış politikanın nihaî amacı barıştır. Dış politikanın ekonomik boyutu var, dış politikanın 
dış güvenlik boyutu vardır ki, çok önem taşır. Türkiye'de dış politikanın, hem ülkemizin dışına 
hem ülkemizin içine dönük, barışçı, demokratik çözümler yaratılmasına katkı getirmesini um
maktayım, dilemekteyim. Yine Türkiye'de, bir noktanın daha dikkate alınmasını, özellikle Ba
kanlık tarafından ve Hükümet tarafından dikkate alınmasını rica ediyorum. Dışişlerinde, be
nim okuduklarıma göre, İran Dışişlerinin personel sayısı, Türkiye Dışişlerinden tam dört kat 
fazla. Onlarda müthiş bir memur enflasyonu dahi olsa bu dengesizlik izah edilemez. Bizim 
Dışişleri Bakanlığımızın biraz daha çok elemanla çalışma imkânına kavuşması, bizim Dışişleri 
Bakanlığımızın maaş konusunda hiçbir yabancı dışişlerine benzemediği gibi, Türkiye koşulla
rında dahi, kendi alması gereken, varması gereken düzeyin gerisinde tutulması, konularının 
ele alınmasını rica ediyorum. 
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Türkiye, elbette bugün içinde bulunduğu koşulların da çok daha iyisine layıktır, bunu ya
pabilecek güçtedir. Türkiye'nin, dünya dengelerindeki konumu da bugünkünden çok daha iyi 
olabilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN•— Sayın Cem, lütfen toparlayınız. 
tSMAlL CEM (Devamla) — Peki efendim. 
Türkiye, dünya dengelerindeki konumu itibariyle de, bugünkünden çok daha ileri bir dü

zeyde olmalıdır ve olabilir. Dışişleri Bakanlığımızın bu konudaki katkıları, hiç kuşkusuz, Türk
iye'nin kazancı olacaktır, hepimizin kazancı olacaktır. 

Bu düşünceyle, saygılar sunmaktayım. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Cem, teşekkür ediyorum. 
Sayın Cem, bir hususu açıklamak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ça

lışmaları komisyonlarda ikmal edilmiş, Meclisimizin gündemine alınmıştır. Gündemin 80 inci 
sırasındadır. Gündemdeki sıra değişikliğinin hangi şartlara tabi olduğunu zatı âliniz ve Genel 
Kurul üyeleri de gayet iyi biliyorlar. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, ben de İçtüzük Komisyonu üyesiyim. 
Yeni İçtüzük bir şey getirmiyor, eskisinde ne varsa, bırakmış; üç beş madde değişiyor. 
^ BAŞKAN — Başkanlığın şu anda o konuda zatı âlinize vereceği bir bilgi yoktur. İçtüzük 
bir şeyi değiştiriyor veya değiştirmiyor, buraya getirilir ve tartışılır. Bunu ifade etmiş olayım, 
bilgilerinize sunmak açısından. 

Bir de, İçtüzüğümüz dış kaynaklı, Belçika kaynaklı değil, tüm hukuk sistemimiz yabancı 
kaynaklıdır. Genel Kurul elbirliğiyle milletimize ve ülkemize uygun, ülke menşeli kanunlar ha
line getirirse, bu, milletimizi de bizi de memnun eder. Teşekkür ederim. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Orhan Kilercioğlu; buyurun 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; sözlerimin başında, Atatürk'ün çizdiği "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi çerçe
vesinde, çağdaş Türkiye'nin gereklerine uygun, barışçı, gerçekçi ve akılcı dış politika izlemek 
gereğinin, her geçen gün artmakta olduğunu ve özellikle günümüzde hayatî bir önem taşıdığı
nı vurgulamakla başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, kendisine özgü bir jeopolitik yapıyı haizdir. Birbirinden farklı 
siyasî ve ekonomik yapılara sahip 12 komşusu olan ve Doğu ile Batı dünyası arasında köprü 
olarak nitelendirilen bir ülkedir. 

Büyük bir imparatorluğun mirasçısıyız. 70 yıl önce laik demokratik bir cumhuriyet ola
rak, Batılı değerleri benimsemiş bulunmamızın, kuşkusuz, dış politikamızın oluşumunda ve 
yürütülmesinde büyük etkileri olduğu da açık bir gerçektir. Hemen belirtelim ki, Hükümet 
Programında dış politika ilkeleri olarak belirtilen konuların, Dışişleri Bakanlığımızca ve Hü
kümetimizce hassasiyetle takip edildiğini de görmekteyiz. 
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Değerli arkadaşlarım, 1980'li yılların sonlarından bu yana, özellikle kuzey komşumuz es
ki Sovyetler Birliğiyle, merkezî ve Doğu Avrupa'da yaşanan hızlı gelişmeler sonunda, soğuk 
savaşın sona ermesi, insanlığa yeni ümitler ve beklentiler getirmişti. Ancak, çok kısa bir za
man sonra, yıllarca bastırılan ve ortaya çıkmak için fırsat bekleyen yayılmacı emellerin, çök
müş bir ekonomik ve siyasî sistemin içinde gizlenen düşünce ve saplantıların, bu kez aşırı milli
yetçilik maskesi altında yeniden boy göstermeye çalışmakta olduğunu görmekteyiz. Soğuk sa
vaş ertesi sendromu olarak belirtebileceğimiz bu durum, ne yazık ki, bizim çok yakın çevre
mizde, Balkanlarda ve Kafkaslarda büyük ihtilaflara, kanlı savaşlara yol açmıştır. Ancak, ül
kemiz, bu istikrarsızlık çemberinde, geleceğe güvenle bakan, düzenli büyüyen, demokrasi ve 
özgürlük adası olarak yükselmektedir. 

Sovyetler Birliği'nin dağıtılmasından sonra, Rusya'nın artık önemli bir güç olarak görül
memesi gerektiği açıkça söylenmişti; fakat, bu görüşün sahipleri, Rusya'nın askerî gücünü göz 
ardı etmişlerdi. Rusya, önce Rusya Federasyonu'nu, daha sonra Birleşik Devletler topluluğu
nu kurarak, Sovyetler Birliğini fiilî olarak yeniden canlandırma yolundadır. Nitekim, Abaza-
larla Gürcüleri; Ermenilerle Azerileri birbirine düşürerek, aslında pek de istekli olmayan Gür
cistan ve Azerbaycan'ı, Birleşik Devletler Topluluğuna dahil etmeyi başarmıştır. Yeni askerî dok
trini, Rusya için, nükleer silahları ilk kurulabilecek, sıcak takipler sırasında bölge ülkelerine 
girebilecek, sınır ötesi ülkelerde asker bulundurabilecek bir silahlı kuvvetler tavsiye ediyor. An
cak, Batılı ülkelerin, Rusya'nın ekonomik reformlarını desteklemek için, bu yeni askerî doktri
ne fazla bir tepki göstermedikleri dikkatimizi çekmektedir. Rusya, tekrar bölgesel bir tehlike 
haline getirilmek mi istenmektedir? Tabiî, buna verilecek cevap, elbette ki, hayırdır; ama olay
lar bu istikamette gelişmektedir. 

Bütün bu politikaların amacı, Rusya'nın yaşadığı ekonomik, politik krize bir hal çaresi 
bulmaktır. Eski nüfuz bölgelerinin kaybedilmiş olması, bölgelerarası koordinasyonun bozul
ması, Rus ekonomisini zorlamaktadır. Dışarıda bulduğu desteği, içeride de arayan Rusya, son 
referandumda yeni anayasayı az bir farkla kabul ettirebilmiştir ve yapılan seçimden birinci ola
rak neo faşist bir parti çıkmıştır. Bu partinin lideri, Doğu Avrupa ülkelerini ve Orta Asya cum
huriyetlerini içine alan, Irak'a komşu bir imparatorluk hayalî peşindedir. Parti liderinin hedef
leri arasında Türkiye de vardır. Böylece, Rusya Federasyonunda aşırı milliyetçilerin ve komü
nistlerin işbaşına gelme eğilimi önem taşımaktadır. 

Türkiye'nin, dış politikasını oluştururken, Rusya faktörüne, düne nazaran bugün daha 
fazla önem vermesi ve bunu göz önünde tutması gerekmektedir. Hele, AKKA Anlaşmasına 
gösterdiği tepki, özellikle Kafkasya'da yeni tehdit oluştuğunun belirtilerini bir kere daha gös
termektedir. -

Türkiye'nin dış dünya ile giderek artan, gelişen ilişkilerinin bir göstergesi olarak, son yıl
lat da, özellikle Dışişleri Bakanlığımızca yapılan çabaları ve faaliyetleri takdirle izliyoruz. Ayrı
ca, ülkemize karşı artan ilgi ve çeşitli sorunların çözümünde ülkemize yönelik yakınlaşmalar, 
elbetteki memnuniyet vericidir. 

Değerli milletvekilleri, burada göz ardı edilmemesi gereken önemli bir nokta vardır: Dış 
politikada, yeni müttefiklerin elde edilmesi ve güçlü ülkelerce desteklenmek büyük önem taşır. 
Diğer tabirle, yalnızlığa düşmemek önemlidir. Bugün, süper güçler bile, herhangi bir müdaha
lelerinde, kendi millî meselelerinde, mutlak surette müttefikler aramakta ve uluslararası deste
ğe sahip olmak için büyük gayret göstermektedirler. Çağdaş dış politika, uluslararası platform
larda, uluslararası ittifaklarla ve ilgili ülkelerle birlikte yapılmasıyla önem taşır. 
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özellikle son yıllarda, Amerika Birleşik Devletlerinin ülkemize yönelik politikasında mü
spet gelişmeler vardır. Müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletlerinin, ülkemizle sadece bir 
müttefik olarak değil, Doğu Akdeniz bölgemizi ilgilendiren konularda da fikir teatisinde bu
lunduğunu görmekteyiz. Ayrıca, PKK örgütünün Batı dünyasında yasaklanması konusunda 
girişimleri ve ülkemize açılan bazı maddî imkânların burada belirtilmesi de önem taşır. Bu iyi 
niyetli girişimlerin ve Amerika Birleşik Devletleriyle yakın dostluğumuzun geliştirilmesinde önem 
vardır. 

Aynı şekilde, Batılı müttefiklerimizin de, PKK terörü konusunda genelde dostça davran
dığını görmekteyiz. Amerika'nın PKK'yı terör örgütü olarak kınaması ve müttefiklerini de bu 
yola davet etmesiyle başlayan zincir; sırasıyla, hepimizin bildiği gibi, Fransa'nın PKK'yı ya
saklaması ve ülkedeki yandaşlarını tutuklaması, Almanya'nın aynı yola gitmesi ve nihayet, Av
rupa Topluluğunun bir tavsiye kararı alması memnuniyet verici gelişmelerdir. 

Ancak, bazı Avrupa ülkelerinin, özellikle Yunanistan'ın ve kısmen de İtalya'nın PKK'nın 
PKK örgütüne karşı tutumunu burada bir kere daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Kanaa
timce, bu konuda, özellikle NATO teşkilatının da, PKK'ya karşı, ilgili ülkelerin belli kararları 
alması yönünde gerekenleri ve üzerlerine düşenleri yapmaları hususunda bazı hareketleri de 
gündeme getirmeliyiz. Çünkü, NATO'nun soğuk harpten sonra son kabul etmiş olduğu strate
jik konsept vesikasında, PKK'nın, ayrıca, diğerlerinin; yani IRA ve İspanya'ya karşı olan teh
dit örgütlerinin bir risk ve bir tehdit unsuru olarak kabul edildiği bir gerçektir, öyleyse, NATO 
stratejik konsepti ve Washington Antlaşmasının 4 üncü maddesi, bize bu konuda büyük bir 
imkân ve elastikiyet vermektedir. Bu konuda Hükümetin bazı çalışmaları vardır; ama NATO'
nun, özellikle teröre ve sabotajlara karşı son stratejik konsept vesikasında büyük ölçüde yer 
vermiş olması ve NATO'nun bu konuya tek gündemle davet edilmesinde fayda mütalaa et
mekteyiz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Polonya'ya yaptığı gezi, bu Ülkeyle tarihî dostluğu olan Türk
iye'nin eski Doğu Bloku ülkeleriyle de iyi ilişkiler kurmak istemesinin bir göstergesidir. Ser
best piyasa ekonomisine geçiş modelimize ilgi duyan bu ülkelerle pek çok alanda işbirliği ya
pabiliriz. Eski Doğu Bloku ülkeleriyle daha yakın ve daha sıcak ilişkiler kurmak, hem politik, 
hem de ekonomik açıdan lehimizedir. 

Hükümetimizin dış politika anlayışını uluslararası kuruluşlarda da sürmesini takdirle des
tekliyoruz. Üyesi olduğumuz her uluslararası kuruluşta önemli roller oynayan ülkemizi, Avru
pa'nın bütünleşmesi içindeki durumunu da güçlendirmesi ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin tam 
üyelik açısından geliştirilmesi için her türlü gayretin sarf edilmesi, geleceğin Türkiyesi için bü
yük önem taşımaktadır. 

Kıbrıs, dış politikamızda her zaman en önemli konu olmuştur. Devletimizin Kıbrıs'taki 
kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını hepimiz biliyoruz. Bu konuda Türkiye Cum
huriyeti hükümetleri bugüne kadar hiçbir şekilde taviz vermemişlerdir. Bu bakımdan, kurula
cak barışın sağlam, güvenceli ve gerçekçi temellere oturtulması büyük önem taşır. Türkiye, bu 
anlayışla, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gözetimindeki toplumlararası görüşme sürecinin 
sürdürülmesinde büyük yararlar görmektedir. Kıbrıs Türk tarafının, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin hazırladığı güven artırıcı önlemlerle ilgili olarak müzakereye açık, yapıcı ve olum
lu bir tutum olmasına karşın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin takındığı tutum 
ve yaklaşımlar ise, açıkça ortadadır. 
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Değerli milletvekilleri, zaman zaman, 1960 Londra ve Zürih antlaşmaları üzerinde tered
dütlü tartışmalar yapılmaktadır. Bu antlaşmaların özellikle gündeme getirdiği iki madde var
dır. Bunlardan biri, garantörlük maddesi; ikincisi ise, Türkiye ve Yunanistan'ın müşterek üye 
olmadıkları bir teşkilata ve bir ekonomik kuruluşa Kıbrıs'ın üye olamayacağıdır, özellikle son 
yıllardaki gelişmelerle, bu antlaşmaların Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının millî çıkarları is
tikametinde, yerinde ve zamanında kullanılmasında büyük fayda görmekteyiz. Kıbrıs Türk halkı 
artık refah, saadet, güven ve huzur istemektedir. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin zaman zaman takınmış olduğu tarafgir tutumu da, 
burada bir kere daha gündeme getiriyor ve bunun da karşısında olduğumuzu tekrar belirtmek 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında, soğuk savaş ertesi dönemde Türkiye'nin yakın 
çerçevesinde ve etrafında çıkan bunalım ve ihtilaflara kısaca temas etmiştim. Hepimizin yakın
dan izlediği gibi, eski Yugoslavya'nın kapsadığı alanda, özellikle Bosna-Hersek'te kan dökül
meye, maalesef, devam edilmektedir. İki yıldır süren ve etnik temizleme boyutlarına kadar va
ran bu kanlı savaş ve Boşnak kardeşlerimizin trajedisi artık bitmelidir. Türkiye'nin Bosna-Hersek 
konusunda, gerek Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, NATO, İslam 
Kalkınma örgütü nezdinde ve gerekse birçok uluslararası platformlarda ikili düzeyde temas
larla elinden geleni yaptığına inanıyoruz. Bu gayretler devam ettirilmelidir. 

Hükümette benim de yer aldığım dönemde, şahsen tanık olduğum gibi, Türkiye, Bosna-
Hersek'e yapılan insanî yardımlara devam etmekte, Boşnak kardeşlerine kucak açmakta, onla
rı ülkemizde misafir etmekte, barındırmaktadır. Bosna-Hersek'ten gelen kardeşlerimiz için özel 
bir hastane açılmış olup, hasta ve yaralılar için tedavi imkânları sağlanmaktadır. 

Türkiye'nin, gerek bir Balkan ülkesi olması, gerek tarihî kardeşlik bağları dolayısıyla Bosna-
Hersek halkına gösterdiği dayanışma ve destek, bizim milletimizin, mazluman yanında yer al
ma geleneğinin de bir devamıdır. Balkanlar'da barış ve işbirliğine önem atfeden ve Bosna-Hersek 
sorununa adil çözüm bulunmasını isteyen Partimiz, bu yöndeki uluslararası girişimleri ve Hü
kümetimizin faaliyetlerini desteklemektedir. 

Bulgaristan, demokrasiye geçmeden önce, bu ülkede yaşayan soydaşlarımıza yaptığı bas
kılarla ve Yunanistan'a yakın dış politikasıyla, iyi bir komşuluk ilişkisi maalesef sergilememış-
tir. Demokrasi ve insan haklarına saygılı yeni yönetimin ise, Türkiye'yle ilişkileri iyiye götür
mek gayreti içinde olduğunu da görmekteyiz. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken bir konu 
da, Türkiye'nin, Makedonya ve Arnavutluk'la yakın işbirliği içinde olması, Yunanistan'ı Bal
kanlar'da, Rus ve Bulgaristan'la daha sıkı işbirliğine itmekte olması ve bir Ortodoks birliği 
kurma eğiliminin dikkatle izlenmesidir. Nitekim Rusya'da, neo faşist Parti Başkanı baklayı ağ
zından çıkarmış, bir Ortodoks ve Slav dünyasından bahsetmiştir. 

Makedonya, yüzde 48'i Müslüman, yüzde 25'i Türk kökenli 2,5 milyonluk küçük bir ülke 
de olsa, stratejik önemi haizdir. Yunanistan ve Sırbistan arasında sıkışmış olan bu ülkenin, bu
gün, Avrupa ve Balkanlar siyasetinde oynamaya başladığı rolü de, bir kere daha hatırlatmak 
isterim. , 

Değerli milletvekilleri, başka bir kardeş ülke de Azerbaycan'dır. Azerbaycan tam bağım
sız bir ülke olarak dünya sahnesinde yerini alır almaz, karşı karşıya kaldığı Ermeni saldırıları 
sebebiyle çok güç bir dönemden geçmektedir. Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si, maalesef, 
Ermenistan'ın işgali altındadır. Azerbaycan, savaşın getirdiği ağır yük yanında, iç ekonomik 
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sıkıntı ve tedirginlik içindedir. Ermeni saldırısını defedebilmek için, Azerbaycan'ın, şu anda, 
tam bir birlik ve bütünlük içinde olması gereğini de düşünmekteyiz. Hükümetin, kardeş Azer
baycan'ı yalnız bırakmamak için giriştiği çabaları da memnuniyetle izlemekteyiz. Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyinden çıkan bir dizi kararda, Ermeni saldırganlığı açıkça kınanmış ve 
Ermenilerin, işgal ettikleri Azerî topraklarından derhal ve önkoşulsuz olarak çekilmeleri isten
miştir. Diğer yandan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Minsk Grubu çerçevesinde, Tür
kiye'nin katıldığı toplantılar yapılmıştır. Ermeniler'in çözüm yolunda atılan her adımın ardın
dan saldırılarını yeniden başlatmaları, oldukça düşündürücüdür. 

Ermenistan'ın, uluslararası sağduyuya uyarak, mutlaka ve önkoşulsuz olarak bu toprak
lardan çekilmesi bir zarurettir ve çekilmeye de mecbur bırakılmalıdır. Hükümetimizin, bu ko
nudaki faaliyetlerini desteklemekteyiz. 

Türkiye, Kafkaslardaki barış ve istikrarın öneminin bilinci içindedir. Bu bölgeyi kendi nü
fuz sahasında gören bazı güçlerin varlığını da görmekteyiz; ancak, tek yanlı girişimlerle, tek 
başına kuvvet gönderme gibi yöntemlerle çözüme ulaşılamayacağı, tersine, ihtilafların artaca
ğını da belirtmek isteriz. Bu bölgedeki gelişmelerden de endişe duymaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrasya'nın, bizim için çok çeşitli anlamları vardır. 
Bunlardan birisi, Orta Asya Cumhuriyetlerinin bu geniş jeopolitik alanın önemli öznelerini 
oluşturmasından da kaynaklanıyor. Dil, kültür ve tarih birliği içinde olduğumuz Orta Asya 
cumhuriyetleriyle yüzyıldır ayrı dünyaların insanları olduk. Bu ülkelerin, tam bağımsızlıkları
nı kazanarak, uluslararası siyaset sahnesinde yerlerini almalarının üzerinden yaklaşık iki yıl 
geçti. Türkiye, bu kısa dönem içinde Orta Asya cumhuriyetleriyle, Azerbaycan'la yoğun ilişki
ler ve projeler oluşturmuştur. Orta Asya cumhuriyetlerine, Türkiye hükümetleri Eximbank ara
cılığıyla 2 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunmuş, enerji, ulaştırma konularında birçok pro
jeler oluşturulmuş ve çalışmalar devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, tüm komşularıyla dostluk ve işbirliği ilişkileri kurmak is
teyen ve bunların devamında ulusal menfaat gözeten bir ülkedir. Bu, bizlere, Türk Ulusuna 
Atatürkümüzün bıraktığı akılcı ve gerçekçi bir hedeftir. Bu bağlamda, tran'la ilişkilerimizde 
güven ve işbirliğinin esas olmasının yararına inanıyoruz. 

Türkiye ile tran arasında diyalog kanalının açık tutulmasını, bu ülkeyle yapılan görüşme
lerde PKK terör örgütüne tran topraklarında melce verilmemesi yolundaki isteğimizin ve bu 
konudaki hassasiyetimizin sürekli belirtilmesini istiyor ve yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz. 

Suriye ile de iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği ilişkileri içinde olunulmasının, her iki ülke
nin de yararına olduğu muhakkaktır. Ancak, dost iki ülke isek de, dostluğun gereği ne ise o 
yapılmalıdır. PKK'nın bu ülkede barındırıldığına ve bu ülkenin kontrolü altında yıllardan beri 
tutulduğuna dair olan bilgiler hepimize gelmektedir. Bu gibi durumlar ise, bazı tereddütlere 
de yol açmaktadır. Suriye, son zamanlarda ülkemize yönelik ve zaman zaman iyi komşuluk 
prensipleri dışına çıkarak, değişik politikalar da izlenmiştir ve özellikle su pazarlığı hususunda 
çıkan ve zaman zaman anavatan topraklarımızı kendi haritalarında gösterme cesaretinde bu
lunan bu politikalar içerisinde bazı tereddütler hepimizce gündemdedir. 

Değerli milletvekilleri, Suriye'nin, peşini, bırakmadığı su anlaşmasının imzalanabilmesi için 
"paylaşım" kavramı yerine "tahsis" kavramının kullanılmasını kabul etmiş görünmesi, olum
lu ve oldukça önemli bir gelişmedir. Yani Türkiye, suyunu kimseyle paylaşmayacak, ancak bir 
kısım suyunu, ihtiyacı olan komşu ülkelere verecektir. 
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Filistin sorunu ve Arap-tsrail uyuşmazlığının çözümlenmesi yolundaki adımlar, gerçekten 
memnuniyet vericidir. Ortadoğu'da yeni bir dönem açılmıştır. Bu dönemde, geç de olsa, bu 
barışa katkı sağlama girişimini destekliyoruz. Bu balamdan, barış sürecini desteklediğimizi ve 
İsrail'le kurulacak yakın işbirliğinin, hem bölgede, hem de uluslararası platformlarda barışa 
büyük katkı getireceğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, terörizm, ülkemizde çeşitli kisveler altında boy göstermiştir ve gös
termeye de devam etmektedir. Ancak, PKK terörü, birçok evladımızı kaybetmemize sebep ol
muş ve zaten az gelişmiş olan memleketimizin bu vatan parçasında ise, bugün elde edilen so
nuçlar ve neticede bu bölge üzerine yoğunlaşan ekonomik gayretlerin yanında, terörün son za
manlarda, ilgili dış ülkelerin de eğilmesiyle, belli bir noktaya doğru yöneldiği açık bir gerçek
tir; fakat, biraz evvel söylediğim gibi, Yunanistan'ın bu konudaki tutumunu, gerek bir mütte
fik olarak, gerekse bir dost ülke olarak da hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi bugün de burada 
açıkça söylemekte yarar mütalaa ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; netice olarak, dış politikada, özellikle son günlerde 
Rusya Federasyonunda cereyan eden olaylar ve Ege'de Papandreu'nun iktidara gelmesiyle bir
likte tekrar gündeme gelen önemli olaylarla karşı karşıyayız. Papandreu'nun, özellikle Kıbrıs'
la ilgili savunma konseptini dikkatle izlememiz lazım; çünkü, bu, kendiliğinden söylenmiş olan 
bir söz değildir. Mutlaka, bunun arkasında yatan birçok sebepler vardır. Eğer Yunanistan'ın 
savunma hattı, Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki hattan geçiyorsa, demek ki Yunanistan, top
raklarının güvenliğini ve hâkimiyetini buraya kadar götürmüş demektir. Bunun arkasından ya
tan gerçekleri aramamız lazım. Acaba Yunanistan, bu toprakları da, kendisinin ait olduğu ku
ruluşların, örgütlerin içerisinde mi mütalaa etmek istemektedir? Bu faraziyeleri artırabiliriz. 

Diğer bir konu da, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorunudur. Kıbrıs sorununa si
yasî çözüm beklendiği günümüzde, Ege'deki sorunların da halihazırda buzdolabında olduğu
nu ve bunların gelecekte bazı ısınmalara sebep olabileceğini de, daima değerlendirmeliyiz ve 
bunlara yönelik alternatif politikaları da gündemde tutmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, geçenlerde Kafkasya'yla ilgili politika görüşmelerinde de arz etmiştim 
Yüce Meclise ve o zamanlar ne Gürcistan ne Azerbaycan, bağımsız Devletler Topluluğuna da
hil edilmişlerdi ve bunun üzerinde hassasiyetle durulmasını gündemde tutmuştuk. 

Esld Sovyetler Birliğinin canlandırılma hayallerinin her geçen gün artığını hepimiz gör
mekteyiz. Artık, tehdit, Kafkaslarda yavaş yavaş kendini göstermiştir. Ülkemizin içinde bulun
duğu sorunlar da dikkate alındığında, bu beliren tehdide karşı bazı yapılanmaların da zaman 
geçirilmeden başlatılmasında yarar görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, Saddam yönetiminin zulmünden kaçan Iraklı Kürtlerin yeniden ül
kelerine dönebilmeleri ve güvenlik içinde yaşayabilmeleri için 36 ncı paralelin kuzeyinde oluş
turulan bölgedeki otorite zayıflığı, Türkiye için bugüne kadar devamlı bir problem teşkil et
miştir. Bu boşluktan daima faydalanılmıştır; ama konu, Türkiye'nin emniyetiyle, geleceğiyle, 
toprak bütünlüğüyle ilgilidir. Bu konuda yapılan çalışmaları ve gayretleri de görüyoruz, izliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, her gün daha ileriye gitmektedir. Her gün, bir önceki gün
den daha büyük ve daha güçlü bir ülke olmaktayız. Tarih boyunca büyük ülke olmak, büyük 
devlet kurmak, bizim milletimizin kaderidir ve bu, tarihte hep böyle yer almıştır. Bu yüzden 
Türkiye'nin dış politikasına yön verenler, bölgesel bir güç olma yolunda tarih boyunca ka
zanılan... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kilercioğlu, toparlar mısınız efendim? 
Buruyun. 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — ... fikir ve tecrübelerden faydalanılmalıdır. Bu 

konuda Dışişleri Bakanlığımızdan beklenilen hizmetler her gün artmaktadır; fakat, şunu da 
belirtelim ki, Dışişleri Bakanlığımızın kadrosunun -ben de sayın milletvekili arkadaşlarıma 
katılırım- genişletilmesi, Dışişlerimizin değerli mensuplarının özlük haklarının daha da gelişti
rilmesi konusunda her türlü gayret sarfedilmelidir. Biz, Parti olarak bunu destekliyoruz ve par
lamentonun da bunu en iyi şekilde destekleyeceği inancını da muhafaza ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımız, gerçekten son yıllarda büyük gayret göste
rerek, Türkiye'nin, gerek güvenliği, gerekse dış politikası ve bununla bağlı olarak ekonomik 
gayretleri içerisinde mümtaz yerini almıştır. Doğru Yol partisi olarak, Bakanlığımıza, Hükü
metimize bu konuda tekrar saygılarımızı, teşekkürlerimizi sunuyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kilercioğlu, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül; buyurun. (RP sırala

rından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım;,Refah Partisi Grubu adına, Dışişleri Balcanhğı bütçesi üzerinde görüşlerimizi bildirmek 
için huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, 1980'li yılların sonu ve 1990'lı yılların başı, dünyadaki büyük de
ğişmelerin gerçekleştiği ve hâlâ da devam etmekte olan yıllar. Bu yıllar içerisinde, dünyada sı
nırlar değişmiş, yeni ülkeler ortaya çıkmış; Birleşmiş Milletlerdeki Üye sayısı çoğalmış ve yapı
sal büyük değişiklikler olmuş. Dünya, çok kutupluluktan vazgeçmiş ve artık bölgesel prob
lemlerin öne çıktığı bir dünyayla karşı karşıya gelmiş vaziyetindeyiz. Bu değişmeler -global olarak 
bakarsak- kendi ülkemiz açısından Türkiye'yi çok yakından ilgilendirmiş; hem komşularımız
da bu olayların cereyan etmesi hem de bu olayların, Özellikle Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla, 
Türkiye nüfusundan daha fazla Müslüman Türk'ün esaret altında yaşadığı Ülkelerde nefesler 
alınmış ve bu ülkelerde bağımsız devletler ortaya çıkmış. 

Acaba bu kritik dönem, gerçekten çok iyi değerlendirilebilmiş mi? Biz, bu dönemin ge
rektiği şekilde değerlendirilmediği kanaatindeyiz. Bu fırsat, Türkiye'nin önünden bir nevi kaç
mak üzeredir. Bu, Türkiye'nin şimdiye kadar uyguladığı -gerek içerde gerek dışarıda- politika
larının da nasıl yanlış olduğunu göstermesi açısından, bir turnusal kâğıdı gibi ortaya çıkmıştır. 
Buna ufak bir delil olarak size şunu verebilirim: Ankara Üniversitesinde Siyasal Bilgiler Fakül
tesinin kapısında üç dört sene önce dursaydınız ve bin öğrenciye "Bişkek neresidir?" deseydi
niz, "Alma Ata neresidir?" deseydiniz, "Saraybosna neresidir?" deseydiniz, acaba kaç kişi 
bilirdi bunu? Bunlar, maalesef, Türkiye'de geçen uygulamaların çok yanlış olduğunu gösteren 
delillerdir. 

Acaba, böyle bir potansiyel, Türkiye gibi bu potansiyeli taşıyan başka bir ülkenin elinde 
olsaydı, Avrupa'da herhangi bir devlet olsaydı, bu politikaları mı uygulardı? 

1990 yılına kadar görünen şey şudur: Türkiye'de, gerek ekonomide, gerek diğer politika
larda hep içe dönük politikalar uygulanmış; Türkiye'de devlet, hükümetler, kurumlar hep 
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kendi insanıyla uğraşmış; hep kendi insanının kişiliğini, kimliğini değiştirmeye gayret etmiş. 
Bu eforlar ekonomide gösterilmiş, refah seviyesini kalkındırmak için gösterilmiş olsaydı, Türkiye, 
gerçekten bugünkü durumdan daha iyi olurdu. Dışarıdaki meselelere, dışarıdaki tabiî ilişkile
rimize tamamen sırt çevrilmiştir, ta 1990 yılına kadar; fakat, zaman zaman, Türkiye, isteyerek 
veya istemeyerek bu olayların içinde kendini bulmuş; Kıbrıs meselesinde olduğu gibi, Bulgaris
tan meselesinde olduğu gibi, Asya'daki gelişmelerde, Azerbaycan meselesinde olduğu gibi, Bosna-
Hersek meselesinde olduğu gibi. Bütün bunlar şunu gösteriyor: Bizim defalarca da izah ettiği
miz gibi -ki, bunun yanlış anlaşılmaması lâzımdır- yurtta sulh, cihanda sulh, herkesin, hepi
mizin istediği bir şeydir. Bunun için de çok uğraşırız tabii. Ama bunun gerçekleşebilmesi için, 
önce ülke olarak caydırıcılığınızın olması lâzımdır ve yurtta ve cihanda sulhun hiçbir zaman 
olmadığı ve önümüzdeki yıllarda da olmayacağı ortadadır. Dünyada gelişen olaylar karşısın
da, fakat, biz bunun gönülden gerçekleştiğine inanmışız; Hariciyemiz inanmış, Harbiyelimiz 
inanmış, devletin en yetkili kişileri bunun gerçekleşeceğine inanmış. Ve maalesef, bu son kritik 
dönemde buna dünya ile beraber hareket etme sloganı da eklenmiş. 

Şimdi bunlar, kapalı kapılar ardında, iç toplantılarda, brifinglerde söylense, neyse; ama 
bütün bunlar dünyaya deklare edilmiş ve esas yanlış da aslında buradan geliyor. Biz böylelikle, 
çevremizde, uzağımızda, yakınımızda her an gelişen bu olaylar karşısında Türkiye'nin caydırı
cılığını çok zedelediğimiz kanaatindeyiz ve Türkiye'nin kartlarını, Türkiye'nin gelişen olaylar 
karşısında nasıl tepki göstereceğini karşı taraftakiler çok iyi ölçer hale gelmişlerdir. 

Şimdi, buna örnek olarak son Azerbaycan'da gelişen olayları verebiliriz. Azerbaycan'da, 
gerçekten Türkiye eğer caydırıcılığını kullanabilseydi, bu dramatik gelişmeler ortaya çıkmazdı 
kanaatindeyiz. Ermenistan, bağımsız olarak ortaya çıktığında, Ermenistan'a bütün dünyadaki 
Ermenilerin ilgisini, Batı dünyasının nasıl ilgi gösterdiğini ve destek gösterdiğini hep beraber 
görüyoruz. Ermenistan'ın ilk Dışişleri Bakanlığının nasıl doğma büyüme ve militan bir Ame
rikalı Ermeni olduğunu, çok önemli kuruluşların başına, nasıl Amerika'dan, Batı dünyasın
dan sivrilmiş Ermenilerin gelip görev aldığını hep beraber biliyoruz; ama, buna karşı biz, geli
şen Orta Asya'daki bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetlerine bu ilgiyi, bu dikkati ve bu 
hassasiyeti göstermediğimiz kanaatindeyiz. 

Tabiî, Azerbaycan'daki bu üzücü gelişmelerden sonra, diğer Türk cumhuriyetleri de ders
lerini almışlardır ve ister istemez, politikalarını ona göre gerçekleştirmişlerdir. 

Ben, tabiî bu konuya derinlemesine girmek istemiyorum, burada defalarca konuşuldu. Çün
kü, zaten bu kısa bütçe görüşmesinde, enine boyuna bütün bu meselelere değinemeyiz; ama, 
bugün, Araş nehrinde gerçekten dünya kamuoyuna da yansımayan, hatta bırakın dünya ka
muoyunu, Türk kamuoyuna da yansımayan çok trajik olaylar cereyan etmektedir. Binlerce in
san, bu ezici, çok kötü kış şartları altında, çadırlarda yiyecekten, giyecekten yoksun, Araş Neh
rinin o soğuğunda gerçekten dünyada şu anda belki de en büyük insanlık dramları yaşanmak
tadır; ama Türkiye'nin ilgisi o noktaya gelmiştir ki, Türkiye kamuoyu bile bundan şu anda 
uzaktadır. Bosna-Hersek meselesi, ikinci bir Endülüs'tür. Değerli arkadaşlarım, İstanbul fet-
hedildiğinden bu yana 500 sene geçmiştir. Yani, İstanbul 500 senedir müslümandır. Fakat, En
dülüs'te, neredeyse 800 seneye varan bir Müslümanlık yaşamıştır. Daha uzun yaşamıştır; ama 
bugün orada Müslümanlık müze haline gelmiştir, tşte, Bosna-Hersek için hayal edilen, Batı
nın hayal ettiği de budur; Bosna-Hersek'teki bu tarihî gerçeği, bu Müslümanlık gerçeğini kazı
maktır. Bunda da maalesef başarılı olmak üzereler. 
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Bosna-Hersek için biz, hükümetin politikasını tenkit ederken, daha önce arkadaşlarımın 
da belirttiği gibi, "Niçin uçaklarla Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı geçerek saldırmadınız?" demi
yoruz; fakat, Bosna-Hersek'e yapılabileceklerin yapılmadığını söylüyoruz. Bosna-Hersek'e baştan 
ambargo konmadan önce tedbir alınmalıydı, ki Hükümet o zaman işbaşında idi. Bugün San
cak veya Makedonya, Arnavutluk aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. 

Bosna-Hersek'teki bu ambargoya rağmen, özellikle Sırp tarafında, ta Bolivya'dan Yuna
nistan'a kadar, herkesin ambargoyu delerek, Sırbistan'ı nasıl beslediğini bütün dünya biliyor. 
Uluslararası toplantılarda bunlar dokümanlara geçmiştir. Bunlar gerçektir; fakat, buna karşı 
Türkiye'nin kraldan çok kralcı geçinmesi de doğru değildir. Tabiî, bu yönde başta Sayın Dışiş
leri Bakanı olmak üzere, Bakanlığın gayretlerini küçümsemiyoruz; fatat bunlar, devlet politi
kası şeklinde olmamıştır. Bizim vurgulamak istediğimiz budur. Devletin en başında, devletin 
diğer kurumlarına kadar, Hükümet politikası olarak olmamıştır. Bunun için biz -dikkat 
ederseniz- gensorularımızın hemen hemen hepsini Hükümet nezdinde ve Hükümetin başı nez-
dinde vermişizdir. Tabiî bu arada Sayın Dışişleri Bakanının son Balkan gezisini de çok olumlu 
buluyoruz ve inanıyoruz ki, bu gerçekler çerçevesinde çok daha etkin politikalar kullanılacaktır. 

PKK meselesinde bizim görüşümüz şudur: PKK, bir kukla örgüttür; ama, önemli olan, 
kuklacıları keşfetmektir ve kuklacılara karşı tedbir almaktır. Dün asala vardı, bugün bu var
dır, yarın başka bir terörist örgüt karşınıza çıkabilir; fakat siz, devlet olarak, karşınıza çıkacak 
bu potansiyel tehlikelere karşı ve bunların esas düşünce planında, entellektüel planda bunları 
örgütleyen, bunlara yön veren odakları tespit etmek zorundasınız, bu konuda Türkiye'nin, Hü
kümetin çok gerçekçi davrandığı kanaatinde değiliz. 

Bir taraftan Türkiye'nin güneyinde oluşmak üzere -ki, bizce fiilen yapılanmıştır Irak top
rakları içerisinde bir devlet; Meclisi vardır, parası vardır, her şeyi vardır, belki Birleşmiş Millet
lere resmen üye değildir- bir taraftan ona karşı çıkıp, bir taraftan da bunun oluşmasına yön 
veren Çekiç Güç'ün süresini devamlı uzatmak, hem de 6 aylık sürelerle uzatmak, doğrusu Türk
iye'nin, başta pazarlık gücünü caydırıcı ve Türkiye'nin politikasını tezatlar içinde bırakan bir 
oluşumdur. Bu konuda Parlamentonun da devamlı devre dışı bırakıldığı kanaatindeyiz. Dış 
politikada Türkiye, hiçbir zaman parlamentoyu gerçek anlamda, demokratik ülkelerde görül
düğü şekilde devreye sokmamıştır. Aslında bu, Hükümeti de kuvvetlendirecek, Hükümet üze
rinde ister istemez oluşan dışardaki birçok baskıları da hafifletecek bir şeydir. Başka ülkelerde 
ve Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi, hükümetler, nihayette meselenin parlamentoda 
çözüldüğünü göstererek kendi ilişkilerinin zedelenmesini nasıl önlüyorlarsa, bizim de bunu yap
mamız gerekir; yani bunu yapmak zorundayız. 

Bakıyoruz, dışarıda milletvekilleriyle yapılan anketlerde milletvekillerinin Çekiç Güç'e karşı 
yüzde 80'e yakın ekseriyetinin "hayır" dedikleri ortaya çıkıyor; fakat 5-10 dakikalık brifing
lerde, belki onlara da gerek kalmadan bu zihniyetlerin, bu düşüncelerin burada nasıl değiştiği
ni hep beraber görüyoruz. Bu, Türkiye'nin güvenliği açısından çok tehlikeli bir gelişmedir; bu
nu böyle görüyoruz. 

İkinci bir nokta; Batı dünyasının, ister istemez, yapısal olarak İslam dünyasına karşı bir 
tavır aldığını ve devamlı çifte standartlar içinde olduğunu görüyoruz. Kendileri için elzem gör
dükleri hürriyetçi akımları, kendileri için elzem gördükleri demokratik hakları, maalesef is
lam ülkelerinde kesinlikle görmek istemiyorlar ve bu tip oluşan oluşumlara karşı, bu tip akım
lara karşı ise, devamlı bir tavır alıyorlar; Cezayir'de olduğu gibi. Hatta bu tip akımların, 

— 679 — 



T.B.M.M. B : SO 20 . 12 . 1993 O : 1 

Müslüman olsun, Hıristiyan; olsun, bildiğiniz gibi, bu ülkelerde birçok azınlıklar vardır ve bazı 
hareketlerin önderliğini de gayrimüslümİer yapmaktadır. Bunların hepsini "tslamî terör" diye 
nitelendirmekteler ve bütün Müslümanları bir nevi terörist olarak ilan etmektedirler. Batı'daki 
bu tehlikeli gelişmeye, Türkiye'nin çok dikkatli olarak tavır koyması gerekmektedir. Bu, bile
rek, bilinçli olarak şuurlu olarak işlenmektedir. Fakat, zaman zaman Türkiye'nin de bu tip 
tavırları desteklediğini üzülerek görmekteyiz. 

Mesela, Filistin meselesinde aynı şeyi tespit ediyoruz. Filistin'de, işgal edilmiş olan vatan
larını kurtarmak için canlarını feda eden insanları, "terörist" olarak ilan etmek, bir zamanlar 
Maraş'ı kurtarmak için mücadele veren Sütçü İmamları terörist olarak ilan edmeye benzer. 
(RP sıralarından alkışlar) Bir zamanlar, Antep'i kurtarmak için mücadele veren, silaha sarılan 
Şahin Beyleri "terörist" olarak ilan etmeye benzer, tşgalin üzerinden zaman geçmesi, işgalin 
fiiliyata dönmüş olması, hiçbir zaman onu haklı göstermez. Birleşmiş Milletlerin Filistin'deki 
toprakların işgal edildiğine dair yüzlerce kararı vardı. Dolayısıyla, Filistin halkının da esas bü
yük bir ekseriyeti, bugünkü barış anlaşmasına nasıl bakıyor; Türkiye bunu gerçekten incele
miş midir, Türkiye, gerçekten, Filistin Kurtuluş örgütünün dışındaki diğer örgütlerle temasa 
geçmiş midir, onları dinlemiş midir? Bu konuda Türkiye'nin üstüne düşen gerekli hassasiyeti 
göstermediği kanaatindeyiz. 

Rusya'daki gelişmeler şunu göstermektedir: Neticede, rejimler ne olursa olsun, coğrafya
dan tarihten gelen dostluklar ve düşmanlıklar geçerlidir. Rusya'da bir zaman çarlar vardı, da
ha sonra komünist idareler kuruldu; fakat, komünist liderler, Rusya'daki çarların düşündüğü, 
Rusya'daki çarların kendi ülkeleri için elzem gördükleri hedeflerden şaşmadılar. Bugün Rusya, 
sözde demokratikleşmiştir; seçim yapılmıştır, Rusya'nın başında milliyetçi liderler vardı; fa
kat, bunların da hepsinin hedefi, dünkü çarlık Rusyasının, dünkü komünist Rusya'nın ve dün
kü milliyetçi, faşist veya liberal, demokrat, ne derseniz deyin; bugünkü liderlerin dış holitika-
daki, özellikle İslam dünyasına karşı, Türk dünyasına karşı Türkiye'ye karşı.tavırlarında bir 
paralellik vardır, bir birleşme vardır. Bu, tarihî bir gerçektir. 

Dolayısıyla, Rusya'daki bu gelişmeden, belki Batı dünyası bizim kadar rahatsız olmayabi
lir; çünkü ortaya çıkan şey, artık dünyadaki kutuplaşmaların eskisi gibi ideolojik merkezler 
çerçevesinde değil,, kültür, din ve tarihî gerçekler çerçevesinde olduğu yönündedir. Dolayısıy
la, Türkiye'nin etrafının bir Ortodoks çemberiyle sarıldığını ve böyle bir ittifakın oluştuğunu, 
bilerek veyahut bilmeyerek; ama tabiî olarak akımın ve gidişin bu yönde olduğunu görüyoruz. 
Dolayısıyla, böyle liberal, demokrat veyahut da milliyetçi bir Rusya'dan, Ortodoks bir Rusya'
dan Amerika Birleşik devletleri, Batı dünyası eski tehdidi görmeyebilir ve görmediğini de hep 
bebarer görüyoruz. Amerikan Kongrasindeki gelişmelerden, Rusya üzerinde yapılan münaka
şalardan bunun böyle olduğunu; Amerikan menfaatlarının, Batı menfaatlarının Rusya'daki 
gelişmelerden rahatsız olmadığını; ama buna karşı, Türkiye'nin ve Orta Asya'daki Türk cum
huriyetlerinin, diğer Müslüman ülkelerin direkt hedef haline geleceğini görmemek, doğrusu, 
gerçekçi bir yaklaşım değildir. 

Sözlerimi bitirmeden önce, Dışişlerinin iç yapısıyla ilgili de birkaç şey söylemek istiyo
rum. Dünyadaki bölgesel gelişmelerin, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük önem arz edece
ği ve belki de uzun yıllar bunun böyle devam edeceği gözüküyor. Türkiye'nin. Dışişlerindeki 
diplomatlarımızın, her şey hakkında değil; ama, belli bölgeler üzerinde gerçekten ihtisas ya
pan ve belli bölgeler için uzun soluklu, uzun yıllı, uzun vadeli çalışacak bu tip yapılanmanın 
olması gerektiğini düşünüyoruz. 
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Tabiî, bunları, ciddî şekilde kendi iç bünyesinde tartışılması ve bu oluşumların bu şekilde 
kararlaştırılması gerekir. Fakat, zannediyorum ki şöyle olması lazım: Artık, bazı diplomatlar 
Dışişlerine adım atarken, Arap ülkelerinde görev yapacaksa Arap çöllerinde yaşamayı göze al
ması, Arap geleneklerini öğrenmesi, o bölgenin önemli insanlarını, dinamiklerini bilmesi ve 
nihayet o bölgenin uzmanı olarak emekli olmayı kabul etmesi; Balkanlarda görev alacaksa o 
bölgenin meselelerini, dinamiklerini, oranın tarihini, önemli kişilerini bilmesi, oranın geleceği 
hakkında ciddî projeksiyonlar yapabilecek bir kişi olarak gelişmesi; Latin Amerika'ya gide
cekse, kendini buna göre hazırlaması lazımdır. İstese de istemese de kendi dışındaki gelişme
lerle ilgilenmek mecburiyetinde kalan Türkiye'nin -bu, ille de kendi sınırları dışına fiilen taş
mak demek değildir- Dışişlerinin de bu tip yapılanmaya, hiç değilse, gitmesi gerektiği kanaa
tindeyim. 

Ben, bu duygularla, Bakanlık bütçesinin Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını te
menni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gül, çok teşekkür ediyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak üzere, Sayın Kâmran tnan... 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, süremiz bitmedi: Sayın Şener de konuşacak. 

BAŞKAN — Sayın Gül, siz daha önce bana söylemezseniz ben nereden bilirim iki kişinin 
kullanacağını?.. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Yazılı efendim. 

BAŞKAN — nerede yazılı efendim? 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sabahleyin verdiğimiz yazıda her ikimizin ismi yazılı. 

BAŞKAN — Efendim, sadece sözcü değiştirdiğinizi bildirdiler ve biz de Sayın Asıltürk'-
ün yerine zatı âlinizin ismini yazdık. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, süremiz bitmedi... 

BAŞKAN — Gayet tabiî, o hakkınızı kullanırsınız efendim. 

Kalan 13 dakikalık süreyi kullanmak üzere, buyurun Sayın Şener. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşüyoruz; ancak, Dışişleri Bakanlığının bütçesi önem
li olmakla birlikte, Türk dış politikasının içinde bulunduğu durumun, burada, bu vesileyle ko
nuşulması da önemli bir noktadır. 

Bildiğimiz gibi, bugün, dış dünyada önemli olaylar meydana gelmektedir, dünyanın deği
şik bölgelerinde sıcak çatışmalar yaşanmaktadır/Bu çatışmaların çoğu bizi doğrudan veya do
laylı olarak ilgilendirmektedir. Türkiye'nin doğusunda, batısında, güneyinde meydana gelen 
olaylar, hadiseler Türkiye'yi çok yakından ilgilendirmektedir. Aynı şekilde, dünyanın değişik 
yerlerinde meydana gelen siyasî hadiseler da bizi yakından ilgilendirmektedir. 

Daha düne kadar, dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden bahsederken, bu
gün, Rusya'daki seçimlerden galip çıkan bir faşistin uygulayacağı politikaların Türkiye'yi nasıl 
etkileyeceğini tartışır duruma gelmiş vaziyetteyiz. Daha düne kadar, Türk dünyası konusunda
ki "Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar" diye bahsettiğimiz yeni ufuklarla ilgili düşünceler, gö
rüşler ve heyecanlar, yerini bir durgunluğa bırakmış vaziyettedir. 
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Açıkçası, olaylar, Türk dış politikasının, kendi aktivitesiyle, değişen şartlardan lehine ya
rarlanabilme özelliğinden mahrum olduğunu ortaya koymuştur. Aksine, mevcut Doğru Yol partisi 
ve Sosyal Demokrat Parti İktidarı çok önemli dış politika fırsatlarıyla iktidarı devralmış olma
sına rağmen, tüm bu fırsatları iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde harcamış ve heba etmiştir. 
Değişen şartları yalnızca seyreden, zaman zaman kendi çıkarlarına aykırı davranışlarla elinde
ki fırsatları heba eden bir dış politika anlayışı, bu mevcut İktidarın ortaya koymuş olduğu dış 
politikadır. 

Bazı arkadaşlarımızın ifade etmiş olduğu görüşlere katılmadığımı açıkça belirtmek istiyo
rum. Başarılı dış politika, dış seyahatlerin şıklığıyla yoğunluğuyla ölçülemez. Başarı, olaylar
dan lehimize sonuçlar elde etmekle olur. Eğer olaylardan ortaya çıkan sonuç aleyhimize ise 
ve bunda pasif teslimiyetçi bir dış politikanın etkisi varsa, ortada başarısızlık var demektir. 
Maalesef, Doğru Yol Partisi - Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonu, Türkiye'nin önündeki 
bütün imkânları harcamış bir İktidar olarak tarihe geçecektir. 

Bu İktidarın dış politika ilkesinin temel bir özelliği vardır; bu temel özellik, batıyla uyum
lu olmaktır; üstelik, bu uyumluluk teslimiyetçi bir uyumluluğu ifade etmektedir. Bu uyumlu
luk, Türkiye'nin tüm çıkarlarının önündeki temel bir öncelik olarak ele alınmıştır ve tatbik 
edilmiştir. Batıyla uyumlu olmak!.. Ne pahasına olursa olsun, Türkiye'nin bütün çıkarları, men-
faatları bir tarafa bırakılarak, bu temel, öncelik dış politikada ilke haline getirilmiştir. Sayın 
Dışişleri Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapmış olduğu konuşmada, bunu, değişik ifa
delerle vurgulamışlardır, belirtmişlerdir. Sayın Bakan, dünyada cezalandırılmayan saldırgan 
eylemlerin diğer saldırgan eylemleri özendireceğini, saldırgan eylemler yaygınlaştıkça da bun
ların tümünün eş zamanlı olarak önlenmesinin mümkün olmayacağını belirtmiş; ayrıca, "bir 
ülkenin, süper güç de olsa, tek başına, bu saldırganlara karşı etkin caydırıcı eylemler sergileye-
bilmesi mümkün değildir. Şu an dünyadaki hazin olumsuzlukların sebebi uluslararası toplu
mun bu aşamadaki aczinden kaynaklanmaktadır" demiş ve Birleşmiş Milletlerin ve AGİK'in 
güçlendirilmesinden söz etmiştir. 

Bu ifadelerle ortaya çıkan şey nedir? Açıkça, "tek bir ulus saldırganlıkları önleyemez. Ulus
lararası toplum ise acz içindedir; saldırganlar cezalandırılmıyor ve böylece saldırganlık özen
dirilmiş oluyor; sonuçta, Bosna-Hersek'te gördüğümüz, Azerbaycan'da gördüğümüz katliam-

- 1ar ortaya çıkıyor" deniliyor. Bu yaklaşıma katılmak mümkün değil. Bu ifadeler, yalnızca, Tür
kiye'nin dış politika hatalarına gerekçe arama kaygılarının ifadesidir. Bu kaygılar sonucunda 
da, çok dolaylı ifadelerle, Türk dış politikasındaki hatalar, yanlışlıklar ve kayıplar yorumlan
maya çalışılmaktadır. 

Hükümetin ve Dışişleri Sayın Bakanının yaklaşımının aksine, yeni dünya düzeni nedir, 
ne amaca hizmet eder ve yöneldiği temel ilke nedir; bunu tespit etmek gerekir. Yeni dünya dü
zeni, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, batı çıkarlarını sürdürme temeli ve anla
yışı üzerine kurulmuştur. Uluslararası kuruluşların çoğu bu amaca hizmet etmektedir, bu hiz
mete yönelmiştir. Birleşmiş Milletler, NATO, IMF, Dünya Bankası gibi, Siyasî, askerî ve eko
nomik pek çok uluslararası kuruluş, bu dünya düzeni içerisinde batı çıkarlarını sürdürme ça
bası ve içerisindedir bu amaca yönelmiş vaziyettedir. Aslında, kapitalist dünya düzeninin bir 
sömürü çarkı olduğunu, zenginler adına kurulu bir sömürü çarkının ifadesi olduğunu düşüne
cek olursanız, bu amaca yönelen uluslararası kuruluşların, neticede, başta Müslüman ülkeler 
olmak üzere, dünyanın az gelişmiş bölgelerindeki çıkarlarını ve nüfuzlarını devam ettirmeye 
yönelik bir politik anlayış içerisinde olduklarını tespit etmek zor değildir. 
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İşte, böylesine bir yapılanma içerisinde, tamamen teslimiyetçiliğe dayanan, birinci öncelik 
olarak ele alınan uyumluluk, Türkiye'nin menfaatlarıyla çelişki halindedir. Türk dış politika
sının bu yapıdan, bu anlayıştan vazgeçmesi de, Türkiye'nin menfaatlarına olarak ortaya konu
lacak ilk gerçektir. Nitekim, böyle bir yapıya teslimiyetçi uyum sağlama çabasındaki Türkiye, 
şu ana kadar sayısız hatalar yapmıştır; bu sayısız hatalar sonucunda da, kendi güvenliğini bile 
tehdit altına alır duruma gelmiştir. 

Artık, Amerika Birleşik Devletleri bile uluslararası ilişkilerde insan hakları kavramını bir 
tarafa bırakmıştır. Son tzak Rabin ve Clinton görüşmesinden sonra yapılan açıklamalar bunu 
teyit etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, âdeta, kendi menfaatlarını ön plana alacağını, 
dünyanın bazı ülkelerindeki devletlerin insan hakları ihlallerine aldırış etmeyeceğini açıklamıştır. 
Nitekim, yeryüzünde cereyan eden hadiselere baktığımızda, bu dünya düzeninin ve uluslarara
sı kuruluşların, sürekli, batı toplumlarının çıkarlarını sürdürme amacına yönelik faaliyet yap
tıklarım görüyoruz. Bosna-Hersek'le ilgili Birleşmiş Milletler kararları vardır, İsrail işgalciliği 
aleyhinde alınan sayısız kararlar vardır; Keşmir'deki Müslüman soykırımı aleyhine alınan Bir
leşmiş Milletler kararları vardır; ama, bu kuruluşta ortaya çıkan bazı kararlar, nedense, uygu
lanmak için alınan kararlar hüviyetinde, niteliğinde, vasfında değildir; sadece, bir görüntüyü 
düzeltme amacıyla alınan bu kararlar tatbik safhasına geçirilmemekte ve müzelik bir vaziyette 
korunmaktadır. Ancak, batının doğrudan çıkarlarının söz konusu olduğu, Amerika Birleşik 
Devletlerinin çıkarlarının söz konusu olduğu noktalarda alınan kararlar hem süratli bir şekil
de alınmakta, hem de en güçlü müeyyidelerle yerine getirilmektedir. Irak'ın o denli ezilmiş ha
liyle tekrar tekrar bombalanmasının başka ne anlamı olabilir.? Amerika Birleşik Devletleri ve 
müttefiklerinin Somali'ye asker göndermesinin başka ne anlamı olabilir? 

Türkiye'nin pasif bir uyumluluk adına, bu iki yanlı, farklı tutumlara bile uyum sağlama 
çabası içerisinde olduğunu açıkça görüyoruz. -Bütün bu yapılanma içerisinde, Türkiye'nin bir
lik ve bütünlüğü dahi- bir taraftan da batı tehdidi altında- tehlikeli bir noktaya ulaşmıştır; fa
kat, bu hassasiyet, maalesef, Türk dış politikasında görülmemektedir. 

Bütün uluslararası toplantılarda, Amerika Birleşik devletleri ve Avrupa'nın, Türkiye'nin 
önüne koyduğu iki temel konu vardır: Birincisi, Kıbrıs konusudur; sürekli olarak Yunan tezi 
Türk tarafına empoze edilmeye çalışılmaktadır. İkincisi de, güneydoğu konusudur; insan hak
ları kılıfı altında Türkiye'nin önüne konulmaktadır. Kıbrıs konusunda, bildiğimiz gibi, Yunan 
tezi, sürekli olarak Türkiye'nin önüne konulan bir konudur; fakat, Kıbrıs konusunda Türki
ye'nin istikrarlı bir politika izlediğini söyleyebilmek de mümkün değildir. On yıdır, Kıbrıs'ın 
istediği müftü maalesef verilmemektedir. 

Bunun dışında, Türkiye'de yapılan sayısız hatalar vardır. Güneydoğu konusu, aynı şekil
de, batının üzerimizdeki tehdidi olarak devam etmektedir. PKK ile ilişkisi olan bazı dernekle
rin kapatılması o kadar abartılacak bir konu değildir. Daha önceki Avrupa Parlamentosunun 
Türkiye aleyhine almış olduğu kararların hiçbirinden vazgeçilmemiştir. Birkaç derneğin kapa
tılması hiçbir anlam ifade etmez. 

Bunun ötesinde, güneydoğu meselesiyle ilgili olarak, hâlâ gazetelerde Talabani ile ilgili bir
takım açıklamalar, demeçler vardır. Ancak, Talabani'ye ve Barzani'ye Türkiye'nin vermiş ol
duğu kırmızı pasaportun hâlâ mevcut olup olmadığı hakkında da Hükümetin açıklama yap
ması yerinde olur kanaatindeyim. 

Yapılan yanlışlıklar, pasif ve teslimiyetçi uyum politikaları Türkiye'nin menfaatlarını ren
cide eden, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden boyutlara ulaşmıştır; Bosna-Hersek'teki yanlış
lıklar aynı şekildedir, arkadaşlarımız belirttiler. Zaman zaman, bu kürsüden, değişik toplantı
larda, Azerbaycan konusundaki yanlışlıklar tartışıldı. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Irak'a uygulanan ambargonun, Türkiye aleyhine 

20 trilyon liralık bir fatura ortaya çıkardığını Sayın Bakan bile ifade etmektedir. Bu ayın so
nunda, Türk kamuoyunda hakkında büyük bir olumsuz düşünce bulunan Çekiç Güç'ün görev 
süresinin uzatılmasıyla ilgili tezkere gündeme gelecektir. Umarım Çekiç Güç'ün görev süresi 
bu kez uzatılmaz. 

Türkiye'nin, artık, dış politikasını yeniden gözden geçirmesi zarureti ve lüzumu vardır. 
Şu ana kadar ortaya çıkan yanlışların bir daha tekrarlanmaması için, Türkiye'nin menfaatları-
nın korunabilmesi için bu dış politikanın tekrar gözden geçirileceği inancı ve umudu içerisin
de, saygılar sunar, teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şener, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Kâmran tnan; buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Dışişleri Bakanlığımızın bütçe görüşmeleri devam ederken, bence yapılması gereken ilk 
vazife, Bağdat'ta son kaybettiğimiz değerli arkadaşımız dahil, daha önceki yıllarda dünyanın 
çeşitli yerlerinde hayatlarını bu vatan için kaybeden 52 arkadaşımızın hatıraları önünde say
gıyla eğilmektir. Bunların hatıralarının anılması ve yaşatılması bakımından gerekenin yapıldı
ğından emin değilim. Birkaç yıl önce bu kürsüden tekrar edilen tekliflerimiz oldu; not edil
mekle, maalesef, yetiniliyor. 

Değerli milletvekilleri, yarın, yani 21 Aralık itibariyle Sovyet İmparatorluğunun dağılışı
nın 2 nci yılı tamamlanmış oluyor. 21 Aralık 1991'de, Alma-Ata'da, İmparatorluğun dağılma
sının ilanıyla beraber Bağımsız Devletler Topluluğunun kuruluşu hadisesi başlamıştır. O za
manki komünizmin yıkılmasının Sovyet İmparatorluğunun dağılmasının ve yalta sisteminin 
de son bulmasının, soğuk savaşın sona ermesinin yarattığı atmosferi hepimiz hatırlıyoruz. O 
zaman globalleşme denildi; şimdi, bunun yerine "global Balkanizasyon" deniliyor, geldiğimiz 
noktaya, ki, hakikaten manzaraya bakıldığında, bir Balkanlaşma durumu vardır; global ve son 
derecede tehlikeli ve tehdit edicidir. O zamanlar yeni bir dünya düzeninden söz edici, şimdi 
tam bir dünya düzensizliği, hatta tabir caizse, bir dünya anarşik tablosu bahis konusudur. O 
zamanlar demokrasi ve hürriyetlerin, insan haklarının yayılması ve dünyada bunun çok ileri 
hudutlara kadar götürüleceği heyecanı vardı, bugün demokrasilerin hepsi tehdit altındadır ve 
diktatörlükler yükseliş göstermekte, hatta klasik demokrasilerde bile uç partiler ileri gitmekte
dir. İtalya'da yapılan son belediye seçimlerinde eski komünistlerin, onu takiben faşistlerin ka
zanmasının, eski Doğu Almanya'da yapılan seçimlerin belirtilerinin, Almanya'daki, Batı Av-
rupa'daki ırkçılığın ve milliyetçiliğin gelişmesi hadisesinin ve tabiî en son 12 Aralıkta Rusya'da 
yapılan seçimlerin, faşizmin yükselişini gösterdiğini göz önünde bulundurmak lazımdır. 

İnsan hakları bakımından ise hep edebiyat yapıldı ve Atlantik Deklerasyonundan sonra, 
Avrupa Konseyi 1950 İnsan Hakları Konvansiyonundan bu yana söylenenlerin ve iddia edilen
lerin hepsi Bosna-Hersek'te 250 bin sivil insanla beraber gömüldü. Eğer bugün insan hakla
rından, hiç olmazsa batı dünyasında artık, söz etmek isteyenler varsa, gidip, evvela, orada, 
katledilen insanların mezarları önünde eğilmeleri gerekir diye düşünüyorum, 
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"Paris Şartı" denildi. Bu, bizim iki sene önceki iç siyasî edebiyatımızda da çok kullanıl
dı. Bugün oradan da ortada kalan, sadece Paris'ten ibarettir; gerisi tamamıyla ortadan kalk
mıştır... 

ALÎ ESER (Samsun) — Şartlar burada. 
KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Kâğıt üstünde doğrudur Sayın Eser. 
Tabiî, o günkü tablo karşısında, dünyanın tanınmış bazı yazarları çeşitli tutumlar takındı

lar, tefsirlerinde bulundular. Francıs Fukuyama "Tarihin Sonu" diye bir makale yazdı; fevka
lade iddialı bir başlık. Son olarak ise, Fransa'nın genç bir yazarı olan Alain Mine "Ortaçağa 
Dönüş" adlı bir kitap yayımladı. Yani, dünyanın bugünkü geldiği tablo itibariyle atomizas-
yon, milliyetçi hareketlerin gelişmesi, millet ve devlet yapılarının yeniden değişmeye başlayıp, 
Ortaçağ kavim sistemine doğru dönüldüğünün çok açık ifade ve iddiaları bahis konusu ki, bu
gün Fransa'da en çok satılan bir kitaptır. Ve nihayet, bu yaz yayımlanan ve dünyada bugün 
çok geniş şekilde münakaşa edilen Samuel Hungtington'un "Medeniyetlerin Çatışması" adlı 
makalesi ve araştırması var. 

Tüm bunlara bakıldığında, bütün dünyanın ve Türkiye'nin yeni bir değerlendirmeyle, ye
ni bir dış politikanın ana hatlarını ortaya koyması gerekir. 1991'den sonraki olaylar karşısında 
Türkiye'nin hazırlıksız; yakalanmış bulunması ve önüne gelen tarihin en büyük fırsatlarını ma
alesef teker teker kaçırmasının ana izahı, Türkiye'nin, bu meseleleri öngörür bir devlet politi
kasının bulunmayışı, bunlara hazır olmayışı ve bugün de yaptığı gibi, günübirlik politikalarla 
yürümesidir. 

Şimdi, izninizle, dünyaya şöyle bir bakalım: Amerika Birleşik Devletleri, tek kalmış dün
ya gücü; doğrudur; ama, Amerika Birleşik devletleri, her milletlerarası ihtilaftan çekildiğinde 
içine kapanır ve bugün gene kapanmaktadır. Onu tekrar geriye çekmek için, maalesef, yeni 
bir felâketin doğması gerekiyor dünyada. Bunu açık şekilde âdeta, Başkan Clinton, 27 Eylül
de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada da ortaya koydu ve Ayrıca Dışişle
ri Bakanlığının üç numaralı adamı Tarnoff'un da bu konuda çok yaygın bir görüşü ve beyanı 
olmuştur. Hatta, Amerika'nın, Sayın Başkanın seçildiğinden bir yıla yakın zamandır -bir yılı 
geçti ama, iktidarı devralması henüz bir yılını doldurmadı- henüz bir dış politikası, ana hat 
çizgileri de yoktur. O derece yok ki, Sayın Kıssınger, 23 Ekim tarihli Daily Telegraph'ta yazdığı 
bir makalede "this man needs a policy" yani "bu zatın bir politikaya ihtiyacı var" diyor. 

Tabiî, yine bütün bu gelişmeler çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletlerinin yapmakta bu
lunduğu büyük bir hata var. Bu hatanın bir ucu ve hatta doğrudan doğruya bize dokunan bir 
yönü var, o da, kendileri, bütün dünyanın polisliğini, jandarmalığını yapamayacaklarını beyan 
ettikleri ve esasen yapamayacakları cihetle, Karadeniz Bölgesi, Orta Asya, Kafkasya ve belki 
de ötesinin polislik görevini Rusya'ya vermiş bulunmaları hadisesi akla geliyor ve bunu kimse 
de inkâr etmiyor. Hatta, bunu tamamlayıcı bir başka unsur devreye giriyor. O da, dünyadaki 
komünizmin kalkmasıyla yeni medeniyet kamplaşmaları, din ve antitez arayışlarıyla Islama 
karşı Rus-Ortodoks Kilisesinin öncülüğünü yapacağı Sırp-Bulgar ve Yunan Ortodoks kilisele
riyle bir cephe oluşturulması vazifesinin verildiği akla gelmektedir. Başka türlü, Amerika Bir
leşik devletleri gibi, prensipleri savunan bir memleketin demokrasinin iddia ve öncülüğünü ya
pan bir memleketin, mahiyeti ne olursa olsun, Rusya'daki Parlamentonun, Moskova'daki Be
yaz Sarayın 4 Ekim'de bombalanmış bulunması hadisesini tasvip etmesi düşünülemezdi; tas
vip etti; onunla da yetinmedi, yapılan 12 Aralık seçimlerinde faşizmin yükselişini bile anlayışla 
ve sessizlikle karşılıyor. Son derece tehlikeli, hatta Brejnev doktrininden bile, öteye giden son 
Rusya askerî doktrinine karşı bir sert tepkisi olmadı; aksine, Amerikan Dışişlerinin iki numa
ralı zatı tarafından Rusya'nın, kendi ekonomik menfaatlanyla, etnik varlığının bulunduğu yerlere 
asker göndermesi ve ulaşması bir bakıma kendi hakkıdır" şeklinde, çok garip bir ifade kullanıldı. 
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Değerli milletvekilleri, hepimiz takip ettik, kırkbeş yıl boyunca, Amerika Birleşik Devlet
leri, Sovyetler'in peyki haline gelen memleketlerin kurtuluşu vesilesiyle "Esir milletler günü" 
kutladı. Bugün, aynı Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliğinden ayrılıp bağımsız cum
huriyetler haline gelen Baltıklar, Orta Asya ye Kafkasya'nın yeniden Rusya'nın hükümranlığı 
altına girmesini destekler ve benimser bir hale gelmiştir. Bu çizgideki değişiklik son derece dik
kat çekicidir ve Amerika Birleşik Devletlerinin, Tannan Doktrininden bu yana, NATO'dan bu 
yana direkt müttefiki olan ve kendisinin yükünü en çok taşıyan bir memleket olan Türkiye'yi 
bir tarafa iterek, bu yörelerin polislik ve jandarmalığını âdeta doğrudan doğruya Rusya'ya ver
miş bulması hadisesi, herhalde bizim anlamamız gereken bir mesajdır. 

Buradan Avrupa'ya gelmek istiyorum. Avrupa Topluluğu, belki kuruluşunun, tarihinin en bü
yük bunalımını yaşıyor; içine girdiği ekonomik çöküntüden kurtulamıyor; 20 milyona varmıştır iş
siz sayısı, ekonomik kalkınma duraklamış bir vaziyettedir ve Avrupa Topluluğu, 1 Kasımdan itiba
ren her ne kadar ite kaka Maastricht'i yürürlüğe koymuşsa da, bir İngiliz milletvekilinin 23 Tem
muzda söylediği gibi, "Maastricht ölmüştür, artık onaylayabiliriz" durumuna gelinmiştir. Nitekim, 
Avrupa para sisteminin bu yıl temmuz ayında geçirdiği fırtına ve patlama ve nihayet paraların yüz
de 15 marjla dalgalanmaya bırakılması hadisesi ortadadır; ama, bu vesileyle şunu belirtmek lazım: 
Sayın Hükümetin, iki yıldan beri, Avrupa Topluluğuyla tam üyelik konusunda bir beyan ifade ve 
teşebbüsü olmamıştır; maalesef olmamıştır ve Avrupa Topluluğunun yeni genişleme planı içerisin
de, bugün müzakereleri yürütülen ve bizden çok sonra başlayan Avusturya, Norveç, tsveç ve Finlan
diya, bu müzakereler cereyan ederken sessiz kalmıştır. Bunun yerine, topluma yeni bir buluş gibi 
başka bir konu takdim edilmiştir. Gümrük Birliği... 

Gümrük birliği, Ankara Antlaşmasına muhteva kazandırıp, 1970 yılında imzalanan ve 1973 
yılında yürürlüğe giren Katma Protokolün tabiî icabıdır. 12 yıllık mallar listesini 22 yılı alırsa
nız, 1995 yılı ediyor; 12 yıllık mallar listesinde gerçekleştirme oranı yüzde 80 iken 22 yıllıkta 
yüzde 70'te kalmışızdır. Bunu yeni bir buluş gibi millete takdim etmek, bana. göre yanlış; hat
ta, bunun tam üyelik olduğu ifadesi bile, sürçülisanla, en yüksek seviyede kullanıldı. 

Tabiî, burada bir başka garabet daha var. 8 Kasımda yapılan Ortaklık Konseyinde, bunun 
işletilmesi protokolü imzalanırken Katma Protokole atıfta bulunuldu; ama, Katma Protokolde 
el emeğinin, üretim faktörlerinin serbest dolaşımı var; Katma Protokolde malî protokollerin 
işletilmesi konusu var; ama, bunlardan söz yok ve eğer gümrük birliği -ki, bir ara istasyon, 
merhale olarak düşünülmüştür- son merhale haline dönüşecek olursa, tam üye olmadan güm
rük birliğine giriş konusu tek örnek olacaktır; yani, fonlardan faydalanamayacaksınız. Bugün 
Yunanistan'ın 5 milyar olarak aldığı sosyal, bölgesel kalkınma, tarım fonları; yani, karar me
kanizması içerisinde, 12'Ier içerisinde olmayacaksınız ve dış ortak gümrük duvarlarının tespi
tinde siz sadece danışılacak, konsülte edilecek ve tebliğ edileceksiniz; tabiatıyla, bir de, Türk 
sanayiî buna hazır mı?.. Bu sürenin bitimine bir yıl kalmasına rağmen -ki, orada da toplulukla 
Türkiye arasında takvim bakımından tam 12 aylık bir fark var. Ankara, bu tarihi 1995 Aralık 
ayı olarak iddia ediyor, topluluk ise ocak ayı itibariyle alıyor- bu konuda ilgili sektörler dahil 
olmak üzere bir aydınlatma yoktur; hepsi, gözü kapalı olarak bir okyanusa düşecektir. Her 
ne kadar bunun, bizim tekstil sektörü tarafından finanse edileceği, takviye edileceği düşüncesi 
varsa da, burada çok iddialı olmamak lazım. Avrupa Topluluğu tekstil pazarını ve nihayet dün
yayla olan angajmanlarını göz önüne almak lazım. 

Bununla paralel olarak, bütün beyan ve itirazlarımıza rağmen Batı Avrupa Birliği ortak 
üyeliği gibi bir olayın, kabul edilmesinin kabul edilmez bir tablosu var. Son olarak, Sayın Dı
şişleri Bakanımızın, Millî Savunma Bakanımızla beraber, Bakanlar Konseyi toplantısına katıl
dılar. Ne oldu?.. Bir nevi, ilkokul sınıflarında hata etmiş çocukların köşeye oturtulması gibi, 
iki sayın bakanımız ayrı bir yere iliştirildiler. Bunun sizleri rahatsız ettiğini biliyorum. 
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Aynı şekilde, 29 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde, Paris'te yapılan assamble toplantısına mü
şahit olarak giden arkadaşlarımız ne oldu? En arka sıralarda oturma gerektiği zaman sual sor
ma, konuşma hakkı olduğu, onun ötesinde hiçbir yetki tanınmasının, hatta bu konuda hazır
lanmış bir raporu, yani Türk heyetinin bir nevi komisyonlara katılmasının, teklif yapmasının 
reddedildiğini de gene bitiyorsunuz. Peki ne kazandık? Türk kamuoyuna anlatılmamış bir başka 
şart daha var, o da, Batı Avrupa Birliğine ortak üyeliğimiz dahi, Yunanistan tam üyeliğinin 
onaylanması şartına bağlanmıştır. Bu bizi fazla yaralamıyor mu? Bu, çok acı bir tablo değil 
mi? Yani, Yunanistan tam üye olmadıkça, Türkiye'nin ortak üyeliği dahi yürürlüğe girmiyor 
gibi, hukukî bir hükmü Sayın Hükümet acaba içine sindirerek nasıl kabul etti? 

Burada, gerek Avrupa Topluluğunun, gerek Amerika'nın, bütün dünyadaki gelişmeler; Er
menistan tecavüzü, Bosna-Hersek, Balkanlar dururken yeniden kuvvetle dönmek istediği Kıb
rıs'a gelmek istiyorum. Bu konuda geçen sene yapılan hataları buradaki görüşmelerde ortaya 
koyduk: Temmuz ve ekim aylarında Sayın Denktaş'ın yalnız bırakılması... Ama, takip buyur
dunuz, son çıkan 889 sayılı Güvenlik Konseyi Kararında, Türk Hükümetinin fikirler dizisi ve 
paket tekliflerine gösterdiği desteğe teşekkür ifadesi var. 

Bununla da kalınmadı. Ankara'ya son olarak gelen Amerika'nın Dışişleri Bakanlığının 
Güneydoğu masasının -ki, o da çok acı bir masa, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ı aynı sepete 
koyan bir masa- başındaki zat Marshal Adair bizimle bir konuşmasında aynen şunu söyledi: 
"Paket, yani güven artırıcı tedbirler, yani Maraş'ın verilmesi, Hükümetiniz tarafından bize ve
rilmiş bir sözdür, yapılmış beyanlarınız vardır. Kıbrıs meselesi süratle halledilmediği takdirde, 
Amerika'daki baskı gruplarının tesirleri dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri yeniden bozulur." 
Yani, bize 1975 5 Şubatından başlayıp, Eylül 1978'e kadar giden bir ambargoyu hatırlattı. Av
rupa Topluluğu aynı baskıyı yapmak yolundadır. Nedir varmak istedikleri?.. Kaldı ki, Kıbrıs'
ta seçimler yapıldı; ama, seçimlerden önce bu memleketin Sayın Başbakanı, "Kıbrıs'ta erken 
seçim yapılmalıdır" diye iki defa beyanda bulundu. Kıbrıslılar dönüp bize: "Biz bağımsız, hü
kümran bir devletiz, siz kendi erken seçiminizi yapınız" deseydi, ne cevap verecektik? Nite
kim, seçimler yapıldı. Ortaya çıkan tabloyu görüyorsunuz. Sayın Denktaş, maalesef, otoritesi
ni kaybetti, ülke bir koalisyona gidiyor, ki, koalisyona aday kanatlardan birisi, senelerden beri 
Rumlarla işbirliği içerisinde bulunan ve bu meselenin Rumları tatmin edici bir şekilde çözüm
lenmesi tezini savunan bir siyasî parti. 

Ben, Amerikalıya: Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan genel görüşmeler neticesi Ma
raş'ın verilemeyeceği hususunda ittifakla alınan bir karar tasarısı bulunduğunu söylediğimde, 
hayretle yüzüme baktı, "Böyle bir şey yok" dedi. Var efendim dedim. Demek ki, bu karar, 
ilgili mercilere, maalesef, ya Başkanlık Divanınca veyahut da götürmesi gereken kanallarca gö-
türülmemiştir. 

Yine, Amerikalılara söylediğimi huzurunuzda tekrar etmek istiyorum: Türk Milletini ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Milletini aşarak Kıbrıs konusunda karar alabilecek hiçbir hükümet yoktur. 
Bu, her iki tarafın, Kuzey Kıbrıs -ki, birinci derecede söz hakkı onlarındır- ve Türkiye'nin, millî 
bir davasıdır. Bunu aşarak verilecek tavizler -ki, son olarak Washington'a yapılan ziyaret sıra
sında Başkan Clinton'a, "Merak etmeyin, seçimler yakında yapılacak ve sonra bu iş çözülecektir" 
gibi- basına yansıyıp tekzip edilmeyen ifadeler çıktı, ki, bunları da endişeyle karşıladığımızı 
belirtmek isterim. 
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Değerli milletvekilleri, buradan hareket ederek, bu 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarının çök
mesinin ve hepimizin beraber yaşadığı onu takip eden olayların, dünyada en çok istifadeli kıl
dığı ve kılması beklenen memleket Türkiye idi. Türkiye'nin dış Türk dünyasıyla buluşması ha
disesi, Balkanlar, Kafkasya Orta Asya heyecanı; 70 milyon... Ne oldu bunlar?.. Balkanlarda 
ricat ettik, Kıbrıs'ta tavizin eşiğindeyiz. Kafkasya'da bize açılan Orta Asya kapıları yüzümüze 
kapatıldı ve Türkiye, maalesef, -bunu da ifade etmek zorundayım, bunu yapmak bile bir ma
haret ister- bir gümüş tepsi üzerinde, Azerbaycan Rusya'ya iade etti ve Orta Asya'nın kapıları 
kapandıktan sonra, bizim bu her iki cephedeki ricatımız, diplomatik yenilgilerimiz, Orta Asya 
Cumhuriyetlerinin, ister istemez boyunlarını büktü. Bu durum, onları, Rusya'nın bir nevi bo
yunduruğunu kabul etme tablosuna ve durumuna sokmadı mı? Bütün Batı yazarları, "yıldızı 
parlayan Türkiye" olarak, bizi göstermiyor muydu? Bütün Batı yazarları, dünyanın ve bu yö
relerin yeniden 19 uncu yüzyıl dengelerine dönmekte bulunduğunu, bir taraftan Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu -ki, bunun rolünü gayet maharetle Almanya yüklenmiş ve götürüyor-
bir taraftan da Rusya'dan boşalan politik dengeyi doldurmak üzere Türkiye'nin mukabil rolü 
oynayacağı beyan edilmişti, bununla ilgili kitaplar yazıldı, makaleler yazıldı. Strasburg Üni
versitesi Profesörü Pier Be'har'm kitabına bakın. The Independent Gazetesinde, 25 Ocak 1991'de 
çıkan Peter Jenkins'in ünlü makalesinde, Edwârd Mortimer'in Financial Times'teki 3 ve 12 
Nisan tarihli makalelerine bakınız. Le Figora'da, Jack Baumel'in, Fransız Milletvekilinin "Le 
Nouvel Empire Ottoman" yani "Yeni Osmanlı İmparatorluğu" başlıklı ki, iddia da olsa orta
da ve nihayet aynı gazetede Claude Lorieuxin yazdığr"Lc Grand Enjeu des Türcs en Asie 
Centrale" yani Türklerin Orta Asya'daki büyük oyunu, gelin bu sene temmuzdan itibaren, önü
müzde hepsi var. Bütün aynı basın, "Türklerin Kafkasya ve Orta Asya rüyası kaybolmaya 
başladı" diyor. Türkler, Azerbaycan'da uğradıkları mağlubiyetle önerilerine açılan bütün im
kânları kaçırdı." Sonunda ne oldu? Bu imkânlarımız dolayısıyla, bizim aracılığımızla bütün 
bu yörelere girmek için uğraşan dünya, bizi bir tarafa itip, doğrudan doğruya bu yörelere ulaş
manın yollarını aramadı mı? Biz kenarda kalmadık mı? Sonunda ne oldu? Bizimle son geliş
meler neticesi hukukî bir hududu artık bulunmamasına rağmen, Rusya, Amerika'nın ve Batı
nın da seyirciliği hatta bir nevi müsamaha ve teşvikiyle, ısrarla savunma bakanı Grachev'in 
beyanı vardır. "Bizim ön birliklerimiz Gürcistan'da Türkiye sınırlarına kadar yerleştirilmelidir" 
demiştir. Geldi, oraya askerî müdahalede bulundu ve kendisinden ayrılan bütün cumhuriyet
lerde iç darbeler tertip etti. Oradaki askerî varlıklarıyla ve etnik varlığı ile teker teker bunları 
düşürmeye başladı. Nihayet, Azerbaycan'da olanlar üzerinde konuştuk, burada tekrar etmek 
bile insana ıstırap veriyor. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, Rusya'nın son çıkışları, beyanları; tabiî bunlar çok dü
şündürücü, endişe vericidir. Yalnız, şu faktörü gözönünde bulundurmak lazımdır. Bu iddiaları 
gerçekleştirebilecek askerî güce ve ekonomik güce sahip değildir. Rusya, 88 otonom bölgeyi 
uzun zaman beraber götüremeyecektir. Son The Heritage Foundatio'nın back grounder yazı
sında, makalesinde de bu açıktır: Rusya'nın bir volkan gibi patlamaya devam edeceği, içinde 
100'ü aşkın ihtilaf noktalarının bulunduğu ve aslında bunun bir nevî tarihin tabiî icabı ve seyri 
olduğu da bir gerçektir. 

Rus Ordusuna gelince: Savaşmadan kaybeden bir ordu durumundadır. Bugünkü mevcu
du, İmparatorluğun dağılma dönemindekine nazaran yüzde 40 eksiktir; birçok birliklerinde 
subay sayısı, er sayısından fazladır ve bugün askere çağrılan her 10 Rus'tan 9'u kaçmaktadır. 
Moldova'daki 14 üncü Rus Ordusunun malzemesinden 1 100 vagon kaybolmuştur ve kimse 
de nereye gittiğini bilmemektedir. Binaenaleyh, bu blöfü de gerektiğinin ötesinde dikkate al
mamak lazım; ama, maalesef, adam işini yürütüyor. Neden? Siz seyirci kalırsanız, başkası 
yürütür. 
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Değerli milletvekilleri, bu Avrasya denilen Avrupa ve Asya'da, tarih boyunca üç gücün 
rekabeti olmuştur. Bir taraftan Ruslar, bir taraftan tran, bir taraftan Türkiye ve tarih boyunca 
bizim güçlü olduğumuz dönemler olmuştur. Şimdi, aynı tablo yaşanmaktadır ve çok gariptir; 
Ermenistan'ın, Azerbaycan'a tecavüzünde Türkiye henüz sahnedeyken -bir ölçüde- tran, Rus
ya'yı desteklemiştir, Ermenileri desteklemiştir. Vaktaki biz bir nevî kendi irademizle, geriye çe
kildik ve bir nevî volonte d'incapacite denilen, maalesef, yani, beceriksizliğimizin iradesiyle 
devre dışı kalınca, bu sefer Ruslar ile iranlılar karşı karşıya geldi ve Ermeni tecavüzünün art
ması karşısında, hududa esker yerleştirmek suretiyle dünyaya bir mesaj verdi; bir nevî, gergin
liği tırmandırdı. Biz?.. Biz gene seyirci kaldık ve size üzülerek söylüyorum, kendi diplomasime, 
Hükümetime, Bakanlığıma büyük saygım var; ama, kabul buyurun, tran diplomasisi bizden 
çok daha dinamik ve çok daha aktiftir. Bütün üzerindeki iddialara rağmen, bugün Fransızlar 
flört etmek için peşinden koşuyor, Almanlar koşuyor, hatta Amerika Birleşik Devletleri gire
cek kapı arıyor. Bunu gayet açıklıkla belirtmek lazım. 

Bizim Batıya olan politikamız minimalist seviyeden çıkmıyor; ne verirlerse, kârdır, asgarî 
seviyede. Amerika Birleşik devletleri, kendi yeni politikasının hattı icabı, 1994 yılı için Türki
ye'ye 405 milyon dolarlık bir yardım öngördü; hibe kısmı sıfır, FMS kısmı sıfır, serbest piyasa
daki kredi faizleri üzerinden. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bugün bile, bizim dış kredibilitemizin getirdiği noktaya 
rağmen, gidip dış piyasadan 405 milyon dolar, herhalde bulabilecek bir memlekettir. Burada 
minimalist, Avrupa Topluluğunda minimalist, Batı Avrupa Birliğinde minimalist; tabiatıyla, 
bize verilen değer de bundan ibaret kalıyor. 

Değerli milletvekilleri, dünya, aslında çok kaygan zeminler üzerinde seyrediyor. Bugün dahi, 
iki yıl sonra dahi, bilinmeyen faktörler bilinenlerden çok daha ağır basmaktadır. Türkiye ise, 
maalesef, dün de, bugün de, bu faktörlerin, gelişmelerin, olayların arkasından koşan ve hiçbir 
zaman önüne geçemeyen bir memleket durumundadır. Türkiye, öyle bir duruma gelmiştir ki, 
13 Eylül 1993 tarihinde Washington'da, Beyaz Saray'da yapılan Filistin - tsrail Barış Anlaşma
sında dünyanın hepsi vardı, bir Türkiye yoktu. Bu nasıl izah edilebilir acaba? Bu, çok başarılı 
bir diplomasinin tablosu mudur? Yani, biz dünyanın üstündeyiz. Oraya sığmayız diye düşü
nenler mi oldu? 

Değerli milletvekilleri, üzülerek söylüyorum. Önüne bu kadar tarihin, bir bakıma 1683'ten 
bu yana üçyüz yıl beklenen bir tarihin getirdiği bu kadar büyük imkânları bu kadar hovardaca 
harcayan, yok eden, kaybeden ve önüne gelen tarihî treni, randevuyu kaçırmak için âdeta ayak
larını sürten dünyada bir başka memleket bulmak zordur. 

Şimdi, Balkanlarda, Bosna-Hersek için, "efendim, uzak; asker mi gönderelim?" Bu ifa
deler kullanılmaz.. Herhalde, Azerbaycan'da çok yakındı da görülmedi ve şunu da üzülerek 
söyleyeyim: Ermenistan'ın tecavüzü karşısında, Azerbaycan'ı işgal ve tecavüz olaylarında, devletin 
yüksek makamlarının kullandığı bazı ifadeler, diplomatik annallere geçecek garabettedir. Bunları 
bu kürsüden tekrar etmek ve yeniden zapta geçirmekten rahatsızlık duyduğum için söylemiyo
rum; ama, bir memleket, dış politikasının temel unsurları olması gereken caydırıcılığı bir tara
fa bırakıp da, sadece diyar diyar dolaşarak, meselelerin çözümü için merci aramaya kalkarsa, 
o memlekete âciz gözüyle bakılır ve o memlekete güçsüz muamelesi yapılır. 

Dünya'da AGtK'e bizden başka önem veren başka bir memleket kalmadı. Bitti fonksiyo
nu AGlK'in; tamamıyla kalktı. Hâlâ, Minsk toplantıları, AGtK, çözüm, teklifler... insaf bu
yurun efendim, biraz daha etkili olacak sahalara enerjinizi ayırsanız... 
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Gidildi en son. Roma'da yapılan, 30 Kasım -1 Aralık tarihleri arasındaki, 53 memleketin 
katıldığı ve ancak 20 küsur bakanın bulunduğu Bakanlar Toplantısında ne vardı? Hiçbir şey. 
Parlamenter kanadı ne yapıyor? Bir hiç. Şimdi, Türkiye, hiçlerle uğraşmayı kendisine bir nevî 
meşguliyet haline getirdi. Bu hiçlerle uğraşacağımıza, toplumu gerçek hayatî meseleler konu
sunda aydınlatmak suretiyle, Türk enerjisini, millî menfaatları üzerinde mobilize etmek, millî 
politikamıza daha uygun düşmez mi? Daha uygun düşmesi gerekir. Bunu da burada hatırlat
mak lazım. Yalnız, şu üzüntümü ifade edeyim: Her yıl burada bu bütçeler görüşülür. Bazen 
-artık bir seneden beri yapılmıyor da- dış politika getirilir, konuşulur; ama hiçbir şey değiş
mez, hep aynen devam eder. 

Bu vesileyle şunu arz edeyim: Bu memleketin Sayın Başbakanı üç büyük başkente, Mos
kova, Washington ve Bonn'a ziyarette bulunmuştur. Bu üç ziyaretin hiçbiri hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisine doğrudan doğruya verilmiş bir bilgi yoktur ve kaldı ki, şunu da ifade 
etmek lazım: Sayın Başbakanın Moskova ziyaretinde işlenen hataların önlenmesi gerekirdi. Ken
dilerinin aydınlatılması ve bu hatalara düşmemesi muayyen makamların vazifesidir. Nihayet, 
Sayın Başbakanlar, bazı alanlarda yeterince tecrübe ve bilgi sahisi olmayabilirler; ama, Ali-
yev'in Moskova'da bulunduğu ve Bağımsız Devletler Topluluğuna girmeye zorlandığı bir dö
nemde, Sayın Başbakanı Moskova'ya götürüp bir emrivaki ile karşı karşıya getirtmemek la
zımdı. Sayın Başbakanın orada kalkıp da bağımsız Azerbaycan'ın bizimle daha önce yaptığı 
petrol anlaşmasını Ruslarla müzakere etmemesi lazımdı. Sayın Başbakan tarafından, Ruslara, 
"siz nasılsa Azerbaycan'a asker göndereceksiniz; Rus askerine en çok direnen, şehit veren, in
san kaybeden Azeriler değil midir tarih boyunca? Niye siz gidiyorsunuz; biz de peşinize takılıp 
gelsek mi?" denildi. Bu hata işlenmemeliydi. 

Efendim, "Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar" ifadesini geri alıyorum.. Bir defa, bu ifade 
tarihin ifadesidir, bizim değildir. Bu ifade büyük İngiliz tarihçisi Arnold Toynbee'nin ifadesi
dir ve Batı'da çok da tekrar edilmiştir; ama, geri kalmak ihtiyacı doğuyorsa, her halde bunun 
yeri Ankara'dır, Türkiye Büyük Millet Meclisidir; Moskova değildir bunu geri almanın yeri. 
(ANAP, RP sıralarından alkışlar) Orada bir başka ifade daha kullanılmıştır:' 'Orta Asya cum
huriyetleriyle, eski Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerimizi yürütürken, Rusya ile danışma halin
de kalacağız" denilmiştir, insaf buyurun efendim!.. Yani, dünyada, bağımsız, hükümran hiç
bir devletin bunu söylemesi mümkün müdür? Bunu eğer siz, Türkiye olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın inan, biraz da müspet şeyler söyleyin de içimiz açılsın. 
SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Çok istifadeli bir konuşma. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Konuşması bitinceye kadar devam etsin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun da inisiyatifimizi kullanalım. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Oylayalım. 
BAŞKAN — Efendim, gerek yok ki, müsaade buyurun... 
Sayın inan, konuşmanızı 2 dakika içerisinde toparlarsanız memnun oluruz efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, saat 12.50; Sayın Bakanın 10 dakika için

de konuşmasını bitirebileceğini sanmıyorum. 
BAŞKAN — Sayın inan, o ayrı bir konu efendim. Siz konuşmanıza devam edin. 
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KÂMRAN İNAN (Devamla) — Şimdi bakınız, bunu gören ve okuyan Orta Asya cumhu
riyetleri "Türkiye bile Moskova'ya bakarken ben nasıl bakmayayım" demezler mi? 

Şimdi, buradan bir başka noktaya geçiyorum. Bazı Avrupa devletleri bazı kararlar aldı. 
Ankara, "bu kararları biz aldırttık" dedi. Eğer dünyada bir başka memleket, "Türkiye bizim 
istediğimiz üzerine böyle bir karar aldı, adım attı" derse hoşunuza gider mi? Nitekim bu be
yanlar üzerine Fransız Hükümeti, "Bu, Fransızca Hükümetinin gördüğü lüzum üzerine aldığı 
bir karardır, Türkiye'nin bu şekilde tefsir etmesi bizi üzmüştür" diye bir haberi basına sızdır
mıştır. Durumu buraya getirmemek lazımdır. Diplomasiyi ve başarılı olduğu zaman takdirle 
karşılayacağımız alınan neticeleri bir iç politika ürünü, aracı haline getirmemek lazımdır; ge
tirdiğiniz zaman, bu takdirde insanı çıkmazda bırakırlar, zorda bırakırlar. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, tümüyle ele alırsak, üzülerek söylüyorum -bundan memnu
niyet duyduğumuzu sanmayın- biz defalarca burada ifade ettik ki, d;ş politika millî bir politi
kadır. Biz, Anamuhalefet partisi olarak, Hükümetin lüzum gördüğü ve bize danıştığı hallerde 
daima arkasında oluruz dedik ve demeye de devam edeceğiz, Hükümete rağmen; ama, kabul 
buyurun ki 1993 yılı, dış politikada, 1992 gibi kaybedilmiş bir yıldır ve giden imkânların geri 
gelmesi zordur; ama, gene, sözlerimi bitirirken şunu ifade edeceğim: 

Sayın Başkan, bu son sözlerimdir. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu tabloya bakıp da çok fazla nevmitliğe ka

pılmamak lazım. Gene, bire rağmen, gelişmeler bizim lehimize olacaktır. Rusya'nın patlamaya 
devam edeceğine kesinlikle inanıyorum. Orta Asya yerinde kalacak, oradaki Türk Cumhuri
yetlerinin bize bağlılığı devam edecektir. Kafkaslar yerinde kalacak, Balkanlar yerinde kalacak 
ve nihayet, kabul buyurun ki, Ankara her zaman beceriksizliği bir maharet haline getirenlerin 
elinde de kalmayacaktır. • 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın tnan. 
Sayın Bakan, konuşacak mısınız efendim? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HÎKMET ÇETİN (Gaziantep) — Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN —- Hükümet adına, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin; buyurun. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitmek üzeredir. Dışişleri Bakanımızın ve yabancı 

heyetle de görüşmelerinin olduğunu daha önce ifade etmiştim. Bunu da dikkate alarak, Dışiş
leri Bakanlığı bütçesinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması hususunu oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama, Bakanlığımın 1994 malî yılı bütçe tasarı

sı üzerindeki görüşmelere, gruplar adına yapılan konuşmalara teşekkür ederek başlamak is
tiyorum. 

Sayın konuşmacılar, önemle dikkate alınmaya değer görüşmeler belirttiler, eleştiriler yap
tılar, öneriler getirdiler. Bu görüşler arasında katıldıklarımız var, kısmen ya da tümüyle katıl
madıklarımız var. Eleştiriler de öyle. örneğin, Sayın İnan'ın söylediklerinin çoğuna katılmak 
mümkün değil. Bir tane örnek vereyim: Eğer, Batı Avrupa Birliğiyle Avrupa Topluluğuna üye 
olmak o kadar kolay idiyse, 1987 yılında başvurdular ve dört yıl iktidardaydılar, neden Batı 
Avrupa Birliğiyle Avrupa Topluluğuna üyeliği sağlayamadılar? Herhalde bu soruyu sorma hak
kımız olacaktır. 
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Eleştiriler de öyle. Bazıları gerçeklerin farklı yorumlanmasından kaynaklanıyor. Kimi eleş- . 
tiriler ise, insaf ölçüleriyle bağdaştırmakta güçlük çektiğim, en azından haksız bulduğum tür
den eleştirilerdir. 

Biz, dış politika konularının açıklık ve içtenlikle tartışılmasında, söylenenler ne olursa ol
sun, farklı görüşlerin, eleştirilerin dile getirilmesinde her zaman için yarar gördük. Dış politi
ka uygulamalarının, demokratik katılım sürecinin çoksesliliği içerisinde değerlendirilmesinden 
güç alıyoruz; çünkü, sağlıklı bir dış politikanın yürütülmesinde Hükümet-Parlamento diyalo
gunun uygulamalara etkinlik kazandırıcı, Hükümete güç verici ve yapılan işleri mükemmelleş-
tirici bir işlevi olduğuna da içtenlikle inanıyoruz. x 

Bu gerçeklerden ve düşüncelerden hareketle, 1993 yılı boyunca da her attığımız adım ve 
aldığımız inisiyatif hakkında, olanaklar ölçüsünde, Yüce Meclisin, zamanında ve açık yürekli
likle bilgilendirilmesine büyük özen gösterdim; fırsat buldukça, önemli konularda, siyasî parti 
liderlerini ziyaret ederek, gelişmeler hakkında, geziler hakkında, politikalar hakkında bilgi sun
maya çalıştım; sözlü ve yazılı sorulara, hiçbirini aksatmamaya çalışarak, Bakanlık olarak, ya
nıt vermeye çalıştım. Sayın milletvekili arkadaşlarımın bugüne değin 6'sı sözlü, 53'ü yazılı toplam 
59 soru önergesini, hiçbirinin gecikmesine meydan vermeden yanıtladım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uluslararası politika bakımından, tarihte benzeri ol
mayan bir zaman kesiti içerisindeyiz. Zaten, konuşan değerli sözcülerin ortaya koyduğu görüş
ler de bunu açıklıkla belirtiyor. Değişim öylesine hızlı, olayların gelişmesi öylesine yoğun ki, 
insanlık, bugüne bakmaktan, şimdiyi yaşamaktan, gelecek için koyduğu ortak hedeflerin ge
reklerini zaman zaman yerine getiremiyor; bu amaçlar doğrultusunda, caydırıcı, düzeltici ya 
da cezalandırıcı irade derleyebilmekte yetersiz kalıyor. Bulunduğumuz zaman kesiti, şimdinin 
ve geleceğin birlikte algılanmasını, olaylara ve gelişmelere, belirli bir stratejik zaman derinli
ğinden bakılmasını zorunlu kılan bir dönemdir. Bu dönemde duygusallığa, günübirlik görün
tülere bakıp kötümserliğe kapılmaya, beklentileri gerçek dışı boyutlara oturtmaya yer yoktur; 
ama, akılcılık ve gerçekçilikle harmanlanmış olması koşuluyla idealizme elbette yer vardır, doğ
ruların, yılmadan usanmadan savunulmalarına gerek vardır. 

Aslında, ilke ve geleneklerine tam ve ödünsüz sahip çıkılmak kaydıyla, Türk dış politikası 
açısından, ayrıcalıklı bir duruma sahibiz. Zira, cumhuriyet diplomasisinin, Akatürkçü mira
sında, her zaman için, günü ve geleceği birlikte ve isabetle algılayabilmenin, akılcı, gerçekçi 
ve ciddî birikimine sahibiz. 

Bu değerlendirmenin, dış politikanın yayıldığı çok geniş alanlar ve konular yelpazesi ge
nelinde neleri kapsadığını, hangi hedefler doğrultusunda neleri yapmaya çalıştığımız, görüş
melere başlarken dağıttığım bilgi notunda sunmaya çalıştım. Zaman olmadığı için, o ayrıntıla
ra girme olanağım yok. 

Ancak, Sayın milletvekilleri, uluslararası ilişkilerin dokusu, yer yer savaş yangınları, in
sanlık dramları ve yer yer de umut verici adımlar ve atılımlarla yenileniş sürecini devam ettir
mektedir. Bu değişimin çok yönlü etki ve yansımaları dünyanın tüm yörelerinde, ancak en yo
ğun biçimiyle ülkemizin kavşağında yer aldığı bölgelerde ve Türkiye'nin çevresinde hissedil
mektedir. Soğuk savaş ertesinde, kalıcı ve hakça dengelere dayalı bir barış ortamı henüz kuru
lamamıştır. Birçok defa belirttiğim gibi -Sayın tnan da belirtti- yeni dünya düzeni diye bekle
nen umut, yeni dünya düzensizliğine, kargaşasına dönüşmüştür. 
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Uluslararası örgütler, kendilerini, yeni karşılaşılan sorunları çözebilecek yapıya göre dü-
zenleyememişlerdir. Uluslararası yapılar ve süreçler, dünya genelinde ve özellikle bölgesel dü
zeylerde, barış ve istikran sağlayabilme açısından, 1990'lı yıllara hazırlıksız yakalanmışlardır. 
Çözüm, öncelikle uluslararası ve bölgesel kuruluşların, günün, güvenlik ve işbirliği gereksin
melerini karşılayabilecek biçim ve nitelikte, yeniden yapılanmalarının hızla tamamlanmasını 
zorunlu kılmaktadır. Zira, yaşamakta olduğumuz tarihsel dönemin ve dünyamızın geleceği
nin, diğer tüm çağlarla karşılaştırıldığında, büyük bir ayırıcı özelliği, temel bir farklılığı var
dır. Bunlara kısaca değinmek istiyorum. 

Artık, gerek uluslararası ölçekte gerek bölgesel düzeylerde, şu ya da bu ülkenin, velevki 
süper güç de olsa, herhangi büyük bir bunalım ya da sorunu tek başına çözebilmesi mümkün 
değildir. 2000'li yıllara gidilirken, bölgeselleşme olgusunun ivme kazanmasının temel nedenle
rinden birini de bu noktada görmek gerekir. Böyle bir dönemde, ulusal çıkarların gereğince 
kollanması, onların dinamik, kalıcı uyumlar içerisinde yeni ve büyük uzlaşılar ile dayanışma
ların temelleri atılarak, yalnızca güncel çevreye bakılarak değil, uzun vadelerin ufkunda kavra
nıp algılanması gerekmektedir. Türk diplomasisi, bu yaklaşım içerisinde ve ulusal coğrafyası
nın gerektirdiği politikaları yaşama aktarmaktadır. 

Soğuk savaş ertesinde, Türkiye'nin etkin ve başarılı oyuncu olarak yer aldığı siyasal sah
nenin boyutları büyümüş ve genişlemiştir. Türkiye, kavşağında bulunduğu bölgelerin siyasal 
ve ekonomik potansiyelini harekete geçirmenin tarihsel sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu sorum
luluklarımız, yurtta sulh, cihanda sulh felsefesi içinde sahiplenilmiştir. Yurtta sulh denildiğin
de, bunun içerisinde, cihanda sulha katkıda bulunabilmek için, ulusal ölçekte güçlü olabilme
nin anahtarı saklıdır. Türkiye'nin potansiyel ağırlığının, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde his-
settirilebilmesi, toplumsal, ekonomik, etnik, her alanda kendisiyle barışık ve bütünleşmiş bir 
Türkiye gerektirmektedir. 1993'te, Türk diplomasisi, yurtta sulhe yönelik en büyük tehdidin, 
terörizm belasının, uluslararası ölçekte kınanması, dış desteklerden olabildiğince soyutlanma
sı ve yasaklanıp, kovuşturulması bağlamında tarihsel başarılar sağlamıştır. Bu başarılar, cihanda 
sulhe, Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Körfez, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'de sağla
dığımız katkılarla pekiştirilmiştir. Cumhuriyet diplomasisi, mümkün olanın azamisini en et
kin biçimde gerçekleştirerek, kışkırtmalara kapılmayarak ve maceracılığa sapmayarak, Türki
ye'nin gücünü, kararlılık ve caydırıcılığını tam anlamıyla yansıtmıştır. 

Kavşağında bulunduğumuz bölgelerde barış, istikrar ve işbirliği odağı olarak saygınlığı pe
kiştiren Türkiye, bundan da aldığı güçle, ittifak ve bütünleşme ilişkileri içinde bulunduğu dün
ya ile bağlarını daha eşitçi ve karşılıklı yarar dengelerini daha sağlam çerçevelere oturtabilmek
te büyük mesafeler almıştır. 

Sayın milletvekilleri, dış politika alanında önem ve öncelik verdiğimiz diğer tüm ilke ve 
amaçların önünde ve üzerinde, her zaman, Türkiye'nin öz ve sürekli çıkarlarının geldiğinin 
bilincinde olduk ve bilincinde olmaya devam edeceğiz. O nedenle, bazı arkadaşlarımızın çok 
haksız bir biçimde iddia ettikleri gibi, başkasına uyumlu, başkasına destekli dış politika söz 
konusu değildir. Türkiye, her zaman, kendi öz çıkarlarını, kendi yararlarını, herşeyin ve herke
sin önünde tutmuştur, tutmaya da devam edecektir. 

Bu çerçevede, Türk dış politikası, gerçekleşmesi olasılığı kuşkulu, öz ve sürekli çıkarları
mızı hesapsız risklerle gölgeleyebilecek hayallere göre değil, ulusal çıkarların akılcı ve gerçekçi 
çerçevelerde tanımlanıp, kollanması suretiyle yürütülmek durumundadır. Elbette ki, gerekti
ğinde hesaplı risklere de yer vardır; ama, Türkiye, ulusal çıkarlarını ve ülkesini her şeyin önün
de tutmak durumundadır. ; 
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Türkiye'nin öz ve sürekli çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı herhangi bir konu, alan, sorun 
ya da bunalım var mıdır ki, akılcılık ve gerçekçilik kıstaslarına vurulduğunda, bunlarda Türki
ye'nin yararlan, mümkün olanın azamisi gerçekleştirilerek korunup, kollanmamış ya da daha 
ileriye götürülememiş olsun? Bunun yanıtı elbette ki, hayırdır. 

Dostluk ve dayanışma gereği bizden beklenenlerin sınırı, Türkiye'nin öz çıkarlarının, gü
venliğinin ve uzun erimli esenliğinin çerçevesini aşmamalıdır. Türkiye, dostlarının, tüm barış 
sever ülkelerin yardımcısı, destekleyicisi ve diplomatik kalkanıdır, caydırıcılık güvencesidir. Türki
ye'den beklenecek özverilerin kesin bir sınırı olmalıdır. Bu sınırın ötesinde Türkiye'den bir şey 
beklenmemelidir. 

Bugün, gerek dünya ölçeğinde, gerek Türkiye'nin kavşağında bulunduğu bölgelerde, hiç
bir ülkenin tek başına çözebileceği hiçbir uluslararası sorun ya da bunalım mevcut değildir. 
Bir sorunun ya da bunalımın çözümüne, bir bölgenin barış ve istikrara kavuşturulmasına, sal
dırganlıkların önlenmesi için ortak tavır ve ortak eylemlerin oluşturulmasına katkıda bulun
mak başka, 21 inci Yüzyılın eşiğindeki dünyanın özel koşullarında tüm olumsuzlukların, bu
nalımların, çatışmaların tek bir ülke tarafından ortadan kaldırılabileceğini düşlemek bir başka 
şeydir. 

Diğer bir deyimle, halen sürüncemede bulunan ve çözülemeyen bunalımlar, Türk dış poli
tikasının, bunlara, ülkemizin gücünü gereken etkinlikle yansıtamamış olmasından değil, ulus
lararası toplumun, kendi payına düşen katkıları Türkiye'nin gücüne ekleyememiş bulunması 
nedeniyle gündemdeki yerlerini korumaktadır. Dolayısıyla, dış politikamızın uygulanışındaki 
etkinlik ve başarı çizgisini yadsımak, yalnız ve ancak uluslararası toplumun bu aşamadaki ac
zinden kaynaklanan görüntülerin faturasını Türkiye'ye çıkarmakla mümkündür. Bazı sözcü
ler bunu yapmaya çalıştılar; özellikle Sayın Kâmran tnan. 

Ülkelerin, uluslararası toplumun ve örgütlerin yetersizliğinin, belki de isteksizliğinin, ba-
zan çifte standart uygulamalarının faturasını Türkiye'ye çıkarmaya çalışmak haksızlıktır, bü
yük yanılgıdır. Bir ülkenin uluslararası süreçte payı hangi orandadır; bunun yanıtı ancak dip
lomatik uygulamaların somut göstergelerine bakılarak bulunabilir. 

Söz konusu göstergelerden başhcası, diplomasinin temel yöntemi olan görüşme ve temas
ların sıklık ve yoğunluk derecesidir. Ülkemizin, uluslararası ve bölgesel diplomatik trafiğin önemli 
merkezlerinden biri olarak konumunu güçlendirmesi, rastlantı bir gelişme değildir, rastlantı 
bir görüntü değildir. 

Sayın milletvekilleri, bugün; yani 20 Aralık itibarıyla geçen 12 aya topluca baktığımızda 
şunları görmekteyiz: 

Türk diplomasisi, PKK terörizminin dış âlemde soyutlanmasını ve mahkûm edilmesini sağ
lamıştır, buna katkı yapmıştır. Bazı arkadaşlarımız bunu bile söylemekten çekinmişlerdir. 

Bosna-Hersek halkıyla tam bir dayanışmanın tüm gerekleri yerine getirilmiş, konunun ge
rektirdiği her şey yapılmıştır. Sayın tnan ise, "Balkanlarda ricata uğradık" diyor. 

Sayın tnan, ben sizin ne zaman Balkanlarda olduğunuzu hatırlamıyorum. Yani, sizin or
dunuz orada mıydı ya da İktidarınız döneminde Balkanları fethetmiş miydiniz ki, "Balkanlar
da ricata uğradık" diyorsunuz; ben öyle bir şey hatırlamıyorum!.. 

Konunun uluslararası gündemden uzaklaştırılması önlenmiş; saldırgan, sürekli bir biçim
de ayıbının utanckıyla yüzyüze tutulmuş, olası bir barışın koşullarının iyileştirilmesi için her 
türlü çaba harcanmıştır. 
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Aslında, Türldye'nin yaptıklarını, bazı arkadaşlarımız değerlendirirken, zahmet edip Bosna-
Hersek'in devlet adamlarına, tzzetbegoviç'e, Başbakanına, bakanlarına sorsalar, onların, ge
rek bütün dünyada, gerekse bütün uluslararası görüşmelerde yaptıklarını, Türkiye için söyle
diklerini dinleselerdi çok daha iyi olurdu. Zannediyorum, Sayın inan, Le Monde, Le Figaro 
okumanın yanında, biraz da onlarla konuşsa, onların söylediklerini dinlese, daha yararlı ve 
daha insaflı olurdu. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Siz okuyor musunuz onları? 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — O ziyaretlere bizi sokuyor musunuz?.. Kaçırıyorsunuz bizden. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETtN (Devamla) — Efendim, gidebilirsiniz oraya isti

yorsanız, her yerde görüşebilirsiniz; ben iki defa gittim. 
Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; Türkiye'yi gerek eski Yugoslavya genelinde, gerek 

Balkanlar ölçeğinde dostane girişimleri en çok aranan, işbirliği ortağı olarak en çok güvenilen 
ve sayılan ülkemizi, bu bölgeden soyutlamaya kalkışanların, kendilerinin soyutlama durumunda 
bırakıldıktan bir konum sağlanmıştır. 

Kafkasya'da Ermeni saldırganlığı ve maceracılığı, kanlı meyvelerini uluslararası hukuk kap
samında meşrulaştırma olanağından yoksun bırakılmış, kınanmış ve mahkûm edilmiştir. Er
meni güçler, Azerbaycan topraklarında kalabileceklerini sanıyorlarsa, kesinlikle aldanmakta
dırlar. Dünyanın, Kafkas sorunlarının tek yanlı ve keyfi müdahale politikalarıyla çözümlen
mesi eğilimlerine karşı ortak tavır sergilemesi güvenceye alınmıştır. 

AKKA'nın bütünlüğünün korunması gereğinin uygulanmasına ilişkin yükümlülüklere mut
laka uyulması zorunluğunun benimsenmesi ortaya konmuş, bu tutum, bizim de çabalarımız 
sonucu, son NATO toplantısı bildirisinde de ifadesini bulmuştur. 

Ekonomik işbirliği örgütü; yani ECO'ya 1992'de kazandırılan genişletilmiş yapı ve asker
lik, son İstanbul Zirvesi kararlarıyla, yeni ve somut atılımlar, gerçekleştirilme aşamasına ulaş
mıştır. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin bütün kurumları oluşturulmuş bir noktaya gelinmiştir 
ve önümüzdeki dönemde bunun somut sonuçları alınmaya başlanacaktır. 

Irak'taki gelişmeler: Bir yandan, Bağdat yönetiminin Güvenlik Konseyine uyması sağlan
maya çalışılırken, bir yandan da, Türkiye, sürekli bir biçimde bunu dünyanın gündemine getir
miştir, Ambargonun ülkemiz bakımından yol açtığı zararların hafifletilip giderilmesi amacına 
dönük etkin inisiyatifler alınmış, girişimler yoğunlaştırılmıştır. 

Terörizmle mücadele konusunda komşularımızla kararlı bir politika izlenmiştir. Gerek iran'
la, gerek Suriye ile olan ilişkilerimizde, bu konu çok açıklıkla ortaya konmuş ve Türkiye'nin 
hiçbir şekilde, komşularından, dolaylı ya da doğrudan kendisine yönelik bir terör hareketine 
izin vermeyeceği; terörizmi hiçbir konu ile karşı karşıya getirip tartışmayacağı, bunu gündeme 
dahi getirmeyeceği açıkça söylenmiştir. 

Orta Asya kardeş cumhuriyetleriyle ilişkilerimizde, coşku ve altyapıyı oluşturma aşama
sından, somut, çok yönlü ve süreğen işbirliği aşamasına geçilmesi sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, her konuda biraz insaf edilmesi gerekir: Bugün, sadece özel sektö
rümüzün Orta Asya Cumhuriyetlerinde yüklendiği iş hacmi 2,8 milyar dolardır. Türkiye'nin 
sadece Azerbaycan'a yaptığı insanî yardımın miktarı 50 milyon dolardır. Bazı arkadaşlarımız 
öyle bir görüş belirtiyorlar ki!., özellikle büyük deneyime sahip olan Sayın tnan'ın bunu 
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yapmaması gerekir. "Kafkasya bizimdi, Orta Asya bizimdi, Balkanlar bizimdi; altın tepesi içinde 
sunuldu" dediler. Ne zaman bizimdi Sayın İnan? Yani, Kafkasya, Azerbaycan, Ermenistan ve 
Gürcistan ne zaman Türkiye'nin malı oldu, size sunuldu da, siz onları Rusya'ya geri verdiniz? 
Ya da ne zaman, Balkanlar Türkiye'nin olduda geri verdiniz?.. 

Bunun altında bir başka felsefe var. Bu felsefenin gerisinde, onların birer bağımsız ülke 
olduğunu, bunların egemen birer ülke olduğunu, kendi kararlarını kendilerinin vermesi gerek
tiği de bir tarafa itiliyor ve sanki, bunların, Türkiye'nin hâkimiyetinde olduğu, Türkiye'nin, 
bunları, istediği gibi alıp verebileceği bir mal gibi görmeye başlama politikası veya felsefesi de 
yatıyor ki, buna katılmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunları yaparken, değerli sözcülerin değindiği gibi, gerçek
ten, Bakanlık çok güç koşullarda bunları yürütmektedir; çok küçük bir bakanlık örgütüyle 
yürütmektedir. Merkezde 306, dışarıda 453 meslek memuru görev yapmaktadır. 

Sayın Cem değindi, gerçekten, bu Bakanlığın böyle bir yükü taşıması mümkün değildir. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Bakan, siz Hükümetsiniz; siz çaresiniz... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETİN (Devamla) — Şu soru sorulabilir, "peki, neden 

artıramıyorsunuz?.." Hükümete geldiğimizden bu yana.her yıl iki sınav yapıyoruz -belki Hü
kümet üyesi olarak bunu söylemem doğru olmayabilir ama- tüm çabalarımıza rağmen, Parla
mentoda arkadaşlarımızın desteğine rağmen, bugünkü ücret sistemiyle, bugünkü maaşla, Dı
şişleri Bakanlığına eleman bulmak olanaksız, mümkün değil. Yani, alacağı ücretle bir ev kirası 
dahi veremeyen insanları; bir dili bilen, belirli sınavlardan geçen insanları, Dışişleri Bakanlığı
na almak çok güçtür. Bu kadar büyük çabalara rağmen, maalesef çok fazla eleman alınamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben bunu Plan ve Bütçe Komisyonunda da söyledim; diğer bakan
lıkların düzeyine getirilmesi yeterli olabilecektir. Bu konuda gösterdiğimiz tüm çabalara rağ
men, Dışişleri Bakanlığı, çok düşük maaşlarla ve çok büyük özveriyle, bu çalışmaları 
-gerektiğinde şehit yererek- yurtseverlik aşkıyla yürütmeye çalışmaktadır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Siz Hükümetsiniz, Sayın Bakan... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ben söyledim değerli arkadaşla

rım, ben, Hükümet olarak ve Bakan olarak gerekli şeyi söylüyorum; ama, bazen Hükümet 
içinde de bazı şeyleri aşamadığımız oluyor; bunu ben açıklıkla söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önemli gördüğüm bir iki konuda -eleştirilere geçmeden önce- poli
tikamızı açıklıkla ortaya koymak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, Yunanistan'la olan ilişkilerdir. 

Değerli milletvekilleri, Batı komşumuz Yunanistan'la ilişkilerimiz, Türkiye'nin geleneksel 
barışçı dış politikasında, öteden beri özenle ve tutarlı biçimde uygulandığı başlıca alanlardan 
biri olmuştur. Türkiye, Yunanistan ile olan ilişkilerinde geriye değil,, hep ileriye bakmaya çalış
mıştır. 

İki ülke arasındaki sorunları, komşuluğun doğal sonucu olarak kabul etmiştir. Bu sorun
ların, iyi niyetle ve barışçı yöntemlerle üstesinden gelinmesi ve Türkiye ile Yunanistan arasında 
karşılıklı yarar ve saygı esasına dayalı, iyi komşuluk ilişkileri kurulması yolunda mümkün olan 
her çaba gösterilmiştir. Türkiye'nin barışçı yaklaşımları, Yunanistan'dan karşılık gördüğü za
man, iki ülke arasındaki dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği dönemi yaşanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, işte bu tarihsel gerçeği dikkate alan Hükümetimiz, Türk-Yunan iliş
kilerinin 1950'li yıllardan başlayarak, içine girdiği talihsiz duruma karşın, iki ülke arasında uyuş
mazlık ve gerginliğin bir yazgı olduğu biçimindeki bir anlayışı hiçbir zaman benimsememiştir. 
Türkiye, kendisini, Yunanistan ile dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine götürecek her yolu dene
meye ve her fırsatı ortaya koymaya hazır olmuştur. 
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Şurayı esefle kaydetmek gerekir ki, Hükümetimizin iyi niyetli ve yapıcı tutum ve yakla
şımları, şimdiye değin, -sadece bizim değil, bütün hükümetlerimizin- Yunanistan'dan gerekli 
ve yeterli karşılığı gördüğü söylenemez. 

Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelen en ılımlı yaklaşımlarda dahi, Türkiye ile ilgili bazı sap
lantıların kutsağı olmaktan kendilerini kurtaramamışlardır. 

Yunanistan'da 10 Ekimde yapılan erken genel seçimlerden sonra, Papandreu başkanlığın
da kurulan Hükümetin, Türkiye ile ilişkileri hakkında benimsediği görüş ve değerlendirmeler 
ve ortaya koymaya başladığı icraat, Türk-Yunan ilişkilerinin yakın geleceği bakımından iyim
ser olmamıza olanak vermemektedir. 

Yunanistan'daki yeni hükümet, 1080'Ii yıllarda olduğu gibi, Türkiye Yunanistan ilişkile
rindeki icraatını doğudan, yani Türkiye'den gelen tehdit kuruntusu üzerine inşa etmiş, iki ülke 
arasında mevcut bulunan ciddî ihtilaf konularını -biri hariç- yok farz eden bir anlayışı benim
semiş ve Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesini ortaya çıkmasında Yunanistan'ın tarihî sorum
luluğu bulunan Kıbrıs sorununun çözülmesi önkoşuluna bağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, yararsızlığı 1980'li yılların deneyimleriyle kanıtlanmış olan bir poli
tikanın 2000'Ii yıllara umutlarla yaklaştığımız zamanımızda, komşumuz tarafından yeniden 
uygulamaya konulmasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Saplantı biçiminde bir Türk düş
manlığı duygusunun ve hayalî Türk tehdidi kavramına dayalı dış politikanın, Yunanistan'ı, Tür
kiye ile ilgili hesap hatalarına ve sonradan pişmanlık duyacakları yeni maceralara sürükleme-
mesini diliyoruz. 

Yunan Hükümetinin mantığına göre, Atatürk'ün, 1919'da, Yunanistan'ın Anadolu'ya yö
nelik olarak başlayan askerî harekâtını, 1922'de kesin biçimde hezimete uğratması ve böylece 
Yunan yayılmacılığını Misakımillî sınırlarımızda durdurması, Yunanistan'ı büyük bir tehdide 
maruz bırakmıştır. Türkiye, ayrıca Enosis siyasetine karşı çıkmak ve 1974 yılında Kıbrıs'ı ilhak 
girişimine engel olmak suretiyle bütün Elen dünyasını tehdit etmiştir. Yine Yunan Hükümeti
nin anlayışına göre, Türkiye'nin Ege'de Yunan oldubittileri karşısında hareketsiz kalmayacağı
nı kararlılıkla beyan etmesi, Ege adalarının, anlaşmalara göre silahsız bulunması gereğini anım
satması ve Batı Trakya'daki soydaşlarımızın anlaşmalarla belirmiş olan haklarına Yunan Hü
kümetinin saygı göstermesini istemesi, Türk tehdidini oluşturan diğer unsurlar olmaktadır. 

Bu yanlış mantığın, kendisini maceralara sürükleyebileceğini, Yunan Hükümetinin fazla ' 
gecikmeden algılamasını diliyoruz, tki ülke halklarının ve bölge yarışının yararına olarak, bu
nu bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Türkiye'nin düşmanı benim dostumdur" şeklinde
ki yanlış zihniyetle, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik hareketleri desteklemenin de, Türkiye 
Cumhuriyetine zarar vermekten çok, çağımızda, Yunanistan'ın kendisine ciddî bir külfet oluş
turacağını Yunan Hükümetinin er geç anlayacağını umuyorum. 

Türkiye Cumhuriyetine yönelik husumet politikası ve bu politikanın sonucu olan oldubit
tiler karşısında Türkiye'nin tepkisi hakkında hesap hatası yapmamasını, hayallere kapılmama-
sını, Yunan Hükümetine tavsiye ederiz. Zira, Büyük Atatürk'ün dediği gibi, hayali dış siyaset 
peşinde koşanlar, dayanak noktalarını kendiliğinden kaybederler. 

Yunanistan ile ilişkilerimiz, iki ülke bakımından olduğu kadar, Balkanlar ve Avrupa bo
yutlarında da önem taşımaktadır, tki ülkenin bölgede oynayabileceği önemli roller vardır. Tür
kiye'nin bu anlayışına, Yunanistan tarafından gerektiği şekilde karşılık verileceğini ümit edi
yor ve bekliyoruz. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlar mısınız efendim? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Biz, Yunanistan ile ilişkilerimizi çeşitli alanlarda daha ileri götürmek için siyasî iradeye 

sahibiz, diyaloga açığız. Komşumuzun da sağduyulu ve gerçekçi bir politika izlemesi içten di
leğimizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine çok konuşulduğu için birkaç söz de Kıbrıs ko
nusunda söylemek istiyorum. Hükümetimizin Kıbrıs konusundaki görüşlerini bir kere daha 
açıklıkla belirtmek istiyorum. Çünkü yine, özellikle Sayın Inan'a, gerçekten çok değerli dostu
ma yakıştıramadığım "Denktaş yalnız bırakıldı, o yalnız gitti, orası gitti...' şeklinde, hiç olma
yan, birkaç defa söylenmiş olmasına rağmen, sürekli dile getirdiği bazı konular da olduğu için, 
bunu bir kere daha belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye 30 yıldır, Kıbrıs'ta insan haklan davasının en kutsal ve so
mut örneklerinden birini savunmaktadır. Türkiye'nin Kıbrıs'ta uygulayageldiği politika, barış
çı olduğu kadar, kararlı ve tutarlı olan dış politikamızın en somut niteliklerini taşımaktadır. 
Türkiye'nin değişmez amacı, Kıbrıs'taki ırk, din, dil ve kültür bakımından farklı iki halkın 
barış, huzur, refah, eşitlik, güvenlik ve işbirliği içinde yaşayacakları koşulların kalıcı biçimde 
yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Ortaya çıkacak böyle bir düzenin koruyuculuğunu yap
mak, bizim için tarihî ve ahdî bir görevdir. 

Hükümetimiz, tüm Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri gibi, Kıbrıs'a ve Kıbrıs Türk Hal
kına karşı bütün görev ve sorululuklarının bilinci içinde hareket etmeye devam edecektir. Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterinin, iyi niyet görevi çerçevesinde, soruna toplumlararası görüş
melerle çözüm arama çabalarına daima destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bitirir misiniz efendim? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bu nedenle geçen haziran ve ka

sım aylarında New York'ta yapılan görüşmelere Türkiye destek olmaya çalıştı; ama, Türkiye, 
her zaman söylediği gibi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu çabalarını güven artırıcı 
önlemlere dönüştürmesine de Türkiye ilke olarak destek verdi. 

Şimdi, Sayın İnan, yine, "Maraş gitti, gidiyor..." diyor. Maraş gitmedi; ama, eğer Maraş 
sizin idiyse Sayın İnan, siz Hükümette uzun süre kaldınız, 1974'ten bu yana Maraş'ı niçin kul
lanmadınız? Maraş niçin boş? Eğer bu kadar önem veriyor idiyseniz, Maraş'ı, Türkiye'nin ve
ya Kuzey Kıbrıs'ın bir parçası olarak görüyor idiyseniz, Maraş konusunda Hükümetteyken ni
çin gerekli önlemleri almadınız? Kaldı ki, Maraş konusunda, sizin Hükümetiniz zamanında, 
daha önceki Hükümetler zamanında da 9 defa Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, ya da 
ilgililere, Maraş'ın, belirli ilkeler çerçevesinde oturulmaya, ya da yerleşime açılacağı söylenmiş
tir. Şimdi, Türk Hükümetinin söylediği şudur: "Bu konuda kararı verecek olan Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetidir, iki toplumdur. Türkiye, ilke olarak buna destek vermeye devam etme 
politikasını sürdürecektir." 

Sayın milletvekilleri, son zamanlarda, Kıbrıs Rumları, iki tarafın, Genel Sekreterin iyi ni
yet misyonu doğruldusunda görüşmeler yoluyla yaptığı bu çalışmaları bir tarafa bırakarak, so
runu, uluslararası düzeye çıkarmaya çalışmaktadır; Batı Avrupa Birliğine getirmeye çalışmak
tadır; başka yerlere götürmeye çalışmaktadır. Türkiye olarak kesinlikle... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, biz, sizi, toplantınıza yetiştirelim diye gayret ediyoruz Genel 

Kurul olarak. Rica ediyorunı, toparlar mısınız? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda tekrar şunu belirtmek istiyorum: 12 Aralıkta Kıb

rıs'ta demokratik bir seçim yapılmıştır. Yine Sayın Inan'ın zannediyorum unuttuğu bir konu 
var; seçimden önce Sayın Denktaş'ın içinde bulunduğu sıkıntıyı görmezlikten geliyorlar. Se
çimlerin ve seçimden sonraki tablonun, Sayın Denktaş'ı sıkıntıya soktuğu şeklinde bir yanlış 
ifade kullandılar. Sayın Denktaş, seçimlerden önceki dönemde, çalışma ortamı bulamadığını 
ve seçimlerin gerekli olduğunu en çok söyleyen kendisidir. Bunu da Sayın İnan, getirip, bizim 
Hükümetin sorumluluğu altına soktu. 

Sayın Başkan, izin verirseniz birkaç cümleyle bitiriyorum. 
Sayın Soysal, gerçekten çok yararlandığım görüşler ileri sürdüler. Tabiî, ileri sürülen bazı 

eksiklikler, aslında... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, 5 dakika içinde bi

tiriyorum. 
BAŞKAN — Aman efendim, 5 dakikamız yok. Zaten sizin de süreniz yok efendim. Top

lantıya yetişmeniz lazım ya Sayın Bakan... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Toplantı saat 15.00'te Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Keşke öyle söyleseydiniz, biz genel kurulu bekletmezdik. 
Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Soysal'in çok haklı olarak 

değindiği araştırmalar konusunda, Hükümet gerçekten büyük adım atmıştır. İki üniversitemizce 
Balkanlar ve Kafkasya konusunda araştırma projeleri hazırlanmıştır, bunun anlaşmalarını ya
kında imzalayacağız. 

Yine, Bakanlığın teşkilat yasa tasarısı geldiğinde, Bakanlık içinde bir stratejik araştırma
lar kurumu oluşturarak, üniversite-Bakanlık arası diyalogu en üst düzeye çıkarma konusunda 
önemli adımlar atmış olacağız. Bunları önümüzdeki dönemde daha da geliştirerek yapacağız. 

Sayın Cem, gerçekten yararlandığım bir konuşma yaptılar. "Zaman zaman dışımızdaki 
güçlerle endeksli politikaya tabiî katılmak mümkün değil. 

Çekiç Güç, eğer Hükümet karar verirse Meclise gelecek. Yalnız, Çekiç Güç konusunda 
bir yanlışlığın altını çizmek istiyorum: Kuzey Irak, Çekiç Güç'ün nedeni değil. Büyük yanlışlık 
orada. Yani Çekiç Güç olmadan da Kuzey Irak vardı. Kuzey Irak Çekiç Güç'ten dolayı oluş
madı. Körfez Savaşından sonra Kuzey Irak oluştu. Yani, Çekiç Güç kalktığı zaman Kuzey Irak 
sorunu çözülmez. Kuzey Irak sorunu başka bir olay. O nedenle sanıyorum buradaki yanlışlık, 
Çekiç Güç'le Kuzey Irak'ın birbirine bağlanması. Yani, "Çekiç Güç olmadığı zaman Kuzey 
Irak yok" görüşü. Kuzey Irak var. Çekiç Güç olsa da var, olmasa da var. O ayrı bir olaydır, 
Çekiç Güç ayrı bir olaydır. Konu, Hükümet kararından sonra, Yüce Meclise geldiğinde bunla
rı daha çok konuşma olanağını bulacağımızı sanıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Rusya konusunda, Türkiye, hiçbir şekilde, Dışişleri Bakanlığı ola
rak, Hükümet olarak yanlışlık yapmadı. Bu konuda, Rusya'daki gelişmeleri, dünyadaki ülke
lere, başından beri, en açık biçimde, olabilecekleri de tahmin ederek söyleyen ülke Türkiye ol
muştur. Bunun tutanakları, bunun belgeleri devletin arşivlerindedir. En üst düzeyde söylen
miştir, dile getirilmiştir; ama, Rusya bizim komşumuz. Rusya ile aynı bölgeyi paylaşıyoruz. 
Rusya'da barış ve istikrarın ; hem ilişkilerimiz bakımından, hem bölge bakımından, hem de 
dünya bakımından çok önemli olduğuna inanıyor, Rusya'da barış, istikrar ve reformların de
vam etmesinin önemini açıklıkla ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu konuda, hiçbir şekilde Türki
ye'nin bir yanlış değerlendirmesi olmamıştır ve hiçbir zaman da "1991'de her şey bitti" gibi 
bir düşünceye kapılmamıştır. 

Sayın Şener, Talabani ve Barzani'ye yerilen kırmızı pasaportlara değindi. Değerli arka
daşlarım, Talabani'ye hiçbir dönemde kırmızı pasaport verilmemiştir. 

Barzani'ye geçmiş zamanda, ikişer defa, birer aylık verilmiştir, o da geri alınmıştır. Şu 
anda, hiç kimsede, Türkiye'nin kırmızı pasaportu yoktur. Bunu bir kere daha açıklıkla belirt
mek istiyorum. 

Sayın inan,. "Avrupa'da, Avrupa Birliği ile tam üyelik konusunda Türkiye konuşulmuyor" 
diyor. Tam üyelik konusu söyleniyor; ama, şunu söylemeye çalışıyorum: Türkiye, kendi ekono
mik toplumsal ve siyasal gücüyle büyük bir devlettir. Biz Avrupa Topluluğunun eteğine yapışa
rak, her gün yalvararak bizi alın şeklinde bir politika peşinde değiliz; ama, Türkiye, hedef ola
rak, Avrupa Birliğinin tam üyesi olmak istiyor, tam üye olduğu zaman, bunun, Türkiye'ye ve 
topluluğa katacağı büyük değerler olduğuna inanıyoruz ve politikamızı da bu yönde götürüyoruz. 

Gümrük birliği elbetteki önemlidir; "Gümrük birliği, Türkiye'yi tam üyeliğe götürür" di
ye bir ifade kullanmadık, öyle bir politikamız da yok; ama, önemli bir adımdır. Elbette ki, 
gümrük birliğinin bazı riskleri vardır; rekabete açtığınız zaman, bazı sanayilerin bundan yarar 
sağlamaları, bazılarının zarar etmeleri doğaldır. Bu konunun önlemleri de yine kendi içinde 
vardır; hassas sektörlerin ortaya konulması gerekir ve biz, gümrük birliğinin ekonomimize de, 
Avrupa ile olan ilişkilerimize de büyük katkı yapacağına inanıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, son cümlenizi ifade buyurur musunuz efendim... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Tamam efendim. 
Sayın İnan, "AGİK toplantısına niye gidildi?" der gibi bir ifade kullandılar. Değerli arka

daşlarım, uluslararası kuruluşlar böyledir. Peki, AGİK böyle; AGtK'ten çıkalım da, Birleşmiş 
Milletler bundan farklı mı, NATO farklı mı Sayın İnan? T&ni, işte, "bu kuruluşlar istediğimizi 
yapmıyor, Türkiye bunlara niçin önem veriyor?" Türkiye bunlara önem vermiyor, Türkiye bu 
kuruluşların üyesi ve bu kuruluşlara, Türkiye bizim zamanımızda üye olmadı, sizin zamanı
nızda da Türkiye üye idi. Üye olduğu bir kurulun toplantısına katılmak, orada katkı yapmak, 
Sayın İnan tarafından niçin küçürhseniyor, onu anlayamadım. "Avrupa Birliğine gitmeyelim, 
Birleşmiş Milletler bir şey yapmıyor, niçin gidiyoruz. AGİK bir şey yapmıyor, niçin önem veri
yoruz..." NATO da bir şey yapmıyor. Bütün uluslararası kuruluşların, bugün yeni dünya düze
ni ile karşılaşması bakımından büyük bir atalet içinde oldukları, büyük bir yanılgı içinde ol
duklarını söylemek başka şey, "Türkiye bunlara başkasından daha çok önem veriyor" demek 
başka şey. öyle bir şey söz konusu değil. Türkiye, bu kurumların üyesi ve Türkiye, gerçekleri, 
doğruları bu toplantılara katılarak söylemeye çalışıyor. Her seferinde "sadece Türkiye önem 
veriyor" ifadesi nereden çıktı? Öyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'nin bu toplantılara katıl
ması, Türkiye'nin önem vermesi veya vermemesi anlamında değildir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış politikanın tüm yönlerine arkadaşlar değindiler; 
ama, zamanın kısıtlı olması nedeniyle hepsine ayrıntılı biçimde değinme olanağım yok. Dağı
tılan notlarda bunları tümüyle ortaya koymaya çalıştım. 

Bu vesileyle, Türk dış politikasının yürütülmesine katkıda bulunurken yaşamlarını yitiren 
ve geçen haftalarda buna yenisi eklenen Dışişleri mensubu şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, 
minnetle anıyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Kişisel söz talebinde bulunan ve lehinde olmak üzere, Çorum Milletvekili Sayın Muhar

rem Şemsek; buyurun. . , 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de

ğerli üyeleri; Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzda
yım, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, dış politika konularında klasik değerlendirme ve yaklaşımların dı
şında, yeni ve gerçekçi yaklaşım ve değerlendirmelere zaruret olan bir dönemden geçmekteyiz. 
Dünyamızda bilhassa 1989 yılından sonra baş döndürücü hızla gelişme ve değişmeler yaşan
maya başlamıştır. İkinci Dünya Harbi sonunda, kuvveti elinde bulunduran ülkelerin, hak ve 
adaleti esas almak yerine, "kuvvet kimde ise haklı odur" anlayışı ile, dünyada kurulmuş olan 
jeostratejik denge artık bozulmuştur. Dünyaya yeni sınırlar, yeni haritalar çizilmeye başlanmış 
ve yeni bağımsız devletler ortaya çıkmıştır. Bugün, geçmişteki iki kutuplu dünyamız, yerini tek 
kutupluluğa bırakmıştır. Varşova Paktı dağılmış, NATO'nun amacı, yarlığı, hedef ve görev alan
ları tartışılır hale gelmiş; dünyamız, şimdilik Amerika Birleşik Devletlerinin öncülüğünü yap
tığı ve henüz ne olacağı da belli olmayan yeni dünya düzeni, belki de düzensizliğiyle şekillendi
rilmeye çalışılmaktadır. Dünyamızda, artık, Doğu-Batı ifadeleri yanında, Kuzey-Güney ifade
leri de kullanılmaya başlanmıştır. 

Türk dış politikası, tarihinde belki ilk defa, Türkiye'yi direkt ilgilendiren çok sayıda kar
maşık problem ve konuyla aynı anda beraber ilgilenmek gibi ciddî bir durumla karşı karşıya 
gelmiştir. Bugün, dünyanın birçok yerinde, ülkemizi çok yakından ilgilendiren olaylar olmak
ta, çözümü gereken problemler yaşanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bugün, ciddî bir dış tehditle karşı karşıya bulunmaktadır. 
Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili niyet ve çalışmaları, Sovyet yayılmacılığı, Bosna-Hersek, Kaf
kasya, Orta Asya, Ortadoğu, tran-Irak-Türkiye üçgeninde tasarlanan ve uygulamaya konan ge
lişmeler, Kıbrıs ve Ege adalarında ve Bazı Trakya'daki gelişmeler ve Türkiye'nin uluslararası 
kuruluşlarda çektiği sıkıntılar gibi birçok dev meseleler, Türkiye'nin tehdit altında olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Yunanistan'ın yeni iktidarının ortaya koyduğu tutum, Kıbrıs'ın Yunan savunma alanı içi
ne alınması, kıta sahanlığı, FIR hattı ve bunun gibibirçok konulardaki politikaları, Türkiye'
nin, açık bir Yunan tehdidi altında olduğunu göstermektedir. Türkiye, bu tehdide karşı ülke 
menfaatlarını korumak için her türlü tedbiri almak ve hazırlığı yapmak durumundadır. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimizde de bugün durum iç açıcı değil
dir. Avrupa Topluluğunda özel statülü, BAB'ta özel statülü bir Türkiye planlanmıştır. Sonuçta 
da, Avrupa devletlerinin ne içinde, ne de dışında bırakılmış, sadece kıyısında tutulan bir Türki
ye ortaya çıkarılmıştır. Türkiye'nin, Batı Avrupa Birliğinde oy hakkı bile olmayan, sembolik 
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ortak üyelik statüsünün kabullenilmesi doğru değildir. Bu durum, millî gururumuzu incitici 
bir durumdur. BAB'a alınmayışımız ve önemi her geçen gün azalan NATO'nun savunmadaki 
zaafının ortaya koyduğu gelişmeler karşısında, Türkiye'nin alternatif savunma bölgeleri ve kuv
vetlere yönelmesinden tabiî bir durum olmamalıdır. Bu konuda da, Türkiye, bağımsız millî po
litikasını geliştirmeye gayretj etmek durumundadır. 

Dış politikada, özellikle 1980'Ierin sonlarından itibaren, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Batı'nın tesiri artmış görünmektedir. Körfez krizi ve yeni dünya düzeni, tek kutupluluk gibi 
gelişmeleri ile de durum yeni boyut kazanmış ve dış politikamız dış etki ve baskıya daha çok 
açık hale getirilmiştir. 

Çekiç Güç problemi bu anlaşılmaz tesirlerle ülkemizin başına bela edilmiştir. Çekiç Güç'-
ün hiç değilse bu noktad;in sonra yeni bir değerlendirmeye tabi tutularak, ülkemizden çıkarıl
ması gerekmektedir. Bu, Türkiye'nin bağımsız karar verebilmesi için, ülke bağımsızlığı için, 
ülke bütünlüğünün korunabilmesi için şart hale gelmiştir. 

Irak'ın kuzeyinde adım adım oluşturulan, Irak bölünerek oluşturulan Kürt Devletinin, 
Türkiye'nin bölünmesinin de ilk adımı olduğu dikkatten uzak tutulmamalı, Türkiye, Irak ile 
ilişkilerini de bu bakımdan da yeniden gözden geçirmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk dış politikasının gündeminde, kanaatimce, bu
gün için öncelikli ve acil konular, Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgali, Yunan tehdidi, Sovyet 
yayılmacılığı, Bosna-Hersek ve Balkanlardaki gelişmeler, Kıbrıs meselesi, bölücülük ve terör 
olaylarının dış boyutu, yeni1 Türk cumhuriyetleriyle ilişkiler gibi konular olmalıdır. 

Türkiye'nin, Azerbaycan'a karşı yapılan Ermenistan saldırısına seyirci kalması mümkün 
değildir. Bu, insanî bakımdan mümkün değildir. Uluslararası hukuk bakımından mümkün de
ğildir, Türkiye'nin güvenliği bakımından mümkün değildir. Ancak, yine burada üzülerek ifade 
etmek durumundayım ki, bu konuda, Türkiye olarak, lazım geldiği şekilde ağırlığımızı ortaya 
koyabilmiş ve meseleyi çözebilmiş değiliz. 

Ermenistan, Azerbaycan topraklarının dörtte birini işgal etmiş durumdadır ve halen de 
işgale devam etmektedir. Türkiye ile ilgili niyetlerini de gizlememekte, bölücü terör çetesine 
üs vererek açık destek vermektedir. Türkiye'nin, Azerbaycan'a yapılan Ermenistan saldırıları
nı önleyebilmesi gerekirdi. Sebebi ne olursa olsun, bugünkü durum kabul edilemez. Türkiye, 
meşru Elçibey yönetimini daha çok destekleyerek ayakta tutabilmeli, Ermenistan'ın saldırıla
rının caydırılabilmesi için lazım gelen ciddi adımları alabilmeliydi. Bu konuda, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin, aynen Bosna-Hersek'te yaptığı gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
başvurarak, Türk Silahlı Kuvvetlerini gerektiğinde kullanmak iznini Yüce Meclisten alması, 
kanaatimce, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yürüttüğü saldırıları caydırıcı bir etki yapacaktır. 

Kıbrıs konusunda da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bütün 
dünyaya tanıtma ve Birleşmiş Milletlere bağımsız bir devlet olarak üye yapma yönünde artık 
gayretlerini yoğunlaştırmalı ve resmî politikasının federasyon değil, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti olduğunu da en üst seviyede ilan etmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin, Rusya Federasyonundaki son gelişme
ler karşısında da ciddî tedbirlere ihtiyacı görülmektedir. Rusya'da meydana gelen son gelişme
ler, Sovyet yayılmacılığının henüz bitmediğini ve bütün gücüyle de ortaya çıktığını göstermek
tedir. Türk cumhuriyetleri Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan gi
bi ülkeler ile, Sovyetler Birliğinin ilişkileri de bunun açık göstergesi olarak devam etmektedir. 
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Rusya'nın bu bölgeleri bırakmak istemediğinin artık kimse tarafından inkâr edilmesi mümkün 
değildir. Yeni Rus askeri doktrini de bunu göstermektedir. Bu bakımdan, Türkiye bu gerçeği, 
hem hür dünyaya iyice anlatabilmesi hem de millî menfaatlarını koruyacak tedbirleri geliştire
bilmesi bakımından yeni bir değerlendirmeye tabi tutmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şemsek, lütfen toparlar mısınız efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Hayhay Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, ülkemiz, bağımsızlığını ye

ni kazanan Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerine de büyük önem vermelidir. Türkiye, dünyadaki 
kendi dışında bloklaşma ve kamplaşmalar karşısında karşılaştığı yanlızlıgı gidermek için de 
bu önemlidir. Türlüye, Türk cumhuriyetleriyle, uluslararası konjonktüre uygun ekonomik, po
litik, askerî, kültürel entegrasyonlara giderse, süperlerin ve diğerlerinin olumsuz etkisini azal
tacak uluslararası yanlızlıktan kurtulacak imkânı bulabilir. 

Değerli milletvekilleri, dış politikamızda PKK terörüne karşı Avrupa'nın aldığı tavrı yan
lış yorumlamamak lazımdır ve bu yorumdan hareketle Dışişlerimiz rehavete kapılmamalıdır. 
Mesele, bu ülkelerde bitmiş gibi görülmemeli, bunun yanında, PKK'nm, yeni ülkeler ve üslere 
yöneleceği gerçeğini görerek, PKK'nın muhtemel merkez ülkelerine karşı gerekli tedbirler alın
malıdır. 

Dış politika konularında kısa geçmişte yaşadığımız zorluklar dikkate alınarak, dış politi
kada, diğer arkadaşlarımızın da işaret ettiği gibi, ciddî bir siyaset planlamasına gidilmelidir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış politika konularında daha ağırlıklı hareket etmesi ve Dı
şişleri Bakanlığımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve her zaman yapmaya çalıştığı gibi, 
siyasî partilerimize, dış politika konularında bilgi vermesi de faydalı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya yeniden şekillenirken, Türkiye'nin büyümesi 
ve büyük devlet politikası gütmesi gerçeği ortaya çıkmaktadır. Dünya başırının sağlam temel
lere oturtulabilmesi için Türlaye, büyük olmaya ve büyümeye mecburdur... Türkiye'nin, millî 
çıkar ve menfaatlarını koruyacak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şemsek. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) —... Türkiye'yi büyütecek millî dış politika izleme

si, 21 inci Yüzyılı Türk asrı yapacak, gerçekçi, tutarlı politikaları ortaya koyması, Dışişlerimiz-
den dilediğimiz ve beklentimizdir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, görüşülmekte olan bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şemsek, teşekkür ediyorum. 
Bütçenin aleyhinde olmak üzere, Sayın İbrahim Kumaş; buyurun efendim. 

, İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi, Millet Par
tisi ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Dışişleri Bakanımız "dış politikada hayallerin yeri yoktur" 
dedi; doğrudur. Maalesef, üzülerek ifade edeyim, Türkiye dış politikada yıllarca hayallerle avun-
muştur; gerçeklerle bir türlü yüz yüze gelmemiştir. Ancak, felaketlerle karşılaştığında olayı id
rak edebilmiş, anlayabilmiştir. 
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Türkiye'de, bir Başbakanımız, "Türkiye'nin Kıbrıs meselesi diye bir meselesi yok" diye
bilmiştir. Yıllarca Kafkaslarda yaşanan Türklerin ardından dahi söz edilmemiş, çekinilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bunları ifade ettikten sonra, kısaca, geçmişimize, bugünümüze ve 
yanlışlarımıza bakmak istiyorum. Türkiye, Osmanlı Devletinin varisi olan bir ülkedir; çünkü, 
biz 1953 yılına kadar Osmanlı Devletinin dış borçlarını çil çil altınlarla ödedik; ama, maalesef, 
bu borçları öderken, Osmanlı Devletinin yüzyıllarca hüküm sürdüğü Türkiye topraklarının 25 
katı büyüklüğünde olan topraklardaki eserlerimize, menfaatlarımıza sahip çıkmadık. 

Osmanlı Devleti, üç kıta ve yedi deniz hâkimi, sınırları dahilinde güneş batmayan 600 yıl
lık bir imparatorluk iken; maalesef, 1683'te İkinci Viyana Kuşatmasından sonra, her gün çe
şitli problemlerle karşı karşıya kalmış, kan kaybetmiş ve nihayet, parçalanarak yıkılmıştır. 

Bir Osmanlı sadrazamı, yıkılışımızı, yabancı sefirlerle görüşmesinde çok açık ve net bir 
şekilde ifade etmiştir. Yabancı sefirlerle görüşürken, hangi devletin daha büyük olduğu konu
su gündeme gelince, Osmanlı sadrazamı, "Osmanlı Devleti" diyor. Tabiî, bu söz üzerine her
kes gülüyor, çünkü o gün için Osmanlı Devleti, hasta adam, paylaşılacak, küçültülecek, yıkıla
cak bir devlet durumunda, öyle görülüyor. Osmanlı sadrazamına, "Neden büyük devlet?" di
ye sorduklarında, "Nedeni şu: Yıllarca, siz dışarıdan, biz içeriden yılcmaya çalıştık, hâlâ da 
yıkamadık" diyor. 

Demek ki, koca Osmanlı imparatorluğu, dışarının müdahaleleri; içerideki akılsız, beyin
siz, cahil insanların gayretleriyle... Zaten, ne çekmişse, bu ülke, cahilden, cehaletten çekmiştir; 
çünkü, cehalet + selahiyet - felakettir. Bir insan konunun cahiliyse ve siz o insanı, yetkili 
bir mevkie, makama getirmişseniz, maalesef büyük olaylara sebep olacaksınız demektir. Zira, 
büyük makamdaki insanların hataları, yanlışları ülkeye, insanlara ve devletine çok pahalıya 
mal olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Anadolu topraklarına sıkıştı
rıldık. Bu, müstakil, bağımsız son Türkiye Cumhuriyeti Devleti acaba nasıl kurtuldu? Kısa 
bir hatırlatma yapmak isterim: Silahları yok, imkânları yok, Türk halkı umutsuz; ama, bütün 
bu umutsuzluğa rağmen, bütün sıkıntılarını, bütün problemlerini çözebilmiş, bağımsız, hür 
ve müstakil bir devlet kurabilmiştir. Bunun tek bir sebebi var. Değerli kardeşlerim; Türküyle, 
KÜrdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, ülke toprakları üzerinde yaşayan ne kadar insan varsa, bu in
sanlar birleşerek, ülke toprakları birlikte savunmuş ve bağımsız bir devlet kurulabilmiştir. 

Üzülerek ifade edeyim ki, bugün, Türkiye, büyük problemlerle, sıkıntılarla karşı karşıya
dır. Maalesef, bizim çalışmalarımızla ilgili şu tutanakları inceleyen dış elçilikler, dış ülkeler, 
şu halimizi görüp, sevinirler herhalde. Ben yalvarıyorum. Allah aşkına ne olur, grubu olan, 
olmayan parti liderlerimiz bir araya gelerek, şu ülkede dış politikayla ilgili bir millî mutabak 
sağlayın, anlaşın; hükümetlere göre değil, bakanlara göre değil, herkes için bu devletin bir dış 
politikası olsun... Türkiye'nin bir dış politikası yoktur, iddia ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her devletin, her milletin hedefleri vardır; kısa vadeli hedefleri var
dır, orta vadeli hedefleri vardır ve uzun vadeli hedefleri vardır. Siz, zannediyor musunuz, Yu
nanlılar, Ege'den, İstanbul'dan vazgeçmişlerdir?.. 1982 yılında yayınlamış oldukları bir tak
vimde yaptıkları bir haritayla, Ege Bölgesini ve İstanbul'u kaybedilmiş yurtlan olarak gösteri
yor, "kaybedilmiş yurtlar" diyor. Sultan Ahmet Camiinin minarelerine haç takıyorlar. Evet, 
bunlar hayalelerle mi uğraşıyorlar?.. Hayır. 

Lozan'da, 12 adanın silahsız olması gerekmiyor muydu?.. Bugün, Dışişleri Bakanına so
rarım, 12 ada silahlı mı, silahsız mıdır? Hedeflerine adım adım ulaşmak için gayretlerini de
vam ettiriyorlar. 
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Bugünkü Rusya Çarlık Rusyası hedeflerinden ve amaçlarından bir milim vazgeçmemiştir. 
Yeni seçilen adam "Bizim sınırlarımızın Suriye'de olması gerekir" diyor. Halt etmiş; ama, he
defi bu. Yunanistan'ın hedefi de böyle. Yurdunu kaybetmiş bir millet, bir Yahudi topluluk, Sultan 
Hamid'e çil çil altınlar teklif ediyor, "Bize oradan bir yurt ver" diyor, rahmetli Sultan Hamid 
bunları kapı dışarı ediyor. Maalesef, sonra, "Teklif ettiğimiz o kadar altınla alamadığımızı, 
daha az altınla aldık" diyorlar. Bugün, İsrail o bölgeye yerleşiyor. Parlamentosunda, "Nil'den 
Fırat'a kadar sana yurt verdim" ifadesi yazılı. Tevrat, işaat babında aynen böyle ifade ediyor. 

Muhataplarımızı, dünya üzerinde yaşayan ülkelerin hedeflerini, amaçlarını bilirsek, o za
man meselelerimizi anlarız. 

Güneydoğuda terör olaylarının 1984 yılında başladığı ifade ediliyor. Bu, son derece yan
lıştır. Terör, o bölgede 1071'den itibaren başlamıştır ve bunun da arkasında Batılılar vardır. Bu
gün, Batılıların Türkiye'yi bölmek, parçalamak için yüzlerce planları vardır. Batılılar, Türki
ye'de, yüzden fazla etnik grubun, topluluğun olduğunu ifade etmektedirler. Kürt enstitüleri 
kurmuşlardır. Bunlar, bundan birkaç gün önce Almanya'da gazetenin birinde, Laz alfabesi çı
kardılar. 

Birinci Cihan Savaşında Almanlar bizim müttefikimiz değil miydi? 
(Mikrofon otomatik chiaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kumaş, efendim, toparlar mısınız, son cümlenizi rica edeyim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — ... Ama, Kudüs elimizden çıktığında, bütün Alman 

halkı "Kudüs kurtarıldı" diye bayram yaptı değerli kardeşlerim. 
Değerli milletvekilleri, meselelerimizin çözümü şudur: 1923, 1924 Meclisine dönmektir. 

O meclisin ideallerine, inançlarına, Erzurum Kongresine, Sivas Kongresine, Misakımilliye he
deflerine bağlı kalmaktır; millî mutabakatı sağlamış Istitlal Savaşını kazanmış o Meclise yeni
den dönmektir. Ona dönmediğimiz takdirde, parçalanırız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kumaş, efendim, toparlar mısınız lütfen. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bunu yapmak mecburiyetindeyiz; ama, üzülerek ifade 

edeyim ki, maalesef, Ali'nin yazdığını Veli bozmuştur Türkiye'de. Ali'nin yazdığını Veli'nin 
bozamayacağı bir mutabakat meclisine ihtiyaç vardır. Türkiye'nin, dış politikadaki önemli, hayatî 
birçok meselesinde birleşen, anlaşan, birlikte savunan bir meclise ihtiyaç var. Şu kürsüden, 
partime bir puan elde edeyim diye, her türlü meseleyi gündeme getirip konuşmanın gereği yok
tur. Bu partiye belki kazanç temin edebilir; ama, ülkeye zarar veriyor. 

Değerli milletvekilleri, meselemizi ancak böyle görürsek çözebileceğimize inanıyor ve he
pinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kumaş. 
Değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımızn bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen sayın Üyeler var mı? 
Sayın Dinçerler, Sayın Gökalp, Sayın özüberk, Sayın Eler, Sayın Talay. 
Değerli milletvekilleri, soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum: Sayın 

Dinçerler, Sayın Eler, Sayın Gökalp, Sayın özüberk, Sayın Talay. 
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Sayın Dinçerler, buyurun efendim. 
M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkanım, birinci sorum, bu Hükümetin 

Türkiye Millet Meclisine gösterdiği ilgiyle alakalıdır; ancak, sorularımı sormadan önce Sayın 
Bakana özellikle teşekkür etmek istiyorum; Herhalde, bugüne kadar sorduğumuz bütün soru
lara, eksiksiz, gerçekten cevap veren tek bakandır, öyle zannediyorum; teşekkürlerimi arz ederim. 

Efendim, 49 uncu Hükümetin Başbakanı Sayın Demirel, Washington'a gidip geldikten son
ra, burada, çok detaylı bilgi ve izahat verdiler. 50 nci Hükümetin Başbakanı Sayın Çiller Was-
hington'a hareket etmeden önce, Çarşamba günü burada bir gündem dışı konuşma yapıldı ve 
Sayın Bakan da, gerçekten bu konuşmaya güzel cevaplar verdi ve aynı zamanda da, dönüşle
rinde Parlamentoya bilgi vereceklerini vaat etti. Şimdi, bu iki hükümet arasında değişen, sanı
yorum, sadece Başbakandır. Acaba, Sayın Başbakan Parlamentoya bilgi vermekten neden im
tina ediyor? Sayın Bakandan bunun cevabını istiyoruz. 

İkinci sorum, dış politikanın uygulanışıyla ilgilidir. Türkiye'nin dış güvenlik politikası ve 
dış politikası bir yerde tespit ediliyor... Politikası vardır, doğrudur; ama, uygulanışında ise bir 
enteresan durum ortaya çıktı. Koordinasyondan sorumlu olan Sayın Başbakan ve Başbakanlık 
makamı icranın içine girdi gibi bir intiba var; gazeteler bile yazıyor. Bir taraftan Sayın Dışişleri 
Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ye diğer bürokratik kurumlar 
bir politika uyguluyorlar, öbür taraftan Başbakanlık bir politika uyguluyor gibi bir intiba var. 
Bunu silme konusunda Sayın Bakanın bir gayreti olacak mı? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Buyurun Sayın Eler. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, yardımlarınızla Sayın Bakandan bazı sorularım olacaktır: 
1. Yunanistan ile Girit arasında ayrılıkçı bir hareket ve anlaşmazlık var mıdır? 
2. Varsa, Türkiye Cumhuriyeti milletvekillerinin, bu ayrılıkçı durumu desteklemek bir ta

rafa, bu hareketin parti temsilcileriyle görüşme yapmasını, toplantılara katılımını, Hükümeti
miz, dış politikamız yönünden nasıl karşılar ve Yunanistan Hükümeti, bize, milletvekili olarak 
oraya gitmemize, katılmamıza izin verir mi? 

3. Balkanlardaki gelişmeler.üzere, Yunanistan'ın, Bulgaristan'dan geçip Vidin, oradan da 
Tuna üzerinden Romanya - Ukrayna arasında otoyol bağlantısı projesi vardır. Bu nedenle, Ege 
limanlarının etkisini azaltmak için, Bulgaristan - Tekirdağ demiryolu ve karayolu yapılmasını, 
bağlantı yapılmasını, Hükümetimiz uygun görüyor mu? 

4. Nasıl oldu da, Edirne - Burgaz - Üsküp - Tiran otoyolunu kabul ettiren Türkiye, son 
zamanda bu konuda hiçbir şey yapmıyor? Neden bu konuda inisiyatifi tamamen Bulgarların 
ve İtalyanların elinde bırakmıştır? Oysa ki, Türkiye'yi Bulgaristan - Makedonya - Arnavutluk 
ile otoyol aracılığıyla, sonradan da Bari'ye kadar uzanacak feribot vasıtasıyla İtalya'ya bağla
nacak bu otoyol, bizim Balkanlardaki varlığımızın güvencesi olacaktı. Eğer bu konuda önlem
ler alınmazsa, çok geç kalmıyor muyuz? 

5. Bulgaristan, bu yaz, Burgaz Üniversitesinde, Uluslararası İlişkiler Bölümünde Türkçe 
eğitimine başlamıştır. Yani, gelecekte Türkçe bilen, Türkiye'yi tanıyan diplomatları olacaktır. 
Batı dilleri yanında, Türkçe, onun yanında, Rusça bileceklerdir. Üstelik, bu bölümde okuyan 
öğrencilerin çoğu Türk'tür. Bu girişimi, kitap, araç, gereç, basın ve yayın yoluyla desteklemeyi 
Sayın Bakanımız uygun görüyorlar mı? 
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6. Orta Asya'dan aldığımız 10 bin öğrencinin yanında, Balkanlardaki gelişmelere paralel 
olarak, Balkanlardan bin öğrenciyi ülkemizde okutmayı uygun görüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum Sayın Eler. 
Sayın Gökalp, buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın, Sayın Bakan ta

rafından cevaplandırılmasını dilerim. 
Sorularım kısa olacak, iki sorum var; ama, bundan önce, Koalisyonu teşkil eden her iki 

partinin Genel Başkanlarının, Çekiç Güç konusunda basına vermiş oldukları beyanlarını oku
yacağım; birer paragraf, fazla değil zaten. (DYP ve SHP sıralarından "soruya gel" sesleri) 

Sayın Demirel ve Sayın İnönü'nün Çekiç Güç hakkındaki değerlendirmelerini söyleyece
ğim ki, ona göre soru soracağım. (DYP ve SHP sıralarından "soruya gel" sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, ne diyeceğim belli değil daha. Sayın Demirel'in söylediğini 
okuyacağım. 

Sayın Demirel şöyle diyor: "Türkiye, yanlış bir savaşa, yanlış bir zamanda, yanlış adam
lar tarafından sokulacaktır. Türkiye'yi savaşa sürüklemekte millî menfaat yoktur. Türkiye'nin 
savaşa sürüklenmesinin hiçbir gereği yok. Ülkeyi yönetenlerin Türkiye'nin başını derde sok
maya hakkı yoktur. Sınırımıza askerimizi yığdıktan sonra, Çekiç Güç'e ne gerek var? 42 uçak 
mı Saddam'ı caydıracak?! Can havline düşmüş Irak, bunları bir tahrik unsuru sayabilir. Siz 
adamın kafasına bir bomba attıracaksınız, adam bunu tahrik saymayacak (!) İşte, Türkiye'yi 
yönetenlerin kafasına bakın." Devam ediyor... 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, tabiî, devam ediyordur, mutlaka devam ediyordur, yani, de
vam ediyor diye... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Demirel'in söylediklerini bitirmedim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... 
Sayın Demirel devam etti diye, sizin de devam etme hakkınız doğmaz ki. Siz lütfen soru

nuzu tevcih edin;' rica ediyorum Sayın Gökalp. Müsamahayı zorluyorsunuz Sayın Gökalp. So
runuzu sorun efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Müsamahayı, biliyorsunuz, ben suiistimal etmem. 
BAŞKAN — Ah, aman efendim, ah (!..) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Aynı konuda, Sayın İnönü'nün sözü: "Türkiye'nin sa

vaşta yeri olmayacağı ABD'ye anlatılmalı. Savaşa halk karşı çıkıyor. Başkalarını çıkarı için sa
vaşta yerimiz yoktur. İktidar, savaş naraları attığı sürece, biz de var gücümüzle barışı savuna
cağız." 

Soruyorum: Hükümet, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasına yine "evet" diyecek mi? 
İkinci sorum: Sözüne güvenilir, verdiği sözü tutan, onurlu bir dış politikaya Türk Ulusu 

ne zaman kavuşacaktır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın özüberk, buyurun efendim. 
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HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) — Sayın Başkan, Suriye, birkısım vatandaşlarımızın 
taşınmazlarına senelerden beri el koymuştur. Bu vatandaşlarımız çok mağdur olmuştur; çün
kü, Suriye, şimdiye kadar bu vatandaşlarımızın ne taşınmazlarım vermiştir ne de bedelini öde
miştir. Bu konunun akıbeti hakkında bir netice var mıdır, yok mudur? Onu, Sayın Bakanım
dan arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın Bakan, soruları aldınız. 
Sayın Talay, sizin sorunuz yazılıdır; izninizle okutuyorum : 
Sayın Başkan 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından açıklanmasını saygalırmla arz ederim. 

Istemihan Talay 
İçel 

Sayın Bakanın dağıttığı bilgi notundan ve kendi ifadelerinden öğrendiğimiz kadarıyla, Dı
şişleri mensupları, maaş ve ekonomik imkânlar bakımından çok yetersiz bir durumda bulun
maktadır. Bakanlık, yoğunlaşan görevlerine karşın, cazip olma özelliğini kaybettiği için, yeni 
personel bulamamaktadır. 

Bazı bakanlar -Adalet, İçişleri, Millî Savunma gibi- yeri geldiğinde istifayı göze alarak per
soneline gerekli imkânı sağlayabilmektedir. 

Sayın Bakan, Bakanlığına iki yıldan beri önem verilmemesini ve gerekli haklan elde ede
memesini nasıl değerlendirmektedir? Buna karşı Hükümet içinde nasıl bir tepki göstermiştir? 
Bundan sonra nasıl bir tepki göstermeyi düşünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruları aldınız efendim. Bunların hepsini de yazılı cevap verme 
imkânınız vardır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Bazılarına cevap vermek istiyorum... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, izin verirseniz Sa

yın Dinçerler'in iki sorusuna yazılı yanıt vermek istiyorum. 
Sayın Eler'in iki sorusuna da yazılı cevap vermek istiyorum. Yalnız otoyol konusunda söy

lediklerine iki söz söylemek istiyorum: Son yaptığım Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan 
gezisindeki temel amaçlardan veya önemli konulardan bir tanesi de, Durres'ten başlayıp, Tiran, 
Ohrid, Üsküp ve oradan da Sofya ve İstanbul'a bağlanacak olan otoyolun bir an önce yapılma
sına olanak sağmaktı. Tabiî, Türkiye, doğrudan oradan geçen bir ülke değil. O nedenle, öncelik
le o üç ülkenin devreye sorulması lazımdı. Tabiî, hepsinin de ortak isteği İtalya'nın da olmasıydı. 
Bu sağlanmıştır ve bu toplantı Bulgaristan'da yapılacaktır, ev sahipliğini Bulgaristan yapacaktır. 

Neden Bulgaristan?.. Çünkü, Yunanistan da başka bir yol projesi üzerinde çalışma yap
maktadır ve biraz önce bahsettiğim bu yolun olmaması için büyük çaba gösteriyor. Bulgaris
tan'ın -devreye sokulmasıyla- zannediyorum bu yolun gerçekleşmesi konusunda önemli katkısı 
olacaktır. Yani, Bulgaristan'ın bir tarafa angaje edilmesi gerekir. Bu nedenle, Bulgaristan'ın bü
yük yararı olacağına inanıyorum. 

Tekirdağ ile bağlantı önemli bir konudur. O konunun gerçekten üzerinde durmak gerekir 
ve bunu projelendirmek gerekir. Zaten Tekirdağ'a büyük bir liman yapılması programda, o bü
yük limanla birlikte, bunun, Bulgaristan'ın da kullanımına açılmasının yararlı olacağına inanı
yorum. Bu konuda gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz. 

Balkanlardan öğrenci getirme politikasını uygun görüyoruz. 
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Bir miktar öğrenci gelmiştir, daha fazla öğrenci gelmesi için de gerekli olan çalışmalar 
yapılacaktır. 

Sayın Gökalp'ın sorduğu Çekiç Güç konusuna gelince: Çekiç Güç konusu henüz Hükü- , 
mette görüşülmemiştir. Hükümette görüşülüp karar verildikten sonra Yüce Meclise sunulacaktır. 
O zaman görüşüleceği için, şimdi bir şey söylemeyi uygun görmüyorum. 

Tabiî, onurlu ve sözüne güvenilir bir dış politika yapılmadığını söylemek, Türkiye'ye de 
haksızlıktır, Bakanlığa da haksızlıktır. Türkiye'nin dış politikası onurludur ve sözüne güvenilir 
bir dış politika yürütülüyor, dediğim gibi, bu konuda söylenenler, hem Hükümete hem Parla-

- mentoya hem de Türkiye'ye haksızlıktır; katılmıyorum. 
Sayın Özüberk'in sözüne yazılı cevap vereceğim. 
Sayın Talay haklı bir soru sormuş. Yani, akla gelebilir, "bazı şikâyetleri dile getiriyorsu

nuz, ama siz Bakansınız ve Hükümettesiniz" denebilir. Ben, içtenlikle konuyu dile getirdim 
ve bu konuyu Bakanlar Kurulunda gündeme getirdim. Bunu tüm ayrıntılarıyla yazılı bir şekil
de yeniden dile getirdim; ama, benim devlet anlayışım "bunu böyle yapmazsanız, ben yapmam" 
demek şeklindeki bir politika değildir, bunu uygun görmüyorum. Bu konuda haksızlıkla karşı 
karşıya olan Bakanlık mensuplarına, Parlamentonun ve parlamenterlerin gösterdiği desteğe ve 
duyarlılığa çok teşekkür ediyorum. Yakında, komisyonda, kanun hükmündeki kararname gö
rüşülecek ve bu konuda üyelerin desteği devam edecektir sanıyorum ve kısa bir süre içinde bu
na bir çözüm bulmaya çalışacağız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, müzakereler tamamlanmış, sorular tevcih olunmuş, 

soruların bir kısmı sözlü olarak cevaplandırılmış, bir kısmının ise yazılı cevaplandırılacağı hu
susu Sayın Bakan tarafından beyan edilmiştir. 

Bu suretle, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmış oldu, 
Şimdi, Dışişleri Bakanlığımızın 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
1. — Dışişleri Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu Açıklama - Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 547 353 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Dış Politikanın Yürütülmesi 734 063 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Dış Temsil Görevlerinin Yürütülmesi 3 253 884 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 765 450 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 5 300 750 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Dışişleri Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Dışişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Keşinhesabı 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığının 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

2 056908420000 

Toplam 
harcama 

1805 347 577000 

İptal edilen 
ödenek 

212869415000 

ödenek dtşt 
harcama 

37271458 000 

Ertesi yıla 
devreden ödenek 

75 962 886000 

1050 S.K.83. 
madde gereğince 

saklı tutulan 
ödenek 

35022 008 000 TOPLAM 

B A Ş K A N — Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 1992 mal î yılı kesinhesabının bölümler i kabul edilmiştir. 

Binnetice, Dışişleri Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesi ile 1992 mal î yılı keşinhesabı kabul 
edilmiştir; Bakanl ığa , ülkemize, hayırlı , uğur lu hizmetlere vesile olmasını Cenabı A l l a h ' t a n ni
yaz ediyorum; hayırlı , uğurlu olsun. 

Değerli milletvekilleri, p rogramımızın ikmalini sağ lamak için, saa t 15.15'te yeniden top lan
m a k üzere, bir leşime ara ver iyorum. 

Kapanma Saati : 14.18 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.15 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboglu 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İbrahim özdiş (Adana) 

— — — — — o — — — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. —.1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruhtşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393. 392, 397, 382) (Devam) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, programımız gereği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığımızın 1994 malî yılı bütçesi ile 1992 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yerinde. 
Sayın Hükümet?.. Yerinde 
Grupları ve şahısları adına söz talebinde bulunan sayın üyelerin, isimlerini ve söz alma 

sıralarını okutuyorum : 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alanlar : 
Grupları adına söz alanlar : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Hasan Akyol, Doğru 

Yol Partisi Grubu adına İbrahim Ansoy, Refah Partisi Grubu adına Feyzi tnceöz, Kemalettin 
Göktaş, Anavatan Partisi Grubu adına Emin Kul, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Mustafa Kul. 

Şahısları adına söz alanlar: Lehinde, Osman Sevimli; aleyhinde, Ahmet Cemil Tunç, Mah
mut Orhon. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Akyol; buyurun efen
dim. (CHP sıralarından alkışlar) 

VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan, boş sıralara hitap edecek herhalde... 
BAŞKAN — Efendim, herkes, bulduğuyla yetinmek zorunda. 
CHP GRUBU ADINA HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1994 malî yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi nedeniyle, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım 
adına saygıyla selamlıyorum. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatımızda, işçi-işveren ilişkilerini dü
zenleyen ve denetleyen, çalışanların sosyal güvenlik olanaklarını sağlamaya çalışan, çalışma 
hayatında işçi sağlığı ve iş güvenliğini düzenleyen ve denetleyen, yabancı ülkelerde çalışan işçi
lerimizin çalışma hayatıyla ilgili hak ve çıkarları için çalışan bir bakanlığımızdır. 

Bağlı kuruluşları, tş ve tşçi Bulma Kurumu, SSK, Bağ-Kur, Zonguldak Ereğli Kömür Hav
zası Amele Birliği Biriktirme Sandığıdır. Bu nedenle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
mız, gerçekten önemli bir bakanlıktır. 

Bu saydığımız görevlerine ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, ülkede, ça
lışma barışını ve sosyal barışı sağlayan bir bakanlık olması nedeniyle, önemi bir kez daha art
maktadır. Şayet bir ülkede, çalışma barışı ve sosyal barış sağlanmışsa, siyasal barış da sağlan
mış demektir. Eğer bu barış sağlanamamış ise, o ülkede, huzur ve güvenden, toplumsal ve siya
sal barıştan bahsedilemez. O nedenle, çatışma yaşamı, demokrasi, temel insan hakları, demok
ratikleşme hukuk devleti ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla yakından ilgilidir. 

Demokrasinin kısıntıya ve kesintiye uğradığı tüm zamanlarda en çok zarar gören, çalışma 
hayatımız içinde yer alan insanlarımız ve onları ilgilendiren yasalar olmuştur. 

Cumhuriyetin kurulmasından bu yana yetmiş yıl geçmesine, çok partili döneme geceli kırk 
yılı aşmamıza, sendikal haklar düzenine geceli otuz yılı geçmemize rağmen, çalışma ve sosyal 
güvenlik hayatımız, hem yasa ve hem de uygulama bakımından, çağdaş ve ileri ülkelerden çok 
geridir, özellikle bu konuda, her şey ve herkes, sorunlar yumağı halindedir. 

Bugün Türkiye'de nüfusun yüzde 20'sine yakını işsizdir. Bunu önleyecek gerçekçi bir çö
züm yoktur. Bugün ülkede huzursuzluk varsa, bunun bir kaynağı da işsizlik boyutudur. 

tş bulup çalışanlar da tedirgindir; işlerinden olma kaygısı içindedirler; emeğinin hakkını 
alamadıklarından, geçi nem ediklerinden dolayı da huzursuzluk içindedirler. 

Emekliler dert küpüdür ve perişandırlar. 
Böyle bir ortamda, çalışma barışının sağlandığından, sosyal güvenliğin yeterli düzeyde ol

duğundan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da başarılı olduğundan bahsetmek, ne 
yazık ki mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle 12 Eylülden sonra, 12 Eylül öncesinin tüm 
olumsuzlukları, çalışanlara ve onların kuruluşu olan sendikalara çıkarılmıştır. 12 Eylülün ge
rekçesi böyle olunca, sendikalara, sendikal haklara ve dolayısıyla tüm çalışanlara büyük dar
beler indirilmiştir. Demokratik haklarını kaybetmekle kalmamışlar, sosyal ve ekonomik hak
larını da kaybetmişlerdir. Aradan onüç yıl geçmesine rağmen, çalışanların, demokratik, eko
nomik ve sosyal hakları, ne yazık ki 12 Eylül öncesinin çok gerisindedir. 

20 Ekim 1991 genel seçimlerinden sonra, DYP-SHP Koalisyonu olarak kurulan, Sayın De-
mirel'in Başbakan olduğu 49 uncu Hükümet ve ondan sonra kurulan Sayın Çiller'in Başbakan 
olduğu 50 nci Hükümet dönemlerinde de, işçilerin, emeklilerin, memurların, esnafın, işsizle
rin ve üreticinin dururiıunun iyileşmeyeceği, hatta daha da zorlaşacağı, artık anlaşılmış bulun
maktadır. Bu nedenle, çalışma hayatımızda huzur ve sükûnun olacağından, toplumsal barışın 
sağlanacağından, ciddî olarak endişemiz vardır. 

20 Ekim 1991 seçimlerinden önce, seçim meydanlarında neler vaat etmemişlerdi ki... Koa
lisyon Protokolünde ve Hükümet Programında neler yazılmıyor ki... Tüm vaatleri unutarak 
Sayın Demirel Cumhurbaşkanı olmuş ve Sayın İnönü de Başbakan Yardımcılığından ayrılmış
tır. Dış politikada ve iç güvenlikte çok önemli günler geçirdiğimiz şu günlerde bunu yapmaya 
acaba hakları var mıydı diye düşünüyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bir genel değerlendirmeden sonra, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığımızın durumuna ve hangi noktalarda bulunduğuna gelmek istiyorum. 

Yukarıdan beri yakındığımız olaylar ve biraz sonra arz edeceğimiz hususlar, çalışma haya
tımızın öncelikle yasal yönden demokratikleşmeye ihtiyacı bulunduğunu göstermektedir. Ne
dir bunlar? 

1982 Anayasasında gerekli değişiklikler halen yapılamadı, özellikle, çalışma yaşamıyla il
gili maddeler değişmelidir. Grev, toplusözleşme ve örgütlenme hakları kısıtlıdır. Ülkede gerçek 
anlamda sendikal özgürlük yoktur. Sendikacılara konulan yasaklar aynen durmaktadır, ikti
darı oluşturan partilerin, bunları değiştireceklerine dair her türlü sözü vermelerine ve belgeleri 
imzalamalarına rağmen, bugüne kadar attıkları somut bir adım yoktur. "Anayasayı değiştir
mek için sayımız yeterli değildir" savlan geçerli olamaz. Bu Meclis, Anayasanın 133 üncü mad
desini nasıl değiştirdiyse, önüne gelecek her haklı talebe "evet" diyecek kadar sağduyuludur. 

1475, 2821 ve 2822 sayılı yasalarda ve çalışma hayatını yakından ilgilendiren yasalardaki 
kısıtlama ve yasaklar hususunda, bu Hükümetin, iki yılı aşkın bir zamandır esaslı bir girişimi 
olmamıştır. 

Ayrıca, sıkıyönetim, olağanüstü hal, serbest bölgeler, dernekler, toplantı ve gösteri yürü
yüşleriyle ilgili yasalardaki kısıtlama ve yasaklamalar, aynen durmaktadır. "Bunları yapmak 
için de sayımız yetmiyor"mu diyeceksiniz?. Bu yasalardaki engeller durdukça, ülkede, çalışma 

-barışının, sosyal ve siyasal barışın teessüsüne imkân yoktur; gerçek demokrasiden, gerçek sos
yal devletten ve gerçek hukuk devletinden bahsetmeye imkân olamaz. Eğer, "biz bunları yaptık" 
veya "bunlara gerek yok" diyorsanız, kamu çalışanları sendikalarından, işçi sendikalarından, 
devamlı olarak, neden şikâyetler ve yazılı talepler alıyoruz?. Bu işsizlik ortamında, bir de, iş 
bulmuş ve fakat çeşitli bahanelerle işlerinden edilen insanlardan neden devamlı yakınmalar 
alıyoruz?.. 

Daha dün, İstanbul'da, bir hastanede, sendikal faaliyetleri nedeniyle 110 kişinin sokağa 
bırakıldığını gazetelerden okuyoruz. Bu ne biçim sosyal hukuk devleti anlayışıdır, bu ne biçim 
demokratikleşmedir, bu ne biçim insan hakları anlayışıdır?! Bu karda, kışta, kıyamette, işçiler 
işlerinden ediliyor, açlık grevleri yapılıyor, maaşlar ödenmiyor; bu mu sosyal adalet?! (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Ne istiyor işçiler, memurlar, sendikacılar?., tş güvencesi istiyorlar. Haksız olarak işlerin
den çıkarıldıklarında, hukuk devleti inancı ve anlayışı içinde yargıya başvurmak istiyorlar, tş 
hayatımız, işverenin iki dudağı arasında olmasın; Türk milleti adına yargılama yapan yargıçlar 
bizim işimize son versin, eğer gerçekten çıkarılmamız gerekirse, bizim işimize onlar son versin, 
yargı son versin diyorlar. Bundan daha masum istek, bundan daha haklı bir insan hakkı olabi
lir mi? 

DYP-SHP Hükümeti kurulalı iki yılı geçmesine ve Sayın Bakan işbaşına geldiği günden 
bugüne kadar iş güvencesi yasa tasarısını dilinden düşürmemesine rağmen, hâlâ Meclisin gün
deminde böyle bir yasa tasarısı yoktur. 

Bu tasarı kimin tarafından engelleniyor; Sayın Bakanımı, burada, açık açık, bu hususta 
açıklama yapmaya davet ediyorum. Sayın Bakan buraya çıkıp, bu yasayla ilgili 158 sayılı ILO 
kararının Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçtiğini, bunun, Rahmetli Özal'ın Cumhurbaş
kanlığı zamanında veto edildiğini, şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde 
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olduğunu söyleyebilir. Bunları biliyoruz, izliyoruz. Peki, veto edildikten sonra Meclis günde
mine gireli bir yıl olmasına rağmen, neden Mecliste görüşülmüyor, neden Sayın Bakan kesin 
tavrını koymuyor; bunu anlayamıyorum. 

Kaldı ki, iş güvencesi yasa tasarısının Meclis gündemine gelmesi için, 158 sayılı ILO kara
rının Meclisten geçmesini beklemeye gerek yoktur, tş güvencesi yasa tasarısını, onu beklemek
sizin de geçirmek mümkündür. Esasen iş güvencesi yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden geçer de yasalaşırsa, 158 sayılı ILO kararını Türkiye Büyük Millet Meclisiden geçirmeye 
bile gerek yoktur. Şayet 158 sayılı ILO kararı geçmiş olsa bile, yine de iş güvencesi yasa tasarısı
nı Meclise getirmeye ve kanunlaştırmaya gerek vardır; çünkü, ILO kararı, iç düzenlemeyi de 
beraber getirmez, tş güvencesi yasa tasarısını Meclise getirmek için, Anayasa değişikliğine ge
rek yoktur. Anayasayı değiştirmek için gerekli olan çoğunluk, bu yasanın çıkması için gerekli 
değildir. 

Bu yasa üzerinde şunun için özellikle duruyorum : îş güvencesi yasası, özelleştirmenin 
altyapısını oluşturmaktadır. Bugün, özelleştirmenin esasını işçi çıkarma gibi alan bir görüş iş
başındadır. Buna katılmıyoruz; ancak, işbaşındaki Hükümetin görüşü bu olunca ve buna en
gel olmamız da yasal olarak mümkün olmayınca, bu yasanın çıkmasının ne kadar önemli ol
duğuna inanıyoruz. 

Elimizde istatistikler yoktur; ama gerek özelleştirme gerek sendikasızlaştırma ve sair se
beplerle, devamlı işçi çıkarılmaktadır. Acaba, bu Hükümet işbaşına geleli kaç işçi işyerinin ka
pısı önüne atılmıştır; bunu öğrenmek istiyoruz ve Sayın Bakanımızın bu hususta neler düşün
düğünü bilmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Hükümet, özellikle de Çalışma Bakanımız, işbaşı
na geldiklerinden bu yana, kamu çalışanlarına sendikal hakların verileceğinden, bu yöndeki 
bir yasayı Meclise sunacaklarından, kamu çalışanları sendikasının toplusözleşme ve grev hak
kının olacağından bahsetmektedirler. Sizin bu sözlerinize güvenip bu sendikaları kuran insan
ları, bugüne kadar, karakollarda, mahkeme kapılarında perişan ettiniz. Sözlerimizin yerine ge
tirilmesi için hatırlatmalar yapan bu insanlar, sokaklarda üzerlerine su sıkılarak, sel önünde 
yuvarlanıp giden çöp gibi oldular; coplandılar, sürüklendiler. Ne hakkınız vardı bunlara?! 

Ne istiyordu bu insanlar?.. Demokratikleşme paketinde sunduğunuz ve söylediğiniz ör
gütlenme hakkını istiyorlardı, örgütlenince, tepeden inme verilen ekonomik ve sosyal hakların 
verilmesinde söz sahibi olmak istiyorlardı. "Açız, geçinemiyoruz; bize, verdiğiniz kadar para 
değil, şu kadar para yeter" diyeceklerdi. "Bizden, çok vergi kesiliyor; oysa, Türkiye'de vergi 
vermeyen mutlu bir azınlık var, onlardan da alın" diyeceklerdi. Çalışma hayatında, sosyal bir 
hukuk devletinde bundan tabiî ne olabilirdi?.. 

Eğer bunlar doğruysa, vaatlerinizde varsa, Protokolüzde varsa, Hükümet Programınızda 
varsa, niçin yapmıyorsunuz?.. 

Bize, hazırladığınız tasarı içinde, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının bulunmadığı ve sen
dikal hakların kısıtlı olduğu yönünde Sayın Bakanımı, bu Mecliste, bu hususu da açıklamaya 
davet ediyorum. 

Kamu çalışanları sendikasını yasa tasarısında, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı var mıdır, 
yok mudur? Bunun açıklanmasını istiyorum. 
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Çalışanlar, sizden, bir de işsizlik sigortasını getirmenizi istiyorlar. Aynen, iş güvencesi ya
sası gibi, kamu çalışanları sendikası yasası gibi nasıl söz verdinizse, koalisyon ortağı her iki 
partinin bu konuda da vaadi vardır; ama bugüne kadar, bu yönde, olumlu atılmış hiçbir adım 
yoktur. 

işsizlik sigortası da özelleştirmenin altyapısını oluşturan bir yasadır. Bu yasaları çıkarma
dan özelleştirme yapmak ve işçi çıkarmak, bir insanlık suçunu oluşturur; hukuk devleti, sosyal 
devlet anlayışı ayıbından çok, bir insanlık suçunu oluşturur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Hükümetin bir vaadi de, sosyal güvenlik temel ya
sasını çıkararak, tüm yurttaşları güvenlik şemsiyesi altına alacaklarına dairdir. Böyle bir yasa
ya gerçekten gerek vardır. Bugün, tanm alanında, orman alanında, mevsimlik ve geçici çalı
şanların, taşeron emrinde çalışanların hiçbir sosyal güvenlikleri yoktur. Bu yönde de bir çalış
manın olduğunu, şu ana kadar anlayabilmiş değiliz. 

Hiçbir sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmayanların durumu içler açışıyken, güvenlik 
şemsiyesi altında olanların durumuna bakacak olursak, onların da durumunun hiç de iyi ol
madığını üzülerek görüyoruz, 

Bir Emekli Sandığı emeklisi, acaba bugün durumundan memnun mudur? Bir Sosyal Si
gortalar Kurumu emeklisi, acaba bugün durumundan memnun mudur? Bir Bağ-Kur emeklisi, 
aldığı maaştan, yaşamından, acaba memnun mudur? Koalisyon Hükümetinin vaatleri arasın
da, bu yönde de önemli iyileştirmeler yapılacağı vardır. Bugüne kadar ne yapılmıştır? Bundan 
sonra ne yapılabilecektir? Bunları, bizler ve halkımız bilmek istiyor. 

Aynı ülkede yaşayan, aynı kasaptan, aynı manavdan, aynı marketten alışveriş eden insan
ların aldıkları maaşlar arasında uçurum farkları olur mu?! Aynı süre çalışmış, aynı primi öde
miş insanların maaşları arasında uçurum farkı olur mu?! 

1981 Mart öncesi emekli olanların maaşı ayrı, 1981 Mart sonrası emekli olanların maaşı 
ayrı... 1984'te emekli olanların maaşı ayrı, 1990'da, 1991'de, 1992*de ayrılan emekli insanların 
emekli maaşları ayrı ayrı... Bu, olur mu?! Bu fark az da değildir. Bunlar arasında uçurum farklar 
vardır. Bunun, adaletle, hukukla, insafla bağdaşır bir yönü var mıdır? 

Yalnız bu mu?!.. SSK emeklilerinin kendi aralarındaki bu fark, aynen, Emekli Sandığı 
ve Bağ-Kur emeklileri arasında da var. Bu uçurum farklar, SSK emeklisiyle Bağ-Kur, SSK emek
lisiyle Emekli Sandığı emeklisi arasında da var. Böyle sosyal adalet olur mu?! Maaşlarda böyle 
denge olur mu?! Hani emekliler arasındaki haksız, adaletsiz farklar ortadan kaldırılacaktı?.. 
Tüm işçi emeklilerini kapsayan, eşitliği sağlayıcı yeni gösterge tabloları hazırlanacaktı?.. Bu 
yönde bir yasa tasarınız yoktur. Biz bunları Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir yasa teklifi 
haline getirdik ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduk. Bunu getirin, burada görüşelim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çalışanları ve emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren 
bir sorun da Çalışma ve Sosyal Gütvenlik Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının sorunlarıdır 
ve sağlık sorunlarıdır. SSK'ya bağlı sağlık tesislerinin durumu gerçekten içler acısıdır, özellik
le, Ankara Dışkapı semtindeki SSK Hastanemizin durumu perişandır. Esasen, SSK ve Bağ-
Kur emeklileri için sağlık tesisleri yetersizdir; araç, gereç, kadro yetersizlikleri vardır; ilaç soru
nu vardır. SSK'ya ilaç veren eczanelerden devamlı şikâyetler alıyoruz. Bu hususlar acil çözüm
ler bekliyor. 
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Yine, bütçesini görüştüğümüz Bakanlığın bağlı kuruluşu olan tş ve işçi Bulma Kurumu
nun yeniden yapılanması hususu, kaç yıldır gündemdedir Sayın Bakanım; ancak, bugüne ka
dar bu yönde bir çalışma göremedik. 

Yine, bu Bakanlığın görevleri arasında yer alan işçi sağlığı ve iş güvenliği hususu da çok 
önemlidir. Bu yöndeki denetimlerin yeterince yapılmadığına tanık oluyoruz. 

Türkiye, işyerindeki çalışma koşullarının iyi ve çağdaş olmaması nedeniyle, en çok iş ka
zası olan bir ülkedir. Bunların önemli bir bölümü ölümle, önemli bir bölümü de uzuv kaybıyla 
neticelenmekte ve insanlarımız malul kalmaktadır. Bu durum, üretim zorlamasından, yeterli 
malzeme kullandırılmamasından, ilkel çalışma koşullarından, araç ve gerecin yeterli olarak bu-
lundurulmamasmdan ileri gelmektedir, işte bunların denetlenmesi gerekiyor. . 

iki yıl evvel Zonguldak maden ocaklarında, 263 kişi, ihmal ve hatadan doğan grizu facia
sında feci bir şekilde şehit oldular. Bunların hâlâ birkaç tanesi bulunamadı. Bu maden ocakla
rında, her yıl ortalama 30 kişi iş kazasında ölüyor. Daha geçen gün Mengen-Gökçesu'da 6 ma
den işçisi, bir grizu faciasında hayatlarını kaybettiler. Bunların önlenmesi için etkin önlem alın
ması ve denetimlerin yapılması gerekiyor. 

işyerlerinin sağlıksız olmasından, iş ve yaşam koşullardan ve işin gereğinden, her yıl, bi
nin üzerinde işçi meslek hastalıklarına tutulmaktadır, özellikle bu, yeraltı madenciliğinde gö
rülür. Bunun için gerekli malzemeler vardır; fakat işveren, masraftan kaçtığından ve iş Icaybma 
uğrayacağından, bunları kullandırmamaktadır. Bu nedenle, esaslı bir denetim ve önlem gerek
mektedir. 

Meslek hastalıklarının tedavisi vardır; ancak, meslek hastalıklarına uygun uzman doktor 
olmadığı gibi, meslek hastalıkları hastaneleri de yeterli değildir. Bu hususa özel önem verilme
si gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime burada son verirken, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı bütçesinin Bakanlığımıza, ülkemize ve milletimize ve özellikle de işçilerimize, 
işsizlerimize, emeklilerimize, kamu çalışanlarımıza, esnafımıza ve üreticilerimize hayırlı olma
sını temenni ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına hepinize sevgiler, saygılar, sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akyol, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Arısoy; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA tBRAHtM ARISOY (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çalışma Bakanlığı, hepimizin bildiği gibi, 4841 sayılı Yasa ile 1946 yılında kurulmuş, yurt 
dışı işçi hizmetlerini bünyesinde toplamış, 1974 yılında Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurul
masıyla sosyal güvenlik hizmetlerini de bünyesine almış daha sonra "Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı" adı altında birleştirilmiştir. 

Bakanlık, çalışma hayatını, işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemek, denetlemek; sosyal gü
venliği sağlamak, yaygınlaştırmak, geliştirmek; işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayıcı önlemleri 
almak; yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma yaşamından doğan hak ve çıkarlarını 
korumak ve geliştirmekle görevlidir. 
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Anayasamızın 2 nci maddesinde, "Türkiye Devleti sosyal bir devlettir"; yine Anayasamı
zın 60 inci maddesinde, "Devlet, vatandaşının sosyal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür" der. 

Sosyal devlet, ekonomik ve sosyal nedenlerle güçsüz duruma düşmüş olan bireyleri koru
yan, onların onurlarına uygun yaşantı sağlayan, yani yarınına güvenceyle bakabilmeyi sağla
yan devlettir. 

Ülkemizde yaşayan herkesin sosyal güvenliği olmalıdır. Bu, vatandaşın hakkı, Anayasa
nın gereği, devletin de vazifesidir. 

Sosyal devlette sosyal adalet gerçekleştirilmiş, sosyal denge kurulmuş, sosyal güvenlik et
kin biçimde uygulanır olmalıdır. 

OECD ülkelerinde sosyal devlet, sosyal güvenliğe, gayri safi millî hâsılasının yüzde 25'inden 
aşağısını ayırmayan devlettir. Türkiye'de gayri safi millî hâsıladan sosyal güvenliğe ayrılan pay, 
yüzde 4,8'dir. r 

Türkiye'de, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a devletin ayırdığı pay sıfırdır. Bugün, 
SSK'da gelirler, giderlerini karşılayamayacak noktaya gelmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda, nüfus artışına paralel olarak bağımlı sayısının artmış ol
ması da sıkıntı yaratmaktadır. 3 milyon 800 bin aktif sigortalımız, 1 milyon 900 bin pasif si
gortalımızla toplam aktif-pasif 5 milyon 700 bin insanımızın bakmakla yükümlü olduğu insan 
sayısı 23 milyondur. Demek ki, bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu insan sayısı 4,5'tir. Bu
nun uluslararası norm ve standardı 2'dir. Aktif-pasif dengesi de bozulmuştur. 

Kadrosuzluk da, SSK'da işlerin lam randımanla yapılmamasına neden olmaktadır. Ebe, 
doktor, hasta bakıcı ihtiyacı had safhadadır. 

55 inci maddeden kaynaklanan bir başka sıkıntı da, bir yerin kadrosunun başka bir yerde 
kullanılmasıdır. Bu haksız uygulamanın bir an önce giderilmesi, hizmet akışını sağlayacaktır. 

Bağ-Kur'a gelince : Bağ-Kur'un, 1479 ve 2926'ya tabi sigortalı sayısı 2 milyon 865 bindir. 
Bağ-Kur'a prim ödeyen sigortalı sayısı 30-35 bin civarındadır. Kurumdan yaşlılık ve malullük 
aylığı alan sigortalı sayısı da 638 bin civarındadır. Bir an önce Bağ-Kur yasasını çıkarıp, Bağ-
Kur primlerinin ödenmesinde zorluk çeken vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması lazımdır. Emek
li olan Bağ-Kur sigortalısının emekli aylığı da bugünkü şartlara uygun hale getirilmelidir. 

Bilindiği gibi, işsizlik, hem Türkiye'nin hem de dünyamızın sorunudur. Ülkemizde 5 mil
yona varan işsiz vatandaşlarımıza, keşke, imkân olsa da iş versek. Tamamına iş sağlama imkâ
nı olmadığına göre, işsizlik sigortasının Genel Kuruldan bir an önce çıkması için çaba sarf et
memiz gerekmektedir. 

Bir diğer konu da; kamu çalışanlarının sendika hakkına ilişkin düzenlemedir/Bunun, ILO 
standartlarına uygun bir şekilde, bir an önce yapılıp Genel Kuruldan geçmesine gayret sarf 
etmeliyiz. 

Günümüzde, işsizlere iş imkânı sağlamak mecburiyeti olduğu gibi, özürlülerimize de sa
hip çıkmak zorundayız. Özürlü çalıştırmak mecburiyeti olan kamu kurum ve kuruluşlarında 
bu yüzdenin artırılması zorunluluk halini almıştır. 

"Çalıştırdığınız işçinin teri soğumadan ücretini ödeyiniz" diyen Peygamberimiz, çalışan, 
alın teri, el emeği, göz nuru döken işçilerimize sahip çıkılmasını, yüzlerce yıl önce bize öğütle-
miş, emeğin en yüce değer olduğunu ifade etmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, globalleşen dünyamızda toplum hızla değişmekte, eski dengeler yok 
olmaktadır. Ülkemizde aile temel bir öğedir. Aile düzeninin bozulması, sarsılması, toplumun 
tümünü ilgilendirir. Aile de fertlerden oluştuğuna göre, fertlerin gelir seviyeleri yüksek olmalı, 
işten çıkarılanlar çaresiz kalmamalı, sosyal devlet olduğumuz hiçbir zaman unutulmamalıdır. 

tşçi sağlığına gelince : işçi sağlığı hizmetleri uzun yıllar ihmal edilmiştir. Birçok işyerinde 
teknik donanım, araç, gereç ve makineler çağdışı kalmıştır. Çalışanların can güvenliği hiç yok
tur. Bu da, iş kazalarında ölüm oranını artırmaktadır. 

Çalışanların ve çalıştıranların eğitilmesi ve çalışma şartlarının düzeltilmesi, Bakanlığımı
zın görevi olmalıdır. 

Ayrıca, meslek hastalıkları hastanelerine de gerekli önem verilmelidir. Hastanelerimizin 
sayıları artırılmalıdır. 

Sigortalı hastaların eczane ilişkilerine gelince : Sigorta hastaneleri eczanelerinde ilaç ka
lem sayısı azdır. Doktorun yazdığı ilaç yerine, bırakın eşdeğerde bir ilaç vermeyi, SSK hastane
si eczanesinde hangi ilaç varsa, o verilerek geçiştirilmektedir. Çünkü, SSK eczanesinde eşde
ğerde bir ilaç genelde bulunmamaktadır. Bu da insan sağlığını hiçe saymaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde ilaç isimlerini içeren kitapçıklar var; hekimler 
o ilaçları yazmakla mükellef; ama, başka ilacı da yazabilirler ve eczacı da o ilacı verdiği an, 
o ilâcın kitapçıkta ismi olmadığı için, ilaç parası ödenmemektedir. Ayrıca, memura verilen en
jektör sigortalı işçilere de verilerek, bu ayırım giderilmelidir. 

Sigorta hastaneleri, ilaç kalem sayılarını artırmak, hekimin yazdığı ilacın aynısını veya eş
değerini vermekle yükümlüdür. İlaç isimlerini içeren kitapçıktan da vazgeçilmeli veya kitap
çıkta ismi olmayan bir ilacı SSK hekimi yazmışsa, ilaç bedelini eczacıya ödemelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplumumuzu yakından ilgilendiren çalışma hayatı 
ve sosyal güvenlik alanındaki politikaların belirlenmesi ve yönlendirilmesinde önemli görevleri 
bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi küçük; ama, yüklendiği görev ve 
sorumluluklar çok büyüktür. 

Koalisyon Hükümetinin, iktidarı devraldığı günden beri, her alanda olduğu gibi, çalışma 
hayatı ve sosyal güvenlik alanında da reform niteliğinde düzenlemeler yapılması gayreti içinde 
olduğunu görmekte ve bu çalışmalarını takdirle karşılamaktayız. Yapılmak istenen düzenle
melerden bir bölümü gerçekleştirilmiş, bir bölümü de Yüce Meclisin gündemindedir. Bu dö
nemde, Hükümet programında yer alan ilkeler doğrultusunda, ILO standartları temel alına
rak, çalışma yaşamının yeniden yapılanması çalışmalarına esas olacak 7 ILO sözleşmesi, Yüce 
Meclis tarafından, Kasım 1992'de kabul edilmiştir. 

Bunlar; sendika özgürlüğü ve sendikalaşma hakkının korunmasına ilişkin 87 sayılı Söz
leşme, kamu hizmetinde örgütlenme hakkı ve çalışma koşullarının belirlenmesi işlemlerine ilişkin 
151 sayılı Sözleşme, işletmelerde işçi temsilcilerinin korunması ve onlara sağlanacak kolaylık
lara ilişkin 135 sayılı Sözleşme, iş ilişkisinin işveren tarafından sona erdirilmesine ilişkin 158 
sayılı Sözleşme, sanayi işyerlerine alınacak çocukların asgarî yaş sınırlarının belirlenmesine ilişkin 
59 sayılı Sözleşme, insan kaynaklarının geliştirilmesinde meslekî eğitim ve yönlendirmenin ye
rine ilişkin 142 sayılı Sözleşme, uluslararası çalışma normlarının uygulanmasının geliştirilme
sinde üçlü danışmayla ilgili 144 sayılı Sözleşme. 
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Bunlardan, 158 sayılı Sözleşmeyi onaylayan yasa, dönemin Cumhurbaşkanı merhum Tur
gut özal tarafından, bir daha görüşülmek üzere Meclise iade edilmiştir. Dileğimiz, Yüce Mec
lis tarafından bir an önce görüşülerek bu sözleşmenin de yürürlüğe konulmasıdır. 

Tabiî ki, bu sözleşmelern onaylanması, bütün sorunları çözmüyor. Bu sözleşmeler, çalış
ma yaşamına ilişkin asgarî normları içermektedir. Hükümetimizden, bu sözleşmeler çerçeve
sinde, ulusal mevzuatımızda da gerekli düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. 

Temennimiz, iş güvencesi, kamu görevlilerinin sendikal haklarının verilmesi ve işsizlik si
gortasına ilişkin yasa tasarılarının sendikalarla ilgili yasada ve Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Yasasında değişiklik yapılmasını sağlayacak yasa tasarılarının bir an önce Yüce Meclise 
sunulması ve uygulamaya konulmasıdır. Bu yasalar uygulamaya konulduğu takdirde, ülkemi
zin çalışma hayatıyla ilgili uygulamalar, ILO standartları seviyesine ulaşacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; sosyal güvenlik kuruluşlarımızın, özellikle Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ-Kur'un ciddî bir finansman sıkıntısı içinde olduğu bilinmektedir. Bu kuruluş
larımız bu duruma, dünden bugüne gelmemiştir. Önceki hükümetlerin uyguladığı yanlış poli
tikalarla, bu kurumlarımızın, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumunun kaynakları yıllarca de
ğerlendirilememiş ve çok düşük.faizli devlet tahvilleri alımında kullanılmış, kurum önemli ge
lir kayıplarına uğratılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun denetim mekanizması kilitlendiğinden yeterli denetim ya
pılamamış ve kaçak sigortalılığın büyük boyutlara ulaşmasına sebebiyet verilmiştir. Bunların 
dışında, kurumu malî sıkıntıya sokan en önemli neden ise, sosyal sigortacılık ilkesiyle bağdaş
mayan, emeklilere yapılan sosyal yardım zammı ödemeleridir. Kurum, bu ödemeler karşılığın
da herhangi bir prim almadan, 1977 yılından beri, kendi kaynaklarından ödeme yapmaktadır. 
Dünyanın her yerinde, prim alınmadan yapılan bu tür yardımlar devlet tarafından karşılan
maktadır. Sayın Bakanı ve ekibini, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'un sorunlarının çö
zümünde göstermiş oldukları üstün gayret ve başarıları için kutluyorum. 

Sayın Bakan Hükümette görev aldığı günden beri sorunların üzerine giderek, çözümünde 
önemli mesafeler kat etmiştir. Geçtiğimiz dönemde önceki, hükümetin yanlış bir uygulamasıy* 
la ortaya çıkan ve daha sonra büyük haksızlıklara uğrayan süper emeklilerin durumlarını dü
zelten 6.5.1993 tarih ve 3910 sayılı Yasa uygulamaya konulmuş, yıllardır kanayan bir yara böy
lece kapatılmıştır. 

Diğer taraftan, bu yasayla, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere uygulanan idarî 
para cezaları asgarî ücrete endekslenerek, cezalara caydırıcılık özelliği kazandırılmıştır. 

Bu ay içinde yürürlüğe giren 3917 ve 3918 sayılı Kanunlarla; Sosyal Sigortalar Kurumuna 
doğrudan icra yetkisi verilerek prim tahsilatının artırılması; Kurumun atıl durumdaki gayri-
menkullerinin bir kamu bankasına devredilerek, karşılığında yüksek faizli devlet tahvili alın
ması ve böylece fonların daha rasyonel değerlendirilmesi; yıllardan beri çok düşük değerler 
üzerinden kiralanan Kurum gayrimenkullerinin kira bedellerinin rayiç değerlere yükseltilmesi; 
Kurumun kaçak işçi sorunu nedeniyle ortaya çıkacak prim kayıplarının önlenmesinde etkili 
bir denetim hizmetini sağlayabilecek müfettiş yardımcılığı kadroları ihdas edilmesi; Kurum
dan emekli olanların yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilmesi imkânı getirilmiştir. An
cak, yapılan bu değişiklikler, Kurumun sorunlarının tümüyle çözümü için yeterli değildir. 
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Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulunduğu malî sıkıntıdan kurtarılarak sorunlarına 
kalıcı bir çözüm getirilmesi isteniyorsa, bugün, emekli ödemelerinin yüzde 54'ne ulaşan sosyal 
yardım zammının devlet tarafından karşılanarak, kurumun bu yükten kurtarılması zorunlu
dur. Bu sağlandığı takdirde, Sosyal Sigortalar Kurumu, emeklilerine, daha yüksek aylık vere
bilme imkânına kavuşacaktır. 

Tekrar değinmek istiyorum; diğer sosyal güvenlik kuruluşumuz olan Bağ-Kur'un sorunla
rına çözüm getirecek olan ve Genel Kurulumuzun gündeminde bekleyen Bağ-Kur kanunu ta
sarısının ivedilikle görüşülerek kanunlaşması halinde, Bağ-Kur da, üyelerine daha iyi imkân
larla hizmet veren bir kuruluş haline gelecektir. 

Bu düşüncelerle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin ülkemize, Bakanlık men
suplarına ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arısoy, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Feyzi tnceöz; buyurun. 
RP GRUBU ADINA AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına gö
rüşlerimizi ifade etmek üzere huzurlarınızdayım, önce, Grubum ve şahsım adına, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlerinin başında, "çalışma yaşamını düzen
lemek; işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu ön
lemleri almak; işçi sağlığını ve iş güvenliğini, işçilerin meslekî eğitimlerini ve sakatların mesle
kî rehabilitasyonunu sağlayacak önlemleri almak; sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi 
için gerekli önlemleri almak" gelmektedir. Bu bakış açısıyla, görevlerini son iki sene içerisinde 
ne derecede başarıyla yerine getirdi; bunlara sırasıyla göz gezdirmek isterdik; ama, ağırlıklı 
olarak hepsine temas edemeyeceğim. Ben, SSK ve Bağ-Kur üzerinde durmak istiyorum. 

. Bu çerçeve içerisinde, yurt dışındaki kuruluşlarda, 11 adet çalışma müşavirliğinin, 24 adet 
çalışma ataşeliğinin işçilerimize yeterli hizmet verdiklerine hâlâ inanıyor musunuz diye bir sual 
sorarak konuşmama giriş yapmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, öncelikle 
-biraz önce de ifade ettiğim gibi- SSK hastanelerinin durumu ağırlık kazanıyor. Bu hastanele
rin sıkıntılarını başlıklar halinde şöyle dile getirebiliriz : Doktor yetersizliği, yardımcı sağlık 
personeli yetersizliği, muayene kuyrukları. Burada parantez açıyorum; kayıt, muayene ve ilaç 
alma kuyrukları, SSK'lı hastaların ilaçlarına konulan ve "ambargo" diye tabir ettiğim, belli 
ilaçların kısıtlanması. Tabiî, bunun, Kurumun içine düştüğü sıkıntılardan dolayı olduğu iddia 
ediliyor; ama, SSK'lı, bu ilaçları almazsa, tabiî ki tedavi olamayacak. İlaçlarına konulan am
bargo yüzünden yeterli tedavi olamayan bu mustarip insanlarımız, zaten yeterli ücret alama
dıkları bir ortamda bir de bu zulme maruz kalıyorlar. "Yeterli" kelimesine bir başka şeyi daha 
ilave etmek istiyorum; yeterli muayene de olamıyorlar; bu da bilinen bir gerçek. Doktor ve yar
dımcı sağlık personelinin ücret yetersizliklerini de ilave etmek istiyorum. Güleryüz ve fedakâr
lık istenen bu insanlarda, nimet-külfet dengesinin korunmadığı da aşikârdır. 

Yeni kadrolar tahsis edildi. Bunları ne zaman hayatiyete geçireceksiniz? Son olarak kabul 
ettiğimiz kanun bu rahatlığı verecekti. 
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55 inci maddeyle ilgili yapılan hukuk dışı uygulama ve yanlışlıkların ne zaman düzeleceği
ni sormak istiyorum. Bu camiadan gelen birisi olarak bunu çok iyi bildiğimi iddia ediyorum. 
SSK'da sistemin çok olduğu; ama, çözümün olmadığı malum. 

SSK'nın malî çarkı, kötü yönetimle, artık dönmez vaziyete gelmiştir. Bu kötü yönetime, 
daha önceki hükümetin yöneticileri de dahildir tabiî. 

SSK'nın mal varlığını -son çıkardığınız kanunla- bir kamu bankasına yağmalatma yolunu 
da açtınız. SSK'nın işçinin ve işçi adına işverenin verdiği primlerle sahip olduğu bu mülkleri 
-sizlerin de orada, onlar namına, bir müdür seviyesinde, idareci seviyesinde olduğunuz bir 
pozisyonda- satmaya kalkmanız ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirmeniz karşısında, 
biz var gücümüzle bunu önlemeye gayret ettik; ama, gücümüz yetmedi. 

SSK dispanseri olmayan yerlerde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık, ocaklarında yazılan re
çeteler konusu var. Muayene oluyorlar; ama, reçetelerindeki ilaçları alamıyorlar. Bu insanlar, 
diyelim ki bir ilçede ki sağlık ocağında muayene oluyor, 20-30 bin liralık bir ilaç için, 200-300 
bin lira masraf edip, bir SSK hastanesine ulaşmaya çalışıyor, vilayete ulaşmaya çalışıyor ve orada 
bu ilacını temine çalışıyor. Bu, zulüm değil de nedir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, 4792 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan 
Sosyal Sigortalar Kurumu, ülkemizin en büyük sosyal güvenlik kuruluşlarından birisidir. Ku
rumun aktuaryel dengesinin bozulmasında, ne bugün ne de geçmişten beri, Kuruma prim öde
yen, çalışan insanlarımızın, hiçbiri; ama, hiçbir sorumluluğu yoktur. Yıllarca emeğiyle gelir 
elde eden insanımızın ücretlerinden kesilerek biriken primlerden oluşan kaynaklar geçmiş ikti
darlarca, neredeyse yağmalanmıştır. Hal böyle iken, bugün Sosyal Sigortalar Kurumunun malî 
dengesinin tamamen altüst olduğu aşikârdır. 

Sigorta primlerinin zamanında ödenmemesi, prim gelirlerinin devletçe ucuz kredi olarak 
kullanılması, mal varlıklarının kişi ve kuruluşlarca yağmalanmasına göz yumulması, Kurumun 
emekli aylıklarını ödeyemez hale gelmesindeki en büyük faktörlerden sadece birkaçıdır. 

SSK'nın içine düşürüldüğü vahim durumun son göstergesi olarak, emeklilere verdiği sos
yal yardım zammını ödeyemez duruma gelmesini gösterebiliriz. SSK'nın, ödeme güçlüğü ne
deniyle, bu yardımın Hazine tarafından karşılanması talebi, Başbakan tarafından kabul edil
memiştir; buna karşılık Başbakanın önerisi, işçi ve işverenden kesilen sigorta primlerinin artı
rılması yönünde olmuştur. Tabiî, kabul etmeye etmeye, zoraki olarak, birkaç sefer, ricayla aldı
nız; bunu da antrparantez belirtiyorum; ama, bu nereye kadar gidecek?.. Oysa, bugün itiba
riyle Sosyal Sigortalar primleri, işçiden yüzde 14, işverenden ise asgarî yüzde 19.5 oranında 
kesilmektedir. Bu oranlar, ekonomik durumu Türkiye'den daha kötü durumda olan Brezilya, 
Hindistan, hatta Kenya gibi ülkelerden bile daha yüksek düzeydedir. 

öte yandan, Türkiye'de sosyal güvenlik kuruluşlarının finansmanına devlet hiçbir katkı
da bulunmamaktadır. Oysa, Avrupa Topluluğu ülkelerinde -Portekiz dışında kalan bütün 
ülkelerde- sosyal güvenliğin finansmanına devlet çeşitli biçimlerde katkıda bulunmaktadır. Bu 
gerçekten hareketle, artık, Anayasasında "sosyal devlet" olduğu açıkça ifade edilen bir Türki
ye'de, devletin, sosyal güvenlik kuruluşlarının finansmanına katkıda bulunması bir zorunlu
luk haline gelmiştir; artık, rica faslı bitmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal sigorta prim oranlarının bugünkü koşullarda 
artırılması, kabul edilemeyecek bir uygulamadır. Çünkü, halen Türkiye'de uygulanmakta 
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olan mevcut sisteme göre, gerek işçinin hak ettiği ücret ve gerekse işverence işçi adına devlete 
ödenen paylar, yani kısaca işgücü maliyetinden işçinin cebine giren oran yüzde 48.25'tir. Açık
ça görülebileceği üzere, işgücü maliyetinin yüzde 51.75'i, çeşitli adlar altında ücretlilerden ya
pılan kesintileri oluşturmaktadır. Böyle bir kesinti oranının, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı 
bilinmektedir. Ücretlerden yapılan kesinti oranlarının Avrupa Topluluğu ortalaması yüzde 17 
seviyelerinde iken, Türkiye'de bu oranın ücretin yarısından fazla olması gerçeği yanında, si
gorta primlerinin artırılmak istenmesi, kabul edilmez bir durumdur, 

Ocak 1993 itibariyle Türkiye'de aktif sigortalı sayısı 3 603 426, yine, SSK'dan emekli, dul 
ve yetim aylığı alanların sayısı ise 1 milyon 850 bin civarında. Tabiî, bu rakamlar, eski rakam
lar; yeni rakamlar verildiğinde, o şekilde düzeltebiliriz. Şunu anlatmak için bu rakamları veri
yorum : Açıkça görülüyor ki, bugün 2 sigortalıya 1 emekli düşmektedir. Oysa 1975 yılında 6.3 
sigortalıya 1 emekli düşmekteydi. 

Bu sonuca nasıl gelindi? Sigortalı sayısıyla emekli sayısı arasında denge nasıl bozuldu? 
Bunun nedeni, yıllar itibariyle Türkiye'de kaçak işçi çalıştırmanın yoğun bir şekilde olmasın
dandır. Nitekim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Mogultay'm ifadelerine 
göre, bugün Türkiye'de her 4 işyerinden l'i kaçak olarak faaliyet göstermekte yine her 5 işçi
den 3'ü kaçak olarak çalıştırılmaktadır. Kaçak işçi çalıştırmanın nedenlerinden birisi de, işgü
cü maliyetlerinin yüksekliğidir. Ayrıca, gerek Çalışma Bakanlığı gerekse SSK, kaçak işçi çalış
tıran ve bu suretle SSK'ya prim ödemeyen işyerlerini takipte çaresizlik içindeydi; fakat, bu ko
nuda getirilmiş olan kanun teklifi, bu borçluların takibine kolaylık getireceği için, hatırlanaca
ğı üzere, buna destekçi olmuştuk. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tahsil edilemeyen prim borçları, yağma edilen gayri-
menkulleri, 2,2 trilyona ulaşan emekli maaşları, bununla beraber, aylık 1,1 trilyonu bulan sos
yal yardım ödemeleriyle SSK, gün geçtikçe batağa saplanmaktadır. 

Hal böyle iken, Hükümetin 1992 yılında çıkardığı 3786 sayılı Yasayla, SSK'ya prim, ge
cikme zammı ve faiz borcu bulunan kişi, kurum ve kuruluşların, prim borçlarını ödemeleri 
halinde, gecikme zammı ve faiz borçları affedilmişti. Buna rağmen, SSK'ya prim borcu olan 
kişi, kurum ve kuruluşların çoğu borçlarını ödememişlerdir. Prim borçlarının affedilmesi ka
mu kurum ve kuruluşlarının borçlarının Tahkim Yasasıyla silinmesi gibi, bir gelirden vazgeç
mekle aynı anlamı taşımaktadır. Bu, özellikle "nasıl olsa prim borçlarına af çıkar" anlayışıy
la, gelecek dönemlerde de prim borçlarının ödenmemesi neticesini beraberinde getirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumunu bugünkü zor günlere getiren, devletin 
kendisidir. Devlet, yaptığı hataların bedelini işçiye yükleyemez. Bu, hiçbir şekilde sosyal devlet 
anlayışına sığdırılamaz. Sayın Başbakanın ifadeleriyle, devlette devamlılık esastır; bu nedenle, 
hiç kimse, "SSK'yı bu hale ben düşürmedim, sorumlusu ben değilim" diyemez. Devlet, nasıl 
SSK'nın alacaklarını affedebiliyorsa, bugün de bir noktada SSK'yı içine düştüğü zor durum
dan kurtarmalıdır. Devlet, SSK'yı malî krizden mutlaka kurtamalı; ayrıca, bundan sonrası için, 
SSK, asıl sahiplerine devredilmelidir. 

Şu anda yapılacak ilk ve en önemli iş, işçilere ait bir kuruluş olan SSK'nın en kısa zaman
da İşçilere iade edilmesidir. Bu yapılmadan, hiçbir çözüm, istenilen sonucu getirmeyecektir. 
Bu konuda yapılacak iyileştirmeler ayrıca şöyle sıralanabilir : 
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SSK, özerk bir kuruluş haline getirilmelidir. SSK yönetimi, tamamen işçilerin ve işçi ku
ruluşlarının irade ve tercihleriyle oluşturulmalı, her işçi üst kuruluşu, Üye sayısınca, SSK yöne
timinde temsil edilmelidir. Zaten biz bu konuda da gayret, göstermiştik ve nihayet, işçi ve emekli 
temsilcilerini, SSK yönetimine sokabildik. Devlet, SSK üzerinde, sadece malî ve idarî denetim 
hakkına sahip olmalıdır. 

SSK'nın diğer sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerimizi ise şöyle sıralayabiliriz : Mümkün 
olduğu kadar, SSK'da israfı önleyecek tedbirler alınmalıdır. SSK'ya ait binalarda, çoğu torpil
le yerleşmiş kiracıların kiraları günün şartlarına göre -ki, buna ilişkin düzenleme de yapıldı, 
bunu da tasvip etmiştik- ayarlanmalıdır; yalnız, -tekrar altını çiziyorum- bu arada bu kiracılar 
da mağdur edilmemelidir. SSK, topladığı primler karşılığında daha yüksek emekli aylığı bağ
layabilecek bir işletme anlayışına kavuşturulmalıdır. Yani, SSK'nın da, artık bir özel işletme 
zihniyetiyle yönetilmeden, bu malî çarkı rahatça döndürebileceği inacında değiliz. 

Zamanım çok az kaldığı için, kısaca Dağ-Kurlular hakkında da birkaç şey söylemek isti
yorum. Bağ-Kur'un düzeltilmesi isteniyorsa, Bağ-Kur'u, esnafa karşı, mutlaka cazip hale ge
tirmek lazımdır. Bunun için, Bağ-Kurlu da, mutlaka, sağlık hizmetlerinden, bir SSK işçisi gibi 
yararlanmalıdır. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, SSK emeklilerine emsal hale getirilmelidir, 
yani bir an önce, bugünkü komik seviyelerden kurtarılmalıdır. Yine, Bağ-Kur emeklisine kı
dem tazminatı verilmesi için kıdem tazminatı fonu kurulmalıdır. 

Bağ-Kur'da basamak sayısı 25'tir; basamak sayısı 16'ya düşürülmeli ve basamaklarda kalma 
süresi, ödenen prime göre ayarlanmalıdır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın tnceöz, toparlayın lütfen efendim. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli millevekilleri; güzel bir 

söz vardır, "bir dokun, bin ah işit kâse-i fağfurdan" diye; ben bu sözü çok sık söylerim. Çalış
ma Bakanlığının bütçesi hakkında gerçekten çok şeyler söylenebilir, çok şeyler konuşmak müm
kün. Yalnız, ben iki sualle sözlerimi toparlayacağım ve sadece Bakanımıza değil, artık Hükü
mete sesleneceğim. 

Nerede kaldı, sizin asgarî ücretin vergi dışı bırakılması vaadiniz? 
KEMALETTlN GÖKTAŞ (Trabzon) — Seçim meydanlarında! 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) — Gene, vaatettiğiniz işsizlik sigortası nerede kaldı? 
Hepinize saygılar sunuyorum, Çalışma Bakanlığı bütçesinin memleketimize hayırlı olma

sı dileğiyle teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın tnceöz, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı, Sayın Kemalettin Göktaş; buyurun efendim. 

(RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA KEMALETTlN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1994 malı yılı bütçesi hakkında, Refah Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Şahsım ve Grubum 
adına, hepinize saygılar sunuyorum. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bünyesinde, milletimizin büyük çoğunluğunu ilgi
lendiren, hayat şartlarını düzenleyen, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, İş ve İşçi Bulma 
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Kurumu ve Yurtdışı tşçi Hizmetleri gibi kurumları bulundurmaktadır; ama, ne yazık ki, gerek 
çalışan kesimin gerekse çalışmayan işsizlerin umut bağladığı bu kurumların, bugünkü halle
riyle sıhhatli çalıştıklarını söylemek, maalesef mümkün değildir. 

Bu Hükümet, bugüne kadarla uygulamaları itibariyle, alın terine, göz nuruna, daha doğ
rusu insan emeğine değer veren bir hükümet görüntüsü verememiştir. Böyle olunca da, bu Hü
kümetin, özellikle de bu Bakanlığın, iş hayatına, sağlıklı yaklaşması mümkün olamamıştır. Ni
tekim, göreve geldiklerinden bu yana, kayda değer önemli bir icraatları da yoktur. 

tşçi ve işveren arasındaki iş ahengi ve iş barışı sağlanamamış; ülkemizde ve dünyada tüm 
insanlar arasında banş, kardeşlik ve dayanışmanın kurulması gerçek anlamda sağlanamamış; 
gerçekçi bir şekilde insan hak ve hürriyetlerinin herkes tarafından eşit olarak kullanılması için 
çaba sarf edilmemiş; çalışma şartlarının asgarî uluslararası standartlara çıkarılması için gayret 
gösterilmemiştir. Gene, haksız rekabetin ve yoksulluğun önüne geçmek için kitlelerin teşkilat
lanmasına ve eğitilmesine, ülkenin kalkınmasını sağlayarak halkın refahına katkı sağlayacak 
her türlü ekonomik ve sosyal reformlar gerçekleştirilememiştir. 

Ülkemizin iyi yönetildiğini söylemek, ne yazık ki mümkün değildir. Zira, sınıflararası ge
lir dengesizliği düzeltilememiş, aksine, aynı kesimler arasındaki bu dengesizlik, huzursuzluk 
yaratacak boyutlara ulaşmıştır. Toplu iş sözleşmelerinden yararlanan çalışanların, devlet me
murlarına göre çok daha avantajlı bir konumda oluşu, özellikle birlikte görev yapılan kamu 
işyerlerinde huzursuzluk yaratmış iş verimini düşürmüştür. Bu dengesizliğin en kısa zamanda 
giderilmesi lazımdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, sosyal güvenlik hizmeti veremez hale gelmiştir. Türkiye'de uy
gulanan yanlış politikalar sebebiyle, sosyal güvenlik kuruluşları batma noktasına getirilmiştir. 
Bu, öyle bir noktaya gelmiştir ki, artık, gazetelerde sürmanşet olarak verilir duruma gelmiştir. 
Bu gösterdiğim gazete de, bunun bir ifadesidir. Bu gazete, "SSK tam felç oldu" diyor. "Bazı 
hastalara 'Allah belanızı versin' denirken, bazıları da 'revizyon yüzünden kimseyi kabul 
etmiyoruz' diyor" deniyor İstanbul'da yayınlanan bir gazetede. 

Sayın Bakanım, Ankara SSK Hastanesinin durumunu geçen bütçede dile getirmiştik; bil
miyorum, vaktiniz olup da bu hastaneyi bir ziyaret edebildiniz mi? Ziyaret ettiğinizi hiç sanmı
yorum! Ben hastaneyi gidip gördüm, geçen seneden bu seneye değişen tek şey, sadece başheki
miydi. Takdir ettiğimiz, sevdiğimiz bir başhekimimizi, maalesef tktidannız döneminde görev
den almışsınız. 

Bir de SSK hastanelerindeki ilaç konusuna değinmek istiyorum. Bilmiyorum, sizin bu ilaç 
konusundan haberiniz var mı? Vatandaşlar, orada, büyük bir çile içinde, birtakım kuyruklar
dan geçmek suretiyle ilaçlarını alıyorlar. Bu da basında karikatürize edilmiştir. Vatandaşlar, 
dört beş kuyruktan geçmek suretiyle, ancak muayenelerini olup ilaçlarım alabiliyorlar. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün eczanelerle yaptığı bir anlaşma var. Sa
yın Bakanım, bilmiyorum, bu konuya vâkıf mısınız? Bu anlaşma, hakikaten tam çağdışı bir 
anlaşmadır. Düşünün, bir doktor bir ilaç yazıyor, hasta eczaneye gidecek, eczane o ilacı vere
mez; hangisini verecek? Muadili olan en ucuzunu -en fazla yüzde 20'sini- verecek. Böyle bir 
anlaşma olur mu Sayın Bakanım? Eczacı ilacı vermek mecburiyetindedir. Onu yapanlardan 
hesap sorulsun. Genelde, hiçbir eczacı arkadaşım SSK'ya pahalı ilaç verme eğiliminde değil
dir. Eğer SSK, ilaç israfını önlemek istiyorsa, doktorlarına tembih etsin, doktorlarına tamim 
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yazsın ve onlar da ilaç yazsınlar. Hastayla doktor karşı karşıya getirilmesin. Bu anlaşma, haki
katen çağdışı bir anlaşmadır. Bu anlaşmayı, lütfen, tekrar gözden geçiriniz, verilmesi gereken 
ucuz ilaç hangisiyse, doktorlar onu yazsınlar. Eczacı, "pahalı ilaç vereceğim" iddiasında ve 
talebinde değildir Sayın Bakanım. 

Bir başka konuya daha değinmek istiyorum : Eczacı ilacını verecek, SSK hastanelerinden 
ilacın parasını almak için, yine o protokole göre, vekâlet geçerli olmayacak! Türkiye'de vekâle
tin geçerli olmadığı tek kurum evliliktir. Bunun dışında, vekâlet her yerde geçerlidir. Ama, son 
protokole göre, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinden ilacının parasını almak isteyen ec
zacıların vekâletleri geçerli olmuyor. Bu, hakikaten çok yanlış bir uygulamadır. Düşünün ki, 
şehir merkezinden 100 kilometre uzaklıkta bulunan bir eczacı, eczanesinde yalnızsa, kalfası 
yoksa, icabında eczanesini kapatacak, o şehre gidecek, şehirde belki de "para bitti" denecek, 
bunun üzerine, eczacı, dönüp eczanesine gelecek. Böylece, ilaç parasını alabilmek için, bu ec
zacı, bir veya iki gün eczanesini kapatmak zorunda kalacaktır, tlaç parasının vekâletle alına
maması gibi yanlış bir uygulamayı ben düşünemiyorum. Bunun bu protokolde düzeltilmesini 
hassaten istirham ediyorum. 

Yeri gelmişken, Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan eczacıların birtakım sorunlarına de
ğinmek istiyorum. Bu eczacıların sorunları bugüne kadar şu kürsüden dile getirilmemiştir. 

Ülke genelinde Sosyal Sigortalar Kurumundaki eczacı kadrolarında yüzde 50'ye yakın bir 
oranda açık bulunmakta olup, bu da hizmeti aksatmaktadır. Bu kadrolar doldurulmalıdır. 

SSK'da çalışan eczacılara verilen ek ödeme miktarı, onların ekonomik,zorlukları göz önüne 
alınarak yükseltilmelidir. 

Sözleşmeli eczacı uygulamasıyla, aynı işi yapan, aynı büroyu paylaşan meslektaşlar ara
sında ücret farklılıkları oluşmuştur; bu durum düzeltilmelidir. 

SSK eczacıları, kadro açısından da, yaptıkları mesul müdürlük görevleriyle ilgili olarak 
müdür kadrosuna alınarak, özlük hakları buna göre düzenlenmelidir. 

SSK hastanelerindeki başhekim yardımcılarından birinin eczacı olması teamül haline ge
tirilmelidir. 

Lojman yönetmeliğinde eczacılar aleyhindeki durum düzeltilmelidir. 
SSK eczanelerinde bulunan ilaç depoları ve sıhhî malzeme depolarındaki maddî zimme

tin bu kısımlarda çalışan bütün personele dağıtılması gereklidir. 
tlaç sayısının ve günlük reçete adetinin bir hayli fazla olduğu SSK hastane ve poliklinikle

rinde bilgisayara geçişin hızlandırılması gerekir. 
Sosyal Sigortalar Kurumumuz, büyük maddî imkânsızlıklar yüzünden, ekonomik yön

den ve sosyal güvenlik açısından batma noktasına getirilmiştir; bunu, zaman zaman basından 
da müşahede etmekteyiz. Hakikaten son aylarda bilhassa basınımızı, birtakım yolsuzluk ha
berleri işgal etmektedir. Gündemi bunlar oluşturmaktadır. Son günlerde de değişik yolsuzluk 
örneğiyle karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız. Bu da, Sosyal Sigortalar Kurumunda sahte emek
liliktir. Sayın Bakanım, bu sahte emekliliği duydunuz mu?! 1986 yılından beri Sosyal Sigorta
lar Kurumundan sahte yollarla emekli olunmuş, bugüne kadar gelinmiş, belki tesadüfen tespit 
edilmiştir. Bu nasıl iş ki, bir kurumdan, açıktan, şahıslar emekli olabiliyor uydurma evraklarla 
emekli olabiliyor, ve takriben altı yedi sene de maaş alabiliyor?! Siz düşünün, bugünkü Sosyal 
Sigortalar Kurumumuzun halini, niçin iflasın eşiğine geldiğini!.. Herhalde şu ibret vesikasının 
ortaya çıkmasından sonra, bunu sizlerin takdirine bırakıyorum. 
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Bu çöküşün başlıca sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. 
Sosyal Sigortalar Kurumunun batma noktasına gelme sebebinin başında, para kaynakla

rının sağlıklı çalıştırılamaması geliyor. 
SSK, kendi fonksiyonlarını değerlendirme açısından inisiyatif sahibi değildir. İnisiyatifi 

elde tutan hükümetler, kurum fonlarını devletin cari harcamalarında kullanıyorlar. 

Başta kamu sektörü, özellikle KİT'ler ve belediyeler olmak üzere, işverenler, SSK'ya prim 
ödeme konusunda gerekli özeni göstermiyorlar ve Hükümetler, ödemeyi sağlayıcı etkin tedbir
ler alamıyorlar. 

Bir de, Sayın Bakanımızın gazetelerdeki beyanlarını okuyoruz, duyuyoruz; SSK primleri
nin ödenmediğinden şikâyetçi oluyorlarmış. Haklıdırlar, doğrudur; ama, bu primlerini öde
meyen şahıslar, nereden bu gücü alıyorlar? Bana göre, bu primi ödemeyen bu işadamları, bu 
şahıslar, bu gücü, ta Hükümetin kendisinden alıyorlar. Çünkü, o şahıslar, 20-30 milyarlık dü
ğünler yapıyorlar, hemen yani başlarında bir bakan, bir başbakan yardımcısı veya bir başbaka
nı buluyorlar; o şahıs, onun için o primi ödemiyor ve onun için o şahıslara bugüne kadar bir 
şey yapılamıyor ve yapılamadı da. 

SSK'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanmasıyla, malî ve idarî özerkliği 
yok edildi. Yönetim Kurulu, Hükümet ağırlıklı oldu. Kurum, bu suretle, idarî zaruretlere ve 
ihtiyaçlara göre değil, hükümetlerin istekleri doğrultusunda politikalar izlemek zorunda kalı
yor. Tüm bu haksızlıkları ve yanlışlıkları giderme konusunda gerekli tedbirleri almayan hükü
metler, bu batışın yegâne sorumlusudur. 

Bilindiği gibi, Bağ-Kur, esnaf sanatkâr, ev kadını, bağımsız çalışan, tarımda kendi nam 
ve hesabına çalışanlar olmak üzere yaklaşık 10 milyon insanı bünyesinde bulunduran bir sos
yal güvenlik kuruluşudur. Yaklaşık 2 milyon sigortalısı olup, 650 bin civarında kişiye maaş ve
ren bir kurumdur. Ayrıca, 1986 yılından beri üyelerine ve onların aile fertlerine sağlık hizmeti 
vermeye çalışmaktadır; ama, ne yazık ki, bu Kurumumuz da iflasın eşiğindedir. 

Bağ-Kur'da düzenli prim ödeyenlerin oranı yüzde l'dir, düzensiz prim ödeyenler yüzde 
64, hiç prim ödemeyenler yüzde 35'tir. Bağ-Kur'da düzenli prim ödenmiyorsa, Bağ-Kur 'un ca
zip bir hale getirilmeyişindendir. 

Vermiş olduğu sağlık hizmeti çok yetersizdir. Emeklisine vermiş olduğu maaş ise gülünç
tür. örnek verecek olursak, 1 inci basamaktaki bir Bağ-Kur emeklisi 482 bin, 12 nci basamak
taki bir Bağ-Kur emeklisi 1 milyon 282 bin lira maaş almaktadır. Ekmeğin 3 bin lira olduğu 
bir dönemde, 4 kişilik bir ailenin ekmek masrafı ayda 500 bin lira tutmaktadır! 

Bağ-Kur emeklilerinin maaş düzeylerinin düzeltilmesi için vermiş olduğum kanun teklifi, 
bir yıldan beri komisyonda beklemektedir. Bu kanunun çıkarılması, Bağ-Kur'lu vatandaşları
mıza belki bir nebze de olsa katkıda bulunur. 

Bağ-Kur'luya yeterli sağlık hizmeti ve insan onuruna yakışır bir emekli maaşı verilmesi
nin, prim ödemeyi düzene sokacağı, Bağ-Kur'luyu da rahatlatacağı kanaatindeyim. 

İşçi emeklilerimizin durumu da, enflasyonun yüzde 70 olduğu bir ekonomik tabloda, iyi 
değildir. İşçi emeklileri arasında büyük dengesizlikler vardır. Değişik çatılar altında, çok çeşit
li sosyal güvenlik sistemleri vardır ve çeşitli emeklilik sistemleri uygulanmaktadır. Şu anda SSK'da 
on çeşit emeklilik vardır; 1982 öncesi emeklisi, 1988 emeklisi, 1988 öncesi emeklisi, ondan sonra 
da başlamış, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 emeklisi ve bir de süper emekli gibi 
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gidiyor... Aynı işkolunda, aynı süre çalışan kişilerin maaşları arasında büyük adaletsizlik
ler vardır. 

Emekli maaşları, emeklilerimizin ihtiyaçlarını ömürlerinin son günlerinde karşılayacak dü
zeyde değildir. Emekli maaşları iyileştirilmeli ve farklı uygulamalara bir an evvel son verilmeli
dir. Konunun daha iyi anlaşılması için, bir emeklinin yazmış olduğu mektubun son cümleleri
ni okuyorum : "Türk milletinin emeklisi ve onun dul, yetimleri, semt pazarının artığını..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — "...toplayan onursuz kişiliğin ezikliği içinde kal

mamalıdır. Bu insanlar ki, gençliğinde Türk ekonomisinin gelişmesi için bir ömür alın teri dö
küp de, böylesi bir ekonomik zillet altında ezilerek hayatlarını sürdürmemelidir. Takdiri sizlere 
bırakıyorum." 

Vakit dar. Yurt dışındaki işçilerimizin sorunları var; zannediyorum diğer arkadaşlar da 
-kısa da olsa- değineceklerdir. 

tş ve tşçi Bulma Kurumumuza da satırbaşlarıyla değinmek istiyorum, tş ve tşçi Bulma 
Kurumumuz fonksiyonel hale getirilmelidir. Maalesef, tş ve tşçi Bulma Kurumumuzun iş bul
mada en ufak bir katkısı yoktur; Almanya'daki tş ve tşçi Bulma Kurumuyla karşılaştıracak 
olursak, arada hakikaten dağlar kadar fark vardır, tş ve tşçi Bulma Kurumumuz hiç mi bir 
iş yapmadı? Yaptı. Çeşitli bölgelere, 100'e yakın bürokrat tayini yapmıştır; bunları becermiştir 
tş ve tşçi Bulma Kurumumuz!.. 

tş ve tşçi Bulma Kurumumuza, Dünya Bankasından, sanıyorum 107 milyon dolarlık bir 
kredi alınmıştır. Bu ne için alınmıştır, tş ve tşçi Bulma Kurumumuz bunu ne işte kullanacak
tır? İnşallah hayırlı bir hizmette kullanır da, onun da fonksiyonel bir hale geldiğini görmüş 
oluruz. 

Asgarî ücret, hakikaten çok düşüktür. Asgarî ücretin bir an evvel, insan onuruna yakışır 
bir düzeye getirilmesi gerekmektedir. 

Kamu çalışanlarına sendikal haklar sağlanamamıştır. 
tşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri her geçen gün daha kötüleşmektedir. 
Rüşvet ve yolsuzluklardan ülke bizar olmuş, temiz toplum kampanyaları başlatılmıştır. \al-

nız, burada bir yanlışı düzeltmek gerekirse, toplum zaten temizdir; temiz olmayan yönetim ve 
yöneticilerdir. Yolsuzluklar, "tencere dibin kara" tekerlemesine dönüşmüştür! 

iktidarlar değişti; ama, halkın sorunları değişmedi; aksine, gün geçtikçe arttı ve artmak
tadır; çünkü, düzen değişmedi, gelen vurdu, giden vurdu. 

Sonuç olarak, 1994 malî yılı bütçesi istihdama kapalıdır. 
Sözlerime son verirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın 1994 yılı bütçesinin 

milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

-BAŞKAN — Sayın Göktaş, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerin

de Grubumuzun görüşlerini sunmadan önce, sizleri, Grubumuz adına selamlıyor ve saygıları
mı arz ediyorum. 
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Hiç kuşku yoktur ki, çalışma hayatının, istihdam ve sosyal güvenliğin düzenlenmesi, sağ
lıklı ve çağdaş bir çerçeveye oturtulması; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasî gelişmelerden so
yutlanamaz. 

Ülkemiz, önemli ölçüde, dışa kapalı bir kalkınma ve sanayileşmenin dinamiklerini dışa 
açılan ekonominin hız kazandırdığı doğal sıkıntıları ve hızlı değişimin sosyal, ekonomik ve si
yasal dalgalanmalarını yaşamaktadır. Dünyadaki siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişme ve 
değişme de, kalkınma yolundaki çabalarımızı ve her alandaki sıkıntılarımızı kaçınılmaz biçim
de etkilemektedir. 

Ulusumuz, tarihinin bu kesitinde, çok zorlu, fakat, şerefli bir yolu açmaya devam ediyor; 
bir taraftan, çoğulcu, katılımcı ve hürriyetçi siyasal demokratik rejimi kurmayı ve kurumlaş
tırmayı, diğer taraftan, bu rejim içinde kalkınmayı ve çağı yakalamayı gerçekleştirmeye çalışı
yor. Bu mücadelenin, kendi kaynaklarımız ve insan gücümüzle, barışçı yöntemleri izleyerek; 
kaliteli üretime, verimliliğe ve pazar tutmaya yönelik çabalarımızla başarılabileceğinde ittifak 
etmeliyiz. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmemizin siyasal zeminini oluşturan demokrasi, soyut 
bir özgürlükler rejimi olmaktan ötede, aslî yönüyle, toplumun çeşitli kesimlerinin çıkarlarım 
özgürlük iklimi içerisinde savunmasının somutunda, birlikte yaratılan değerlerin adil ve den
geli bir biçimde paylaşılması rejimidir. 

Siyasal demokrasinin kurumlaştırılması önündeki engellerin öncelikle ayıklanmasıyla do
ğacak toplumsal iradeden güç ve hız alan, üretime, verimliliğe dayalı bir kalkınma ve gelişmey
le yaratılacak değerlerin barış ve istikrar içerisinde, adil ve dengeli paylaşılmasına hizmet ede
cek en önemli bakanlıklardan biri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. 

Dünyada her alanda yaşanan değişimleri gözlemleyerek, ülkemizin çalışma hayatı ve sos
yal güvenlik alanındaki ihtiyaçlarına topyekûn ve arz ettiğim anlayış içinde yeni bir yaklaşımla 
eğilmekten uzak bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işlevlerini yerine getireme
mesi, ülkemiz için gerçekten bir talihsizliktir. Bu talihsizliğin en büyük amili ise, demokrasiyi, 
kandırmacaya dayalı, sadece sayısal bir çoğunluk rejimi olarak algılayan ve uygulayan siyasal 
anlayışın siyasî hayatımıza egemen olmasıdır. Bu anlayışın çeşitli örnekleri, son seçimler önce
si sergilenen propagandalarda görülebileceği gibi, en somut belgesi de, Koalisyon Hükümetle
rinin Hükümet Programlan ve Bakanlığın, özellikle iki yıldır, çalışma hayatı ve sosyal güven
lik alanındaki icraatlarıdır. 

Şimdi, bunların bir kısmına, konuşma süremin sınırlılığı nedeniyle sadece satırbaşlarıyla 
bakmak ve sizlere hatırlatmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çalışma alanını ilgilendiren, başta Anayasa olmak üzere, 
sendikalar, toplu iş sözleşmesi, 1475 sayılı tş Kanunu ve 854 sayılı Deniz tş Kanunlarında ya
pılması vaat edilen değişikliklerin hiçbirinde, bugüne kadar herhangi bir gerçekleşme görül
memiştir. 

Bakanlığın görevleri içinde bulunan, iş ve çalışma hayatı bakımından çok önemli yeri olan 
işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ülkemizin başta gelen bir sorunu olarak kanayan işsizlik ve istih
dam konularında, tş ve tşçi Bulma Kurumunun başında çok değerli bir Genel Müdür bulun
duğu halde, bürokratik, günlük, rutin işlemleri sürdürmenin dışında, Bakanlığın herhangi bir 
yönlendirmesi, düzenlemesi, müdahalesi yönünde faaliyeti söz konusu değildir. 
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Örgütlenme özgürlüğü ve serbest toplupazarlığın düzenlenmesi, geliştirilmesi ve istikrara 
kavuşturulması bakımından yükümlü olduğu çok önemli işlevleri yerine getirmesi bir yana, 
Bakanlık, en basit bürokratik işlemleri dahi, skandal boyutuna varan yöntemlerle yürütmektedir. 

Bu konuda örnek vermek gerekirse, duruma şöyle bir bakarsak, Bakanlıkça sözleşme yapma 
ehliyeti tespit edilen PETKİM-tŞ, Tekstil-îş, Limter-tş, Deri-tş, Dev Sağlık-lş, Genel-lş, Basın-tş 
gibi 7 sendikanın 1993 Ocak istatistiklerinde yer alan üyeleriyle 1993 Temmuz istatistiklerinde 
yer alan üyeleri arasında büyük farklılık görülmekte; örneğin, Tekstil-tş Sendikasının Ocak 
1993'te 28 üyesi varken, Temmuz 1993'te üye sayısının 41 247 üyeye yükseldiği tespit edilmek
tedir. Saydığım bu 7 sendikanın hepsine de toplusözleşme ehliyetine sahip olmak için gerekli, 
o işkolunda çalışan işçilerin yüzde 10'unu temsil etme yetkisi verilmiş ve bu oranlar, güya, üye
ler sayılarak ve tespit edilerek, Çalışma Bakanlığınca bulunmuştur!.. 

Örnek olarak arz ettiğim bu 7 sendika, bir tesadüf eseri olarak, Sayın Bakanın daha önce 
ilişkisi bulunduğu Devrimci tşçi Sendikaları Konfederasyonuna bağlı sendikalardır. Bakanlı
ğın yaptığı bu tespitler ve verdiği kararlara karşı yargı organlarına yapılan başvurular sonucu, 
örneğin Deri-tş Sendikasının yüzde 10'luk barajı yüzde sıfıra, Basın-tş Sendikasının yüzde 
11.24'lük barajı yüzde 6'ya Genel tş Sendikasının yüzde 16.9'luk barajı yüzde 6'ya, Tekstil-tş 
Sendikasının yüzde 11,27'lik barajı yüzde 4'e indirilmiş ve bu nispette üyeye sahip olmadıkları, 
bilirkişi raporları ve yargı kararlarına bağlanmıştır. Hatta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığınca geçerli gözüken üyelerin, örneğin tekstil işkolunda çalışan işçilerin araştırması yapıldı
ğında, hızar atölyelerinde, lokantalarda, petrol istasyonlarında, ağaç işkolunda ve tarım ve hay
vancılık işlerinde çalıştıkları tespit edilmiş ve kapanan 30 işyerinde -bu işyerlerinin içinde 1948 
yılında kapanan işyerleri bile vardır- bu işçilerin çalıştığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğınca tespit edilmiştir. Oysa, bu tespit, yargı organları kararlarıyla, ancak aylarca uğraşılarak 
bozulabilmiştir. 

Bu durumu, çalışma hayatımızda emsali görülmemiş bir skandal olarak niteliyor ve tespit 
ediyorum. 

Bir taraftan, birçok işyerlerinde ve özellikle belediyeler, kooperatif ve birlikler başta ol
mak üzere kamu kesimi işyerlerinde, işçiler, işten atılmak, mevsimlik ve geçici işçilerin çalış
malarına son verilmek, ücret ve alacakları ödenmemek, emekli edilmek, sürülmek gibi iğrenç 
baskılarla, üyesi bulundukları sendikalardan istifaya ve Bakanlığın tespitinde örnek olarak ver
diğim sendikalara üye olmaya zorlanırken, bu eylemlere seyici kalan Bakanlık, görüldüğü gibi, 
diğer taraftan çeşitli usulsüzlükleri ve sahtecilikleri meşru kılan, mahkeme ve Yargıtay kararla
rını hiçe sayan bir tutumla, hür sendikalaşma ve şerbet toplu pazarlık düzeninin temeline, hak
sızlığın, usulsüzlüğün ve hukuksuzluğun dinamitini koymuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir taraftan toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanabilmesi 
sekiz ayı aşkın bir süre sonunda ancak gerçekleştirilebilirken, diğer taraftan da toplusözleşme 
yetkileri, bu emsali görülmemiş kaosun içine sokulmuştur. Uzlaştırma müessesesi tamamen 
işlemez haldedir. 

Grev hakkına en büyük darbe, son iki yıllık uygulamalarla vurulmuştur. 28 Mayıs 1992 
tarihinde başlayan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü grevi, aynı gün Belediye-tş Sendikası
nın Ankara, İstanbul, tzmir ve Trabzon Belediyelerindeki grevi, 12 Ağustos 1992 tarihinde, bu 
Bakanlar Kurulunca ertelenmiş ve durdurulmuştur. Grev hareketlerinde görülen azalış, bu tür 
ertelemelerin yıldırmalarını direnişlere dönüştürmüş, yapılan direnişlerle kaybolan işgünü sa
yısı, istatistiklere yansımamış olsa bile, çalışma hayatının gerçeklerinde yer almıştır. 
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Onbinlerce işçinin iki yıldır çalışarak hak ettikleri 3 trilyona yaklaşan ücretleri, bütün uya
rılar, talepler ve direnişlere rağmen ödenmemekte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise 
bu duruma sadece seyirci kalmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesi bakımın
dan, ortada, hâlâ hukukî bir zemine oturtulmayan ve Hükümetin acz içinde seyrettiği fiilî bir 
durum mevcuttur. Kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesini düzenleyecek ve hazırlandığı 
söylenen yasa tasarısıyla serbest toplupazarlık ve grev hakkının hiçbir ilgisi -kamuoyuna yapı
lan açıklamalara rağmen- yoktur. 

Esasen, bu alanda ülkemizin şartlarına uygun bir iç hukuk düzenlemesi yapmaksızın, yal
nızca bir yılı aşkın bir süre önce, burada, 151 sayılı ILO sözleşmesinin onaylanmasıyla, Anaya
sanın 90 inci maddesine sığınmak gibi bir hukuksal garabetin ve kurnazlığın perdesi arkasın
da, kamu çalışanlarını sokaklara döken, yerlerde sürükleterek coplatan zihniyetin, vaat ettiği 
bu hakların tesliminde ve uygulanmasındaki samimiyetsizliği -biraz önce arz ettiğim, işçilere 
reva görülenler de hatırlandığında- daha belirgin bir biçimde meydana çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet Programında yer alan vaatlere rağmen, üc
retliler ile dar gelirlilerin ferahlamasına^ rahatlamasına dair hiçbir önlem alınmamış, aksine, 
geçim ve paylaşım şartları daha da ağırlaştırılmıştır. Asgarî ücretin koruyucu niteliği de, kap
sadığı alanın darlığı yanında, tespit yöntemi ve denetlenmemesi yüzünden kaybolmuştur. Ge
rek seçim meydanlarında ve gerekse Hükümet programlarında yapılan vaatlere rağmen, asgarî 
ücretten vergi alınması ve tespit yöntemleri üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamış olması, bu 
Koalisyon iktidarının, ciddiyet ve samimiyetsizliğinin en somut kanıtlarından biridir. 

İ.8.1993 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere tespit edilen asgarî ücret, aylık 2 479 
500 Türk Lirasıdır. Bu miktarın vergiye tabi tutulması sonucu, net asgarî ücret 1 563 472 Türk 
Lirasına inmektedir. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, asgarî ücretin ilk defa ittifakla 
tespit edildiğini ilan ederek övünürken, birçok konuda olduğu gibi, gerçeği söylememiş, kamu
oyunu yanıltmıştır. 30 Temmuz 1993 tarihli ve 21653 sayılı Resmî Gazetenin yedinci sayfasın
da, Asgarî Ücret Tespit Komisyonunun kararının altında "îşçi Temsicilerinin Oy Gerekçesi" 
başlıklı bölüm okunduğunda, gerçeğin, Sayın Bakanın söylediği gibi olmadığı, açıkça ve ka
nıtlarıyla görülecektir. 

İki yıldır, bir taraftan istihdam güvencesi, diğer taraftan işsizlik sigortasıyla ilgili yasal 
düzenlemeler yapılacağı vaatleriyle kamuoyu pyalanırken, sonuçta yüzbinlerce işçi işten çıka
rılmıştır. Başbakanlığın, 17 Eylül 1993 tarihli bir genelgesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında 
yıllardır geçici işçi statüsünde, fakat sürekli olarak çalıştırılan 165 bin işçinin, 15 Ekim 1993 
tarihinden itibaren işlerine son verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karara karşı doğan büyük tepki 
ve işçi sendikalarının girişimleri sonucu, uygulama şimdilik durdurulmuştur; ancak, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının istatistiklerinde yer aldığı üzere, Ocak 1992'den Ocak 1993'e 
kadar sadece bir yıllık sürede, malulen emeklilik, normal emeklilik, ölüm, naklen tayin, işyeri 
değişiklikleri, askerlik, evlenme, işyeri ve statü değişikliği, mevsimlik işçilik ve istifa gibi se
beplerin dışında, 332 799 çalışanın işine son verildiği anlaşılmaktadır. Kaldı ki, Erken Emekli
lik Yasası, özellikle, kamu kurum ve kuruluşlarında bir zulüm makinesi olarak işletilmiş, baskı 
ve tehditle, binlerce çalışanın, genç yaşta, istekleri dışında işten çıkarılmasına neden olunmuş
tur. Bu gerçek de dikkate alındığında, asgarî, yaklaşık 400 bin insanımızın, bir yıl içinde işten 
çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 
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"Alt işverenlik" dediğimiz taşeronlaşma, kamu işyerlerinde de süratle gelişirken, çalışma 
hayatının kanayan bir yarası haline dönüşmüş, sendikasızlaştırmayı da birlikte körüklemiştir. 
Bakanlık ise, bütün bu gelişmelerin seyircisi durumunda bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çalışma hayatının asgarî normlarını belirleyen, genel 
kavramlı ve her ülkenin kendi koşullarına göre iç hukukun düzenlenmesine imkân veren ve 
iç hukuka dönüştürülmedikçe fiilî ve hukukî bir anlam ifade etmeyen ILO Sözleşmelerine sığı
nıp kalan Bakanlık, bugüne kadar, son olarak onaylanan sözleşmelere uygun hiçbir iç hukuk 
düzenlemesi yapmamış bulunmaktadır. Esasen, Yüce Meclisçe kabul edilen 6 ILO sözleşmesi
nin 3'ü, Anavatan Partisi döneminde Meclise sevk edilmiş ve fakat seçimler dolayısıyla kadük 
kalmıştır. 

Sayın Bakan, bunlara da sahip çıkarak, ILO sözleşmelerini, tek başına, demokratikleş
menin bir ölçütü olarak görüyorsa -ki, biz bunu böyle görmüyoruz- bunun yüzde 50'sinin geç
miş iktidara ait olduğunu da ikrar ediyor demektir. Fakat, Meclisçe onaylanan ve onaylanması 
bir gün gecikti diye istifa edeceğini ilan eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, ILO sözleş
melerini ILO'ya bildirerek tescil ettirilmesini de altı ayı aşkın bir süre geciktirmiş ve bu gerçeği 
de kamuoyundan saklamıştır!.. 

Bırakınız onaylanan ILO sözleşmelerine uygun bir iç hukuk düzenlemesinin gerçekleşti
rilmesini, ülkemizce yıllarca önce onaylanan, 11.12.1946 tarihli Meslek Hastalıklarının Tazmi
ni, 16.12.1950 tarihli İşsizlik, 24.10.1960 tarihli ve 95 sayılı Ücretin Korunması, 14.12.1960 ta
rihli ve 94 sayılı Bir Amme Makamı Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartları 
(yani taşeronluk) ve 2.7.1971 tarihli Sosyal Güvenliğin Asgarî Şartları Hakkında Sözleşmelerin 
göz göre göre ihlallerine bu Bakanlık seyirci kalmaktadır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarının çözümü ise, yapılan seyahatlerdeki görüş
meleri ve usulen tutulan tutanakları anlatma çerçevesinin sınırlarına takılı kalmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 26.11.1992 tarihinde Yüce Mecliste 144 sayılı Üçlü Da
yanışma ile İlgili ILO Sözleşmesi görüşülürken, hiper enflasyonun kapıda beklediğini, dış ter
tiplerin ülkemiz üzerindeki baskılarının giderek ağırlaşmakta olduğunu, ülkemizin önemli bir 
yılın eşiğine, yani 1993'ün eşiğine geldiğini ifade ederek ve dünyadaki uygulamalardan örnek
ler vererek, her şeyden önce işçi işveren ve hükümet üçlüsünü bir araya getirecek sürekli bir 
mekanizma kurulmasının gerçekleştirilmesini dilemiş ve önermiştim. Sorunların temelindeki 
en önemli eksiklik, ağırlıklı olarak bu yöndedir. Oysaki, Bakanlığın, hem Meclis içinde hem 
Meclis dışında süregelen tutumu, buna da imkân vermemiş, çalışma hayatımız, arz ettiğim çiz
gilerle, maalesef bir karmaşanın içinde kalmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sosyal güvenlik, temel bir insan hakkı olmanın ötesin
de, kalkınmanın da motorudur; çok önemli bir beşeri sermaye yatırımıdır, yarınlarından endi
şe duymak huzursuzluğuna düşmeyen bireyleri yaratmak bakımından demokratik rejimin si
gortasıdır, gelirin yeniden ve daha adil dağıtılması için toplumsal barışı ve adaleti sağlayacak 
önemli bir araçtır ve üretim ve verimliliğin temel unsurudur. 

Bakanlık, sosyal güvenlik alanında yüklendiği görevleri yürütmede, çalışma hayatıyla il
gili olarak verdiğim örneklerde olduğu gibi, son iki yıldır, tam bir tutarsızlık ve acz içinde kal
mıştır. Ülkemizde, devletin, sosyal güvenlik kurumlarından, özellikle Sosyal Sigortalar Kuru
muna malî katkısı bulunmadığı halde, her siyasal iktidar döneminde ve neredeyse her yıl, 
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hükümran bir vesayet hukuku anlayışıyla, Kurum yönetimine müdaheleler yapılmış, kaynak
larına el uzatılmış, sigortacılık usul ve amaçları dışında kullanılmıştır. Bu gerçeği objektif ola
rak öncelikle ve önemle tespit etmek ve bu konudaki yanlışlıkları kabul etmek gerekir. 

Ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumları, sosyal güvenlik kavramının özerk bir alt kurumu 
olan parasal katılımlı sosyal sigorta sisteminden başka bir işlev yürütmemektedirler, özellikle 
Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu bu konumdadır. Devletin de finansmanına katıldığı, mev
cut kurumlaşmayla entegre olacak bir ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurumlaştınlması ve 
parasal katılımlı özel sigortacılığın ayrıca bu genel sisteme yardımcı olarak teşviki ve destek
lenmesi, hedeflenmesi gereken genel bir çözüm olarak artık ihtiyacını hissettirmektedir; an
cak, kısa vadede, Bakanlığın faaliyetiyle ilişkisi bulunan Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kuru
munun mevcut sorunları acil çözüm beklemektedir. 

Koalisyon Hükümetini oluşturan partilerimizin seçim beyannamelerinde ve Hükümet Prog
ramlarında yer alan vaatlerin hiçbirisinin gerçekleştirilmemiş olduğu görülmektedir. Bağ-Kur 
ve Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunları, son iki yılda daha da ağırlaştırılmış, hizmet ve faa
liyetleri tıkanma noktasına getirilmiştir. 

Vaktin kısıtlılığı nedeniyle, Bağ-Kur üzerindeki görüşlerimizi, hazırlanan kanun tasarısı
nın müzakeresi sırasında arz etmek üzere, burada Sosyal Sigortalar Kurumu üzerinde durmak 
istiyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, üzerinde yapılacak acil düzenlemelerle, başta, devletin Kurum 
finansmanına katılmasının sağlanması, sigortalı işçi ve işyeri olarak kapsaması gereken alanın 
yaygınlaştırılması ve kaçağın önlenmesi, tahakkukta otokontrol sistemine yer verecek, tahsila
tın zamanında ve hızlı yapılmasını gerçekleştirecek düzenlemelerin yapılması, Kurumun gelir 
ve kaynaklarının değerlendirilmesi ve vereceği hizmetlerin tespiti yönleri başta olmak üzere, 
hükümran vesayet hukuku ilişkisinin kurum üzerinden, yönetim ve statüsünden kaldırılması, 
Kurumun iştirakçileri ve kamu organları tarafından denetlenmesi imkânlarının sağlanması hu
suslarına büyük ihtiyaç vardır; fakat, bu konularda ciddî ve tutarlı bir önlemin alınması, iki 
yıldır söz konusu değildir. 

Kurumun bugün emekli olan iştirakçilerine bağladığı maaşlar bile asgarî Ücretin altında
dır. 1 136 göstergeden yüzde 70 maaş bağlama oranıyla emekliye ayrılan bir işçinin aylık maa
şı, bugün 747 448 Türk Lirasıdır. 1 196 göstergeden emekli olan işçinin aldığı aylık ise, 931 
728 Türk Lirasıdır. Kurumdan 747 448 Türk Lirasıyla 931 728 Türk Lirası arasında aylık maaş 
alanların sayısı 1 560 507 kişidir ve bunların tüm emeklilere oranıysa yüzde 85'tîr. 

Son iki yılda yapılan uygulamalarla Kurumun aktüer dengesi örselenmiş, yönetimine tari
hinde en olumsuz müdahaleler yapılmış, endekslere yansımayan geçim zorluğunu en şiddetli 
şekilde yaşayan emeklilerin feryadına kulak tıkanmıştır. 

Sayın Bakan, bu tablo karşısında "Kurumu, uçan kuşa borçlu olarak, çökmüş bir kurum 
olarak devraldığını, pasif sigortalıların çoğaldığını, sosyal yardım zammı olarak yapılan öde
meler karşılığı prim alınmadığından Kurum kaynaklarının tükendiğini" başlıca yakınmalar ola
rak ileri sürmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun çökmüş olarak devralındığı, geneliyle, gerçek dışı bir yanıl-
macadır. 3,5 trilyonluk bir banka ve kasa nakti; yaşlılık, ölüm ve maluliyet sigortaları hariç, 
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diğer sigorta kollarında 3,1 trilyonluk bir fazlalık; gelirlerde 1990 yılına nazaran yüzde 96,1 
oranında artış; 11,3 trilyon liralık bir alacak; 405.3 milyar liralık bir banka faizi; 589.3 milyar 
liralık bir tahvil geliri; 7,9 trilyonluk bir gider fazlası, yani açıkla, 1991'de Kurum devredilmiştir. 

Bir yıl içinde gerileme sürecine itilen Kurumun gelirlerdeki artışı yüzde 96.1'den yüzde 50.8'e 
düşmüş, çıkarılan prim affına rağmen 11.3 trilyon lira olan alacak, 18.7 trilyona yükselmiş, 
banka faiz gelirleri yüzde 50, tahvil faizleri gelirleri yüzde 20 düşmüş, 7.9 trilyon olan gider 
fazlası, yani açık, 1992 sonunda yüzde 300 artarak 28.7 trilyona ulaşmıştır, tşte, yakınılan de
vir tablosuyla, ulaşılan beceriksizlik tablosu budur! ,1993 sonunda bu olumsuz gelişmenin da
ha da derinleşeceği müşahade edilecektir. 

1945'lerde kurulan Kurumun, herhalde, pasif sigortalılarının, en az yirmibeş seneyi takip 
eden bir dönem sonrasında artması doğal bir gelişmedir; ama nüfus artışına ve çalışan nüfu
sun artmasına karşın, aktif sigortalıların artış oranındaki düşüklük, bir taraftan rehavet, diğer 
taraftan denetimsizlik ve asıl önemli olanı, sigortalı iştirakçi alanının genişletilmesini önleyen 
mevzuat engellerinin Bakanlıkça ayıklanmamış olmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal yardım zammı 1977 yılındaki siyasî iktidarın 
kuruma yüklediği ve karşılığı prim olarak alınmayan bir yüktür; fakat 1987 yılında, yani geç
miş iktidar döneminde, 3395 sayılı Yasayla, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının ek 24 üncü 
maddesinin (d) fıkrasında değişiklik yapılarak, bu duruma kısmen son verilmiş; kamu kurum 
ve kuruluşlarından emekli olan işçilere Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen sosyal yardım zam
mının bir kısmı değil, tamamının Sosyal Sigortalar Kurumuna geri ödenebilmesi sağlanmıştır. 
Fakat, başta belediyeler olmak üzere, primler nasıl Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmiyorsa, 
bu sosyal yardım karşılıkları da kurumca tahsil edilememektedir. Parasal katılımlı bir sigorta 
sistemine yeni girecekleri teşvik ve ayrılacakları denetim altında tutmak, bunların hizmet ve 
risklerini karşılamak için, zamanında ödenmeyecek primler konusunda gecikme zam ve faizi 
uygulaması, sigortacılığın kaçınılmaz kuralları ve bir aktüer denge meselesi olduğu kadar, ya
şanan enflasyon karşısında, tartışılmaz bir zorunluktur. işte, bu gerçeğe ve yaşanan tabloya 
rağmen, son iki yılda yapılanlar, sigortacılık kurallarının çiğnenmesine ve kurumun aktüer den
gesinin sarsılmasına neden olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mazeret ve şikayet gerekçesi yapılan pasif sigortalıla
rın artmasını körükleyecek olan, yaş haddine bakılmaksızın erken emeklilik yasasıyla kuruma 
darbe vurulmuş ve buna da siyasî tercih yaftası yapıştırılmıştır. Diğer taraftan prim, faiz ve 
gecikme zammının affını sağlayan bir yasa, prim tahsilatını artıracağı gerekçesiyle, çıkartılmış 
ve 1991 yılında 11.3 trilyon prim alacağı olan kurumun, 1992 yılı sonundaki prim alacakları 
eksileceğine, 19.7 trilyon liraya çıkartılmış; bütün uyarılara rağmen, buna da siyasî tercih yaf
tası yapıştırılmıştır. 

Kuruma Borcu Olan Kamu Kuruluşlarının Bu Borçlarının Hazinece Tahkimi Hakkındaki 
Kanun Yüce Mecliste müzakere edilirken, Sosyal Sigortalar Kurumu alacaklarının nakten ve 
defaten ödenmesini içeren önergemize karşı çıkacak, "iki çarpı iki dört eder" gerçeğini çoğun
luk iradesiyle, "hayır, altı eder" diye reddedecek ve buna da "Hükümetin'tercihi" diyeceksi
niz... Çoğunluğun buyurganlığı ve siyasi tercihle kurumun kesesinden ve aktüer dengesinden 
hovardalık yapanların, her halde bugün yakınmaya ve mazeret aramaya hakları yoktur. 
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Kurumun alacaklarıyla ilgili olarak, özellikle birtakım belediyelere yapılan erteleme işlemleri 
yanında, bağış yapan müteahhitlere, istihkak veya avanslarını ödemek için 163 milyarlık prim 
borcunu ödemeyen İSKİ'yİ ve bir taraftan o kadar piskiyi icraya veren Sosyal Sigortalar Kuru
munun tutumu karşısında, 2.10.1993 tarihli gazetelere î'borçlu babam da olsa icraya gönderirim" 
diyeceksiniz; ancak, 1.10.1993 tarihinde, yani bir gün evvel, bu borcun 24 aylık taksitlere bağ
lanıp, haczin kaldırılmasına karar verildiğini görmezlikten geleceksiniz... 

Sosyal yardım zamlarının Hazinece karşılanması hakkında tek maddelik bir kanunu Meclise 
sunmayacaksınız; fakat, 1 900 000 sigorta emeklisinden üç tanesinin sosyal yardım zammının 
kestirilmesiyle, Ankara 4 üncü tş Mahkemesinde açılan ve Anayasa Mahkemesine intikali sağ
lanan bir davada, şahit sıfatıyla ifade verip, sosyal yardım zammı ödemelerinin Anayasaya ay
kırı olduğunu iddia edeceksiniz... 

Bir hükümet üyesinin, çözümü elinde olan bir konuda, Anayasa Mahkemesinde çözüm 
araması kadar, iktidar, yani muktedir olmak anlayışına ters bir hazin durumu şimdi acaba na
sıl izah edeceksiniz? Bütün bu olup bitenlerin çözümü olarak da, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun gayrımenkullerinin bir kamu bankasına devriyle, haraç mezat satışında bulacaksınız... İş
te, sadece iştirakçilerinin parasal katılımıyla ayakta durabilen bir sigorta kurumunu, bu zihni
yet ve tutumla idare ederseniz, yakınmalarınızda hiçbir haklılık bulmak imkanı olamaz. Kuru
mun gayrımenkullerinin satılmasının kararlaştırılmış olmasıyla, mülkiyetin mukaddes mihra
bında sigortalı işçilerin kellesi kesilmiş ve hukuk devletinin kanı akıtılmış, bu kan da, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanının eline bulaşmıştır. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Kul, toparlar mısınız? 
EMİN KUL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, hemen toparlıyorum. 
Şimdi soruyorum : 1993'te Kurum gayrımenkulleri satışa çıkarılırken, 1992 yılında, yani 

bir yıl önce, 132 108 metrekarelik arsa ve 5 236 metrekarelik arsa payı bina, Başbakanlığın Ta
sarruf Genelgesine rağmen, 24 milyar 649 milyon 358 bin Türk Lirası ödeme yapılarak, acaba 
niçin alınmıştır? Bir yıl sonra satılması için mi? Satılacak Kurum gayrimenkuller içinde, acaba 
niçin 9 hastane, 1 dispanser ve 3 adet inşaatı devam eden sağlık tesisi yer almaktadır? 

Devredilecek ve satılacak gayrımenkullerin karşılığı, kurumun 10 trilyon liralık bir gelir 
sağlayacağı gerekçesine rağmen, acaba niçin Maliye Bakanlığı 2.4 trilyon liralık bir takdir be
deli ileri sürmüştür. Ve devam ediyorum : Kurumun bütün inşaat ve onarım işleri, acaba niçin 
davet usulüyle verilmektedir? İlk verilişte takdir edilen bedel, acaba niçin iki üç katı bir öde
meyle beslenmektedir? 

Kurumun tesislerine ve sağlık kuruluşlarına, hangi usuller ve hangi gerekçelerle, kaç kişi
lik istihdam yapılmıştır ve istihdam edilenler ne iş yapmaktadırlar? Kurumun istihdam için 
açtığı sınavlarda sorulacak sorular, acaba nasıl ve hangi yollardan sınavdan önce, sınava gire
ceklerin ellerine ulaşabilmektedir? 

Şimdi tekrar artık bir şey sormuyorum; çünkü, bütün maruzatımla dar bir süre içinde du
rumu arz etmiş olduğumu sanıyorum. 

Bugüne kadar çalışma hayatına, sosyal güvenlik alanına hizmet vermiş bütün bakanları, 
müsteşarları, Bakanlık mensubu ve kurumlar personelini saygıyla, aramızdan ayrılanları rah
metle anıyor ve onları bu eleştirilerden tenzih ederek, 1994 bütçesinin Bakanlığa yeni bir 
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zihniyet getirmesi, hayırlı ve verimli olması dileklerimi sunuyor ve saygılarımı arz 
ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ederim. 
SHP Grubu adına, Sayın Mustafa Kul; buyurun. 
(Seslendirme cihazında teknik bîr arıza oldu) 
BAŞKAN — Efendim, teknik bir arıza sebebiyle birleşime 10 dakika ara vermemiz isteniyor. 
17.30'da yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Sanlı : 17.15 

o 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboglu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İbrahim Özdiş (Adana) 

— © 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. —• 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (Devam) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, programımızın ikmaline kaldığımız yerden başlayacağız. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına konuşmak Üzere, buyurun Sayın Kul. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

teknik bir arızadan sonra ikinci kez tekrar huzurlarınızdayım. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1992 

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, Koalisyon Hükümeti kurulduğunda, Koalisyon Protokolü görüşmele
rinde, özellikle 49 ve 50 inci Hükümetler programlarında en çok dikkati çeken en büyük dört 
iddia yer almıştı. Bunlardan bir tanesi, 12 Eylül döneminde insanlarımızın elinden alınmış olan 
demokratik hak ve özgürlüklerinin iade edilmesi, hayatın her alanında, Türkiye'nin tüm ku
rumlarının demokratikleştirilmesi konusuydu. 

İkincisi, çalışma yaşamıyla ilgili konulardı, On yıllık dönem içerisinde çalışan kesimleri
mizin kayıplarının telafi edilmesi ye çalışan kesimlerin o 10 yıllık dönem içerisinde ikinci plana 
itilmiş olmaktan ön plana çıkarılmış olması konusuydu; yani, çalışma yaşamıyla ilgili yasal 
düzenlemelerin yapılması konusu, yine protokolde geniş biçimde yer almıştı. 

Üçüncüsü, ekonomik konularla, hayat pahalılığı ve enflasyonla ilgiliydi. 
Dördüncüsü de, terörle mücadele konusuydu. 
Hükümet, bugüne kadar elinden geldiğince bu konularda, geçmiş dönemlerde yapılama

yanların belki yüz katı, belki bin katı daha fazlasını yaptı, yapmaya çalıştı. 
Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Emin Kul arkadaşımız, konuşmasının ba

şında "Bakanlığın işlevlerini yerine getirememesi, Türkiye için büyük bir talihsizliktir" dediler. 
Değerli arkadaşlar, bana göre en büyük tahilsizlik, bu konuları gerçekleştirme iddiasıyla 

işbaşına gelmiş olan bu Hükümetin ve özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın, o 
geçmiş on yıldaki kayıpları telafi etmek iddiasıyla işbaşına gelen Bakanımızın, geldiği gün, geldiği 
noktada, geçmiş on yıllık dönem içerisinde Türkiye'de çalışma yaşamıyla ilgili konuların, in
san hak ve özgürlükleriyle ilgili konuların, demokratikleşmeyle ilgili konuların hep ikinci planda 
kalmış olması, hep ekonomik konuların arkasında ikinci bir planda görülmüş olmasından kay
naklanan bir sistem üzerine gelip oturmasıdır. 

Bana göre, Anavatan Pratisinin en büyük talihsizliği de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının bugüne kadar yaptığı çalışmaları basından ve televizyondan izleyemeyen görme özürlü 
ve işitme özürlü bir insanın Grup adına çıkıp bu kürsüden konuşmasıdır. Anavatan Partisi Grubu 
âdına konuşan arkaşımız bugüne kadar görememiş, duyamamış demek ki... 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın, bu 25 aylık dönem içerisinde yaptığı çalış
malar, Türkiye'nin bütün insanları tarafından bilinmekte ve görülmektedir. Çalışan ve çalıştı
ran kesimlerce uzun süreden beri Türkiye'de konuşulan, tartışılan ve tarafların anlaşmasıyla 
Türkiye'de çalışma yaşamını ve barışını düzenlemeye ilişkin bu kadar önemli çalışmalardan 
nasıl habersiz olunduğunu anlamak mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kul, "Başta Anayasa olmak üzere, 25 ay içinde, iş ve sendika
lar yasalarında değişiklikler yapılamamıştır" diyor. Peki Sayın Kul, belki diğer partilerin böyle 
bir şey söylemesini haklı olarak kabul etmemiz mümkün; bugüne kadar iktidar görevini üstlen
memiş olan partilerin böyle bir şeyi söylemesi mümkün; ama, 8 yıl hükümette kalan bir partinin 
sözcüsünün, o 8 yıllık dönemde yapmadığı işleri, gelip de "25 aylık dönem içerisinde bunların 
tamamını niye yapmadınız? Anayasayı niye değiştirimediniz? 1475 sayılı tş Yasasını niye değiş
tirmediniz? Grev, toplusözleşme ve lokavt haklarıyla ilgili yasaları niye değiştirmediniz" şeklin
de soru sormaya hakkinizin olmadığını zannediyorum. Eğer bunlar gerekli idiyse -ki, biz, gerek
li olduğuna inandığımızdan dolayı, protokolde de yer aldı, Hükümet Programlarında da yer aldı-
siz de gerekli olduğuna inanıyorsanız ki, sizin mensubu bulunduğunuz parti bu dönemden bir 
önceki dönemde 8 yıl Hükümet görevini yapmıştı; o dönemlerde bu gerekli olan yasaları niye 
çıkarmadınız, niye bu düzenlemeleri yapmadınız ve şimdi nasıl hesap soruyorsunuz? 
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"İşsizlik sorunu çözümlenmedi" dediler, işsizlik sorununun bu safhaya gelmesinde aca
ba kimin vebali var, kimin sorumluluğu var? Sekiz yıllık süre içerisinde işsiz sayısını 6 milyona 
çıkaran hükümet hangi hükümetti? Bu Hükümetin görevi devraldığı tarihte Türkiye'de iktisa-
den faal durumda çalışabilecek olan insanlarımız içerisinde 6 milyon işsiz insanımızın var ol
duğu herkes tarafından bilinmektedir ve kayıtlarda da vardır. İşsizlik meselesini çözme konu
sunda hangi tedbirleri aldınız, işsizliği ne derecede azaltabildiniz? 

"Sendikacıların yetki alması konusunda sahtecilik yapılmaktadır" diye çok ağır bir suç
lamada bulundular. Biliyorsunuz, bakanlık bu konularla ilgilenmiyor. Bir işyerinde çalışan iş
çiler, noter tasdikli imzaları ile "Ben falanca sendikada temsil edilmek istiyorum" der ve sen
dikaya üye olurlar. Bu duruma Bakanlığın herhangi bir müdahalesi olmuyor; ama, siz buna 
"sahtecilik" diyerek Bakanlığa bağladınız Bakanlığı suçladınız. Tabiî ki, bu işleri kendi dö
nemlerinizde nasıl yapıyor idiyseniz, bu dönemde de aynı şeylerin yapıldığı kanaatiyle bunları 
ifade ediyorsunuz. 

"Kamu çalışanlarının örgütlenmesiyle ilgili bugüne kadar niye bir şey yapılmadı" dediler. 
Bu konuda sizin döneminizde ne yapıldı? 

"İnsanlar dövülüyor, coplanıyor" dendi. Biz, onları da hatırlıyoruz. Sizin, sekiz yıl hü
kümette kaldığınız dönemde nelerin olduğunu sizler biliyorsunuz. 1991 yılının ocak ayındaki 
Zonguldak yürüyüşlerini hatırlıyor musunuz? Binlerce, yüzbinlerce işçi günlece yürümüşlerdi. 
Çıplak ayaklı yürüyüşleri hatırlıyor musunuz? Bıyığının tek tarafını keserek yürüyen insanla
rımız, saçlarının bir kısmını keserek yürüyen insanlarımız üstü çıplak gezen insanlarımız, yü
rüyüş yapan insanlarımız, sizin döneminizde yürüyen insanlardı. Emekçi insanlarımız, sizin 
döneminizde bu eylemlerde bulunurken, bugün hiç değilse, kamu çalışanlarının sendikalaşma
sı konusundaki konular artık gündemde tartışılabilmekte, konuşulabilmekte, bu konuda kon
feranslar, paneller düzenlenebilmektedir. Sizin döneminizde bu ortam dahi yoktu. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Onlar şimdi Jaguarla geziyorlar... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bunlar, kurnazlıkla geçiştirilmeye çalışılıyor... Sizin döne

minizde yapılan şeyler bunlar. 
Bakanlar Kurulu toplantılarında bu tür konular gündeme geldiğinde, özellikle Sayın Avni 

Akyol döneminde, Eğitim-tş Sendikası ve Iş-Sen'le ilgili taleplerine "Şimdilik böyle bir şey 
istemeyin, Türkiye için bir lükstür" denildiğini çok iyi hatırlıyorum. Eğer Türkiye için bu bir 
lüksse, bugünkü iktidarı "Bunu bugüne kadar niye yapmadınız?" diye suçlamanızın bir anla
mı olmayacağı kanaatindeyim. 

Asgari ücretle ilgili konuda eleştirileri oldu. Asgari Ücret Komisyonu, ilk kez bu dönemde 
iki yıllık süresini doldurmadan toplanmıştır. Biliyorsunuz, bundan önceki dönemlerde iki yılda 
bir toplanıyordu. Asgari Ücret Komisyonu, ilk kez bu dönem iki yıllık süre dolmadan, iki yıldan 
önce toplanıyor ve asgari ücreti yüzde 84 oranında artırıyor. Tabiî, bu artışın yeterli olduğunu 
söylemiyoruz; ama, olanaklar ölçüsünde ilk defa da yüzde 84 oranında bir artış sağlanmıştır. 

"tş Güvencesi Yasasını niye çıkarmadınız?" dediler. Siz neden bu yasayı çıkarmadınız? Dö
neminizde böyle bir şey aklınıza bile gelmemişti. Bunu ilk defa bu Hükümet gündeme getirdi; 
Hükümet Programında, Hükümet Protokolünde yer aldığı için bugün bunlar tartışılabiliyor. Siz 
bunları aklınızın ucundan bile geçirmediniz, bugün de "Bunları niye yapmadınız?" diye hesap 
soruyorsunuz. 
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"İşsizlik sigortası ile ilgili niçin bir gelişme olmadı?" diyorsunuz, tşsizlik sigortası konu
su sizin döneminizde hiç tartışıldı mı konuşuldu mu? Siz bunları telaffuz edebildiniz mi? Bun
lar, ilk kez bu Hükümet zamanında konuşuluyor tartışılıyor, taraflar kendi aralarında tartışa
biliyorlar. 

Yurt dışındaki işçilerimizin durumlarında çok iyileşmeler oldu, daha sonra bu iyileşmele
ri tek tek anlatacağım. 

"Bakanlık, tutarsızlık ve acz içerisindedir" diyorsunuz. Tam tersine, sizin dönemleriniz
den çok daha farklı. Sizin dönemlerinizi tarif ediyor bu da, şimdiki bu olay, kesinlikle sizin 
söylediğinize uymuyor. 

Her şeyden önce ve daha ilginç olanı "İSKİ" dediniz, "PİSKİ" dediniz, müteahhitlerin 
prim borçlarında yolsuzluklar, sınavlarda usulsüzlükler, usulsüz emeklilik konusunu gündeme 
getirdiler. Bu konular, yeni olan bir şey değil ve Türkiye'de yaşayan insanlarımızın hafızaları 
da bu kadar zayıf değil, sizin döneminizde yapılan olaylar hakkında insanlarımızın kafaların
da hâlâ birtakım soru işaretleri var; o zamanki konuları hatırlayibiliyorlar. Aslında, Türkiye'
de "yolsuzluk, rüşvet, soygun" deyince, akla ilk gelen isim Anavatan Partisi, Türkiye'de bun
ların anası Anavatan Partisidir. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Babası kim? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bu kadar şeylerin yapıldığı bir dönemden sonra, gelip de 

"İSKİ, PİSKt" falan gibi, bunları sizin telaffuz etmeye hakkınız yoktur, ağzınız eğrilir öyle 
bir şey söylemeye. 

Şimdi, sizin hafızalarınızı tekrar canlandırmak için şunları sizin bigilerinize sunmak isti
yorum. Bunlar, sîzin döneminizde olan şeyler. 

(Hatip, elindeki, afiş haline getirilmiş gazete kupürlerini ve dokümanları kürsünün etrafı
na astı) 

Şunlar kimin döneminde olmuştu, hangi dönemlerde olmuştu bunlar? 
Şöyle biraz daha yakından okursanız... 
BAŞKAN — Sayın Kul, böyle afişleme yöntemini usul haline getirirseniz, hitabet kürsü

sünü ve Başkanlık kürsüsünü afişlerden koruyamayız. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, 30 dakikalık sürem var. 
Değerli arkadaşlar, şöyle 2 saatlik bir çalışmayla, ANAP döneminde neler olmuş, hangi 

yolsuzluklar varmış, kimler hangi davalardan dolayı yargılanmış, kimler ceza görmüş, kimler 
hapiste yatmış, hangi belediye başkanları hangi pisliklerinden dolayı, hangi yolsuzluklarından 
dolayı görevden alınmış... Bunları 2 saatlik bir araştırmayla; 400 demiyorum; dikkatinizi çeke
rim, 399 tane. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — İLKSAN da var. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Evet, İLKSAN da var o dönemde. Daha bir sürü var. Bun

lar hep sizin döneminizde yapılan şeyler. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İSKİ de var. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — İSKİ de var, geçmiş dönemdeki İSKİ de var. 
BAŞKAN — Sayın Kul, lütfen... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Buyurun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Kul, belge gösterirsiniz, konuşursunuz; ama, elinizdeki tomar kâğıdı 

Genel Kurula doğru fırlatarak, hitabet kürsüsünün ciddiyetine zede düşürürseniz üzülürüz. Lüt
fen... Rica ediyorum... 

— 738 — 



TJB.M.M. ' B : 50 20 . 12 . 1993 O : 3 

MUSTAFÂ KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, kürsünün ciddiyetini bozmuyoruz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, buyurun devam edin efendim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sadece, o dönemde yapılanları, milletvekillerimizin hafı

zalarını tazelemek üzere, milletvekillerimizin bilgisine sunuyorum. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, acaba bu ne bütçesi 

efendim? Yani, buna izin veriyorsunuz. Biz sinirlenmiyoruz Sayın Başkan. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Sungurlu... 
BAŞKAN — Sayın Kul, sürenizi durdurdum, bir dakika... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Arkadaş içinde ne varsa, içeride ne 

varsa, dışa o yansır. Herkes kendi fırçasındakini dışarı akıtır. 
Yalnız, sormak istiyorum; bu nedir? 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Yani, şimdi biz, burada biraz sonra 

televizyon ekramyla yaparsak, izin verecek misiniz? Yoksa, siz de mi Anavatandan rahatsızsınız? 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, bendeniz... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Buna izin vermenizin başka türlü iza

hı yok ki efendim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Böyle çarşaf çarşaf gerildi diye, tabiî hoşunuza gitmedi. 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bakınız, bu yapıştırmalar... Yarın biz 

de buraya getireceğiz televizyon ekranlarını. Bu Mecliste böyle bir usul yok efendim. Sizin em
rinizde insanlar var, onlara toplatın. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, susturur musunuz? 
BAŞKAN — Sayın Kul, lütfen onları toplar mısınız? 
Efendim, müsaade buyurun... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Kul yapmış öyle bir şey, öyle 

münasip görmüş, yapabilir Sayın Kul, ona bizim bir diyeceğimiz yok; ama, sizin izin verme
meniz gerekir. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Kul, bir dakika efendim... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, bir defa onları toplatın... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, süremi durdurur musunuz? 
BAŞKAN — Durdurdum efendim. 
Sayın Sungurlu, zatı âliniz Genel Kurulu yeni teşrif buyurdunuz. Zatı âlinizin teşrifinden 

önce bendeniz sayın hatibi uyardım ve çok kötü bir örnek oluşacağını; yarın, hem hitabet kür
süsünün hem Başkanlık kürsüsünün afişlere konu edilebileceğini, bu sebeple bunu yapmaması 
hususunu belirttim; zatı âlinizin teşrifinden önce uyardım. Başkanlık tepki gösterdi. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sizin Başkan olduğunuz günlerde biz 
bunları yapacağız, bundan çok daha başkalarını yapacağız. 

BAŞKAN — Efendim... 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Yani, uyarmış olmak bir şey ifade et
mez ki... Uyardım demek bir şey ifade etmez ki. Siz burayı yönetmekle görevlisiniz, uyarmakla 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Kul, toplar mısınız efendim onları? Gösterdiniz, Genel Kurul bilgi sa
hibi oldu. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, konuşmamın sonunda toplayacağım. 
BAŞKAN — Efendim, siz o afişleri, afişleme işini burada bitirirseniz, konuşmanıza izin 

vereceğim, yoksa onu kaldırıncaya kadar birleşime ara vereceğim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, "Konuşmamın sonun

da kaldıracağım" diyor. 
Ben burada, Sayın Mustafa KuPun mensup olduğu siyasî partiye soruyorum; yarın bir 

başkası yaptığı zaman ne diyeceğiz? Burada, bu Meclisin bu hale gelmesi rahatsızlık vermiyor 
mu? Sayın Kul, sizin kabahatiniz yok bunda. 

BAŞKAN — Lütfen kaldırın... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Peki, kaldırıyorum Sayın Başkanım, süremi çalıştırmayın. 
BAŞKAN — Süreyi çalıştırmıyorum efendim... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Ağlama duvarı mı İktidar? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ağlama duvarı değil... 
BAŞKAN — Efendim, belge gösterirsiniz, hakkınızdır; ama, böyle, afişleme cihetine gi

derseniz, bu doğru olmaz. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ama, çok yolsuzluk varmış Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, anlatırsınız onu; Sayın Sümer, anlatırsınız; ayrı şey o; ama, böyle 

afişleme yapamayız. 
Toplayın kardeşim onları; tamam! 
Sayın Kul, sürenizi çalıştırıyorum. Buyurun efendim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, biraz önce söylediğim gibi, yaptığım bu tes

pitlerde gördüm ki, 399 olayla ilgili araştırma, soruşturma başlatılmış, bunlardan birçoğu mah
kemelere intikal etmiş ve sorumluların birçoğu da ceza almışlar. Bunların hepsini, 400'ünü, 
399'unu birden burada deşifre etmemiz, afişe etmemiz mümkün değil; ama, şuradakilerin sa
yısı 50 bunları kimin yaptığı da belli; herkes tarafından biliniyor. Burada daha bir sürü var, 
bunlar da var... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Onları Hükümete ver... Hükümetin yok mu senin? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Şimdi, değerli arkadaşlar. Sayın Sungurlu "bu bütçe ne

yin bütçesi, hangi bakanlığın bütçesi?" dediler. Bu bütçe, ben de biliyorum ki, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının bütçesi; ama, sizin sözcünüz konuşurken, Çalışma Bakanlığı bütçesi
nin içerisinde tabiî ki bu olaylara da değindi, bu olayları da söyledi. O zaman biz de, kimin 
zamanında neyin yapılmış olduğunu söylemek zorundayız. Ha, bunu söylerken tencere dibin 
kara hesabı yapmıyoruz. Refah Partili sözcü arkadaş da söyledi; bir kere, toplumun bu yapısı 
kimin zamanında bozuldu? Köşe dönme hevesleri, vurgun vurma, soygun yapma dönemleri 
kimin zamanında idi, hangi insanlar, niçin bunlara heveslendiler? özellikle, ANAP hükümet
leri zamanında toplumun dejenere olması, insanların köşe dönme heveslerine kapılması sizin 
döneminize rastlıyor. İnsanları örgütsüz toplum yapısından yoksun bırakınca örgütsüz insan
larımız tek başına kaldığı zaman tek başına düşünüyor. Sizin dönemlerinizde vurgun yapan, 
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soygun yapan, rüşvet alan, köşeyi dönen insanlardan birisi Başbakanın sağında birisi solunda 
otururken bunları televizyonlar gösterirken, gazetelerde bunların fotoğrafları çıkarken, herkes 
köşe dönme heveslerine kapıldılar ve toplum, işte bu noktaya geldi. 

Şimdi, siz daha çok yaptınız, biz daha az... Efendim, bizimki, bir belediye başkanımızın 
atamış olduğu bir genel müdürün yaptığı olaydır, sizinkiler içinde içinizde oturan bakanlar var, 
Yüce Divanda yargılananlar var, atamış olduğunuz genel müdürler var, Yüce Divan yolcusu 
başka bakanlarınız var, milletvekilleriniz var. Şurada bir sürü insanlar var... 

EKREM PAKDEMÎRLİ (Manisa) — Zimmet suçundan mahkemede olan var mı? Yok. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Kul, sağ olun; bizi geçtiniz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bunlar, yani bizim atamış olduğumuz genel müdürün yaptığı 

olaydır, bizimki daha basittir, bizim dönemimizde yapılan daha basittir. Sizin bakanlarınız, 
milletvekilleriniz, genel müdürleriniz, belediye başkanlarınız, görevden alınan belediye başkan
larınız, ceza alan belediye başkanlarınız var diye sizi kınamıyorum. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Kul, sağ olun; bizi geçtiniz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Diyorum ki, bu toplumu bu yapıdan kurtarmak hepimi

zin görevi. Gelin, o zaman toplumu yeniden düzeltelim, dürüst toplumu, namuslu toplumu 
hep birlikte yaratmaya çalışalım. Bunları ifade etmeye çalıştım. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Toplum dürüst, yöneticiler bozuk. 
- HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Kul, toplum dürüst, yöneticiler bozuk. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Tabiî, yöneticiler. Bu suiistimallere yer veren, bunlara ola
nak sağlayan, ortam sağlayan yöneticiler, toplumu o aşamaya getirenler de bunlar. 

Efendim, ANAP dönemi deyince aklımıza ne gelecek... Çalışanların millî gelirden yüzde 
37 pay aldığı bıraktığınız dönemde yüzde 18'Iere inmiş; ANAP deyince bunu hatırlıyoruz biz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — O rakam yanlış; yanlış şeyler söylüyorsun. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Köylülerin millî gelirden almış olduğu pay yüzde 28'den 

yüzde 14'e inmiş sizin döneminizde. 
Her gün yapılan zamlarla, insanlarımızın belini kıran zamcı hükümetler olarak anılacak

sınız pahalılıkla anılacaksınız. Bıraktığınız 6 milyon işsizimizle, 56 milyar dolar dış borcunuz
la, 12 eylül sonrasındaki demokratikleşme konusunda gerekenleri yapmayan bir hükümet ola
rak, ağır vergiler getirerek, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alması gerekirken 
tam tersini yapan, az kazanandan çok alan, çok kazanandan hiç almayan hükümetler olarak, 
zengini daha zengin yapan, fakiri daha fakirleştiren hükümetlerin dönemi olarak hatırlana
caktır sizin döneminiz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Hep yanlış şeyler söylüyorsun, dış borç 56 milyar 
dolar değildi. 48 milyar dolar. Yanlış biliyorsun. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Şimdi farklı bir şey mi yapıyorsunuz? 
İki senedir, çalışanlara sendika nerede?! 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sizin döneminiz, gene, "Biz zenginleri severiz" diyenlerin 
dönemi olarak hatırlanacaktır. Yürüyen yüzbinlerce insanın, yüzbinlerce işçimizin haklarını 
alamadığı bir dönemde bu işçilerimizin o demokratik ve ekonomik taleplerini yerine getirme 
yerine, onların karşısına tankarı, topları, tüfekleri, panzerleri çıkaran bir hükümet olarak anı
lacaksınız sizler. 
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MÜNtR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Siz ne yaptınız? tki yıldır, çalışanlara 
sendika hakkı bile vermediniz. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Kul, ANAP'ın bütçesini mi görüşüyoruz, sizin büt
çenizi mi? 

MÜNtR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Manisa) — Siz farklı şey mi yaptınız? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Farklı şey; evet!.. 
Bu Hükümet neyle anılacak?.. Bu Hükümetin zamanında, her şeyden önce demokratik

leşmeyle ilgili toplumun tüm kurumlarını... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Muhalefette değilsiniz, iktidardasınız. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — tdarî yapıdan adlî yapıya kadar, çalışma yaşamına kadar, 

bütün konulardaki yenilikçi, demokratikleşme konusundaki çabalarıyla 49 ve 50 nci hükümet
ler anılacaktır. 

Çalışma barışını sağlayan bir Hükümet olarak, tarafları uzlaştırabilen, bir araya getirebi
len ve müdahalesi olmayan serbest piyasa ekonomisi koşullarında, her şeyin fiyatını serbest 
bırakırken, işçinin emeğinin karşılığını alma konusunda devletin müdahalesi olması konusun
daki yasakların ortadan kaldırılması konusunda çaba gösteren 49 ve 50 nci hükümetlerce anı
lacaktır. 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — İSKİ ve İLKSAN ile anılacaktır. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Çalışanların millî gelirden aldığı payları artıran hükümet

ler olarak anılacaktır. Belki kırk elli, belki altmış yetmiş yıl sonra, bu hükümetler zamanında 
çalışma yaşamıyla ilgili getirilmiş olan yenilikler yazılacak, o zamanlar okunacaktır. 

Evet, iddia ediyoruz, bu Hükümet görevde kaldıkça -tabiî ki kalacaktır- bu dönem içeri
sinde, başka dönemlerde hiç telaffuz dahi edilemeyen, düşünülemeyen -çalışma yaşamıyla ilgi
li genel çalışmaların dışında- memurlara, kamu çalışanlarına sendika kurma hakkı veren bu 
çalışma, bu Hükümete nasip olacaktır; bunu bu Hükümet çıkaracaktır. 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Memurlar burada; söylediklerini duyuyorlar... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ve herşeyden önce, yolsuzlukların hesabını soran hükü

met olacaktır bu Hükümet. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Kul, "Ne yapıldı?" dedi. 7 tane ILO sözleşmesi kimin zama

nında çıktı Sayın Kul? O ILO sözleşmelerinden 7 tane çıkmıştı, bir tanesi de Rahmetli Sayın 
özal tarafından veto edilmişti. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — ILO'yu imzaladınız da bir şey mi oldu? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Acaba, sizin zamanınızda Uluslararası Çalışma örgütü

nün bu sözleşmeleri yok muydu? O zaman bunları niye getirmediniz, niye kabul etmediniz? 
Ben geçen dönemde Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu üyesi idim, bunların hiçbiri o dönemde 
gündeme gelmedi; bu Hükümet zamanında getirildi ve kabul edildi. Şimdi, "Efendim, şimdi 
kabul edildi de niye bununla ilgili yasaları çıkarmıyorsunuz?" deniyor. Gelin, o zaman Meclis
ten çıkaralım; bunlarla ilgili bütün yasal hazırlıklar tamamdır. 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Çıkarmak sîzin göreviniz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bu sözleşmelerin ne getirdiği konusunu Doğru Yol Partisi 

sözcüsü arkadaşımız söyledi, bunları tek tek saymaya gerek görmüyorum; ama, mesela tş Gü
venliği Yasa Tasarısı, ilk kez çok ciddî bir şekilde bu dönemde tartışılıyor. 13 Şubat 1992 tari
hinde Türkiye'de tartışmaya açılan tş Güvenliği Yasa Tasarısı, ilk kez bu kadar geniş bir 
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platformda tartışmaya açılmıştır. Bu konuyla ilgili toplantılar düzenlenmiştir, bu toplantılar
dan alınan görüşler doğrultusunda, bugün tasarı son şeklini almış ve Hükümete sevk edilme 
noktasına gelmiştir. Bu, 158 sayılı Sözleşme hükümlerine göre hazırlanmış olan bir tş Güvenli
ği Yasa Tasarısıdır. Ama, yine buna karşı çıkan da sizlersiniz. "Niye çıkmadı?" diyorsunuz; 
ama, tş Güvenliği Yasa Tasarısı geldiği zaman da, biliyorum ki, burada gene sizler muhalefet 
yapıp, karşı çıkacaksınız. 

Kamu çalışanlarına sendikal hak verilme olayı, yine bu dönemde tartışmaya açılmıştır. 
Bunlar sizin döneminizde telaffuz dahi edilmiyordu. 

Sendikalar Yasasında değişiklik yapan yasa tasarıları bu dönemde hazırlandı; Hükümet
ten komisyonlara sevk edildi, umuyorum ki, yakında da komisyonlardan Meclise gelecektir. 
Peki, bu Sendikalar Yasası, Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası sizin döneminizde de 
vardı; bu yasalardaki aksaklıklar o zamanlar da vardı, siz niye bunları getirmediniz? Niye de
ğiştirmediniz? Niye bunlarla ilgili hazırlık yapmadınız? 

Yine, "Efendim, 1475 sayılı tş Yasasında niye değişiklik yapmadınız?" denildi, tşte, ilk 
defa bu dönemde yapılıyor, geçmiş dönemlerde de yapılmamıştı. < 

Yine, "Efendim, 054 sayılı Deniz tş Yasasını niye değiştirmediniz? Niye 854 sayılı Yasayla 
1475 sayılı yasayı entegre duruma getirmediniz?" deniyor. Peki, siz yaptınız da, biz sizin elini
ze mi, kafanıza mı vurduk? Size, "Bunu yapmayın mı dedik? Sizler niye o zaman getirmediniz? 
, Ayrıca, tarım ve orman kesiminde çalışan işçilerimizin 1475 sayılı tş Yasası kapsamına alın

ması olayı da, yine ilk kez bu Hükümet döneminde gündeme gelmiştir ve bununla ilgili yasal 
çalışmalar da yapılmıştır. 

Yine, çoktan beri Türkiye'de tartışılan Kapıcılar Tüzüğü konusuna gelince; bu, sizin za
manınızda aklınızdan bile geçirmediğiniz bir şeydir; bu dönemde geldi bunlar. Bütün bunları 
görmeyeceksiniz ve sonunda da "Bir şey yapılmadı" diyeceksiniz... 

Yine, Asgari Ücret Tespit Komisyonu -biraz önce de söylemiştim- ilk kez iki seneden önce 
toplanmış asgari ücreti ve 2 497 500 lira olarak belirlenmiştir... 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Bilmeden söylüyorsun... Hiçbir zaman, iki sene bek
lemedi. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Bu rakam da yeterli değildir; ama, sizin döneminizde bu 
kadarı da yapılmamıştı. 

tş denetimi konusunda, ilk kez bu dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu içerisinde bu ka
dar ciddî çalışma yapılmıştır, tş denetimiyle ilgili Uluslararası Çalışma örgütünün standartla
rına ulaşılmıştır, tş denetiminin amacı, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin sağlanması ve ko
runmasına yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri sendikalar yakınen 
izliyorlar ve bu konudaki memnuniyetlerini de her ortamda açıklıyorlar. Meselâ, bu konuda 
en önemli gelişmelerden birisi, 50'den çok işçi çalıştıran yerlerde, sağlık birimi kurma zorunlu
luğunun getirilmiş olmasıdır. Bu sevindirici bir olay tabiî, geçmiş zamanlarda bunlar da olmu
yordu. tş güvenliği konusunu sadece işçilerin meselesi olarak da görmüyoruz; Bakanlık, işçile
rin, memurların, kadınların, çocukların, kafa ve kol emekçilerinin, güvencesi olan olmayan 
herkesin bu kapsam içerisine alınmasını sağlamayı amaçlamıştır. Bu çalışmalardan dolayı da 
Bakanımıza ve Bakanlık mensuplarına teşekkür ediyorum. 

İşsizlik sigortasıyla ilgili konu gene en çok tartışılan konu ve niye çıkarmadığımız sorulu
yor. Sizin döneminizde bunlar hiç konuşulmuyordu bile; ilk kez bu Hükümet zamanında 
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bunlar tartışmaya açıldı, konuşmaya açıldı, bununla ilgili yasa tasarıları hazırlandı, Hüküme
te sunuldu ve sonuçta, gene işsizlik sigortasıyla ilgili yasayı da bu Hükümet çıkaracaktır. 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Siz, emeklinizin parasını veremiyorsunuz, hangi iş
sizlik sigortasını çıkaracaksınız? 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Bu konularla ilgili yasa teklifleri halkalar halinde geliyor. 
tş güvencesi yasası, işsizlik sigortası yasası ve son halkası olan tş ve tşçi Bulma Kurumunu 
yeniden düzenleyen yasa sırada. 

Değerli arkadaşlarım, sekiz yıllık hükümetler zamanında yapılmamış, ondan önceki hü
kümetler zamanında da yapılmamış bir konu var. tş ve tşçi Bulma Kurumu, 6 800 çalışanıyla 
-ki, onların maaşları bizim cebimizden çıkıyor, herkesin cebinden çıkıyor- ve 76 ilde kurulu 
olan taşra teşkilatıyla görev yapmaktadır. Bu teşkilatların tümünün aydınlatma, temizlik, kira 
giderlerinin hepsi cebimizden çıkıyor; ama bu kurum, hiçbir görevi ve işlevi olmayan bir ku
rum durumunda. Bugüne kadar tş ve tşçi Bulma Kurumuna müracaat edip de iş isteyen bir 
insana, "Gel kardeşim sana bir iş buldum, git falanca yerde başla'' demek şansına sahip olma
mış olan tş ve tşçi Bulma Kurumu, ilk kez bu dönemde ele alınıyor. Artık, bundan sonra va
tandaşa iş bulma, devletin bir görevi olacak. Oraya vatandaşımız gidip başvurduğu zaman, 
"Tamam kardeşim, sen git evinde otur, ben sana iş arayacağım, bulacağım, seni çağıracağım 
ve seni işe yerleştireceğim" deme şansına sahip olacağız. Bu, çok önemsediğimiz bir konu; ama 
eski dönemlerde bunlar hiç konuşulmadı, yapılmadı, şimdi ise "tfiye gecikiyorsunuz?" denili
yor. Hazırlandı; hazırlıkları da biliyorsunuz, biraz da sendikacılıkla ilginiz var, bu hazırlıkları 
biliyorsunuz; ama bunlardan habersiz olmak, gerçekten kabul edilebilir şey değil. 

Efendim, Sosyal Sigortalar Kurumunun teşkilat ve görevleriyle ilgili yasa, geçtiğimiz haf
ta Meclisten geçti; SSK ile ilgili çok önemli kararların alındığı ve SSK'yı kurtaracak olan bir 
yasa. Biliyorsunuz, SSK teslim alındığı zaman gerçekten iflas noktasındaydı. 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Hiç alakası yok. 
MUSTAFA KUL (Devamla) -— Emeklisine, duluna, yetimine maaş ödeyemeyen hantal bir 

yapıdaydı, iflas etmiş bir noktadaydı ve ilaç paralarını bile ödeyemeyen bir noktadaydı. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Onun için mi şimdi hastaneleri satıyorsunuz? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Getirilen SSK Mısasıyla, atıl durumdaki taşınmazların dev

rinden, yılda yaklaşık 9 trilyon liralık bir gelir elde edilecektir; bu yasa çıktı, bununla birlikte 
kira gelirlerinde de üç dört kat bir artış sağlanacaktır. 

Prim borçlularının borçlarından dolayı SSK tarafından doğrudan haczedilmesi yöntemi 
getirilmiştir. - ' • 

ödenmemiş primlerin vergiden düşülmesi olayı artık ortadan kaldırılmıştır. Vatandaş, ancak 
primlerini öderse, bu miktarı vergi matrahından düşebilecektir. 

Sigorta müfettişlerinin daha etkin görev yapmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. 
Yeni getirilen yasayla, SSK'da, yerinden yönetim ilkelerine göre, yeni bir yönetim tarzı ve 

zihniyeti getirilmiştir. 
15 bin personele, maaşları dışında ek ödeme yapılabilme imkânı sağlanmıştır. 
Gene, alınan 7 397 yeni kadro ile, personel gereksinimini sağlayacak bir kolaylık getirilmiştir. 

Hepsinden daha önemlisi, emeklilere, Sosyal Sigortalar Kurumunun yönetiminde temsil 
edilmeleri hakkı verilmiştir. 12 Eylül ile, emeklilerimizin elinden alınmış olan bu hak, bu Hü
kümet zamanında iade edilmiştir. Emekli insanlarımız bunun bilincindedir ve Hükümetin yaptığı 
bu başarılı çalışmayı da alkışlıyorlar; ama, siz hâlâ bunları görmezlikten geliyorsunuz. 
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EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Maaşlarını ödeyemiyorsunuz, sonra da alkışlanmak
tan bahsediyorsunuz. 

MUSTAFA KUL (Devamla) —- Maaşlar ödeniyor, sizin zamanınızdakinden çok daha iyi 
ödeniyor. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, bugün, 4 milyona yaklaşan sigortalı ve 2 milyona yaklaşan emek
li, dul ve yetimiyle ülkemizin en büyük sosyal güvenlik kuruluşudur. Sosyal Sigortalar Kuru
mu, 23 milyon insanımızın geçimleriyle ve sağlık sorunlarıyla ilgilenmektedir; ama ne yazık 
ki, geçmiş dönemlerde gerekli önlemler ve tedbirler alınmadığından dolayı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, teslim alındığı dönemde, işlevini, görevini yerine getiremez noktadaydı; şimdi, yeni 
yeni bunları yapabilme noktasına gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bankalardan emekli maaşlarının ödenmesi konusuna önemli kolaylık
lar getirilmiştir. Bağ-Kur ve Sigorta emeklilerinin ayrı ayrı günlerde ve birden çok banka tara
fından ödenmesi ve banka mesai saatlerinin uzatılması konusunda getirilen kolaylıkları, geç
mişte o bankalardan maaş almanın zorluğunu çeken emekli insanlarımız biliyorlar. Bunları 
tekrar tekrar söylememize gerek yok. 

"Sağlık hizmetterinde yeteri kadar etkin çalışılamıyor" deniliyor. Ankara Sosyal Sigorta
lar Kurumu Hastanesini, Dışkapı Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesini hepimiz biliyoruz, mil
letvekili olarak haftada hemen hemen üç dört kez gittiğimiz bir yer. Bu Hükümet zamanında 
oralar düzeltildi, yeniden çekidüzen verildi, boya badana işleri başlatıldı, kadrosu tamamlan
dı; eksik tıbbî cihazların tamamlanmasından tutun da yatak sayısının artırılmasına kadar her 
şey yapıldı. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Hiç hastaneye gitmemişsin arkadaş sen, git de gör; ben bu
gün gittim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Her gün hastanedeyim, her gün hastanedeyim. 
Bu Hükümet zamanında 167 tane sağlık istasyonu, 108 tane hastane 141 dispanseri ve 27 

700 yatak kapasitesiyle Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri, geçmiş döneme göre daha etkin 
hizmet vermeye devam etmektedir. Geçmiş dönemde yaptığınız olumsuzlukları biz gidermeye 
çalışıyoruz. Günü gün edip yaşayarak, "bugün nereden bir para çarpabiliriz, bu eksikliği de 
nasıl kapatabiliriz" düşüncesiyle, süper emeklilik konusunu Türkiye'nin başına bela edenler 
sizler değil misiniz? "Size iki katı maaş ödeyeceğim" diyerek o günün parasıyla emeklilerden 
4 milyon 600 biner lira para alan, onları kandıran, kapı dışına atan, Süper Emekliler Derneği 
kurduran, onları yürüyüşlere geçiren hükümetler sizler değil misiniz? Süper emekliler sorunu
nu yine bu Hükümet çözmüştür. 65 bin süper emekli bugün bu Hükümete minnet ve şükran 
duygularını sunuyor. 

Gene Yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarıyla ilgili olarak çok önemli çalışmalar ya
pılmıştır. Orada yabancı, burada gurbetçi olan vatandaşlarımızın, aslında oraya misafir olarak 
giden, ama bugün artık kendisini oranın vatandaşı gibi gören insanlarımızın gerek orada çektiği, 
gerek Türkiye'den kaynaklanan sıkıntılarına gerek çifte vatandaşlık ve gerekse vizeyle ilgili tüm 
sorununa, Sosyal Sigortalar Kurumu ve o kurum içerisindeki Yurt Dışı -Yurt İçi Hizmetleri Dai
re Başkanlığı büyük bir hassasiyetle yaklaşmış ve bu konularda büyük bir iyileştirme getirmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Bağ-Kur konusuna değinmek istiyorum. Geçmiş dönemlerde 33 milyon 
600 bin lira hayat standardı öngörülmüş. Zorunlu olarak Bağ-Kura kaydedilen bir esnafımıza, 
"Kardeşim sen..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Kul, tamamlar mısınız efendim... Buyurun. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Türkiye'de ölümün sınırı 33 milyon 600 bin liradır. "Ben 33 milyon 600 bin liranın altında 

para kazanıyorum" diyene, "sen yalan konuşuyorsun" diyerek o insandan 33 milyon 600 bin 
liranın vergisini alan geçmiş hükümetler bir gün sonra emekli olan aynı esnafa ayda 1 milyon 
liradan yılda 12 milyon lira para veriyor, ona "12 milyon lirayla sen hayatta kalırsın, ölmezsin" 
diyordu. Vergi alırken hayatta kalmanın ölümün sınırı 33 milyon 600 bin lira, emekli olduktan 
sonra geçinmenin, hayatta kalmanın, ölmemenin sınırı yılda 12 milyon lira! Peki, bunun doğ
ru bir tarafı var mıydı? 

İşte, bu Hükümet, Bağ-Kur Yasasında yaptığı değişikliklerle, Bağ-Kurluların durumunu 
düzeltmeye yönelik olarak, en düşük Bağ-Kurlu maaşının Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi
nin maaşına denk olabilecek yeni düzenlemeler yapmıştır. Bağ-Kur primlerinin, artışların al
tında tutulması kaydıyla, emeklilere 1992 yılında yüzde 8'lik 1993 yılında da yüzde 71'lik bü
yük bir artış sağlanmıştır. 

Tabiî, Bağ-Kur'un kendi olanaklarıyla bunu sağlaması mümkün değildi. Geçmiş dönem
lerde de hep kendi yağıyla kavrulması telkin edilmişti. Bu zor durumdan kurtarmak için, 1992 
yılında 300 milyar lira, 1993 yılında da 2 trilyon 400 milyar lira Geliştirme ve Destekleme Fo
nundan Bağ-Kur'a para aktarılmıştır. Bu, esnafımıza, esnaf emeklimize gitmiştir. 

Gene, tarımda çalışan Bağ-Kurluların durumlarının da iyileştirilmesine yönelik önemli ça
lışmalar yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, daha birçok konu var; ama, bu konularda Bakanlığın yaptıklarını ger
çekten takdirle karşılıyoruz. Bakanımızı ve bakanlık çalışanlarını, genel müdürlerimizi kutlu
yoruz... Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu mensuplarını ve genel müdürlerini kutluyoruz. 
Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz ve bundan sonra bu yasaların getirilmesi 
konusunda, sadece iktidarı oluşturan iki parti değil, tüm siyasî partilerin çalışma yaşamıyla 
ilgili bu yasaların çıkarılmasına katkıda bulunmasını diliyoruz. 

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakanlık bütçesinin ülkemize ve Bakan
lığımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. — istanbulMilletvekili Emin Kul'un, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, grubu adı

na yaptığı konuşma esnasında kendisine sataşması nedeniyle konuşması 
EMİN KUL (istanbul) — Sayın Başkan, Sayın kul konuşmasında, benim görme ve işitme 

özürlü olduğumu söyleyerek, sataşmada bulunmuştur; söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinizin hem sağlam işitme yeteneğine sahip olduğunuzu, hem 
. görme yeteneğine sahip olduğunuzu hem bilmüşahede görüyoruz hem de buradaki çok güzel , 

fikirlerinizden, ifade buyurduğunuz fikirlerden anlıyoruz. 
EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan, açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kul, zabıtlara geçti; ama, ısrar ederseniz, zatı âlinize buyurun diyeceğinv 
EMİN KUL (İstanbul) — Lütfen efendim... 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. Sayın Kul, yeni bir sataşmaya mahal vermemek kaydıyla, 
buyurun efendim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) —• Sayın Başkan, bütçe görüşmeleri arasında öyle bir uygu
lama yok efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce Sayın Başkanımın da müşahade ettiği gibi, 

görme, işitme engelimin olmadığı apaçık; dolayısıyla, Sayın Kul, Sayın Başkanla âdeta çelişki
ye düşmüş durumdadır. Ben, yine Sayın Başkanıma güveniyorum. Bir insanın bu kürsüye çı
kıp konuştuğunu, gördüğünü, hatta dışarıda ve komisyonda beraber yürüdüğünü, yemek ye
diğini, el sıktığını bildiği halde, "görme ve işitme özürlüsüdür" demek, olsa olsa akıl özürlü
lüğüne yorumlanacak bir husustur. 

Ben, Sayın Bakana herhangi bir tarizde bulunmadım. tSKt'nin pis olduğunu söylemem 
Sayın Bakanla ilişkili değil. Anladım ki, siz bunun için hazırlıklı gelmişsiniz. O konu beni ilgi
lendirmiyor, beni aşar, o Yüce Meclisin işi; Sayın Bakanı da aşar ve... 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, hatip maksadı aşıyor. 
EMİN KUL (Devamla) — Bilgi yoksunu arkadaşım bana burada özür bulurken, söyleye

yim, Deniz İş Kanunu geçen dönemde Meclise verilmiş, komisyona gelmiş, seçim dolayısıyla 
kadük kalmıştır; Bilmiyorsunuz. 7 ILO sözleşmesinin 3'ü geçen döneni Yüce Meclise verilmiş; 
fakat, seçim dolayısıyla kadük kalmıştır; bilmiyorsunuz... 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, bunların sataşmayla ilgisi yoktur efendim. 
EMİN KUL (Devamla) — Meclisin gündeminde komisyonlardan intikal eden tam 8 tane 

işsizlik sigortası yasa tasarısı vardır; bilmiyorsunuz. Şimdi, bilgi ÖzürlU olmaktansa, görüş özürlU 
olmayı kabul ediyorum; ama, siz de lütfen söylediklerimi kabul buyurunuz. 

Teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 
NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, birisi "işitme özürlü" diyor, birisi "akıl 

özürlü" diyor!.. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Matkap, siz buyurun efendim; Grubunuzu ilgilendiren bir husus yok

tur. Sayın Kul ayaktalar... 
Buyurun Sayın Kul. 

2.— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un sataşma 
sebebiyle yaptığı konuşma esnasında kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Aynı gerekçe ile ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, ben şahadet edeyim, şahadetime itimat buyurun; akıl özürlü de

ğilsiniz. Lütfen oturur musunuz? 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Aynı şeyi benimle ilgili olarak söylediler efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Siz benim şahadetime güvenin. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Benim akıl özürlü olmadığımı söylediniz; ama, ona söz 

verdiniz. 
BAŞKAN — Akıl özürlü olmadığınızı ifade edeceksiniz, değil mi? 
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MUSTAFA KUL (Erzincan) — Evet. 
BAŞKAN — Zabıtlara geçti, ifade buyurdunuz... 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Aynı şeyi Emin Beye'de söylediniz, sonra da söz verdiniz... 
BAŞKAN — Sayın Kul, rica edeyim, bu zabıtlara geçti. Zaten, uzun bir çalışmamız var 

daha; yani, zorlamayın diye rica ediyorum. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, aynı şeyi bana da gösterin efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul; ama, inşallah bu özrü mazeret anlamında kullanırsınız, 

kullanacaksanız da... 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, ben Sayın Emin Kul için, "görme ve işitme özürlü" derken, fiziken 

kendisinin görme ve işitme özürlü olmadığını biliyorum. Gerçekten, sürekli, komisyonlarda 
birlikte çalıştığımız, günlük yaşantımızda karşılaştığımız arkadaşımızın, fiziken görme ve işit
me özürlü olmadığını biliyorum; ama, Bakanlığın bu kadar çalışmasından habersiz olan bir 
insanın, gerçekten bunları duymamış olması, bunları görmemiş olması, bunları okumamış ol
ması, bunları televizyondan dinlememiş olması, başka şekilde yorumlanması mümkün değil. 
Deniz tş Yasasıyla ilgili konuda, ben bu yasanın 1475 sayılı îş Yasasıyla birlikte ele alınması... 

BAŞKAN — Sayın Kul, siz, aklen özürlü olmadığınızı ifade buyurun, inin lütfen. 
MUSTAFA KUL (Devamla) —• Efendim, onu zaten tüm Meclis biliyor. (Gülüşmeler) 
Sayın Başkanım, tabiî, Genel Kuruldaki tüm milletvekili arkadaşlarımız hepimizi tanıyor

lar, bizim aklen özürlü olup olmadığımızı arkadaşlarımız biliyorlar... 
BAŞKAN — Tabiî efendim. . 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ben sadece, kullandığım cümleleri, hangi anlamda kul

landığımı ifade etmek istemiştim. 
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, bu kadar uzun mesai arasında, hafif, ufak tefek latifelere lütfen 

müsamaha buyurunuz. Başka türlü yürümüyor yoksa bu. 

SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Allah bizi KuPlardan muhafaza etsin (!) 

VI. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 2-22 Haziran 1993 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 80 inci Uluslararası Çalışma Kon

feransında kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı tarafından, bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunula
cağına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1222) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Sayın Bakana söz vermeden önce, Başbakanlığın bir 
tezkeresi vardır; okutacağım. 

Bu tezkere, ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Anayasasının 
19 uncu maddesinin 5 (b) ve 6 (b) bentleri gereğince, hükümetlerin, uluslararası çalışma konfe
ranslarında kabul edilen tavsiye kararları hakkında yasama organına bilgi sunmasına dairdir. 
Bu bilgiyi, Sayın Bakan, konuşmalarının sonunda vereceklerdir. 

Başbakanlık tezkeresini okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Dışişleri Bakanlığının 15.10.1993 tarihli ve EtUE-II/ILO-3559-7061 sayılı yazısı. 
2. -— 22 Haziran 1993 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 80 inci Uluslararası Çalışma Konfe

ransında kabul edilen "Büyük Endüstriyel Kazaların önlenmesine İlişkin 174 Sayılı Sözleşme" 
ve aynı konudaki 181 sayılı Tavsiye Kararıyla ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulması hak
kında Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazı ile ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. Necmettin Cevheri 
Başbakan Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. —1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (Devam) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Devam) 
1. —Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN —• Şimdi, Bakanlığı bütçesiyle ilgili olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın Mehmet Moğultay'a söz veriyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, geçmişteki halim ve selim konuşmalarınızdan birisini bekliyoruz. 
Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün görüşülmekte olan Bakanlığımın bütçesi üzerinde 
söz alan siyasal parti gruplarının değerli konuşmacılarına teşekkür etmek istiyorum. Bu ko
nuşmalardan etkilenmedim diyemem. Bu konuşmalardan güç almadım diyemem. Bu konuş
maların haklılık payı yoktur diyemem. Hiç kuşku yok ki, bu konuşmalardan etkilendim. Bu 
konuşmalar, bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Bu konuşmalarda, arkadaşları
mın haklılık payı vardır; bu haklılık payı da, çalışma hayatına ilişkin 12 Eylül tahribatının bir 
an önce ortadan kaldırılmasının özlemine ilişkindir. Bütün arkadaşlarım, 12 EylüPün tahrip 
ettiği çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerin bir an önce yapılması konusunda mutabık bulun
maktadırlar. 

Benim Bakanlığım, kuşku yok ki, bütün çalışanların haklarını korumak, sosyal güvence
lerini sağlamakla yükümlü, Türkiye'de 33 milyonluk kesimi kapsayan bir Bakanlıktır. 

Hiç kuşku yok ki, 12 Eylülün en çok tahrip ettiği alanlardan biri de çalışma hayatıdır. 
Çünkü, otoriter rejimlerin en çok ürktüğü, en çok korktuğu konular, çalışma hayatıyla ilgili
dir. Otoriter rejimler devleti esas alır, insanı ve emeği ikinci plana iter. Dolayısıyla, otoriter 
bir dönemden kaynaklanan insanın ve emeğin değerli kılınması, çalışma hayatıyla ilgili olarak 
doğrudan doğruya Anayasaya bazı yasakları ve sınırlamaları koymuştur. Bunun içindir ki, 1982 
Anayasası, doğrudan doğruya çalışma hayatına sınırlama ve kısıtlama getirdiği için, bu yasak
ların büyük bir bölümü de Anayasadan kaynaklandığı için, çalışma hayatıyla ilgili düzenleme
lerin özünde Anayasadan kaynaklanan sıkıntılar vardır. 
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Esasen, böyle, otoriter bir rejimin hüküm sürdüğü ve kaynağında halkın olmadığı ve bir 
yasaklar manzumesine dönüşen bir Anayasadan sonra, demokrasiye geçişte bunları değiştir
mek, düzeltmek ve çalışma barışını sağlamak zordur; güçlüklerle, tehlikelerle doludur. Bugün 
belki de karşı karşıya kalıp yaşadığımız sıkıntının kaynağında yatan olay da budur; yani, Ana
yasadan kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, değerli konuşmacılar konuşmalarında değindiler. Bu dönem, Yüce Meclisin kabul 
ettiği Uluslararası Çalışma örgütünün 144 sayılı bir sözleşmesi vardır. Bu 144 Sayılı Sözleşme 
temel insan haklarıyla ve üçlü danışmalarla ilgilidir. Dolayısıyla, çalışma hayatıyla ilgili dü
zenlemeleri, uzlaşma ve katılım olmadan, demokratik bir şekilde yapmak mümkün değildir. 
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler, diğer yasalardan'farklı olarak, alelacele yapılıp, sosyal 
tarafları toplumda tartışılmadan yapılırsa, çalışma barışını, sosyal barışı ve siyasal barışı sağ
lamak mümkün olamaz. 

Hiçbir arkadaşım, bugün, değerli arkadaşlarımın burada dile getirdiği, gerek iş güvence
sine ilişkin, gerek 2821, 2822 sayılı yasalara ilişkin, işsizlik sigortasına ilişkin, sosyal güvenliğe 
ilişkin çalışma yapmadığımızı söyleyemiyor; ama, bütün arkadaşlarımın üzerinde ittifak ettiği 
konu, bunların niye çıkmadığı, niye yapılmadığıdır, 

Değerli arkadaşlarım, demokrasiyi özümsemiş onu bütün kurum ve kurallarıyla, kavram
larıyla kabul etmiş ülkelerde, o demokrasiler yalnız yazılı rejimler dönemi değildir, yalnız yazı
lı kurallarla yönetilmez. Eğer o ülkede, demokrasi, bütün kurumlarıyla, kavramlarıyla ve ku
rallarıyla yerleşmişse, yasaların yazılı olması da yetmez, bunun geleneklerinin oluşması gerekir. 

Şimdi, bakınız, Bakanlığa geldiğimiz tarihten aşağı yukarı bir ay sonra, 12 Ocak 1992'de 
bir iş güvencesi yasasını tartışmaya açtık. Çünkü, biz, iş güvencesini, çalışma hayatının, sendi
kal hayatın, toplu sözleşme ve grev yaşamının temel taşı olarak kabul ediyorduk. Eğer işçinin 
iş güvencesi yoksa, işçinin gelir güvencesi de yoktur; işçinin iş güvencesi yoksa, toplusözleşme 
hakkı yoktur; işçinin iş güvencesi yoksa grev hakkı da yoktur. Dolayısıyla, bizim başlatmış 
olduğumuz bu çalışmalar sonucunda, Uluslararası Çalışma Örgütünün 158 sayılı sözleşmesi 
Yüce Meclisimiz tarafından ve bütün siyasal partilerin ittifakıyla kabul edildi; ama, bu sözleş
me daha sonra merhum Cumhurbaşkanımız tarafından veto edildi, tekrar komisyonlardan geçti 
ve şu anda Meclisin Genel Kurulunun gündeminde bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, biz böyle bir tartışmayı başlattık, özellikle Anvatan Partisi Grubu 
adına konuşan -biraz sonra kendisine yanıt da vereceğim- bir değerli arkadaşımın, her seferin
de, "bunlar şovdur" diye nitelemesini kabul etmem mümkün değildir. Bunlar aslında insafsız
lıktır. Bakınız, iş güvencesiyle ilgili tartışmaların sonucunda Türkiye'de ilk defa, 1993 yılı ka
mu toplu iş sözleşmeleri tutanağına toplu işten çıkarma ve iş güvencesi geçmiştir. Bunu bugü
ne kadar ilk biz başlatük. Bugüne kadar ilk defa çalışma hayatıyla ilgili olarak, Türk-tş 'in yapmış 
olduğu -hiçbir dönemde rastlanmamıştır- ve 700 bin işçiyi kapsayan bir kamu sözleşmesine, 
toplu işten çıkarma ve iş güvencesi konmuştur ve burada 7 aylık ücret de kabul edilmiştir. Şim
di, "bizden önceki dönemde bu tür kamu sözleşmelerinin anlaşma tutanağında iş güvencesi 
diye bir kavram var mıydı; böyle bir kural konuyor muydu?" diye soruyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kul, konuşmasında, hiç de hoş olmayan şeyler söyledi. El
bette, Sayın Başkanın ikazlarına uyacağım. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Hangi Kul? 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Sayın Emin Kul. 

Siyaset hayatımızın en önemli özelliği, evvela, uygar olmaktır. Hangi siyasal partiden olursak 
olalım, bu Meclis kürsüsünü kaba sözlerle kullanamayız; uygar bir şekilde kullanmak zorun
dayız. Sayın Emin Kul'un konuşmalarında sık sık geçen "skandal", "acz", "beceriksizlik", 
"'hovardalık", "kan" gibi kelimeleri hiç de şık bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Bu Meclis 
kürsüsünden, hiç kimsenin, bu sözleri sarf etmeye hakkı yoktur. 

Ayrıca, gelmiş geçmiş bütün bakanlara, yaşamını yitirenlere Tanrı'dan rahmet, sağ olan
lara da basan dilerken bizi de parantez içerisine koydu. Ben açıklıkla söylüyorum ki, insanla
rın siyasal partileri, kimlikleri, kişilikleri, mezhepleri ne olursa olsun, insana, insanla ilgili olan 
her şeyle ilgiliyim; ben Sayın Emin KuPa yaşamı boyunca başarı dilemekle yetiniyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Aradaki farka bakın!.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kul, benim hiçbir şey yapmadığımı söyledi; bir düşüncedir, saygı 
duyuyorum; söylediklerimizin tümünün yanlış olduğunu söyledi, ona da saygı duyuyorum. Ama, 
bakın 30 Ağustos 1993 tarihli Resmî Gazete elimizde; bizim bu ilan ettiğimiz asgarî ücret için 
"oybirliğiyle karar verildi" diyor, elbette bunun altına birtakım sosyal taraflar, işçi ve işveren 
kesimi temenni yazabilir, bu doğaldır; ama, asgarî ücrete ilişkin düzenleme oybirliğiyle çıkmış. 
Bunu tahrif ederek, "hayır, öyle değil" demesine gerçekten anlam vermek olanaklı değil. 

Anlatılanlardan, çalışma hayatıyla ilgili mevcut bütün sıkıntıların bizim dönemimizden 
kaynaklandığı sonucu çıkıyor. Üslubum gereği, bir diğer siyasal partiyi eleştirerek, karalaya
rak, kötüleyerek siyaset yapma alışkanlığına sahip değilim; söylediklerim sadece bir durum tes
pitidir; bunun aksini söylemek de mümkün değildir. 

Şimdi, söylenebilir mi ki, bugün, Anayasadan kaynaklanan kısıtlama ve sınırlamaları, bu 
Mecliste grubu olan ve Koalisyonu oluşturan siyasal partilerin oy çokluğuyla halletmek müm
kündür?!. Değildir. Denilebilir mi ki, Sosyal Sigortalar Kurumunun durumu bizim zamanı
mızda bozuldu, Bağ-Kur'un durumu bizim zamanımızda bozuldu?!. Sosyal Sigortalar Kuru
munun durumunun düzeltilmesine ilişkin bizim hiçbir şey yapmadığımız söylenebilir mi?!. Çok 
şey yaptık. En azından şunu ifade etmek istiyorum ki, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri 
bir kere 12 Eylül çukurundan çıkardık, toplumun tartışmasına açtık; bugün toplumun bütün 
kesimleri bunu rahatlıkla tartışabiliyor. 

Bugün Emekli Sandığının da sıkıntıları var, Sosyal Sigortalar Kurumunun da sıkıntıları var; 
-Sayın Güneş Taner, Plan ve Bütçe Komisyonunda bunu söylemişti- ama, Emekli Sandığının so
runları hep örtülü kalmıştır. Şimdi, biz ne yapmışız? "Açık ve şeffaf tartışacağız" demiş ve her 
şeyi tartışmaya açmışız; Sosyal Sigortalar Kurumunun üzerindeki yılların kapalı kalan örtüsünü 
kaldırmışız. Bir sosyal yardım zammı 1977'de gelmiş, ödemeler içerisindeki payı yüzde 60'a ulaşmış. 
Şimdi, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunun bir tahsilat sorununa irca ederseniz, o sosyal gü
venlikle çok ilgisiz kaldığınız anlamına gelir. Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunu tahsilat soru
nu değil; aşmıştır bunu. Bu siyasal partilerin iktidarları ebedi değildir; bir siyasal parti gider, 
yerine başka bir siyasal parti gelir; ama, bilmelisiniz ki, hepimiz üzerinde ittifak etmeliyiz ki, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugün karşı karşıya kaldığı sorun, bir tahsilat sorunu değildir. 
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Türkiye.Cumhuriyeti Anayasasının 2 nci maddesinde yazılıdır : "Türkiye Devleti, bir sos
yal devlettir." Peki, sosyal devlet nedir? Sosyal devlet, sosyal korumaya, sosyal güvenliğe pay 
ayıran devlettir. Biraz önce Doğru Yol Partisinin değerli sözcüsü söyledi; bizim bugün gayri 
safî millî hâsılamızdan sosyal güvenliğe ayrılan pay yüzde 4.8'dir; genel bütçe içerisinden bana 
bağlı olan sosyal güvenlik kuruluşlarına, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur'a ayrılan pay 
sıfırdır. Burada Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri var, geçmişte hükümet etmiş de
ğerli arkadaşlarım, bakanlık yapmış arkadaşlarım var. Genel bütçe içerisinde Sosyal Sigorta
lar Kurumuna pay ayrılıyor mu? Fasıl var mı; Bağ-Kur'a fasıl var mı; yoktur. O halde, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun sorunu, devletin, kendi bütçesinden sosyal güvenlik kurumlarına pay 
ayırıp ayırmayacağı sorunudur. Bugün üyesi olduğumuz OECD ülkelerinde sosyal güvenliğe 
ayrılan pay yüzde 14'le yüzde 78 arasında değişmektedir; ama, Türkiye'de, sosyal güvenliğin 
asgarî normları henüz tamamlanmamıştır; aile yardımı ile işsizlik sigortası dahi yoktur. Dola
yısıyla, sizin de sorununuz, İktidarın da sorunu, muhalefetin de sorunu şudur ve bu sorunun 
üzerinde herkes anlaşmalıdır : Türkiye bir sosyal devlettir ve sosyal devletin gereklerinin yerine 
getirilmesi konusunda da, bütün siyasal partilerin ittifak yapması gerekmektedir. 

Eğer çağımız, bir insan hakkı çağıysa, çalışma hakkı da bir insan hakkıysa, emekliler de 
sosyal güvenlikten yararlanacaksa, gerek iktidar gerek muhalefette olsun, hiçbir siyasî parti 
"ben sosyal güvenliğe pay ayırmıyorum" diyemez ve vatandaşına "sen başının çaresine bak, 
ben seninle ilgilenmiyorum" deme hakkına sahip değildir. 

O hâlde, Sosyal Sigortalar Kurumunun bugün karşı karşıya kaldığı sorun, evvela sosyal 
devlet kavramıyla ilişkilidir. Çünkü, bugün, Sosyal Sigortalar Kurumunun dengesi bozulmuş
tur; yani, biz, düzenli olarak, yüzde 100 düzeyine varan oranda alacaklarımızı tahsil etsek bile, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun, devlet katkısı olmadan ayakta kalması olanaklı değildir. 

Bugün, aktif-pasif dengesi 2'nin altına düşmüştür Sosyal Sigortalar Kurumunun; hızla 
artan nüfusa mahkûm olmuşuz, enflasyona mahkûm olmuşuz. Eğer Türkiye'de enflasyon, on 
yıldan bu yana yüzde 70'ler düzeyinde seyretmeseydi, emekliler her yıl artış istemeyeceklerdi; 
artış istemeyince de primleri tahsil edecektiniz; dolayısıyla, bu ödemeler, bu noktaya gelmeyecekti. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığı devraldığım zaman, aylık ödemelerim 1,2 trilyon liraydı. 
O dönemin Genel Müdürü, bana, ikinci ay geldi, "Sayın Bakan, aylıkları ödeyecek durumda 
değiliz" dedi. "Ne yapmamız gerekir?" diye sordum. "Elimizde tahvil var, bunu bozdurma
mız gerekir" dedi. Bugün aylık ödemelerimiz, 4,3 trilyon liraya ulaşmıştır ve ocak ayında 5,1 
trilyon lira olacaktır. Peki, bu, yalnız bu Hükümetin sorunu mudur? Eğer, Türkiye'de demok
rasi, bir siyasal partiler rejimiyse ve siyasal partiler de ebediyen kalacaksa, Türkiye bu demok
rasiyle yönetilecekse, bugünkü İktidar gider, yarın, bugünkü muhalefet iktidar olursa, bu so
run bizden size aktarılır. O zaman biz, bunu ters çevirerek, burada bu şekilde konuşmamalı
yız. 

Diyorum ki, bugün Türkiye.'nin sorunları, karşı karşıya bulunduğumuz sorun, aktif-pasif 
dengesinden, bağımlılıktan, sosyal yardım zammından, enflasyondan kaynaklanan sorunlar
dır. Daha da önemlisi, kaçaklar sorunu var, çok kaçak var; Kemalettin Göktaş arkadaşım söy
ledi, bugün 4 işyerinden 1 işyeri, 5 kişiden 2 kişi kaçaktır, Bu sorunları da halletmeye çalışıyoruz. 

Ama, siz -bunu eleştirmek için söylemiyorum- "Türkiye'de bu kadar birikmiş sorun var 
Sayın Bakan, bunları iki yılda niye yapmadın?" diye soruyorsanız; vallahi benim elimde bir 
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tılsımlı değnek falan yok. Mevcut durumumuz bu; devletin bütçesi de bu, devletin bu bütçesini 
sizden aldık kimse kaçırmadı. Yani, devletin kaynakları bunlardır. 

O halde, Sosyal Sigortalar Kurumunun -zaman zaman getirmiş olduğumuz düzenlemelerle-
gayri menkullerini satmamız, bir hukuk devletinin kanının elimize bulaşması anlamında kul
lanılırsa, buna çok üzülürüm ve üzüntü de duyuyorum. Burada yapmış olduğumuz, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun mevcut mal varlıklarını değerlendirmektir. Ben, bunu birkaç yerde söy
ledim. İnsanlar niye gayrimenkul alırlar; gayrimenkulleri alıp, gayrimenkul ağası olmak için, 
çokça gayrimenkul sahibi olmak için almazlar; bu gayrimenkulleri, bir kısmını gereksinimleri 
için, bir kısmını da atide muhtemel müzayaka hallerini ortadan kaldırmak, sıkıntılarını orta
dan kaldırmak için alırlar. Ben bugün, rant getiren tesislerimi satmıyorum; sadece, vaziyet ede
mediğim, kullanamadığım gayrimenkullerimi satıyorum; bunları satarken de, özel şahıslara 
satmıyorum; bir devlet bankasına veriyorum, bunun karşılığında tahvil alıyorum; bu tahviller 
karşılığında da, emeklilerimin durumunu düzeltmeye çalışıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir şey yapmadıysa, bu getirmiş olduğumuz iki önemli düzenle
meyle, 12 Eylülün bazı kalıntılarını ortadan kaldırmaya çalıştık. Ben, bu yasalara olumlu oy 
kullanan değerli arkadaşlarımın hepsine teşekkür etmiştim. Biliyorsunuz, iki yasa çıkardık. Bu 
yasalardan birincisi, Sosyal Sigortalar Kurumunun finansman açıklarını ve personel yetersizli
ğini ortadan kaldırmaya yönelikti. İkinci de, işçi emeklilerinin Sosyal Sigortalar Kurumunda 
temsiline ilişkindi. İşçi emeklileri, 1980 öncesi, Sosyal Sigortalar Kurumunda temsil ediliyor
du, bu kaldırıldı. Burada, hepinizin değerli oylarıyla yasalaşan tasarı, Danışma Kurulunda alı
nan karar gereği buraya getirildi. Kötü mü yapmışız? Yani, her seferinde diyoruz ki, çalışma 
hayatıyla ilgili, sosyal güvenlikle ilgili bütün çalışmalarımızın özü, uzlaşma ve katılımdır. İşçi 
emeklileri gelecekler -sahipleri- bizatihi görecekler. 

Bir yandan da diyorlar ki, siyasal partilerin müdahalesi var. Ben açıklıkla ifade ediyorum, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun başı ben değilim. Sosyal Sigortalar Kurumu, bir yönetim esası
na dayanır; orada Hazinenin temsilcisi var, işverenin temsilcisi var, işçinin temsilcisi var. Hiç
bir kararın altında benim imzam yoktur; ama siyaseten ben sorumluyum. Yani, orada bir usul
süzlük olursa, başka bir şey olursa elbette burada bana soru da sorulur, gensoru da verilir; 
ama, hiçbir yönetim kurulu kararının altında benim imzam yoktur. Açıklıkla buradan ifade 
ediyorum ki, bu iki yıllık dönemde -telkinim odur daima Sosyal Sigortalar Kurumuna- "hiç
bir kararınızı oy çokluğuyla almayın, oybirliğiyle alın. Bütün kararlarınızı oybirliğiyle alın" 
demişimdir; telkinim bu olmuştur. "Eğer o kararın içerisinde işçinin muhalefeti varsa sıkılı
rım, işverenin muhalefeti varsa rahatsız olurum, bütün kararlarınızı oybirliğiyle alın, oy çok
luğuyla değil" demişimdir. 

Bir değerli arkadaşım "24 milyar liralık mal almış" diyor. Ben sordum; doğru, alınmış. 
Bunlar belediyelerden borçları karşılığında, yönetim kurulu kararıyla alınmış. Alınan bu gayrı-
menkullerin bir kısmına ileride sağlık tesisi yapmak için veya bir kısmı da ödeyecek durumda 
değilmiş, onun karşılığında biz, mal almışız. Keşke bugün bütün belediyelerimiz gelse de... Ben, 
bazı belediyelerin gelip, bize, şehir merkezlerinden 50 kilometre uzakta, dağ başında yer ver
diklerini de gördüm; bunu almamız mümkün değil. Şehir merkezlerinde, bizim ileride değer
lendirebileceğimiz, alacağımıza karşılık alacağımız yer varsa alırız, bunu satarız dedik. Ama 
biliyorsunuz ki, biz bugün kamu kuruluşlarından, sıkıntıya düştüğümüz zaman, gidip para 
alıyoruz; ama, belediyelerden böyle bir imkânımız yok, belediyelerden alamıyoruz. İşte ben, 
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bu belediyelerle ilgili kolaylığı Konya Belediyesine sağlıyorum. Buraya gelip söylüyorsunuz "Efen
dim, tSKt'nin, bilmem PtSKt'nin borçları 24 taksite..." Bakın, bunlar güzel şeyler değil. tSKt 
bir kamu kurumudur, tSKt'yle ilgili siz burada gelip diyebilmeliydiniz ki, sen tSKİ'ye fırsat 
tanıdın, tSKt'nin mallarını haczetmedin, tSKt'nin üzerine gitmedin... Biz tSKt'nin üzerine 
gitmişiz. Anakent Belediyesinin, tSKt'nin özel mal varlıklarına kadar gitmişiz; bunu bütün 
belediyelerde yapmışız. Şimdi, bunların, kamu kurumlarının iflasını istemek mümkün değil. 
Elbette, kamu kurumlarından böyle talepler gelirse biz, bunları taksitlendirmeye tabi tutun di
yoruz. Geçenlerde bir değerli milletvekilim telefon etti, Konya Belediyesinin borçları da var
mış, taksitlendirme talebi geldi. Elbette. Yani Konya Belediyesi de böyle teklif getirir yaparız, 
Ankara Belediyesi de böyle teklif getirirse yaparız, başka belediyelere de yaparız. Başka türlü 
bizim alacağımız tahsil olmaz. Bizim amacımız bekçiyi dövmek değil, üzüm yemektir. Eğer 
biz onlarla bir inatlaşma durumuna, bir kavga durumuna veya bir değerli arkadaşım gelip bu
radan tSKÎ, PtSKt lafını edince bundan çekineceksek, esasen bizim iktidar etme yetkimiz yok, 
hakkımız yoktur. Dolayısıyla, biz bu kolaylığı bütün kurumlara tanıyoruz. Çünkü, onların if
lasını istemek mümkün değil. Ama, diyebilir misiniz ki, sıfatı, kimliği, mevkii ne olursa olsun, 
herkesin en yakınına varıncaya kadar takibat yapmışız, bunun aksini söylemek mümkün değil; 
herkesle ilgili yapmışız. Bu devletin hangi kademesinde bulunursa bulunsun, kim olursa ol
sun, yakınlarıyla ilgili her türlü icraî takibatı da pervasızca yapmışız; ama, bundan dolayı sı
kıntılarla karşı karşıya da kaldık; ama her zaman parolamız şudur : "Gerçek yücedir, önünde 
sonunda egemen olacaktır." Bütün parolamız budur. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Kim bu sizi sıkıntıya sokan devlet 
adamları? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Ben devlet adamları demedim. Herkesle ilgili bu takibatı sürekli yapıyoruz, onu söyledim Sa
yın Sungurlu. 

Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımızın ısrarla, inatla bekledikleri bazı yasalar var. 
Yani, bilmelisiniz ki, bu konuda ben de o kadar sabırsızım, işsizlik sigortası yasasıyla ilgili ola
rak çalışma meclisini toplamışız, sosyal taraflarla tartışmışız. Bu, son aşamaya gelmiş. Türki
ye'de işçi ve işverenden kesilen primlerin yüksek olduğu hepinizin bilgisi dahilindedir. İşsizlik 
sigortası yeni bir yük getirecektir sosyal taraflara. Dolayısıyla, bizim iki yıldan beri Başbakan
lık nezdinde yapmış olduğumuz girişimlerden, Tasarrufu Teşvik ve Konut Edindirme Fonunun 
aşağıya çekilmesi veya kaldırılması gibi girişimlerimiz var. Biliyorsunuz ki, Tasarrufu Teşvik 
Fonu yarıya indirildi.' Şimdi, bizim elimizde, Bakanlar Kurulu gündemine gelmiş olan üç tane 
işsizlik sigortası tasarısı var. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, tabiî, değerli arkadaşlarımın söylediği, çalışma hayatıy
la ilgili bu düzenlemeleri yaparken bunları enine boyuna tartışmalıyız. Bir kısım görüşe göre, 
devlet buna katkıda bulunmasın; bazı arkadaşların fikri bu; yani, sadece işçi ve işverenden pay 
alınarak bu sosyal güvenlik kuruluşu kurulsun, Bazı arkadaşlarımızın iddiaları, işçi ve işveren 
yüzde 2 katkıda bulunurken devletin katkısı yüzde 1 olsun şeklindedir. Bizim de başından beri 
görüşümüz, hayır, sosyal taraflar ve devlet buna eşit katkıda bulunsun şeklindedir. Üç ayrı gö
rüşe göre üç ayrı yasa tasarısı hazırlanmış ve şu anda elimizde mevcut olan aktuerya hesapları 
da yapılmıştır. Ben ve Maliye Bakanından oluşan bir komisyon kuruldu ve çalışmalarını bitir
di. Zannediyorum önümüzdeki hafta, Bakanlar Kurulu gündemine, tekrar, işsizlik sigortası yasa 
tasarısı gelecektir. Esasen, bizim, özelleştirmeye ilişkin düzenlemelerin yapılması bakımından 
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önem verdiğimiz bunun altyapısının, işsizlik sigortasının ve iş güvencesinin oluşması konusun
daki ısrarlarımız başından beri devam etmektedir. 

Yine değerli arkadaşlarımın üzerinde ısrarla durduğu konulardan biri de, kamu çalışanla
rının sendika kurma hakkıdır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Hükümet Programında, kamu çalışanlarına sendika kur
ma hakkı verileceği yazılıdır; ama, ne tür bir sendika hakkı verileceği açıkça yazılı değildir. 
Esasen, 1982 Anayasasının buna doğrudan doğruya olanak verip vermediği de tartışma konu
suydu. Dazı arkadaşlarımız, kamu çalışanlarının defakto durumunda olduğunu ve bu durum 
itibariyle Anayasaya aykırı olduğunu söylüyorlardı. Evvela biz buna bir işlerlik, bir meşruiyet 
getirdik; yani Uluslararası Çalışma örgütünün 87 ve 151 sayılı sözleşmelerinin onaylanması 
vesilesiyle, Danıştay Birinci Hukuk Dairesinden görüş aldık; bu çok önemliydi. Danıştay Bi
rinci Hukuk Dairesi, "memur sendikalarının kurulmasına anayasal engel yoktur" diye bize 
mütalaa verdi; çünkü, Anayasa Mahkemesi ihsası reyde bulunmaz, bu konuda beyanda bulun

amaz. Dolayısıyla bizim, o sözleşmeler vesilesiyle Danıştaydan görüş almamız gerekiyordu; Da
nıştay Birinci Hukuk Dairesi bu konuda görüş belirtti, "Anayasal bir engel yoktur" dedi. Do
layısıyla biz de, Uluslararası Çalışma örgütünün 87 ve 151 sayılı sözleşmelerini onayladık; ama 
bunların iç hukuka aktarılması lazım. 

Peki, soruyorum değerli milletvekilleri, Türkiye'de kamu çalışanlarının sendika kurmala
rına ilişkin, kökten, geçmişten gelen bir gelenek var mı? Yani, 1961 Anayasasına bağlı olarak 
bir memur sendikası kuruldu; dernek statüsündeydi; 1971 yılında kaldırıldı; yani, geçmişten 
gelen bir geleneği var mı? 

Dünyada bunu kabul etmiş ülkeler, bunu sosyal taraftarıyla enine boyuna tartışırlar. Bir-
buçuk yıl önce, "bu, mutlaka şu şekilde olmalıdır" diyen köşe yazarlarının bugün farklı bir 
noktaya geldiklerini de görüyorum. Dolayısıyla, bu bir uzmanlık işidir; yani, 657 sayılı Yasa 
burada dururken, memur ve işçi statüsü Türkiye'de henüz netlik kazanmamışken, 1 milyon 
600 bin kamu çalışanının bulunduğu bir ülkede, bunu ilim adamlarıyla, sendikalarla, enine 
boyuna sosyal taraflarıyla tartışmadan, Bakanlık görevine geldiğimin ikinci günü getirseydim, 
bu yasa çalışma barışını sağlar mıydı? 

Son zamanlarda Anayasanın 128 inci maddesi karşımıza bir engel olarak dikildi; ama an
cak, bunu biz şöyle aşabiliriz diye düşündük : Türkiye'de şu anda fiilî olarak 54 tane kamu 
çalışanları sendikası var. Birbuçuk yıldan beri bu arkadaşlarımıza, "7 kişilik bir komisyon oluş
turun, konuyu sizinle tartışacağız" diyoruz. O arkadaşlarımız bu konisyonu oluştururken, biz 
de, 23 profesörden kurulu bir uzmanlar kurulunda bu olayı görüştük. 

Dünyanın bütün sistemlerini inceledik; Kara Avrupa'sını, Amerika'yı, Kanada'yı, İsveç'i, 
italya'yı, Avusturya'yı, İsviçre'yi, Almanya'yı, bütün ülkeleri inceledik değerli arkadaşlarım. 
Esasen, Türkiye'de demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla kurulmuş olsaydı, aslında, böyle 
bir yasaya falan da gerek yoktu. Bakınız, şu anda Almanya'da toplusözleşme ve grev yasası 
var mı? Almanya'da böyle bir yasa yok; ama bunun gelenekleri var. 

Şimdi, ben iş güvencesine ilişkin yasayı burada tartışmaya açtığım zaman, bazı çevreler, 
"Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinin çoğu bu sözleşmeyi imzalamamıştır" diye karşıma çıktılar. 
Canım, bu sözleşmeyi Japonya da imzalamamış; ama Japonya'da yaşam boyu iş güvencesi var. 
ölümden sonra da güvence var, ahiret güvencesi bile konmuş; yani, Mitsubishi fabrikasının 
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mezarlığı var. O kadar bütünleşmiş ki, nereye gömüleceğini bilebiliyor; çalışma hayatıyla ilgili 
öyle düzenlemeler getirmiş ki, yaşamı boyunca bu güvence var; ama, Japonya'da iş güvencesi
ne ilişkin bu sözleşme imzalanmamış. Dolayısıyla, bunu bazen yasalarla, yasaların olmadığı 
yerde başka şeyle açıklamak mümkün değil. 

Bir değerli konuşmacı söylediler; biz bol bol grev ertelemişiz, o kadar çok grev ertelemişiz 
ki!.. Biz TlGEM'le, hatırlıyorum Genel îş'le iki tane grev ertelemesi yaptık; ama, izin verirse
niz söyleyeyim, geçmiş dönemde, 160 işyerini kapsayan çok geniş bir grev ertelemesi olmuştu. 
Ben bunlara değinmek istemiyorum; ama, bizim iki grev ertelemesine ilişkin de Danıştay olumlu 
mütalaa vermişti. Bizim grev ertelemesi gibi bir düşüncemiz yoktur. Bildiğiniz gibi bu iki grev 
ertelemesi, insan sağlığı ile ilgiliydi; dolayısıyla, Danıştayda açılan yürütmeyi durdurma talep
leri reddedilmişti. 

Çalışma hayatıyla ilgili, başından beri söylediğim gibi, Anayasa değişikliğine gereksinim 
var. Bununla ilgili olarak hazırlamış olduğumuz Anayasa değişiklik önerileri, Bakanlığımızın 
birinci ayında, Koalisyonu oluşturan siyasal partilerin gruplarına verilmiştir. Gruplardan edin
diğimiz bilgiye göre, bu konuda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Evet, 160 işyerinde 136 bin kişiyi kapsayan grev ertelemesi yapılmış, Danıştay da yürüt
meyi durdurma kararı vermiş geçmişteki o tarihte, 

Bir değerli milletvekili arkadaşımız, yüzde 10 barajı konusunda ayırımcılık, kayırımcılık 
yaptığımız, DİSK'e yardım ettiğimiz gibi iddialarla ortaya geldi. DÎSK, 12 Eylülde faaliyetleri 
durdurulmuş bir sendikadır. DlSK'in mal varlıklarının iadesine ilişkin yasa bu Yüce Meclisten 
çıkmıştır. Biz, DÎSK'in mal varlıklarını iade etmişiz, biz DÎSK'in durdurulan faaliyetlerini aç
mışız!.. DlSK'in üyelerini iade etmek bize ait bir görev değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) —' 

Burada açıkça söylüyorum ki, yıllardır uygulanan bu sistem hiçbir değişikliğe uğratılmadan, 
hatta, Bakanlıktaki bilgisayar bölümündeki bir tek kişi dahi değiştirilmeden gerçekleşen bir 
olaydır. Bakanlık, bu konuda noterden gelen belgeleri ve işveren bildirimlerini aynen bilgisaya
ra geçmektedir. Bakanlık, noterden gelen belgeleri, yani üyelik fişlerini geçersiz sayma yetkisi
ne sahip değildir; noter belgesidir bunlar. Her dönem, istatistiklere yargıda itiraz yapılmakta
dır, bu dönem de yapılmıştır; henüz sonuçlanan bir dava da bulunmamaktadır. İşkolu istatis
tiklerine yapılan itiraz yargıda görüşülürken, sonuçlanmış gibi gösterilmesinin nedenini de an
layamamaktayım; acaba bizim bilgimizin dışında gerçekleşen bir olay mı var? 

Yargıda devam eden konularda, Sayın Kul'un sonuçlanmış gibi, kendince değerlendirme 
yapmasını ve bizi itham etmesini de anlamam mümkün değil; henüz sonuçlanmamıştır. Yargı
nın kararlarına son derece saygılıyız. Bu konuda, Bakanlık, tüm uygulamalarında, yasalara 
yargı kararlarına saygılı kalmıştır. Eğer bizim bu konuda bir ayırımcılık yapmamız söz konusu 
olsaydı, Deri-tş Sendikasının Sayın Genel Başkanı Yener Kaya, Sosyaldemokrat Halkçı Parti
den milletvekili adayı olmuştur; şimdi siz buradaki konuşmanızda Yener Kaya'ya haksızlık yap
mışız diye anlattınız da, onun için söylüyorum, oysa Yener Kaya Sosyaldemokrat Halkçı Parti
den milletvekili adayı olmuştur. Ali Ekber Güvenç, Basın-tş'in Başkanı da SHP'nin üyesidir. 
Dolayısıyla, yani kendinden menkul çelişkiler var. Bir yandan DtSK'i koruyormuşuz, bir yan
dan da SHP'li üyelere haksızlık yapıyormuşuz; bu mümkün değil. 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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EMİN KUL (İstanbul) — Cevap verme hakkım olsa anlatırdım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Vallahi, o kadar çok konuştunuz ki, bunlar bile, bu hoparlörler bile dayanamadı; bunlar bile 
isyan ettiler, patladılar. İşte, demek ki Tanrı'nın da bir bildiği var. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Teknik arıza. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Teknik arıza işte. Buradaki arkadaşlarıma sorarım. 
Burada, elbette eleştiri hakkımız var, güzel şeylerdir; bunlardan yararlanıyorum, bunlar

dan güç alıyorum, bunları uygulamaya koyuyorum, kendi kendimi de muhakeme ediyorum; 
ama, hiçbir şey yapmamış, iki yılımı sadece böyle boş geçirmiş bir adam olarak anılmamı da 
doğru bulmuyorum. 

Bakınız, süper emekliler sorunu diye bir sorun vardı. 1987'den beri devam ediyordu. Bu, 
sonradan kanayan bir yara idi. Bu arkadaşlarımız, yasalarının çıkışından sonra Bakanlığa gel
diler ve bana bir plaket verdiler. Baktım, "hukuk devleti ilkelerini yerine getirdiğiniz için size 
minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz" dediler. Benim de onlara bir şey vermem gere
kiyordu da, sağa baktım bir şey yok, sola baktım bir şey yok. Benim fotoğrafçı fırladı geldi. 
-gayet güzel, camlatmış- "bu nedir?" dedim. "Sayın Bakanım, 1987'den bu yana bu Bakanlı
ğa gelip giderken hep coplanırdı bunlar. Ben bir gün bunların coplanırken resimlerini çekmiş
tim, siz de bunu hediye edin" dedi. Ben de süper emekliler hak aramak için Bakanlığa gelirken 
kapıda coplandıklarının resimleri çekilmiş, onu hediye ettim. 

Burada, "siz çok kötüsünüz, ben çok iyiyim" anlamında kullanmıyorum. Bakın, nerede 
bir haksızlık varsa, onun üstesinden birlikte gelelim. Çünkü, bu Meclisin devamı esastır, siyasî 
partilerin devamı esastır; iktidarların devamı esas değildir, birisi gider, birisi gelir, çünkü, ço
ğulculuk var. İktidar muhalefet olur, muhalefet iktidar olur. 

Yaptıklarımı bugün belki eleştirirsiniz; ama, bu Sosyal Sigortalar ile yaptığım mücadele
yi, birgün inşallah iktidar olduğunuz zaman da, -bana nasıl bugün burada ölürsem rahmet 
okuyacağınızı söylediniz, ama o zaman- herhalde minnet ve şükran duygularınızı ifade edersiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu Uluslararası Çalışma Konferansıyla ilgili de galiba bir bilgi 
vereceksiniz. İki defa sürenizi uzatma imkânını zor buldum, bir defa daha 2 dakika vereyim 
de, lütfen Konferansla ilgili bilgiyle toparlayınız. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum : İnşallah, 1993 yılında, Uluslararası Çalışma örgütü
nün 158 Sayılı Sözleşmesi onaylanmış olarak güvencesine ilişkin yasayı bu Meclisten geçireceğiz. 

İşsizlik sigortası yasa tasarımız hazır, Bakanlar Kurulunda görüşülüyor; bunda bir zaru
ret var, çıkması gerekir. Kamu çalışanlarına sendika hakkının verilmesi gerekir. 2821 ve 2822 
sayılı Yasalarda aksayan yönler var; 1994 yılı Programımızda var, bunları gerçekleştireceğiz; 
bu konuda Yüce Meclisin desteğini bekliyorum. „ 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada Sayın Başkanın ikazına uyuyorum; teşekkür 
ediyorum. Biliyorsunuz, her yıl, Uluslararası Çalışma örgütünün konferansına katılırız. Ulus
lararası Çalışma örgütü Anayasanın 19 uncu maddesinin 5 (b), 6 (b) bentleri gereğince, Ulus
lararası Çalışma Konferansında kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararlan hakkında Bakanlığı
mın Yasama Organına bilgi sunması ve bu hususun tutanaklara geçirilmesi gerekmektedir. 
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Uluslararası Çalışma örgütünün, 1993 yılının 2 ve 22 Haziran tarihlerinde, Cenevre'de 
yapılan 80 inci Konferansında kabul edilen, büyük endüstriyel kazaların önlenmesine ilişkin 
174 sayılı ve aynı konudaki 181 sayılı tavsiye kararı hakkındaki aşağıdaki bilgileri kısaca sizlere 
sunmama müsaadelerinizi istirham ediyorum. 

"Sözleşmenin ülkemiz tarafından onaylanabilirliği hakkındaki görüşümüz, bu konuda baş
latılacak çalışmalar tamamlandıktan sonra ayrıca Yüce Meclisin bilgilerine sunulacaktır. 

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesine ilişkin 174 sayılı Sözleşme, 30 maddeden oluş
maktadır. Sözleşmenin 1 inci maddesi, büyük kazaların önlenmesini, büyük k,aza olasılığının 
en aza indirilmesini ve büyük kazaların azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasını amaçla
maktadır. 

Sözleşmenin 2 ve 3 üncü maddelerinde, Sözleşmenin hangi yollarla uygulanacağı belirtil
mekte ve tehlikeli madde baz miktar, büyük kaza riskli kuruluş, büyük kaza güvenlik raporu, 
ani kazalar gibi kavramların tanımlan yapılmaktadır. 

Sözleşmenin ikinci bölümünü oluşturan 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde, onaylayan ülkelere, 
işçilerin halkın ve çevrenin maruz kalabileceği büyük kaza riskine karşı uyumlu bir ulusal poli
tika oluşturma görevi verilmekte, bu politikanın, büyük tehlike arz eden tesislerde, uygulana
cak önleyici ve koruyucu önlemler yoluyla uygulamaya geçirilmesi hükme bağlanmaktadır. 

Sözleşmenin üçüncü bölümünü oluşturan 7 ilâ 14 üncü maddelerinde, işverenlere, dene
timleri altındaki büyük tehlike arz eden tesisleri tanımlama, yetkili makamlara bildirme; ris
kin değerlendirilmesi, teknik önlemlerin alınması, elemanların eğitilmesi, acil durumlar için 
plan ve prosedürlerin belirlenmesi ve büyük kazaların zararlarının en aza indirilmesi gibi hu
susları içeren bir tehlike kontrol sistemi kurma ve sürekli kılma yükümlülüğü getirilmektedir. 

Sözleşmenin dördüncü bölümünü oluşturan 15 ilâ 18 inci maddelerinde, yetkililerin site 
dışında alması gerekli acil tedbirler ile yetkililerin sorumlulukları belirtilmektedir. 

Sözleşmenin beşinci bölümünü oluşturan 19, 20 ve 21 inci maddeleri, işçilere ve onların 
temsilcilerine, büyük kaza tehlikesinin yakın olduğuna ilişkin belirtilerin varlığı halinde, faali
yetleri durdurma hakkı da dahil olmak üzere, bazı haklar vermekte ve ödevler yüklemektedir. 

Sözleşme metninin geri kalan maddelerinde, her sözleşmede bulunan ve onaylamayla ilgi
li hususları içeren standart son hükümler yer almaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, efendim toparlar mısınız lütfen?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Bitti Sayın Başkanım. 
Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üze

rindeki değerli arkadaşlarımın görüşlerine yanıt vermek üzere huzurlarınıza geldim. Açıklıkla 
ifade ediyorum ki, 1994 yılında, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerimize, çalışmalarımıza Mec
listeki bu konuşmaların ışığı altında yeni bir güç ve hız alarak devam edeceğiz. Bu vesileyle, 
Yüce Meclisin değerli üyelerini,,Sayın Başkan, sizleri saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Müzakereye konu Bakanlık bütçesinin lehinde, Sayın Osman Sevimli; buyurun efendim. 
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SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli millet
vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama, daha çok Bakanlığın yapması gereken 
çalışmalar üzerinde yoğunlaştırıp, sürdürmek istiyorum. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, adından da anlaşılacağı üzere, toplumların sosyal 
güvenlik açısından refahını, çalışma barışını ve düzenini sağlamak amacıyla kurulduğuna gö
re, toplumumuzun, bu Bakanlığın düzenli, faydalı, işbitirici çalışmalarına ciddî manada ihti
yacı vardır; ama, Bakanlığımızın bu- konudaki çalışmaları yetersizdir. 

Sayın milletvekilleri, bu yetersizliğin de elbette bazı sebepleri vardır. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının bütçeden aldığı pay çok az bir miktardadır. Sayın Bakanın da ifadesiy
le, bu miktar birimlerine paylaştınldığı zaman, bu payın hemen hemen sıfır noktasında oldu
ğunu görmek mümkündür. Bu yılki bütçeden Bakanlığın aldığı, hatta yüzde 115'lik artışa rağ
men aldığı 1 trilyon liralık payın Bakanlığın 33 milyon insana hitap eden bir Bakanlık olduğu 
düşünülürse, az olduğunu vurgulamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar hastanelerinde çalışma düzeni iyileştirilmeli, acil 
servislerin kapasitesi artırılmalı bunlar zamanla, hastanelerin tamamına da ulaştırılmalıdır. Bu 
sayede hastanelerimize müracaat eden hastalarımızın tümüne müdahale edilecek şekle getiril
meli, Türkiyemizdeki diğer bütün hastanelerimiz için de bu geçerlilik kazandırılmalıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur, çeşitli malî sıkıntılar içinde kıvrandığı halde, bir
çok arsası ve Ölü yatırım halinde bekleyen yerleri vardır. Bu kuruluşlarımız, ölü bekleyen bu 
mallarını değerlendirip sosyal faaliyetlerine yatırırlarsa, eminim ki, sıkıntılarının büyük bir kısmı 
da bu şekilde giderilmiş olacaktır. 

Bugün, birçok KİT ve belediyenin, Sosyal Sigortalar Kurumuna, hiç de küçümsenmeye
cek oranda, Bakanlığın 1 trilyonluk borcunun 12 katına ulaşan alacağı vardır. Bakanlığımız, 
borçlarını vermeyen kuruluşlardan -gerek belediyelerden, gerekse KİT'lerden- bu alacaklarını 
alırsa, inanıyorum ki, daha faydalı hizmetler verecektir. Borcunu vermeyen kuruluşlarımız, be
lediyelerimiz bununla belki işçisine maaş ödüyor veya gelecek seçimlerde yeniden oy alabilmek 
için bunu yatırım haline dönüştürmeye çalışıyor; ama, diğer taraftan, Sosyal Sigortalar Kuru
mu da ciddi manada sıkıntıya itilmiş oluyor. 

Değerli milletvekilleri, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın problemleriyle yakından il-
gilenilmeli, sosyal problemleri giderilmeli, yabancı ülkede geçen çalışma süreleri borçlandıra
rak değerlendirilmeli, vize ve diğer sıkıntıları üzerinde ciddi şekilde durulmalıdır. 

Kamu çalışanlarının haklı protestolarına neden olan sendika hakkı özgürlüğü verilmek 
suretiyle bu istekleri giderilmelidir. 

Memur, işçi, esnaf, sanatkâr, köylü, işverenle birlikte, emekli, işsiz, özürlü, yaşlı, yoksul 
kimselerimize sahip çıkılmalı, sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplanmalıdır. Bunu başara
cak, öncülüğünü yapacak, ateşleyecek olan da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız
dır. Bunları birden yapmak elbette mümkün değildir; ancak bir yerden başlanmalı, belirli böl
geler, şehirler örnek uygulamaya alınmalı, hedefe doğru yavaş yavaş varılmalı ve milletimizin 
de yüzü böylelikle güldürülmelidir. 

Değerli milletvekilleri, emeklilerin durumu ise içler acısıdır. 27 Kasım 1993 tarihinde Ba
kanlığımızın bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda gröüşülürken de belirtmiştim; emekli 

— 759 — 



T.B.M.M. B : 50 20 . 12 . 1993 0 : 3 

işçilerimizin Ankara'da yaptıkları bir toplantıya katıldığımda gördüm ki, bu insanlarımız, dev
letimizin vereceği birkaç kuruşa muhtaç hale getirilmiştir. Emeklilerimizin bu gibi sorunlarına 
ciddi şekilde sahip çıkılmadığını gazetelerde de okuyoruz. 

Yine, Sayın Bakanımın, bir gazetemizde çıkan "8 bin liralık bir maaş bağlandığı" haberi 
herhalde yanlıştır diye düşünüyorum. Böyle gülünç rakamların, alay eder gibi rakamların ol
maması gerekir. Bu, bizim, içerideki ve dış devletlerdeki vatandaşlarımızın moralini bozmak
tadır; bizi rencide etmektedir. 

1980'den sonra işçi ve emekliler ayrı ayrı sınıflara tabi tutulmuş, bu sınıflar, birbirine ve 
devlete küskün hale getirilmiştir. Bu problemler çözülmelidir. İnsanlarımız arasında haksızlık 
ve farklılıklar yapılmamalıdır. Düşmanlık tohumları ekilmemeli, insanlarımız sınıflandırılma
ya tabi tutulmamalıdır. 

Sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki dengesizlik önlenmeli ve bu kuruluşlardaki malî 
sıkıntıların giderilmesi açısından gereken neyse yapılmalıdır. 

Ayrıca, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı arasında, ücret bakımından, ciddi manada fark
lılıklar vardır. Her kuruluş tabiî olarak kendi gelirine göre ücret ödemektedir; ama, bu farklı
lıklar giderilmeli, denge kurulmalı ve her zaman ısrarla üzerinde durduğumuz gibi, bütün sos
yal güvenlik kurumları, bir tek şemsiye altında bir kuruluş halinde birleştirilmelidir. Bunu özel
likle vurgulamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bağ-Kur'lularla eczacılar ve hastaneler arasıda bü
yük sürtüşmeler mevcuttur. Arada kalan vatandaşlarımız ezilmekte, eczaneden ilacını alama
makta, hastanelere kabul edilmemektedir. Bu sürtüşmeler de en kısa zamanda ortadan kaldı
rılmalıdır. 

Bağ-Kur'un, kreş, bakımevi gibi sosyal faaliyet hizmetleri maalesef yoktur. Buralarda ça
lışan memurlarımız da insandır ve onların da bu ihtiyaçları giderilmelidir. 

Ayrıca, ülkemizde özürlü sayısında devamlı artış olmaktadır. Biraz önce, burada milletve
kili arkadaşlarımız özürlülerden bahsettiler. Bence burada tek özürlü var; tarama özürlüsü ar
kadaşlarımız. O da bir mazeret sayılmamalıdır. 

Ülkemizde özürlü insanlarımızın sayısı arttığına göre, bunlara sağlanan resmî ve özel ku
ruluşlardaki iş nispeti artırılmalı ve uygulamaya konulmalıdır. 

Türkiye'de özürlülere ilişkin birçok sağırlar okulu, körler okulu ve rehabilitasyon merkez
leri bulunmakta ve sayıları da gün geçtikçe artmaktadır. Bu insanlarımızı, önce kendilerine, 
sonra ailelelerine, daha sonra da ülkemize nasıl yararlı birer insan haline getirebileceğimiz ko
nusunda kendileriyle de devamlı görüşmek suretiyle gerekli çalışmaları yapmalıyız. Bunun için, 
Bakanlığımıza bağlı, ciddî, her türlü araştırmaya yetkili ve gerektiğinde zorlayıcı güce sahip 
birimlerimizin oluşturulması gerekir. Çünkü, özürlü kesimimiz, toplumumuz için, kanayan bir 
yaradır. Bu insanlarımızın, içine kapanık, evinde topluma küs yaşaması, toplumun içine gire
memesi, aileleriyle birlikte sıkıntılı bir yaşam sürmeleri üzüntü verici bir durumdur. Bu ko
nuyla da Bakanlığımız yakından ilgilenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, yeni kurulan Türk cum
huriyetleriyle -orada yaşayan insanlar da bizim insanımızdır- tarih ve kan bağımız olan Türk 
devletleriyle, yabancı devletler ilişkiye girmeden, bir an önce irtibatımızı sıklaştırmalı ve işbir
liğine girmeliyiz. 
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Nüfusumuzun yüzde 22'sini oluşturan genç, dinamik ve çalışabilecek durumda olan in
sanlarımızın işsiz olması ciddî bir sorundur. Hükümet bu soruna çözüm bulmalı. Bu sorunu 
ciddî olarak düşündüğümüzde; en kısa zamanda yatırımları, özellikle sanayi yatırımlarını ar
tırmak ve nüfusumuzu sanayi bölgelerine aktarmamız gerekiyor. Gençlerimizi, sanayi kuru
luşlarımızın yıllık ihtiyaç oranları tespit edilip, o yerlerde tahsillerini yaptırmak ve orada eğit
mek suretiyle daha faydalı hale getirmeliyiz; yani insanlarımıza yatırım yapmalıyız. Bu konu
da Bakanlığımıza ciddî sorumluluk düşmektedir. İnsana yapılan yatırım, yatırımların en mu
kaddesi olduğu kadar, en faydalısı ve en güzelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Peki erendim. 
Değerli milletvekilleri, İş ve tşçi Bulma Kurumumuz ya tam işler hale getirilmeli ya da 

iptal edilmelidir. İş ve tşçi Bulma Kurumumuzun görevini partilerimiz zaten yapıyor; il ve ilçe 
başkanlarımız tş ve tşçi Bulma Kurumundan daha rantabl şekilde çalışıyorlar!.. 

Değerli arkadaşlarım, zamanın az olması dolayısıyla kısa başlıklar halinde birkaç konuya 
daha değinmek istiyorum : 

Sanatçılarımızı, özellikle Türk kültür ve sanatının önemli varlıkları olan film, tiyatro, sahne, 
gösteri, saz, ses, müzik, resim, heykel sanatçılarıyla irtibat kurulmalı ve bu insanların sosyal 
haklardan faydalanması için çalışma yapmalıyız. Bu konuya ilişkin, Genel Başkanımız Sayın 
Alparslan Türkeş'in bir kanun teklifi vardır. Bu kanun teklifi görüşülürken, bütün milletvekili 
arkadaşlarımızın buna olumlu yaklaşmalarını ve bu insanlarımıza haklarının verilmesinde yar
dımcı olmalarını istirham ediyoruz. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1994 yılı bütçesinin, Bakantığımiza, Bakanlık men
suplarına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, devletimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Sevimli. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin aleyhinde, Sayın Ahmet Tunç; buyurun 

efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum; Bu vesileyle Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen, sosyal güvenlik 
hizmetlerini yerine getirmeye çalışan, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda hizmet veren, 
yurt içinde ve yurt dışında çalışan bütün yurttaşlarımıza hizmet üretmek maksadıyla kurul
muş bir Bakanlıktır. Bu haliyle de çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyadır. 

Gün geçmiyor ki, basında bu Bakanlığımıza bağlı sosyal güvenlik kurumları ite ilgili ha
berler çıkmasın. Gezdiğimiz her yerde, katıldığımız her toplantıda, en çok bu bakanlığımızla 
ilgili talep ve şikâyetlerle karşılaşıyoruz. Bu sosyal güvnelik kuruluşlarına bağlı kuruluşmarda 
çalışıp emekli olanlar arasındaki adaletsizlik, en fazla şikâyet konusu olan husustur. Ne yazık 
ki, iki seneyi aşan DYP-SHP Koalisyonu da, geçmişteki hükümetler gibi, çalışma hayatında 
iyileştirici, adaleti ve eşitliği sağlayıcı, şikâyetleri asgariye indirebilen düzenlemeleri yapabil
miş değildir. Bu hususta, belirgin, etkin tedbir ve yeni düzenlemelerle de, çalışmalara da ne 
yazık ki, rastlayamıyoruz. 
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Sayın Bakan göreve başlarken bir iki atak yapmak istedi, tş Güvencesi Kanununu çıkar
mak için çaba gösterdi, ne yazık ki, Meclise getiremedi, işçilere iş güvenliği getirmek isterken, 
onbinlerce işçi işinden oldu, ILO sözleşmesini Meclisten geçirdi, ancak, Bakanlığına bağlı ku
rumlardaki şikâyetleri ortadan kaldırmaya muvaffak olamadı. Adalet temeli üzerine kurulma
yan birimlerde şikâyetleri ortadan kaldırmak mümkün değildir; adaletin olmadığı yerde anarşi 
olur, karmaşa olur. 

Bağ-Kur'u örnek vermek istiyorum : Bağ-Kur ilk kurulduğu zaman "Her vergi mükellefi 
Bağ-Kur'a üye olmak zorundadır" diye büyükler tarafından emir verilmiş, bağımsız çalışan 
bütün vergi mükellefleri Bağ-Kur'a girmeye zorlanmıştır. Artık, şu bilinmeli ki, dayatmalarla, 
zorlamalarla bir yere varmak mümkün değil. Dayatma, baskı geleneğinin artık terkedilmesi 
gerektiği bir ortamda Bağ-Kur Kanunu çıktı, eski anlayışlarla bugünlere gelindi. Gelindi de 
ne oldu? Prim ödeyenler memnun değil, emekli olanlar memnun değil. Eğer bu sosyal güven
lik kuruluşu, gönüllülük esasına göre, adalet ve eşitlik ilkesine göre kurulmuş olsaydı, bu sı
kıntılar, bu çıkmazlar yaşanmayacaktı; bu güvenlik kuruluşuna üye olduklarında primlerini 
zamanında ödeyecekler, kurum da, üyelerinin sosyal güvenlik ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıla
yabilecekti. Bugün Bağ-Kur'lu istediği doktora, hastaneye gidemiyor, eczaneler Bağ-Kur'luların 
ilaçlarını vermiyor. 

Bağ-Kur'dan emekli olanların aldığı maaş günün şartlarına göre çok gülünçtür. Aldıkları 
maaş, ev kiralarının yarısı bile değildir. Enflasyonun, pahalılığın baskısı altında ezilen bu yaşlı 
emeklilere, günün ihtiyaçlarına göre maaşlarında iyileştirmelerin yapılması bir insanlık görevi
dir. Onlara sadaka vermediğimizi, çalışmalarının karşılığını verdiğimizi unutmamamız lazım. 

Seçim meydanlarında ve Hükümet Programında asgari ücretin vergi dışı bırakılacağı vaa
dinizi şimdiye kadar gerçekleştiremediniz, bundan sonra da gerçekleştireceğinize inanmıyorum; 
çünkü, getirdiğiniz yeni Vergi Yasa Tasarısı ile vergilerin büyük bir kısmını çalışanlardan alma
yı kafanıza koymuşsunuz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; asgari ücretten vergi almak haksızlıktır. 4 kişilik bir 
ailenin aylık masrafının 5-6 milyonu bulduğu bir ülkede, asgari ücretliden vergi almanın man
tığını anlamak da mümkün değildir. SSK emeklilerinin durumu, Bağ-Kur emeklilerinden çok 
iyi değildir. Ortalama 2 milyon lira civarında maaş alan emeklilerin feryadını; başta Bakanlık 
olmak üzere Hükümet kulak tıkamamalıdır. 

En verimli yıllarını devletin, vatanın, milletin hizmetinde geçiren insanların, yaşlandıktan 
sonra, ihtiyaç içinde terk edilmeleri, sosyal devletin büyük bir ayıbıdır. Her yerde, Avrupa stan
dardını esas alan DYP-SHP Koalisyonunun, kendi insanı, Bağ-Kur'lusu, emeklisi, işçisi söz 
konusu olduğu zaman, bunu nasıl unuttuğunu da anlamak mümkün değil. Avrupalı emekli
ler, her sene, emekli maaşlarıyla kıtalararası seyahat ve tatil yapma imkânına sahipken, bizim 
emeklilerimizin banka kuyruklarındaki çilelerini bitirmek için Bakanlığımızın gayretlerini ye
terli görmek mümkün değildir, önce insan, her şey insan için düşüncesi devlet idaresine hâkim 
olmadıkça, adalet sağlanmadıkça bu sıkıntıları da gidermek mümkün olmayacaktır. 

Avrupa Topluluğu ülkelerinde sağlık harcamalarıyla birlikte, sosyal güvenlik harcamala
rının bütçeler içindeki payı yüzde 30 ila 49 arasında değişirken, OECD istatistiklerine göre Türki^ 
ye'de bu pay yüzde 2,7 olarak görülmektedir. Bu rakam, Türkiye'de insanlara yapılan yatırım
ların ne kadar yetersiz olduğunu göstermeye kafidir. 
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Tarihî gelişim içinde, sosyal güvenlik kurumlarımız çeşitli sıkıntılar yaşamış; ama, bugün
kü kadar büyük çaresizlik yaşanmamıştır. Kuşkusuz, bu tıkanmada, sadece bugünün değil, geç
mişten gelen birikimlerin payı çok büyüktür. Bu çıkmazlar, sistemin getirdiği çıkmazlardır. Sis
temin yeniden kurulmasına, köklü reformlara ihtiyaç vardır. Aksi takdirde, can çekişmekte olan 
bu kurumları daha çok yaşatmak mümkün olmayacaktır. 

1991'de 1,5 trilyon, 1992'de 5 trilyon, 1993'te 13 trilyon olan ve nihayet 1994'te 22 trilyona 
ulaşacak olan SSK ve Bağ-Kur açıkları göz önüne alınırsa, bu kurumların içine düştükleri fe
caati anlamak daha kolay olur. Bu sosyal güvenlik kurumları kendi mensuplarının ihtiyaçları
nı karşılamaktan aciz bir duruma düşürülmüşken, genel sosyal güvenlik vaatleri hayalden öte
ye geçmeyecektir. İşsizlik sigortasının da bu şartlar altında gerçekleşebileceğine inanmıyorum. 

Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü gençtir. Genç nüfusa sahip olan Türkiye'de 10 mil
yon civarında işsiz vardır. Bu insanlara kim, nasıl iş bulacaktır? 1994 bütçesine bakıyoruz; ya
tırıma ayrılan paranın miktarı 86 trilyondur. Bu 86 trilyonun, yatırımı artırmak, istihdam so
rununa çözüm getirmekten ne kadar uzak olduğunu anlamak kolaydır. 

1991 yılında, Türkiye'de, çalışanların sayısı 18 milyon 400 bin iken, 1993 yılında 18 milyon 
600 bin kişiye çıkıyor. Demek ki, Türkiye'de, bir senede 100 bin kişiye istihdam alanı açılabili
yor. Bu adımlarla Türkiye'de işsizliği bitirmek mümkün olamayacaktır. 

Sayın Başkan değerli arkadaşlarım; biraz önce, Osman Sevimli arkadaşım da söyledi, "İş 
ve tşçi Bulma Kurumunun görevi nedir?" Kime sorarsanız, "işsize iş bulmaktır" diye cevap 
verir. "Peki, Türkiye'de İş ve tşçi Bulma Kurumu kanalıyla kaç kişi işe alınmıştır?" diye sorar
sanız, kimseden cevap alamazsınız. Hamd olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi var, tşçi Bulma 
Kurumuna ihtiyaç yok!.. Hem yasama görevini yapıyor, hem de tş ve tşçi Bulma Kurumunun 
işlevini yerine getiriyor. Bugün, bu kurumun hiçbir etkinliği kalmamıştır; bunlar Türkiye'nin 
gerçekleridir. 

Değerli arkadaşlarım, birkaç temenniyle sözlerimi bitirmek sitiyorum. Bu haliyle, sosyal 
güvenlik kurumlarımız beklenen hizmeti veremiyor, işlevini yerine getiremiyor. Kurumlarımız 
arasında adaletsizlikler ve dengesizlikler var. Bütün sosyal güvenlik kurumlarının -Bağ-Kur, 
SSK ve Emekli Sandığının- bir şemsiye altında toplanması ve adaletsizliği giderici önlemlerin 
alınması şarttır. Gençliğini, vatanı uğruna çalışarak geçiren emeklilerimizin ücretlerinin gü
nün koşullarına göre ayarlanması hususunda, Bakanlık, üzerine düşeni yapmalıdır. 

Emeklilerin sağlık sorunları had safhadadır, özellikle Bağ-Kur'luların tedavileriyle ilgili 
soruna, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak kesin çözüm ve açıklık getirmek bir zorunluluktur. 

tş sağlığı açısından, işyerlerinin büyük bir çoğunluğu elverişsizdir. Denetimler de yetersiz 
olduğu için, iş kazaları ve meslek hastalıkları artmaktadır. 

özürlülere iş imkânı temin edilmesi hususunda Bakanlık yeterli gayreti göstermeli, yüzde 
2 oranı yüzde 4'lere çıkarılmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Tunç, lütfen toparlayınız. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) — Kamu çalışanlarının sendikal haklarının verilece

ği hususundaki vaatler yerine getirilmeli, yasalarda gerekli değişiklikler de yapılarak, toplu
sözleşme ve grev dahil, her türlü sendikal haklar tanınmalıdır. 
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Son olarak, dört-beş aydır maaş alamayan Elazığ bölgesindeki orman işçilerinin mağdu-
riyetiyle Sayın Bakanın ilgilenmesini bekler, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tunç, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının gö

rüşmeleri tamamlanmıştır. 
Şimdi, soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini tespit edeceğim. 
Sayın Gürbüz'ün yazılı sorusu vardır. Sayın Keçeciler, Sayın Taner, Sayın Saydam, Sayın 

Yürür, Sayın Çelebican, Sayın Sevigen, Sayın Başesgioğlu, Sayın Gaydalı, Sayın Elmas, Sayın 
özer. 

Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru sormak isteyenlerin tespiti işlemi bitmiştir... 
Birinci sıradaki, Sayın Gürbüz'ün sorusunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, aracılığınızla Sayın Bakana tevcihini arz ederim. 
Saygılarımla. 
1. Amasya Suluova Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi hizmete hazır hale gelmiş ol

masına rağmen, gerekli doktor, hemşire, ebe ve diğer teknik personel eksiği nedeniyle kapatı
lacağı veya Sağlık Bakanlığına devredileceği söylenmektedir. Bu doğru mudur? Değilse, gerek
li eleman eksiklikleri ne zaman tamamlanacaktır? 

2. tki yıldır açılmayan SSK, Bağ-Kur çalışanları için şeflik sınavları ne zaman açılacak
tır? Geçen yıl dağıtılmış bulunan personelin eğitimine ve şeflik sınavlarına hazırlık amacı gü
den Bakanlık yayınlarını bugüne kadar personele dağıtmamış bulunan Amasya Bağ-Kur Mü
dürünün bu uygulamasından haberdar oldunuz mu? 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu soruların hepsini birlikte alıp, yazılı cevap verme imkânınız 
vardır. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Peki efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 11 değerli üye soru sorma talebinde bulunmuştur. Soru sorma ve 

cevap süresi, birlikte, sadece 30 dakikadan ibarettir. 
isimlerini önce kaydettiğim değerli arkadaşlarım, kendilerinden sonraki değerli üyelerin 

soru sorma imkânlarını da dikkate alırlarsa, sorularını kısa sorarlar diye umuyor ve bekliyorum. 
Sayın Keçeciler, buyurun. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, delaletlerinizle aşağıdaki sorularımın 

Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
1. Kamu çalışanlarıyla ilgili sendikal hakların yasal çalışmalarını hazırladığınızı burada 

da, kamuoyuna da açıkladınız. Grevli, toplusözleşmeli bir sendikal hak düşünüyor musunuz? 
2. Bakanlığınız döneminde 1475 sayılı İş Kanununun değişik 25 inci maddesine göre, İş 

ve İşçi Bulma Kurumunca ne kadar sakat ve eski hükümlü istihdam edildi? Bu yasal yükümlü
ğe uymayan kaç işverene, ne kadar para cezası kesilmiştir? 
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3. Bakanlığınız döneminde tş ve tşçi Bulma Kurumunca açılan işgücü yetiştirme kursla
rının sayısı ne kadardır? Açılan kursların meslekî dökümünü belirtebilir misiniz? Bu kursları 
başarıyla bitiren kaç sakat, işe yerleştirilmiştir? 

4. Sosyal Sigortalar Kurumuyla Bağ-Kur'dan aylık ve gelir almakta olan emekli dul ve 
yetimlerin vergi iadelerini zamanında almaları hususunda bir çalışmanız var mıdır? 1994 yılın
da da, bu 10 güne yakın aksama devam edecek midir? Bu konuda Maliye Bakanlığıyla bir mu
tabakata vardınız mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Taner, buyurun efendim. 
GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, Emekli Sandığından emekli olanların sayısı 

25 861 iken, 1992 yılında 58 203 olmuş; bunların 28 879'unu 3774 sayılı Kanundan yararlanan-
' lar teşkil etmiştir. Emekli sayısındaki bu artış, Emekli Sandığının malî durumunu etkilemiş 

ve 1992 yılında 1,4 trilyon Türk Lirası gelir fazlası veren Kurum, 1993 yılının ilk 6 ayında 2,7 
trilyon Türk Lirası açık vermiştir. Dolayısıyla, erken emeklilikten doğan toplam maliyet ne ka
dar olmuştur? 

2. Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı alanların yüzde 87'sinin geliri, asgari ücretin altında kal
mıştır. Bu, neden böyle yapılmıştır? 

3. İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı -Sayın Bakanın dediğine göre- halen Hükümette gö
rüşülmektedir. Bu kadar zamandır görüşülmesinin sebebi nedir? Neden sonuca ulaştırılama
maktadır? 

4. Primlerin zamanında tahsil edilememesi, plasmanların verimlf değerlendirilememesi 
ve sosyal güvenlik kurumlarıyla ilgili yasal düzenlemelerden aktüeryal hesapların yeterince göze-
tilememesi gibi nedenlerden dolayı, sosyal sigortalar kuruluşları malî sıkıntılarla karşılaşmak
tadır. Prim karşılığı alınmaksızın yapılan sosyal yardım zammı ödemeleri, SSK ve Bağ-Kur'un 
aktüeryal dengesini bozmaya devam etmiştir. Durum böyleyken, bu ödemeleri niye yapmaktadır? 

5. Çeşitli devlet kuruluşlarının SSK'ya borcu ne kadardır? Tahkimden sonra geri kalan 
borç miktarı nedir? Varsa bu ödeme ne zaman yapılacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Saydam. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana sorularımı 

arz ediyorum efendim. 
1. 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunuyla ilgili olarak hazırladığımız yasa tasarısı iki yıldır elan 

yasalaşmamıştır. Bağ-Kur sigortalısının, emekli, dul ve yetiminin durumu sizce de malum ol
duğuna göre, bu tasarının kanunlaşmasıyla ilgili olarak bir çalışma yapıyor, musunuz? 

2. Zaman zaman ifade ettiğiniz, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili olarak, tşçi Sağlığı 
Daire Başkanlığının genel müdürlük olarak teşkilatlanmasını ne zaman gerçekleştirmeyi düşü
nüyorsunuz? 

3. Îş-Kur yasa tasarısının Bakanlar Kurulundan geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulması konusunda bir girişimde bulundunuz mu? 

4. 2821 sayılı Sendikalar Kanunuyla ilgili olarak hazırlık paketiniz tamamlandı mı? Bu ko
nudaki yasa taslağını ilgili işçi ve işveren kesimlerine göndererek görüş almayı düşünüyor musunuz? 

— 765 — 



T.B.M.M. B : 50 20 . 12 . 1993 O : 3 

5. 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunuyla ilgili bir yasa tasarısı çalış
manız var mıdır? Bu konudaki çatışmalarınızı da, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarına göndere
rek görüş almayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Saydam* 
Sayın Yürür, buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanın şu sorularımı ce

vaplandırması hususunu arz ediyorum. 
Sosyal Sigortalar Kurumunun hastanelerinden, basına intikal ettiği kadarıyla, başta Rize 

Sosyal Sigortalar Hastanesi olmak üzere, 9 Sosyal Sigortalar Hastanesinin satılacağı doğru 
mudur? 

Açıldığı günden beri kadrosu tamamlanamadığı için özel ihtisas hastanesi olan Ünye Sos
yal Sigortalar Psikiyatri Hastanesi de bu satışa dahil midir? Şayet dahil değilse, kadroları ne 
zaman tamamlanacaktır? 

Diğer sorularım kanunla ilgili olacaktır. 
854 sayılı Deniz tş Kanunuyla ilgili yasa tasarısı çalışmalarınız ne durumdadır? 
Basın tş Kanunuyla ilgili yasa çalışmalarınız ne durumdadır? 
Tarım ve orman işçileriyle ilgili yasa çalışmalarınız ne safhadadır? 
İşçi sağlığı ve işçi güvenliği konusunda 1993 yılında ciddî bir çalışma yapıldığı kanısında 

mısınız? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın Çelebican, buyurun efendim. 
GÜRHAN ÇELEBtCAN (istanbul) — Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana bir

kaç sual tevcih etmek istiyorum, arz ederim. 
1. işsizlik sigortasıyla ilgili tüm vaatleriniz konusunda bugüne kadar yapılan yasal çalış

malarınız ne safhadadır, bu kanunu ne zaman gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? 
2. Asgari ücretin vergi dışı bırakılacağı, sizin de üyesi olduğunuz birinci Koalisyon Hü

kümeti Programında yer almıştı. 1992 malî yılı bütçesi konuşmaları sırasında, bu husus tarafı
nızdan da, Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade edilmişti. Bugüne kadar, asgari ücretin vergi 
dışı bırakılması hususunda bir çalışmanız var mıdır? 

Bu tür vaatlerinizin gerçekleştirilmesi için kamuoyunu daha ne kadar zaman bekletmeyi 
düşünüyorsunuz? 

3. Kıdem tazminatı sandığı kurulmasıyla ilgili yasal bir çalışmanız var mıdır? Varsa, hangi 
safhadadır; yoksa, olmayışının sebeplerini açıklayabilir misiniz? 

4. Konut kapıcıları tüzüğünü ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz? 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Sevigen, siz yazılı olarak sorularınızı Başkanlığa vermişsiniz, o bakımdan onları oku

tuyorum efendim. 
MEHMET SEVlGEN (istanbul) — Evet Sayın Başkan, yazılı olarak sunmuştum; ama 

2 soru da sözlü sormam mümkün mü efendim? 
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BAŞKAN — Sorularınız burada, onları okutuyorum, onun dışında sözlü soru sorma im
kânınız yok efendim. 

Sayın Başkan. 
Aracılığınızla, Sayın Bakana, aşağıdaki hususu soruyorum : 
Çalışanlar, yani işçi ve memurlan, Zorunlu Tasarruf Fonu yakından ilgilendirmektedir. 

Bu Fona, 1 Nisan 1988'den beri çalışanlardan binde 4, işvereden binde 6 pay kesilmektedir. 
Her çalışanın şu anda Fonda 10 milyon lirası birikmiştir. Nemalarıyla birlikte her çalışanın 
50 milyon alacağı vardır. Yasaya göre, her çalışan, bu parasını 1.4.1994 tarihinden itibaren iste
me hakkına sahiptir. Toplam ödenecek para 32 trilyondur; ancak 1.4.1994 ödeme süresi uzatıl
mak isteniyor. Bu doğru mu? 

"İşçi, kendi ödediğini geri alırsa, işveren hissesinden ve parasının nemasından vazgeçece
ği kabul edilir" deniyor, doğru mu? 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

BAŞKAN —- Teşekkür ediyorum Sayın Sevigen. 
Sayın Başesgioğlu, buyurun efendim. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkanım, delaletinizle, şu sorularımın 

Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum : 
1. Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu, ilgili kanunlara göre kurulması gerektiği 

halde, Ardahan ve İğdır il teşkilatını kurmama ve faaliyete geçirmeme kararı almış mıdır? Sos
yal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun bu tür bir kararı var ise, bu konuda Bakanlık ola
rak bir çalışma yaptınız mı? Söz konusu Yönetim Kurulu kararını değiştirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

2. 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi sigortalıların primlerinin yüzde 3 tevkif suretiyle tahsil edilme işlemi, 1.1.1994 tarihine ka
dar ertelenmiştir. Bu tarihten sonra bu sisteme devam etmeyi veya ertelemeyi sürdürmeyi düşü
nüyor musunuz? 

3. Kastamonu İli Daday İlçesinde SSK'ya bağlı hastaneyle ilgili Bakanlığınızın kapatma 
veyahut yerine ikâme konusunda görüşü nedir? Bunları öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Gaydalı. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımdan 

aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim : 
1. 1992 ve 1993 malî yılı bütçe görüşmelerinde işçi ve işveren kuruluşları hakkında vaat 

ettiklerinizden gerçekleştirdikleriniz hangileridir? Gerçekleştiremedikleriniz hakkında yapılan 
çalışmalar hangi safhadadır? 

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına 21.11.1991 tarihin
den sonra sınavla alınan personel sayısı ne kadardır? 

3. Sosyol Sigortalar Kurumu merkez ve taşra teşkilatı için 21.11.1991 tarihinden sonra 
sınavla alınan personel sayısı ne kadardır? 
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4. Sosyal Sigortalar Kurumu merkez ve taşra teşkilatına, 21.11.1991 tarihinden sonra, sağlık 
hizmetleri sınıfına, avukatlık sınıfına ve teknik hizmetler sınıfına kaç personel alınmıştır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Elmas, buyurun. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana bir soru sor
mak istiyorum : 

Sayın Bakan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili geniş bir reform paketi düşünü
yor musunuz? Bu konudaki çalışmalarınızın kamuoyunda tartışılması sizce faydalı mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın özer, buyurun. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakanımızdan, arz edece
ğim soruları cevaplandırmasını bekliyorum : 

1. Tarım iş kolunda çalışan tarım ve orman işçilerini tş Kanunu kapsamına almayı düşü
nüyor musunuz? 

2. Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına sınavla alınan personel sayısı 
21.11.1991 tarihi itibariyle kaç kişidir? 

3. Sosyal Sigortalar Kurumu merkez ve taşra teşkilatına açıktan ve kamu kurum ve ku
ruluşlarında naklen atanan personel sayısı ve memuriyet unvanları nelerdir? 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, sorular tamamlanmıştır. Yazılı cevap verme imkânınız vardır. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOÖULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan; teşekkür ediyorum, sorulara yazılı yanıt vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan sorulara yazılı cevap verecektir. 
Değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesiyle 

1992 malî yılı kesinhesabı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 116 564 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri 420 222 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Yakın ve Orta Doğu Çalışma, Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü Hizmetleri 4 684 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 İstihdam Hizmetleri 288 600 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 14 630 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 158 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. \ 

TOPLAM 1 003 100 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

İptal edilen 
ödenek 

ödenek dışı 
harcama 

Ertesi yıla 
devrolunan 

Ödenek 

TOPLAM 271 621 590 000 297 740 521 000 2 147 699 000 10 267 620 000 990 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil

miştir. 
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Binnetice, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesiyle 1992 malî yılı 
kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Bütçenin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, mensuplarına, tüm ulusumuza hayır
lı ve uğurlu hizmetlere vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Sayın milletvekilleri, bugünkü bütçe çalışmaları üzerindeki programımız tamamlanmıştır. 
Daha önce alınmış karar gereği, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı üzerindeki görüş

melerimizi devam ettireceğiz; ancak, tasarı üzerindeki çalışmalara geçtiğimiz takdirde, kalan 
sürede ikmali mümkün olamayacağından tasarı üzerinde çalışmalarımızı devam ettirmek üze
re, saat 20.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.45 

— — — — — — © — — ; 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), İbrahim Ö/diş (Adana) 

• . • • • • • • - • © • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Tîışıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi îadesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı : 403) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda De
ğişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun gö
rüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Değerli milletvekilleri, geçen birleşimde, tasarının 2 nci maddesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmış, madde üzerinde verilen Önergeler, veriliş sırasına göre okunmuştu. 
Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre, tekrar okutup işleme koyacağım. 

(1) 403 S. Sayılı basmayazı, 17.12.1993 tarihli 47 nci Birleşim Tiıtanağına eklidir. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Yoklama talebimiz var Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, bir oylamamız yok ki, yoklama talebiniz olsun... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Toplantı yetersayısı yoktur diyoruz... 
BAŞKAN — Biz devam ediyoruz efendim... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, biz 58 inci maddeye 

göre yoklama istiyoruz; yazılı önergemiz de var. 
BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçeceğimiz zaman isteyebilirsiniz... 
Buyurun önergeleri okuyun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesinin, içtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Elaattin Elmas 
(İstanbul) 

ve arkadaşları 
Gerekçe : Bu maddeyle, daha önce Anayasanın 73 üncü maddesinin son fıkrası hükümle

rine uygun olarak, Bakanlar Kurulunca belirlenen hadler, Maliye Bakanlığınca tespit edilir ha
le getirilmektedir. Böylece, Anayasanın anılan maddesine açıkça aykırılık söz konusudur, 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesi, Anayasanın 55 inci 

maddesine aykırıdır. Tasarıdan çıkarılması gereği, saygılarımızla arz ve rica olunur. 
Coşkun Gökalp 

(Kırşehir) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bu iki önergeyi muhteva itibariyle birbirinin aynı ol
ması hasebiyle birlikte işleme koyuyorum. 

Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN • — Efendim!.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Yani, bu Anayasaya aykırılık önergesi efendim (!) Katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz... 
Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan.. 
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BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, rica ediyorum... Sayın Sungurlu, ilk açılışmış gibi bir yok
lama talebinde bulundular; ben kendilerini uyardım. Eğer oylama talebine... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Yoklama talebimizi yazılı olarak vermiştik Sayın 
Başkan... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Evet efendim, yazılı olarak vermiştik. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen bana söyler misiniz; bu önerge, bu talep, bu oylamadan ön

ce mi geldi, sonra mı? 
KANUNLAR VE KARARLAR MÜDÜRÜ DOĞAN ŞlŞLt — önce geldi efendim. 
BAŞKAN-—Neden söylemiyorsunuz bana? I 
Değerli milletvekilleri, oylamaya geçtim. Bu sebeple, yoklama talebini, bundan sonraki 

önergede yerine getireceğim. 
önergeyi kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 
50 oranının yüzde 80, yüzde 60 oranın da yüzde 90 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
Gerekçe : Maliye Bakanlığının yeniden teşkilatlanması ve yapılanması nedeniyle işlevleri 

ve iş yükü artan Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan personeli için öngörülen ek 
ücretlerin, günün şartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — önergeyi oylamadan önce yoklama talebi vardır; o taleple ilgili önergeyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
403 sıra sayılı kanun tasarısının görüşüldüğü şu anda toplantı yetersayısı bulunmamakta

dır. İçtüzüğün 58 inci maddesi gereğince yoklama yapılması arz ve teklif olunur. 
Saygılarımızla. 
Süleyman Hatinoğlu Abdüllatif Şener Mahmut Oltan Sungurlu 

Artvin Sivas Gümüşhane 
Hasan Çakır Vehbi Dinçerler Güneş Taner 

Antalya Ankara İstanbul 
Mehmet Keçeciler Gürhan Çelebican Elaattin Elmas 

Konya İstanbul İstanbul 
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Nevşat özer 
Muğla 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Işın Çelebi 
İzmir 

BAŞKAN — Şimdi, önergedeki imza sahiplerini arayacağım efendim. 
Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Sayın Şener?.. Burada. 
Sayın Sungurlu?.. Burada. 
Sayın Çakır?.. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Tekabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Çakır'ın yerine Sayın Arslan takabbül ediyor. 
Sayın Dinçerler?.. 
M. GAZİ BARUT (Malatya) — Ben takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dinçerler'in yerine Sayın Barut takabbül ediyor. 
Sayın Taner?.. 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Taner'in yerine Sayın Ölmeztoprak takabbül ediyor. 
Sayın Keçeciler?.. 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Keçeciler'in yerine Sayın Başaran takabbül ediyor. 
Sayın Çelebican?.. Burada. 
Sayın Elmas?.. Burada. 
Sayın Pakdemirli?.. Burada. 
Sayın özer?.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Ben takabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kapusuz takabbül etti. 
Sayın Halit Dumankaya?.. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Ben takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Maruftu takabbül etti. 
Sayın Faruk Saydam?.. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Ben takabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Başesgioğlu takabbül etti. 
Sayın Işın Çelebi?.. Burada. 
Efendim, yeteri kadar imza sahibi Genel Kurul salonunda hazır bulunmaktadır. (DYP ve 

SHP sıralarından gürültüler) 
Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı : 403) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi, okutmuş olduğum önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabule edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 
50 oranının yüzde 70, yüzde 60 oranına da yüzde 80 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve arkadaşları 
Gerekçe : Maliye Bakanlığının yeniden teşkilatlanması ve yapılanması nedeniyle işlevleri 

ve iş yükü artan Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan personeli için öngörülen ek 
ücretlerin günün şartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunan önergeye katılıyor musunuz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN— Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATT t LA (Afyon) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. 
Sayın Komisyon, katılmıyorsunuz değil mi? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Evet. Ekseri

yetimiz yok Sayın Başkan; olsaydı belki düşünürdük. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, önergeye dün ben de katılmıştım, ve o 

nedenle söz istiyorum... 

BAŞKAN — önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Şener, buyurun efendim. (DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

Efendim, önergede imzası bulunan bir değerli üyedir. (DYP sıralarından gürültüler) 
TURGUT TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, önerge sahibi olarak ben söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, önergede birinci imza sahibi olarak arkada

şımız söz istiyor... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Birinci imza sahibine söz vermek zorundasınız. 
BAŞKAN —- Müsaade buyurun efendim. 
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Bakınız, önergede imzası bulunan değerli üyeler var, dün önergeye katılan değerli üyeler 
var. Benim kendisini kürsüye davet ettiğim Sayın Şener, önergeye katılan üyelerdendir. Önerge
de imzası bulunan birinci imza sahibine söz verileceği şeklinde bir kural yok. Bu sebeple, ben, 
Sayın Şener'e söz verdim. 

Buyurun. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, bugüne kadar, birinci imza sahibi dışında 

bir önerge sahibine söz verildiği görülmemiştir; yaptığınız usulsüzlüktür! 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurur musunuz.. 
Buyurun Sayın Saraçlar. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, 12 saatten beri Meclisi yönetiyorsunuz; 

haklı olarak yoruldunuz; sizi yorgun görüyorum. 
BAŞKAN — Ben gayet dincim Sayın Saraçlar, gayet dincim. 
Müsaade buyurur musunuz efendim... İçtüzük... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, bugüne kadar... 

BAŞKAN — Sayın Tayan, yani, zamana sahip çıkmak istiyorsunuz; ama, zamanı çok hor 
kullanıyorsunuz. Müsaade buyurur musunuz... Bakın 88 inci maddenin üçüncü fıkrasının son 
cümlesinde "Komisyonun katılmaması halinde, önerge sahibi" deniyor. "Birinci imza sahibi" 
değil, önerge sahibi... (DYP sıralarından "Suiistimal etmeyin" sesleri) 

Müsaade buyurun efendim... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Önerge sahibi kim?!. 

BAŞKAN — Efendim, kim katılmışsa önerge sahibi odur. 
Cümlenin devamında, "İsterse, 5 dakikayı geçmemek üzere açıklama için söz alabilir" 

denmektedir. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, bugüne kadar, hangi birleşimde önerge sa

hiplerinden herhangi biri konuşmuştur?! Tüm uygulamalarda birinci imza sahibi konuşturul
muşum Zatı âlinizin de uygulamaları böyledir, diğer Sayın Başkanların da uygulamaları böy
ledir. İmzalar okunurken "Turgut Tekin ve arkadaşları" diye okundu... Onun için, uygulama
nız yanlıştır; bu konuda da ısrarlıyız. 

BAŞKAN — Sayın Tayan, araştırma önergelerinde birinci imza sahibi özellikle zikredil
miştir; ama, 88 inci maddede, önerge sahibi... (DYP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, imza sahiplerinden herhangi birinin konuş

tuğuna dair herhangi bir uygulama gösteremezsiniz. Bu, zabıtların tetkikinden de anlaşılacak
tır. Bugüne kadar zatı âlinizin de uygulamaları böyledir. Aksi takdirde, davranışlarınızı mak
satlı telakki ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tayan... Sayın Tayan... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Israr ediyoruz... 
BAŞKAN — Efendim, ısrar edince oylanmaz... Israr edince oylanmaz... 
Sayın Tayan, Başkanlığın uygulaması, 88 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre, önergede 

imzası bulunan, yani önergeyi tekabbül etmiş, önergeyi sahiplenmiş üyelerden birine söz ver
medir; ama, ısrar ediyorsanız, usul. 
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TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, böyle bir uygulama gösteremezsiniz. Aksi 
takdirde, davranışınız maksatlıdır. 

BAŞKAN — Efendim, sizin telakkiniz o... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Sayın Başkan, bu makamın bir ciddiyeti vardır. Burası Tür

kiye Büyük Millet Meclisidir. Burada keyfinize göre hareket edemezsiniz!.. 
İBRAHİM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa) — Otur, hıyar!.. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Gel lan buraya!.. 
(Bursa Milletvekili Kadri Güçlü ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in birbirle

rinin üzerine yürümesi) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... Müsaade buyurun... 
İdare Amirleri... İdare Amirleri... 
Bakınız, eğer sükûnete avdet etmezseniz ara vereceğim... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, ısrar ediyorum; burada "önerge sahibi" de

niyor "önerge sahipleri" denmiyor... 
BAŞKAN — Efendim, önerge sahiplerinden birisi... O da sahibi... (DYP sıralarından gü

rültüler) 
Değerli milletvekilleri, eğer sükûnet avdet etmezse, birleşime ara vereceğim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, böyle bir uygulama gösteremezsiniz, "önerge 

sahibi" deniyor, "sahipleri" değil... Size teessüf ediyorum! Maksatlı davranıyorsunuz. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Dinliyorum... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Şimdi, Sayın Şener bu önergenin sahibi midir, yoksa bu 

önergeye "katılan" sıfatını mı haizdir? 
BAŞKAN — Efendim, katılınca sahibi olur zaten. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Nasıl olur efendim?!. 
BAŞKAN — Tabiî efendim. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Olur mu efendim? önerge sahibi ile sonradan katılan bir 

olur mu? 
BAŞKAN — Gayet tabiî. (DYP sıralarından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Böyle bir uygulama var mı?.. 
BAŞKAN — Efendim, ısrar ederseniz... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Böyle bir uygulama var mı Sayın Başkan?! 
BAŞKAN — Sayın Tayan, sakin olun lütfen. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Tüzükte böyle bir uygulama yok! 
BAŞKAN — Sayın Tayan, sakin olun lütfen, siz grup başkanvekilisiniz... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — "Önerge sahibi" deniyor! 
BAŞKAN — Efendim, önerge sahiplerinden birisidir bu.. (Gürültüler) 
Sayın Tayan, madde açık efendim, müsaade buyurun... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Bir numune gösterin... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Saym Tayan... 
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HÜSEYtN BALYALI (Balıkesir) — Abdüllatif Bey, ilme saygın varsa kürsüden inmen la
zım. Burada yeni bir usul çıkaramazsın. Bak, eğer ben üstadınsam, ilme saygın varsa, doçent
liğinin sıfır olmaması için, lütfen in oradan. Burada tçtüzük ihlal ediliyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurun efendim. Başkanlığın uygulaması bu yoldadır. (DYP 
sıralarından ayağa kalkmalar, sıra kapaklarına vurmalar "Olmaz böyle şey" sesleri) 

Efendim, sükûnet avdet etmezse, ara veririm... (DYP sıralarından gürültüler) 
Değerli milletvekilleri, sükûnetin avdetini sağlama maksadıyla 21.30'a kadar birleşime ara 

verdim. 

Kapanma Saati : 21.17 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanıma, 6183 Sayılı Amme Atacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Moioıiu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun.ve 2978 
Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı : 403) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, okunan son önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet katılmamıştı. Bu sebeple, önerge sahiplerinden Sayın Şener'i kürsüye davet etmiştim. 

Sayın Şener, söz istiyor musunuz, istemiyor musunuz? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — İstiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Yazıklar olsun! 
BAŞKAN — Sayın Şener, rica ediyorum... (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 

gürültüler) 
Buyurun Sayın Şener. (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan... (DYP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) Sayın milletvekilleri... (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Başkan, yazıklar olsun! Allah belanı versin. 
BAŞKAN — Sayın Şener, siz buyurun lütfen; süreniz çalışıyor. (DYP sıralarından sıra ka

paklarına vurmalar, gürültüler) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — 403 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesiyle... 

(DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, eğer Genel Kurula sükûnet hakim olmazsa, ara vermek 
zorunda kalacağım. (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Sayın Şener, buyurun siz. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Şimdi, bu 2 nci maddede, Maliye personelinin... 
(DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, İçtüzüğü açıkça ihlal ediyorsun. 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) —... maddî durumunun düzeltilmesiyle ilgili bir tan
zim vardır. Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 Üncü maddesinin 4 numaralı 
fıkrasının birinci paragrafının (a) bendinde yer alan yüzde 35 ve yüzde 45 oranlarının değişti
rilmesiyle ilgili bir önergedir bu. (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, İçtüzüğü ihlal ediyorsun; onu konuş-
turamazsın; senin yaptığın ayıptır. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bu madde, aslında, mesuliyeti fazla olan, Türki
ye'de bulunan bütün mükelleflerin kamu harcamalannı finanse etmek için uğraşan... (DYP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Sayın Başkan, konuşmalarım anlaşılmıyor... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, isterseniz usul tartışması açın. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen, sükûneti sağlayalım. Gecenin bu saatinde çalış

maların devamını istiyorsak, sükûneti sağlayalım. (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar, gürültüler) 

Sayın Şener, zabıtlara geçiyor, siz buyurun efendim; süreniz doluyor. 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Sayın Şener, saygılarını sun, otur yerine. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Şu büyüklüğü sen yap; Başkan yapmıyor; şu bü

yüklüğü sen yap. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... Müsaade buyurun... (DYP sıralarından sıra kapakları
na vurmalar, gürültüler) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) —• Şimdiye kadar bitecekti zaten. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... Müsaade buyurun... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, buradaki düzenleme, vergi mü-

kellefleriyle sürekli muhatap olan Maliye memurlarının durumuyla ilgilidir. Bu önergede de, 
maddî durumlarının daha elverişli bir düzeye çıkması için değişiklik teklifi yapılmıştır. (DYP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Ben, aslında, ağır yükümlülük içerisinde çalışan bu arkadaşlarımızın maddî durumunun 
düzeltilmesinden yana olduğumu belirtir, önergeye destek verdiğimi, taraf olduğumu belirtir, 
saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından "Yuh" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Şener. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Yazıklar olsun sana! İçtüzüğü katlettin, Anayasayı katlet

tin. Size teessüflerimi belirtiyorum. 
TURGUT TEKİN (Adana) — Önerge sahibi olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir kişiye... Varsa başka önergeniz, size söz veririm efendim; ama, bu konu

da söz verme imkânım yok efendim. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, çok saygısızlık ettin. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. (DYP sıralarından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Ne kazandın?!. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, usul hakkında söz isti

yorum. (DYP sıralarından gürültüler) 
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Sayın Başkan, bu şartlarda bu oturumu yönetemezsiniz. Bir bakan, sandalyesini çekip, 
külhanbeyi gibi, bu Meclisi baskı altında tutamaz. Olayların hepsi bizim gözümüzün önünde. 

Söz istiyorum Sayın Başkan. (DYP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Şimdi, bu, Meclis yönetimi 
mi? Otur yerine! 

BAŞKAN — Sayın tdâre Amirleri... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, Sayın Bakanın vaziyetini ve 

davranışlarını hep birlikte seyrediyoruz! (DYP sıralarından gürültüler) 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Otur yerine! 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Türkiye Cumhuriyetinde görülmemiş 

bir hadiseyi bu Mecliste hep birlikte gördük. 
Sayın Başkan, kürsüye çıkmak istiyorum, söz istiyorum. (Gürültüler) 
Buna imkân veremeyiz; çok ayıp! Sayın Bakan, teessüf ederim size, size teessüf ederim. 

(Gürültüler) 
Sayın Bakan, hoşunuza gidiyorsa oturun efendim, buyurun oturun! (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu... Sayın Sungurlu... Sayın İdare Amirleri, sükûneti... (DYP 
ve ANAP sıralarından gürültüler), 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — İstirham ederim... İstirham ederim... 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu... Sayın Sungurlu... (DYP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Bakanın tavrını hep birlikte sey

rediyoruz, oradan zatı âlinize attığı sözleri de duyuyoruz. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu... Sayın Sungurlu... (DYP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, şiddetle, baskıyla Meclis 

çalışmalarını yürütmek mümkün değildir. Meclisin bir adabı var. Arkadaşlar sayı çoğunluğuy
la baskı yaparak bu işi götüreceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. Sayın bakanların, Meclis 
Başkanlarına daha saygılı olmalarını bekliyorum. (RP sıralanndan alkışlar, DYP sıralarından 
gürültüler) 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, çalışmalara niye devam etmiyoruz, bir 
usulsüzlük mü var?.. Niçin çalışmalara devam etmiyoruz? 

BAŞKAN — Ediyoruz efendim... Bir sayın üye,.. İşte, zatı âliniz kalktınız; sizi dinlemeye
yim mi Sayfn Karakaş? 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Efendim, çalışmalara devam edelim diyorum. 
BAŞKAN — Efendim, tamam; ben de çalışmalara devam edeceğim. Zatı âliniz kalkıyor

sunuz; ben sizi dinlemeyeyim mi? 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) —Oturuma devam etmenizi rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çalışmaları selametle yürütmeye birlikte gayret edelim. 
Sayın Sungurlu, 60 milyonluk bir millet olarak inancımız şudur : "Kem söz, geçmez akçe, 

sahibine aittir." Bu sebeple, bir tartışma açmam; lütfen yerinize buyurunuz efendim. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Bakana yakışmıyor ama... 
BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesi ile değişiklik yapılan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 
50 oranının yüzde 65, yüzde 60 oranının da yüzde 75 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

TURGUT TEKtN (Adana) — Söz istiyorum Sayın Başkan... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Önergeye katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Çelik önergeye katılıyor... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Ben de katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, önergeye siz dün katılmadınız mı? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Tekrar katılıyorum. 
BAŞKAN — Mükerrer katılmanın bir âlemi yok; daha önce katılmışsınız. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sağlam olsun diye Sayın Başkan! 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, önergeye katılıyorum. 
BAŞKAN — önergeyi işleme koyduk, bu noktada katılmanız mümkün değil. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyorum 

Sayın Başkan. „ 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet ise katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Bir başka önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesi ile değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 
50 oranının yüzde 60, yüzde 60 oranının da yüzde 70 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon katılmakta, Sayın Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Bir başka Önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının sonuna eklenen ilk hükmünde yer alan "perso
nelin sınıfı" ibaresinin "personelin sınıfı ve pozisyonu" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılma

maktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının sonuna eklenen ilk hükmünde yer alan "miktarları" 
ibaresinin "oranları" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının sonuna eklenen ilk hükmünde yer alan "ek 
ödemelerin" ibaresinin 'ek ücret ödemelerinin" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi.okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının sonuna eklenen ilk hükmünde yer alan "Maliye 
Bakanı" ibaresinin "Başbakan" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Sayın önerge sahipleri, katılmıyor musunuz!.. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sana ne! 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının sonuna eklenen hükümde yer alan "Gelir Vergi
sine tabi tutulmaz" ibaresinin "herhangi bir mahsup işlemine ve Gelir Vergisine tabi tutulmaz" 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YıLMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorlar. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının sonuna eklenen hükmünde yer alan "Gelir Vergi
sine tabi tutulmaz" ibaresinin "hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz" olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
, . Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN— Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI tSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının sonuna eklenen hükmünde yer alan' 'Gelir. Vergi
sine tabi tutulmaz" ibaresinin "damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi 
tutulmaz" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Bir başka önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının sonuna eklenen hükmünde yer alan "yukarıda 
belirtilen" ibaresinin "Maliye Bakanı tarafından belirlenen" olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Değerli milletvekilleri, böylece, maddeyle ilgili verilen bütün önergeler reddedilmiştir. 

Maddenin oylamasına geçmeden önce, oylamanın biçimiyle ilgili iki önerge vardır ve bir
birinin aynıdır, birini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesinin oylanması esnasında içtüzüğün 
82 ve 84 üncü maddeleri gereğince her fıkranın ve bendin ayrı ayrı ve açık oylama suretiyle 
yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mahmut Oltan Sungurlu Hasan Çakır 

Gümüşhane Antalya 
Gazi Barut Selçuk Maruflu 

Malatya İstanbul 
Süleyman Hatinoğlu Şükrü Yürür 

Artvin Ordu 
Ekrem Pakdemirli Kadir Ramazan Coşkun 

Manisa İstanbul 
Halit Dumankaya Gürhan Çelebican 

İstanbul İstanbul 
İbrahim özsoy Elaattin Elmas 

Afyon İstanbul 
Münir Doğan ölmeztoprak Rauf Ertekin 

Malatya Kütahya 
Refik Arslan Mehmet Keçeciler 
Kastamonu Konya 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bu önergede, önerge sahipleri, görüşülmekte olan ta
sarının 2 nci maddesinin muhtelif fıkralardan oluştuğunu, dolayısıyla her bir fıkranın ayrı ayrı 
oylanmasını talep ederler. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Açık oylama talebimiz var efendim. 
BAŞKAN — Tabiî, açık oylama şeklinde oylanmasını arzu ederler; ancak, bu fıkraların 

ayrı ayrı oylanıp oylanmaması hususunda Genel Kurulun kararını alacağım. 
Fıkraların ayrı ayrı oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, İçtüzük hükmü var... 

(DYP sıralarından "Oylamaya geçtik" sesleri) 
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BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtik. 
Kabul etmeyenler... Fıkraların ayrı ayrı oylanması talebi kabul edilmemiştir. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkanım, itirazımızı gene de 

belirtmek istiyorum. Kanunun bu hükmünün... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz arkadaşlarım... biz burada, herhangi bir gru
bun veya herhangi bir zatın arzusu istikametinde karar verecek, birleşim yürütecek değiliz; mü
saade buyurun... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bizim hukukî kanaatimiz, içtüzüğün verdiği 
yetki ne ise onu kullanırız... 

Efendim, 2 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, açık oylama talebimiz 

var. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Haklıdır efendim, doğrudur efendim... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, iki talebimiz vardı, biri red

dedildi, diğeri de açık oylamayla ilgilidir. 
BAŞKAN — Haklısınız efendim. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) —• Sayın Başkan, böyle bir teamül yoktur; bu kadar da ol

maz ki! . 
BAŞKAN— Efendim, bir hata olmuştur; o husus, yazılı talepte var. 
Efendim, şimdi imza sahiplerini arayacağız. 
Selçuk Maruflu?.. Burada. 
Hasan Çakır?.. Burada. 
Gazi Barut?.. Burada. 
Oltan Sungurlu?.. Burada. 
Ekrem Pakdemirli?.. Burada. 
Şükrü Yürür?.. Burada. 
Süleyman Hatinoğlu?.. Burada. 
Halit Dumankaya?.. Burada. 
Kadir Ramazan Coşkun?.. Burada. 
Gürhan Çelebican?.. Burada. 
İbrahim Özsoy?.. Burada. 
Elaattin Elmas?.. Burada. 
Münir Doğan ölmeztoprak?.. Burada. 
Rauf Er tekin?.. Burada. 
Refik Arslan?.. Burada. 
Mehmet Keçeciler?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, yeterli imza vardır ve imza sahipleri de Genel Kurulda hazırdır. 
Şimdi, açık oylamanın şeklini belirlemek üzere Genel Kurulun reyini alacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye konacak oy kutusuna oy pusu

lasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, "kabul", "ret", 
"çekinser" şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Bizzarur, açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 
Değerli milletvekilleri, beyaz oy kabul, kırmızı oy ret, yeşil oy çekinser demektir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın üyenin, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, se

çim çevresini ve oyunun rengini yazarak imzalamasını ve öylece kutuya atmasını rica ediyorum. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, maddenin açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 
228 sayın üye oylamaya iştirak etmiş; 185 sayın üye kabul istikametinde, 38 sayın üye ret 

istikametinde, 2 sayın üye de çekinser istikametinde oy kullanmıştır. 3 oy da geçersiz çıkmıştır. 
Bu suretle, madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

Şimdi, 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 

İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 3. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı 
Madde 51. •— Amme alacağının Ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim 

tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 7 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam 
ay olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı 5 000 liradan az olamaz. 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları 

hariç olmak üzere ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez. 
Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nispetlerini aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı 

ayrı, iki katına kadar artırmaya veya bu nispetleri % 30'una kadar indirmeye, yeniden kanunî 
hadlerine getirmeye ve gecikme zammı asgarî miktarım 10 katına kadar artırmaya yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenleri okuyorum: ANAP Grubu adına Artvin Mil
letvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu, RP Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan, 
CHP Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloglu; kişisel söz talebinde bulunan 
sayın üyeler ise, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan, Hatay Milletvekili Sayın Nihat Mat
kap ve İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, kişisel söz hakkımdan, Sayın Abdüllatif Şe
ner lehine feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener kişisel söz talebinde bulunmuş olu
yorlar. Yalnız 2 sayın üyeye söz verebilirim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu, buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOÖLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; görüşülmekte olan Vergi Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesiyle ilgili olarak 
ANAP Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine geti
rilen bu değişiklikte, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına, vadenin bi
tim tarihinden itibaren, her ay için ayrı ayrı yüzde 7 gecikme zammı tatbik olunacağı belirtil
mektedir. Bu maddede, Hükümet, atacakları tahsil etmek için çaba sarf edeceğine, acımasız 
cezalar koyma yolunu maalesef seçmektedir. Ayda yüzde 7*den hesaplanırsa, bu, yıllık yüzde 
84'Iük bir faiz demektir. 

Burada yine aynı noktaya geliyoruz; yani, Hükümet, yeni vergi kaynakları yaratmıyor; ama, 
vergi mükellefinin boğazına çöküyor, ondan ne koparabilirse onu kâr olarak görüyor. Diğer 
tarafta, vergi vermeyen, haksız kazanç sağlayan binlerce kişi ve kuruluş, kazandığı paralardan, 
topluma olan borcunu ödemeden, vergisiz yaşamanın tadını çıkarmakta, milyarlık düğünlerde 
çığlıklar atmaktadır. Defterlerini incelediğiniz zaman, bu adamlara acıyıp, bunlara belki borç 
verme ihtiyacını duyarsınız! Ancak, yaşamlarına baktığınız zaman, her türlü lükse sahip ol
duklarım görmek mümkündür, öyleyse, bu gecikme cezası, yine dar gelirli esnafları inim inim 
inletecek; zor durumda olup da vergisini ödeyemeyenler, bu şekilde daha fazla borç altına gire
cek ve bu kısır döngüden kendini maalesef kurtaramayacaktır. 

Hükümeti anlıyorum; o kadar çok paraya ihtiyaçları var ki, neredeyse, sokakta yakala
dıklarından, kaldırım vergisi alacaklar!.. Nitekim, büyük şehirlerde oturanlardan ayrıca bir 
vergi almayı düşünerek bunu da yapmayı akıllarına koyduklarını hissetmekteyiz. 

Bu Vergi Kanunu Tasarısının en sakat tarafı, etkin vergi toplamak için yeterli altyapıyı 
oluşturmadan, yeterli eleman yetiştirmeden vergi reformu yapmaya kalkışılmış olmasıdır. Za
ten bu tasarı, bir reform falan değildir; vergi verenden, daha çok vergi alınmasını getirmektedir. 

Gerçekten samimî olsalardı, öncelikle, vergi toplayacak elemanları yetiştirir ve altyapıyı 
gerçekleştirirlerdi. 

özellikle, bütün yurtta bir bilgisayar ağının kurulması, bütün uzmanlar tarafından telaf
fuz edilmektedir. O zaman, vergi mükelleflerinin durumu daha yakından ve daha hızlı takip 
edilebilecektir. Maalesef, bu konuda ciddî bir gelişme görememekteyiz. Bu yolda ciddî çalış
malar yapmadıkları gibi, onun yerine, halkın temel ihtiyaç maddelerindeki vergiyi artırıyorlar 
ve bazı ihtiyaç maddelerine de lüks bularak, bu maddelerdeki vergi oranını anormal şekilde 
yükseltiyorlar; yani, bu ülkenin insanları, otomobile binmeyecek, televizyon seyretmeyecek, buz
dolabı kullanmayacak. Bu Hükümet, ülkeyi 2001 masallarıyla uyutup, aslında 1901'e götür
mek istemektedir; yani, teldolap dönemine, testi dönemine doğru götürmek istemektedir. 

Ayrıca, bu maddede, Bakanlar Kuruluna, bu ceza nispetlerini artırma yetkisi verilmekte
dir. Bu, cezaların daha da artacağı mesajının ve iki katı artırılacağının bir göstergesidir. 

Ceza koymak, belki biraz caydırıcı olabilir; ama, sorunun çözümü bu değildir. Siz, istedi
ğiniz kadar ceza koyun, vergi kaçıran, kaçırmaya maalesef devam edecektir. Bırakın vergi kaçı
ranı bulmayı, vergi vermesi gerekenden bu vergiyi alamayan bir Hükümetle karşı karşıyayız. 

Tahakkuk ettirilmiş vergiyi bile toplayamayanlar, size söylüyorum, şimdiye kadar ceza yok 
muydu? Vardı. Vergiyi toplayamadıktan sonra, istediğiniz kadar ceza koyun, hiçbir kıymet ifa
de etmez, öncelikle, vergi sistemini sağlam bir zemine oturtmak gerekir. 
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"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız" iddiasıyla ortaya çıkanlar, bu
nun tam tersini yapmakta, bir de gazetelere reklamlar vermektedirler. 

Hangi yüzle, vatandaşa, bu vergi tasarısının onların iyiliğine olduğunu söyleyebiliyorsunuz?! 
Şöyle, bugünkü bir gazetede çıkan ilana bakıyoruz sayın milletvekilleri. Şuraya bakın, bu

güne kadar alışılmamış bir yöntemle karşı karşıyayız. Hükümet, milleti ilanla oyalamaya çalı
şıyor. Lütfen, şu 10 emirli ilana bakınız. Bakın, neler diyor Hükümet : 

"1 . Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacaktır. 
2. Dar gelirlilerin vergi yükü, kesinlikle hafifletilecektir. 
3. Ücretlilerin şimdi yüzde 35 "özel Gider İndirimi" hakkı vardır. Gıda, giyim, eğitim 

ve sağlık giderlerini vergiden indirebileceklerdir, 
4. Lüks maddelere "Özel Tüketim Vergisi" getirilmiştir. 
5. Yat, kotra, helikopter, uçak ve lüks otomobiller, vergiden düşülemeyecektir. 
6. Vergisini ödemeyenler teşhir edilerek adliyeye sevk edilecektir..." 
Değerli arkadaşlar, bu maddeyi, Plan ve Bütçe Komisyonundaki tartışmalarından hatırlı-

yorlardır : "Edilebilir" hükmüyle bunu geçirdiler; ama, bu ilanda millet yanıltılmaktadır. Ta
sarının maddesi, "teşhir edilebilir" diye gelmiştir. 

"7. Genel "Kurumlar Vergisi" oranı yüzde 25'e indirilmiştir. 
8. Sermaye Piyasasının geliştirilmesi için, halka açık şirketlere vergi kolaylıkları getiril

miştir. 
9. Çok önemli konular dışındaki istisna ve ayrıcalıklara son verilmiştir. 
10. Yeni Vergi Yasasıyla yaratılan kaynaklar : Esnafa, çiftçiye, küçük işletmeciye, gençli

ğe ve ev kadınlarına kredi olarak aktarılacaktır." 

Peki, bu kadar güzel şeyler yapabiliyorsunuz da, neden korkup da bu ilanlar veriliyor, bu
nu anlamak mümkün değil! Sayın Maliye Bakanından sormak istiyoruz, bu paralar acaba ne
reden çıkıyor? Günlerdir gazetelere ilanlar verilmekte ve bu ilanlara milyarlarca lira para öden
mektedir. Bu ödemenin kaynağı neresidir? Ayrıca, bugüne kadar olmayan böyle bir usulü bu
gün anlamakta maalesef mümkün değildir. 

Eğer bir iktidar, bir vergi kanununu çıkaramıyorsa, o iktidarın hükümette kalma hakkı 
olmadığı kanaatindeyim. 

Artık halkın yakasını bırakalım. Böyle giderse, işçiyi ve memuru bedava çalıştırır duruma 
getirirsiniz. Gidin, milyarlarca lira vergi kaçıranların ve hatta, Bakanlar Kurulu üyesi olup da 
"ben de vergi kaçakçısıyım" diyenlerin yakasına yapışın. 

• Bu arada, Hükümetin, enflasyon konusunda artık yelkenleri suya indirdiği de açıkça gö
rülmektedir. Bu gecikme faizlerinin aylık oranını yüzde 7 olarak hesaplayarak, bundan sonra 
her ay enflasyonun yüzde 7'den fazla olacağını -tıpkı bugün, birkaç saat önce şekere yüzde 
12 zam yaptığınız gibi- şimdiden kabul etmiş durumdasınız. 

Hükümet, şu anda enflasyonla mücadelede, gözünü, maalesef halkın cebinden alacağı vergi 
gelirlerine dikmiştir. Devlet, harcamalarını kısmayı, sırtındaki kamburları atmayı becereme-
yip, işin tasarruf kısmını bir kenara bırakmıştır. Oysa, bu herkesçe bilinen bir gerçektir ki, gi
derleri kısmadan, gerekli tasarruf tedbirlerini almadan çıkarılacak hiçbir vergi paketinin başa
rı şansı olamaz. 
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Bu yüzden, Hükümet, "acaba vatandaşın cebinden nasıl daha çok vergi alabilirim?" diye 
böyle cezalar koyacağına, elini cebine sokamadıklarıyla uğraşmalıdır -ki, bunlar da Türkiye'
nin vergi kaçakçılarıdır- ama, maalesef, bu Hükümet, bugüne kadar bunlarla uğraşmamış ve 
en ciddî kanunların, Hükümetin kurulduğu ilk zamanlarda çıkarılması gerekirken, bu Hükü
met seçim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, toparlar mısınız efendim... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Bu Hükümet, seçim meydanlarında söz verdi

ği afları yerine getirmekle, önce yanlış bir adım atmış, şimdi ise, vergi affını çıkararak, SSK 
affını çıkararak, Bağ-Kur aflarını çıkararak iflas ettirdiği, müflis durumda olan bütçeyi kur
tarmak için, yeniden, "vergi reformu" adı altında bir yasa tasarısı getiriyor. Ancak, bunun 
vergi reformuyla hiçbir alakası yoktur. Bunun, vergi verenden daha çok vergi alabilmek için 
yapılan bir vergi zammından farklı bir yasa olmadığını belirtiyor ve bu şekilde, bu maddedeki 
yüzde 7 oranına karşı olduğumuzu Grubum adına beyan ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hatinoğlu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan. (RP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Ayhan. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Vergi Kanunu Tadilatı Yasa Tasarısıyla ilgili olarak Refah 
Partisi adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunun 51 inci maddesini baştan aşağıya değiştirmektedir. Yeni getirilen maddeyle, gecik
me zammı, daha önce olduğu gibi, yine aylık yüzde 7 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, daha 
önce de yüzde 7'idi. Bu, oniki aylık sürede yüzde 84 olmaktadır. 

Çok daha önce, yani 1989'dan önce, bu gecikme zammı, birinci ay için yüzde 10; iki, üç, 
dört ve beşinci aylar için yüzde 7 -beş ayda yüzde 35 yapar- son altı ay için de yüzde 5 olmak 
üzere -yüzde 30 yapar- toplam yüzde 75 idi.'Anavatan Hükümeti, bunu, 27 Aralık 1989 tari
hinde 89/14195 sayılı kararnameyle, 1.1.1990 tarihinden itibaren aylık yüzde 7 ve yıllık yüzde 
84 oranına çıkarmış bulunmaktadır. 

Yine maddede getirilen bir başka değişiklik de şudur : Meri kanundaki üçüncü fıkra kal
dırılmış bulunmaktadır. Meri kanundaki bu fıkra, "İçinde bulunulan yıl sonuna kadar öden
memiş gecikme zammı ye gecikme faizi, müteakip yılın başından itibaren, doğmalarına sebep 
olan amme alacağı gibi addolunur ve bu amme alacağı tebliğ edilmeksizin tahakkuk eder ve 
buna da gecikme zammı uygulanır" hükmünü ifade etmekteydi. Bu üçüncü fıkra kaldırılmış 
bulunmaktadır. Tabiî, bu, vergi mükellefleri için hafifletici bir unsurdur; takdir etmek gerekir. 

Bir diğer değişiklik de şudur : Bakanlar Kuruluna, bu gecikme zammını, aylık yüzde 7 
nispetten veya yılda yüzde 84 nispetten iki katına kadar artırma yetkisi getirilmiştir. Daha ön
ceki kanunda, yani halen meri olan kanunda bu artırma yetkisi yüzde 50 nispetindedir. Bura
da yüzde 50 yerine yüzde 200, iki misli artırım getirilmektedir. Bu, Bakanlar Kurulunun, çok 
daha, cezayı ağırlaştırma yetkisine kavuşturulmuş olması demektir. 
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Yeni tasarıda üçüncü fıkrayla, kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarına gecikme zammı 
uygulaması getirilmiştir. Daha önceki kanunda, yani halen meri. olan kanunda bu maddenin 
üçüncü fıkrasının son cümlesi, "ceza mahiyetinde olan diğer amme alacaklarına ise gecikme 
zammı uygulanmaz" demektedir. Yani, halen meri olan mevzuat da bu cezalara gecikme zam
mı uygulanmayacağını amir bulunmaktadır. 

Bu, kaçakçılıkla ilgili cezalar, bildiğiniz gibi, Vergi Usul Kanununun 345 inci maddesinde 
üç katıdır; yani, tespit edilen kaçırılmış verginin üç katı ceza uygulanmaktadır. Yeni uygula
mayla, bu tasarı kanunlaştığı takdirde bu maddeyle gecikme cezası uygulanırsa -ki, yüzde 87 
zam demektir- bir yıl boyunca ödenmeyen, kaçırılmış olan verginin nispeti yüzde 561 olmakta
dır, yani 5.6 misli artmaktadır. • 

Vergi Usul Kanununun 349 uncu maddesinde, ağır kusur cezalarında nispet, zıyaa uğratı-
. lan verginin bir katıdır. Bu da, bir yıl ödenmediği takdirde, 1.80 nispetine ulaşacaktır. Kusur 

cezalarında ise yüzde 50 nispet vardır. 
Şimdi, meri olan kanunda olmayan ve bu tasarıyla getirilen, cezalara da gecikme cezası 

uygulanması, bu duruma düşmüş olan mükelleflerin bu cezalarının uygulanmayacak bir nok
taya doğru götürülmesine sebep olacaktır. Hatırlarsanız, daha önceki Hükümetin, SHP-DYP 
Koalisyon Hükümetinin, 1992 yılında alelacele getirdiği, vergi cezalarıyla ilgili bir af kanunu 
olmuştu ve o af kanununun gerekçesinde de Hükümet, "bu cezalar ödenemez nispete geldiği 
için, bunların cezalarım belli nispette kaldırıyoruz ve ödenecek bir seviyeye indiriyoruz" de
mişti; ancak, burada tekrar ağırlaştırılan bu cezalar, mükellefleri zor durumda bırakacaktır. 
Bunu burada belirtmekte fayda görüyorum. Meri olan kanunda bu yoktur. 

Bizim teklifimiz nedir? Teklifimiz şudur; bunu önerge halinde de verdik; ancak, muhte-
, rem arkadaşlarımız, tabiî, bol miktarda önerge vererek diğer önergeleri görüşme imkânı bırak
madıkları için, ben burada arz etmekte fayda görüyorum : -

1. Gecikme cezalarını Hükümetin artırma yetkisi kaldırılmalıdır. Nitekim, bu tasarının 
bazı maddelerinde de görüleceği gibi, birtakım artışlar, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan 
eşya fiyatlarına indekslenmiş bulunmaktadır. Eğer burada da, gecikme cezaları, Devlet İstatis
tik Enstitüsünün aylık toptan eşya fiyat artışlarına indekslenirse, çok daha adaletli bir uygula
maya gidilmiş olur. Zaten bu maddenin gerekçesinde de Hükümet, bu gecikme cezalarının, 
ceza olarak değil, verginin tahsilini kolaylaştırmak için getirildiğini ifade etmektedir, önerge
mizde vardır. Şunu teklif ediyoruz : "Yüzde 7"lik sabit oran yerine, bunu, Devlet İstatistik 
Enstitüsü toptan eşya fiyatlarına endeksleydim. Çok daha adaletli olur; enflasyon düşerse, mü
kellef mağdur olmaz, enflasyon yükselirse Hazine, devlet mağdur olmaz. 

İkinci olarak, önergemizde, birinci fıkraya bir cümle ilave edilmesini teklif ettik. Muhte
rem arkadaşlar, devlet, alacağına aslandır; ama, maalesef borcuna da sahip çıkmamaktadır. 
Benim seçim bölgemden ve diğer bazı illerden biliyorum, bilhassa otoyol inşaatları sebebiyle, 
taa 1986 yılında yapılmış olan istimlaklerin bedeli, hâlâ köylülere ödenmemiştir. Bugüne ka
dar ödenmeyen istimlak bedelleri vardır ve bunlara, yılda, yüzde 30 gecikme cezası uygulan
maktadır. Hükümet, kendi alacağına yıllık yüzde 84 gecikme cezası uygularken, borçlarına yıllık 
yüzde 30 gecikme cezası uygulamaktadır. Bu, adaletsiz bir nispettir. Onun için, biz birinci fık
raya, "Amme alacakları için uygulanacak bu gecikme zamları, kamu kuruluşlarının borçları
nın ödeme gecikmelerinde de aynen uygulanır." şeklinde bir cümlenin ilavesini teklif ettik; çünkü 
bu, adalet ve hak ölçüsünün gereğidir. 
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Yine, üçüncü fıkranın da kaldırılmasını teklif ettik. Teklifimiz, üçüncü fıkra da öngörü
len kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarına gecikme zammının uygulanmaması hükmünü 
getiriyor. Zaten bunlar, üç kat gibi fevkalade ağır cezalardır. Bunlara, tekrar, gecikme cezası 
uygulandığı takdirde, sadece bir yıl sonunda, bu cezalar altı misli artmaktadır; ki, mükellefle
rin bunu ödemesi mümkün değildir. 

Şunu arz etmek istiyorum muhterem arkadaşları: Bu madde, mükellefiyetini yerine getir
meyen vergi mükelleflerine, ceza hükümlerini getirmekte ve düzenlemektedir. Tabiî, Maliye Ba
kanlığının değerli Gelirler Genel Müdürlüğü Teşkilatının, bütün unsurlarıyla, bu meselenin ce
zayla halledilmeyeceğine müdrik olduğuna kaniim. Ceza, meseleyi halletmez. Zaten son oh se
nede, maalesef, hemen hemen her iki yılda bir çıkan af kanunları, mükellefleri, vergilerini öde
mekte adalete sevk etmekte "Nasıl olsa af kanunu gelir" düşüncesiyle, ödemekten caydırmak
tadır. Bu mesele felç olmuştur Türkiye'de. Onun için, vergilerin tahsili amacıyla yakın takip, 
gecikmeden takip mühim olmaktadır. Ben bunu defaatle arz etmişimdir ve gördüğüm şudur : 
Vergi daireleri, maalesef, aylar sonra, hatta bazen yıllar sonra mükelleflere "Siz, şu yılın, şu 
ayına ait muhtasar beyannamenizi vermediniz, stopajlarınızı ödemediniz, şu verginizi 
ödemediniz" diye tebligatta bulunmaktadır, özel sektör, nasıl, bonosu veya çeki ödenmeyin
ce, o gün akşam veya ertesi gün derhal borçlusuna rücu eder, onu arar, takibe alırsa, vergi dai
relerimizin de bu şekilde, fevkalade teşkilatlı, organize ve anında, mükellefi takip eden bir ya
pıya, düzene ve eğitime kavuşturulması gerekmektedir. 

Arz etmek istediğim bir diğer husus : Sistematik değerlendirme görmemekteyiz. Sayın Pak-
demirli'nin Maliye Bakanlığı zamanında, hatırlıyorum, birtakım kararlar alınmıştı; işletmele
rin, üretimleriyle ilgili, enerji tüketimleriyle ilgili birtakım sistematik değerlendirmeye imkân 
sağlayacak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN —- Sayın Ayhan, toparlar mısınız lütfen. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — ... Bilgilerin Maliye Bakanlığına ulaştırılarak, sistematik 

değerlendirmeye imkân hazırlanması sağlanmıştı; ama, bunun yeterince yapılmadığını görü
yoruz. Zaten, değerli maliye bakanlarımız, bu kürsüden defaatle "Biz, ancak mükellefin yüz
de 3'ünü takip edebiliyoruz; iş, geriye kalan yüzde 97'nin sütüne kalmıştır" diye, bu manada 
ifadelerde bulunmuşlardı. 

Yakın bir tanıdığımla ilgili bir hatıramı burada zikretmek istiyorum; tabiî, isim vermem 
mümkün değil. 1992 yılının ekim ayında ticarethanesinde oturuyoruz; vergi levhasına baktım, 
15 milyon lira vergi ödemiş, "Cevat Ağabey, 15 milyon lira vergi ödedik" dedi. "Ciron ne ka
dar?" diye sordum. "10 milyar lira" dedi. 1991 yılının fiyatlarıyla 10 milyar lira!.. "Peki, nasıl 
yaptın bu işi; yani, 10 milyar liraya 15 milyon lira vergi nasıl oluyor? Mahalle bekçisi bundan 
çok ödüyor" deyince, "Fabrikadan faturasız mal alamıyorum, bütün girişlerim faturalıdır. Sa-
tışlarr göstermiyorum; yani, fiktif olarak stoklarım yığılıyor. İkincisi, yüzde 1 kârla 
devrediyorum" diye cevap verdi. Onun bağlı olduğu vergi dairesinin, derhal, satışlarını, alışla
rını değerlendirip, "Sen bu malı nereye yığdın bakalım? Sen, yüzde 1 kârla nasıl satış yapar
sın?" diye, yakın bir takiple bunu yakalaması mümkün değil; ama herhalde vergi dairelerimi
zin bu seviyede elemanla, bilgiyle, disiplinle organize edilmemiş olduğu görülmektedir. 

Bir teklifim de, değerli Maliye Bakanı ve teşkilatı tabiî çok iyi bilirler, yine Anavatan Hü
kümeti zamanında çıkarılmış olan serbest muhasebeci ve malî müşavirlik hizmetlerinin inkişaf 

— 792 — 



T.B.M.M. B : 50 20 . 12 . 1993 O :5 

ettirilmesi, Maliye Bakanlığı teşkilatının kontrolünü yapmadığı mükellefleri, âdeta bir noter 
seviyesinde bunlara müeyyidelerle mükellefiyetler getirerek, serbest muhasebeci ve malî müşa
virlerin bütün mükellefleri düzenli bir şekilde vergi vermeye, doğru beyanda bulunmaya mec
bur kılacak bir düzene kavuşturulması ve tabiî bunu suiistimal edenlere de ağır müeyyideler 
getirmesi bir çözüm yoludur. Arz ederim. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Ben teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 
Cumhuriyet halk Partisi Grubu adına, Sayın Hacaîoğtu; buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı tasarının 3 üncü maddesi üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum, hepinize saygı
larımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, vergi toplamak, vergi vermek bir genel kültür olayıdır. Vergi, tüm 
yurttaşların temel sorumluluklarından biridir. Türkiye, şu anda 30 milyona yakın kazanç sağ
layan türlü, değişik şekilde insanına rağmen, bilindiği gibi, onun ancak onda birini mükellef 
haline dönüştürebilmiştir. Vergisi, düzenli bir şekilde, aylığından, ücretinden kesinti olarak alı
nan çalışanlar ve peşin ödemeyle, götürü ödemeyle vergisini ödeyen kesim, bu rakamın Önemli 
bölümünü oluşturmaktadır. Bugün burada tartışmakta olduğumuz bu madde, vergisini, za
manında, çalışanlar gibi veya götürü usule tabi olan mükellefler gibi anında, zamanında, gelir 
oluşumunda ödemek yerine, onu malî yıl dönemi sonrasında; yani, diğerlerine göre belirli bir 
avantajla ödeme durumunda, konumunda olan mükelleflerin bu ödemelerini yapmakla zorunlu 
oldukları kamu alacağı haline dönüşmüş olan borçlarını ödememeleri halinde getirilen bazı 
değişiklikleri içeriyor. 

Esasında madde, üç hususu içeriyor, öncelikle, bu maddeyle, uygulamadan kaldırılan, yıl 
sonu itibariyle ödenmemiş olan gecikme faizinin, müteakip yılbaşında doğmuş yeni bir alacak 
olarak değerlendirilip, tekrar belirli bir faizle tahsilini öngören maddenin, kaldırılmasını getir
mekte. Şimdi, bu, esasında bankaların kredi uygulamalarında da tartışılan, geçerli olan ve bu
güne kadar da yürürlükte olan bir maddeydi. Tasarının gerekçesine baktığımızda, zamanında 
ödenemez durumdaki amme alacaklarını ödenemez boyutlara ulaştırmakta oluşu nedeniyle, 
bu maddenin kaldırıldığından bahsediliyor. 

Esasında vergi, mükelleflerin, ödenebilir kârlarından, gelirlerinden tahsil edilmesi gere
ken bir ödentidir; yani vergi alacağının ödenemez oluşunubir tasanda gerekçe olarak göster
meyi anlamak mümkün değildir. Tabiî, bazı özel durumlar olabiliyor; ama lütfen değerli arka
daşlarım, bugün bankalarda kredi maliyetinin yüzde 100'leri aştığı bir dönemde, eğer müflis 
duruma dönüşmemiş olan bir mükellefin, zamanında ödemediği bir vergi borcunun, ertesi ve 
daha ertesi yıllara sarkması halinde, bundan ek bir rant sağlamayacağını söylemek mümkün 
müdür? Bugüne kadar uygulandığı şekliyle büyük bir haksızlık olarak bunu görüp kaldırmak, 
1980'li yıllarda ve geçen yıl sık sık uyguladığımız, vergi aflarıyla bozduğumuz, erozyona uğrat
tığımız vergi ödeme kültürünün yerine getirilmesini mi sağlayacak? Bunu söylemek mümkün 
mü? Hayır. Esasında bu, tabiatıyla ödenememe durumunda olabilecek bazı istisnaî durumlar 
dışında, vergi ödememeyi âdet haline getirmiş olan, geç ödemeyi âdet haline getirmiş olan be
lirli mükellefler için bir avantaj getirecektir. Eğer başka caydırıcı kurumsallaşmalar getirme-
mişseniz, vergi ödemeyi bir kültür haline dönüştürmemişseniz, bunun kamu açısından yararlı 
olduğunu söylemek mümkün değildir. 
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Bugün gazetelere bakıyorsunuz, bütün bu tartışmalar nedeniyle, sendika başkanlarımız 
"Biz de işçilerimize 'vergimizi peşin ödemeyeceğiz' demek durumunda kalacağız" diyorlar. 
Yani bu, tabiatıyla, şu anda vergisini maaşı üzerinden peşin olarak ödeyen kesimlerin bütü
nüyle belli tepkilerine neden oluyor. 

Bu maddeyle, kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarındaki aşınmayı engellemek için geti
rilmiş bulunan, daha evvel de mevcut olup, ancak bu boyutu kapsamayan, bu alanı kapsama
yan yüzde 7'lik oranı bugün için makul görüyoruz. Yani, benden evvel konuşan değerli arka
daşımın belirttiği, mevcut uygulamadaki üç kat, bir kat ve yüzde 50 oranındaki kaçakçılığa 
dönüşmüş bulunan durumlardaki uygulamanın, vergi ödeme kültüründeki erozyon dikkate alı
narak, aylık yüzde 7'lik böyle bir gecikme cezasının bu alana da şamil kılınması ve bunun sa
dece vergi ziyama bağlı konularla ilgili tutulmasını anlayışla karşılamak mümkün. Ancak, an
layamadığım husus, tasarının bu maddesindeki son fıkrasıyla bu yüzde 7'lik oranı, yüzde 200 
düzeyine kadar artırmayı öngören anlayıştır. 

Yani değerli- arkadaşlarım, siz bu vergi yasasını çıkartarak, enflasyonu önleyeceğiz diyor
sunuz; eğer bu çıkmazsa, gelecek yıl yüzde 80, ondan sonraki yıl yüzde 90 vesaire enflasyon 
olur diye topluma korku salıyorsunuz; sonra kalkıyorsunuz, bu vergi yasasının bir maddesine, 
Bakanlar Kuruluna biz aylık gecikme cezasını yüzde 14'e kadar artırma yetkisi verebiliriz di
yorsunuz... Yani ne demektir bu? Yılda 168'lik bir faizi, gecikme cezası olarak uygularız diyor
sunuz. Bu ne demektir? Yani siz, günün birinde, iktidarda olacağınız bir dönemde, Türkiye'de 
enflasyonun yüzde 200 olacağını kabul ediyorsunuz. Bundan büyük çelişki olamaz. 

Bu, esasında, bu Hükümetin ufkunun, vizyonunun, neyi nereye götürmek istediğinin pek 
farkında olmadığını ve çalakalem bazı düzenlemelerle önümüze gelmekte olduğunu kanıtlıyor. 

Bunu kabul etmenin mümkün olmadığını belirtiyorum ve bu duygularla hepinize saygıla
rımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Şener, buyurun. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her şeyden önce 
şunu belirtmek istiyorum : Buradaki muhalefet gösterimizin, bu tasarının tamamına karşı ol
duğumuz anlamına yorumlanmaması gerekiyor. Bu tasarı içerisinde destekleyebileceğimiz mad
deler vardır, mevcutla bu tasarı arasında önemli bir fark görmediğimiz düzenlemeleri içeren 
maddeler vardır, destekleyemeyeceğimiz maddeler de vardır; bunu peşinen ifade etmek istiyorum. 

Buradaki çabalarımız da, bunu tamanen engelleme kastı olarak değerlendirilirse, tutumu
muzun yanlış değerlendirilmiş olduğunu belirtmek isterim. Çünkü, bu konuda, bu tasarıyla 
ilgili olarak, Hükümetin kamuoyunu bilgilendirme çabası, tamamiyle kamuoyunu yanıltma 
çabasına dönüşmüştür. Kamuoyuna çok önemli bir tasarıymış gibi takdimler yapılmıştır; as
lında hiç de öylesine büyük, önemli bir reform hareketiymiş gibi takdim edilebilecek özellikle 
sahip değildir. 

Bu takdim biçimine iktidar kanadına mensup sayın milletvekilleri de inanmışlardır ve as
lında bunun düzeltilmesi lazımdır. Hükümetin ilk programında, birinci Koalisyon Hükümeti
ne ait programda önemli reform vaatleri vardı; aradan iki yıl geçmiştir, bu vaatlerle ilgili hiçbir 
şey bu Meclise gelmemiştir. îki yıl beklenmiştir, şimdi sanki, bu paketle o büyük vaatler gerçek-
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leştiriyormuş gibi, kamuoyuna, basında verilen ilanlarla yanlış telkinler yapılmaktadır ve bu
na kendi milletvekilleri de inandırılmaya çalışılmaktadır. 

Aslında, tasarının böyle bir görüntüsü yok. "Ücretlilerin vergi yükü hafifletiliyor" diye 
çok büyük değişiklikler varmış gibi anons edildiği halde, hemen arkasından gördük ki, başta 
sendikalar olmak üzere, işçi kuruluşları bu tasarıya karşı çıkıyorlar ve siyasî parti gruplarını 
dolaşarak, ziyaret ederek, bu tasarının kendileri açısından nasıl büyük olumsuzlukları ifade 
ettiğini bizzat sendika başkanları anlatıyorlar. 

Burada özellikle vurgulamak istediğim; iki yıldır bekleyen vergi reformu konusunda hiç
bir çaba, gayret sarfetmeyen iktidar, bir zaman tıkanıklığıyla karşı karşıya olmadığı halde, iki 
yıl niçin beklemiştir? İki yıl bekledikten sonra da, böylesine dar bir dönem içerisinde, alelacele 
bu paketi büyük bir gayretle oldu bittiye getirip, anlaşılmadan; kamuoyu anlamadan, buna 
el kaldıracak, oy verecek milletvekilleri, iyice anlamadan, buradan geçirmeye niye çalışıyor? 

tşte, bu görüntüye karşı muhalefet tavrımızdır bizim. Bu görüntüye karşı biz diyoruz ki; 
böyle alelacele oldu bittiye getirilmeye çalışılmasına gerek yoktur. Bu tasarı, Mecliste, belli bir 
üslup içerisinde, hatta anlaşılabilirliğini sağlayacak bir tempo içerisinde, her madde üzerinde 
tartışılmak suretiyle görüşülmelidir ve ondan sonra geçecekse geçmelidir diyoruz. Buradaki 
çabamız, gayretimiz budur. 

Ancak, hemen daha ilk günlerden şunu da anlamış bulunuyorum ki; burada sayın millet
vekilleri, maddelerin oylanması sırasında bu maddelere oy verecek milletvekilliği çoğunluğunu 
oylama sırasında sağlıyorlar; ama, bu maddelerin görüşülmesi sırasında söylenecek sözlere, 
maddelerin açıklanmasını sağlayacak düşüncelere ayırabilecekleri vakitleri yoktur. Bizim belli 
bir tempo içerisinde... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) — Buradaki amacımız, sadece bunun anlaşılmasıdır. 

Buna oy verecek sayın milletvekillerinin de, bu tasarının hangi özelliklere sahip olduğunu, hangi 
özelliklere de sahip olmadığını açık seçik görmelerini ve bilmelerini istiyoruz. 

Bu bakımdan, muhalefet olarak, her madde üzerinde görüşlerimizi belirteceğimizi, açık
lamalarımızı yapacağımızı belirtir, saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şener, teşekkür ediyorum. 
İkinci olarak, kişisel söz sahibi Sayın Matkap'tır. 
Buyurun efendim. 
NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; halihazır uygulamaya 

göre, içinde bulunulan yıl sonuna kadar ödenmemiş olan gecikme zammı ve gecikme faizi, 
müteakip yılbaşında doğmalarına neden olan amme alacağı gibi kabul edilip, bunlara da ge
cikme zammı uygulanmaktadır. 

Bu düzenleme, geçmişte de bugün de hiçbir zaman caydırıcı bir etki gösteremedi. Bunun 
dışında, vergi dairesi çalışanlarına da önemli bir külfet getirdi. Arkadaşlarımın belirttiği gibi, 
bu düzenlemede Hükümetimizin geç kaldığını ben de rahatlıkla söyleyebilirim; ancak, ne ka
dar geç kalınmış da olsa, bu düzenlemenin şimdi Parlamentoya getirilmesi çok.sevindiricidir. 
Bu nedenle, maddeye katıldığımı arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Matkap, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, madde üzerinde başka söz talebi yoktur. Madde üzerinde verilmiş 

önergeler vardır. Madde 4 fıkradan ibarettir ve her bir fıkra için 4*ten fazla önerge kabulü müm
kün olmadığından, 16 önergeyi, evvela geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırılık sırasına 
göre işleme koyacağım. 

Ayrıca bir de, Anayasaya aykırılık iddiasını içeren önerge var, onu da okutup, öncelikle, 
diğer önergelere tercihan işlem yapacağım. 

önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 7" ibaresinin "yüzde 9" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Gerekçe : 
Gecikme zammı nispetinin yüzde 9 olarak uygulanması yerinde olacakür. 
BAŞKAN — Sayın Maruflu, Sayın Matkap, Sayın Dumankaya, Sayın Fırat, Sayın Arı-

kan, Sayın Erbaş, önergeye katılıyorlar. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yüzde 7" ibaresinin yüzde 10 olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Gerekçe : 
Gecikme zammı nispetinin yüzde 10 olarak saptanması yararlı olacaktır. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yüzde 7" ibaresinin yüzde 8 olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çc 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : 
Gecikme zammı nispetinin günün koşulları dikkate alınarak yüzde 8 olarak değiştirilmesi 

uygun olacaktır. 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Manisa) — Efendim, verilen bir önergede "Yüzde 8" deniyor; 

aynı arkadaşlar sonra verdikleri önergelerde önce yüzde 9, sonra yüzde 10 diye önerge veriyor
lar. Bu kadar saçmalık olur mu? 

BAŞKAN — Efendim, onu ben takdir edemem ki, örierge sahipleri öyle diyorlar. 
EKREM PAKDEMIRLİ (Manisa) — Efendim, olur mu? O zaman, burayı boşuna işgal 

ediyorlar. 
BAŞKAN — Efendim, yapacak bir şeyim yok benim. 
tzin verirseniz, Sayın Divan Üyesinin önergeleri oturarak okuması hususunu oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : * 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Efendim, önergeye katılıyorum. , 
BAŞKAN — hangi önergeye? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)— Okunan önergeye. 
BAŞKAN — Efendim; ama, önergeyi okutmaya başladım. Sayın Erbaş, okunan önergeye 

katılın efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "her ay" ibaresinin, "her hafta" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Gecikme zammı oranının "her ay" yerine, "her hafta" için saptanması uygun 
olacaktır. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Önergeye katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Erbaş, önergeye katılıyorsunuz. 
Bir başka önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının "gecikme zammı 10 bin liradan... 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, biraz yavaş okur musunuz, ben bile takip edemiyorum. 
ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Faizleri her saat başı hesaplayalım. 
BAŞKAN — Efendim bilemeyiz biz onu, önerge sahibi öyle takdir etmiş, ne yapalım? 
önergeyi okutmaya devam ediyorum : 
... Az olamaz" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin ' Mustafa Fikri Çobaner 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

İsparta 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 

Gerekçe: Vergi dairesinin küçük miktarlarla uğraşmaması bakımından asgarî gecikme zam
mı tutarının yükseltilmesi uygun olacaktır. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Önergeye katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erbaş önergeye katıldı. 
Diğer bir önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının "gecikme zammı 20 bin liradan az olamaz" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çc 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Gerekçe : Vergi dairesinin küçük miktarlarla uğraşmaması için gecikme zammının asgarî 
tutarı yükseltilmektedir. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — önergeye katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erbaş, önergeye katıldı. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının, "gecikme zammı 25 bin liradan az olamaz" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 
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Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Vergi dairesinin küçük miktarlarla uğraşmaması amacıyla gecikme zammının 
asgarî tutarı S bin liradan 25 bin liraya çıkarılmaktadır. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — önergeye katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erbaş, önergeye katılıyorlar. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlannda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının "gecikme zammı 30 bin liradan az olamaz" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

M 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

ustafa Fikri Çc 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Vergi dairesinin küçük miktarlarla uğraşmamasını engellemek için 5 bin liralık 
asgarî tutar 30 bin liraya çıkarılmaktadır. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — önergeye katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Fethullah Erbaş önergeye katılıyor. 
SALtH KAPUSUZ (Kayseri) — Efendim, ben zatıâlinize bütün önergelere katıldığımı imzalı 

bir yazıyla arz etmiştim. 
BAŞKAN — Efendim, önergeler okundukça oradan ifade buyurursunuz, biz de katıldığı

nızı söyleriz. 
SALtH KAPUSUZ (Kayseri) — Yazılı gönderdim. 
BAŞKAN — Efendim, başka arkadaşlarımızın imzalan var; başkasının imzasını taşıyan 

önergeyi zatıâlinize nasıl gönderirim ben? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Zaman zaman itirazlar oluyor, onun için arz ettim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. Sizin, arzu buyurursanız, her okunan önergeye katılma 

imkânınız var. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, "ağır kusur ve kusur cezaları" ibaresi
nin, "ağır kusur, kusur ve usulsüzlük cezaları" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 
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Etem Kelekçi Ali Uzun 
Afyon Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Gerekçe : önemli bir ceza olan usulsüzlük cezalarının da fıkraya eklenmek suretiyle tüm 
cezalara gecikme zammı uygulanması sağlanmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Salih Kapusuz, Sayın Erbaş, önergeye katılıyorlar. 
HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Ben de önergeye katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya önergeye katılıyorlar. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, "kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalan" 
ibaresinin, "kaçakçılık ve ağır kusur cezaları" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Fikri Çot 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Gerekçe : Kusur cezaları çeşitli ihmallerden de ortaya çıkabileceğinden bu cezaya ayrıca 
gecikme zammı uygulanmaması yerinde olur. 

BAŞKAN — Sayın Fethullah Erbaş, Sayın Salih Kapusuz, Sayın Ahmet Arıkan, Sayın 
Dumankaya, Sayın Hatinoğlu önergeye katıldıklarını yerlerinden işaret buyurmaktadırlar. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "kaçakçılık ağır kusur ibaresinin" "ağır 
kusur" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan 
Adana Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner Ali Uzun 
İsparta Zonguldak 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Gerekçe : Kaçakçılık cezasında üç kat para cezası uygulanmakla zaten yeterince ağırdır. 
Ayrıca gecikme zammı uygulanmaması, uygun olur. 

BAŞKAN — Sayın Fethullah Erbaş, Sayın Salih Kapusuz, Sayın Süleyman Hatinoğlu yer
lerinden önergeye katıldıklarını işaret buyurmaktadırlar. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "kaçakçılık ağır kusur ve kusur cezalan" 
ibaresinin "kaçakçılık cezalan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Gerekçe : Ceza uygulamasında kaçakçılık cezası diğerlerine nazaran özellik arz eder. Ka
sıt unsuru taşır. Bu nedenle, sadece bu cezaya gecikme zammı uygulaması getirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Fethullah Erbaş, Sayın Salih Kapusuz, Sayın Ahmet Arıkan, Sayın 
Halit Dumankaya, Sayın Süleyman Hatinoğlu önergeye katıldıklarını yerlerinden işaret buyur
maktadırlar. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "iki katına" ibaresinin "üç katına" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Ethem Kelekçi 
Afyon 

Gerekçe : Mevcut enflasyonist ortamda mükellefleri caydırıcı olmak üzere "iki katına" 
ibaresinin "üç katına" çıkarılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Fethullah Erbaş, Sayın Salih Kapusuz, Sayın Ahmet Arıkan yerlerin
den önergeye katıldıklarını işaret buyurmaktadırlar. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "iki katına" ibaresinin "dört katına" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan 
Adana Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner Ali Uzun 
İsparta Zonguldak 

Ethem Kelekçi 
Afyon 

— 801 — 



T.B.M.M. B : 50 20.12.1993 0 : 5 

Gerekçe : Enflasyon karşısında gecikme zammının etkisini korumak ve mükellefleri cay
dırıcı olmak üzere "iki katına" ibaresinin "dört katına" şeklinde değiştirilmesinin uygun ola
cağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "yüzde 30'una"ibaresinin "yüzde 
20'sine" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan 
Adana Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner Ali Uzun 
İsparta Zonguldak 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Gerekçe : Gecikme zammının etkisini korumak amacıyla yüzde 30 oranının yüzde 20'ye 
indirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Fethullah Erbaş, Sayın Salih Kapusuz, Sayın Ahmet Arıkan yerlerin
den önergeye katıldıklarını işaret buyurmaktadırlar. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "10 katına kadar" ibaresinin "20 ka
tına kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan 
Adana Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner Ali Uzun 
İsparta Zonguldak 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Gerekçe : Zaman içinde ortaya çıkacak fiyat hareketleri dikkate alınarak Bakanlar Kuru
lunun yetkisini kullanma imkânı genişletilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Fethullah Erbaş, Sayın Ahmet Arıkan yerlerinden önergeye katıldıkla
rını işaret buyurmaktadırlar. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Eyüp Aşık Elaattin Elmas 
Trabzon istanbul 
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Yücel Seçkiner Temel Gündoğdu 
Ankara İstanbul 

Kadir Ramazan Coşkun Mehmet Keçeciler 
istanbul ' Konya 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Gerekçe : "Kanunsuz suç ve ceza olamaz" prensibi temel hukuk kuralıdır. Bu maddeyle 
insanlara kanun ile açıkça gösterilmeyen bir cezayı Bakanlar Kurulunca tayin ve takdir etme 
imkânı verilmektedir ki, Anayasanın temel hükümlerine aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Erbaş önergeye katılıyor, Sayın Arıkan önergeye katılıyor, Sayın Coşar 
önergeye katılıyor, Sayın özer önergeye katılıyor, Sayın Hatinoğlu önergeye katılıyor, Sayın İl
han Kaya önergeye katılıyor, Sayın Barut önergeye katılıyor, Sayın Dumankaya önergeye katılıyor. 

Değerli milletvekilleri, önergelerin geliş sîrasına göre okunması tamamlanmıştır; şimdi, 
aykırılık sırasına göre okutup, işleme koyacağım. Ancak, içtüzüğün 85 inci maddesine göre, 
Anayasaya aykırılık iddiasını taşıyan önergenin öncelikle görüşülmesi gerekiyor. Bu sebeple, 
Anayasaya aykırılık iddiasını taşıyan önergeyi işlem yapmak üzere okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin, içtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Aşık 

Trabzon 
. ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önergeye katılıyorsunuz; yani "Anayasaya aykırıdır" diyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Komisyon katılamaz; o zaman, kanun tasarı

sı görüşülemez. Bu kadar açık hata yapmayın. 
içtüzük hükmü açık; Komisyon, Anayasaya aykırı görürse bu kanun tasarısını Anayasa 

Komisyonuna göndermesi lazım. Lütfen... içtüzük "Komisyon, kanun tasarısını Anayasaya 
aykırı bulursa, bu kanun tasarısını reddeder" diyor. 

Şimdi burada komisyon katılamaz; ama, burada yanlış şeyler yapmayalım. 

BAŞKAN — Efendim, onu Sayın Komisyona söyleyin Sayın Genç. 
Sayın Genç, yarın sıra sizde inşallah, siz yapın o uygulamayı. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta

sarısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 7" ibaresinin "yüzde 10" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. . 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta

sarısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 7" ibaresinin "yüzde 9" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Karar yetersayısı aransın efendim. 
BAŞKAN— Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta

sarısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 7" ibaresinin "yüzde 8" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN—Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Dikkate alacağım efendim. 
Komisyon önergeye katılıyor, Hükümet ise katılmıyor. 
Karar yetersayısı aranması talebini dikkate almak kaydıyla, önergeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Komisyonu sayamazsınız Sayın Başkan. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Komisyon katıldı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "her ay" ibaresinin "her hafta" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Bir başka önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının "gecikme zammı 10 bin liradan az olamaz" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — dikkate alacağım efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Bir başka önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının "gecikme zammı 20 bin liradan az olamaz" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Bir başka önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının "gecikme zammı 25 bin liradan az olamaz" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN— önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamakta, önergeyi oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Bir başka önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının "gecikme zammı 30 bin liradan az olamaz" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALtYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Bir başka önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ağır kusur ve kusur cezaları" ibaresi
nin "ağır kusur, kusur ve usulsüzlük cezaları" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALtYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları" 
ibaresinin "kaçakçılık ve ağır kusur cezaları" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?., 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katıldı. 
MALtYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmadı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "kaçakçılık, ağır kusur" ibaresinin "ağır 
kusur" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor, Sayın Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : ! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları" 
ibaresinin "kaçakçılık cezaları" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "iki katına" ibaresinin "bir katına" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "iki katma" ibaresinin "dört katına" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZGÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmış, Hükümet katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "yüzde 30*una" ibaresinin "yüzde 
20'sine" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon katılmış. Sayın Hükümet katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısının 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "10 katına kadar" ibaresinin "20 ka
tına kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Değerli milletvekilleri, verilmiş bulunan 17 önergeden 1 tanesi kabul edilmiş, 16 tanesi red

dedilmiştir. 
Şimdi, maddenin oylanmasına geçmeden önce, verilmiş bir önerge var. Bu önergede, 3 

üncü maddenin fıkralarının ayrı ayrı oylanması talebi var. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — İçtüzüğün 39 uncu maddesinde, "Ko- ' 

misyon kanunu Anayasaya aykırı bulursa reddeder" diyor. Gerçi, komisyonda tatbikatı olan 
bir usuldür; ancak, komisyon burada bir ikilem içerisindedir. Bunun Anayasa Komisyonu ola
rak, Bütçe Komisyonu olarak, Anayasaya aykırı bulmuşsa reddedilmesi gerekir. Görüşülmesi 
için Anayasaya uygun bulması lazım. "Anayasaya aykırı" demekle, tamamen İçtüzüğe aykırı 
bir durum ortaya çıkmıştır. Bütün bu işlemler İçtüzüğe aykırıdır. İçtüzük hükmü açıktır, bu
nun reddi gerekir. 

Takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bendenizin takdiri, zatıâlinizin takdir buyurduğu kadar geniş de
ğil. Bendeniz de o sebeple, Sayın Komisyona» "Komisyon, bunun Anayasaya aykırılığını mı 
ifade ediyor?" diye yinelettirdim, "Evet, aykırı buluyoruz" dediler. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — O zaman, kanun, İçtüzük genelinde 
reddedilmiş oluyor efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — "Katılıyoruz" 
dedik "aykırı buluyoruz" demedik. 

BAŞKAN — Benim yapabileceğim bir şey yoktur efendim. 
Efendim, Genel Kurul önergeyi reddetti; yani, Komisyonun katıldığı önergeyi reddetti. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Anlardım; ama, Bütçe Komisyonu... 
BAŞKAN — Efendim, dava konusu yaparsınız... Benim yapabileceğim bir şey yok. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, bu dava konusu olmaz bili

yorsunuz. O zaman şu olur Sayın Başkan : İçtüzük hükümlerine göre bunun en basit yolu, 
Bütçe Komisyonunun Anayasaya aykırılık noktasında bir karar verememesidir. Çünkü bu me
sele, Bütçe Komisyonunda öncelikle görüşülmüş kabul ediliyor. İçtüzük hükümlerine göre ge
len kanun teklifleri, önce komisyonlarda Anayasaya uygunluğu açısından incelenir. 40 kişilik 
Bütçe Kamisyonunun tamamı bu kanun tasarısının Anayasaya uygun olduğunu kabul etmiştir. 
Şimdi, burada bu komisyonun 15 kişiyle "Bu, Anayasaya aykırıdır" hükmünü kabul etmeleri, 
yukarıda verilen karara nakîza teşkil eder. O zaman da, burada böyle bir karar veremezler. 

Sayın Başkan, siz, bunu tatbik etmekle mükellef olan bir makamsınız; açıktır. Şimdi, "Bu 
iş bugün yapılmış" diyorsunuz, ama bundan sonraki günlerde aynı yanlışlığın yapılması söz 
konusu değildir; olamaz. Çünkü İçtüzüğün bu amir hükmü karşısında Başkanlığın bir tutum 
takınması gerekir. 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Sungurlu, Plan ve Bütçe Komisyonunun kendi raporunda değişiklik 
yapabilecek yetersayıda üyesi orada hazır bulunuyor. O bakımdan... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bunu bir tetkik buyu
run, önümüzdeki celsede bu yanlışlıklar olmasın. 

BAŞKAN — Bir başka oturumda tetkik edilir inşallah. 
Şimdi, 3 üncü maddenin fıkralarının ayrı ayrı oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Dolayısıyla, 3 üncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum ; 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, açık oylama talebi var 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, sizin bu önergenizi ben şöyle anlıyorum ve öyle anlamaya 
da mecburum, başka çaresi de yok. Buyuruyorsunuz ki... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. Be
nim bu önergelerim için, iki gündür bana hiçbir Başkan açıklama şansı vermedi. Şimdi, Baş
kanlık Divanındaki arkadaşlar, dün Başkana başka türlü işlem yaptırdılar; zamanınızı alma
mak için bunları uzun uzun anlatmıyorum. Yanlış yorumlattırdılar ve dün tamamen İçtüzük 
hükümlerine aykırı, bu Meclisi ileride de çalıştırmayacak kararlara vesile olundu. Dün bana 
haber getirdiler; "Efendim, bunu 82 ve 84'ü ayrı ayrı yazınız" diye. Ben, 82 ve 84'ü ayrı ayrı 
yazmıyorum, bilerek ikisini birden yazıyorum. Başkanlık Divanını ayrı ayrı açık oylamaya zor
lamak için hukukî imkânlarımı kutlanıyorum. Tabiî, Başkanlık Divanı yaptığı yanlışlığın far
kında. Beni ayrı ayrı önerge yazmaya zorluyor; ben öyle bir şey yapmıyorum. Siz, istediğinizi 
tatbik etmekte serbestsiniz. Ancak, oradaki bürokratların yanlış bir yorum ve tefsir içinde ol
duklarını biliyorum; dünden beri de o telaş içindeler. Benim üzerime devamlı geliyorlar, "Efen
dim, bunları ayırınız" ısrarında bulunuyorlar. Çünkü, kanaatleri yanlıştır; dün Başkana çok 
büyük yanlışlıklar yaptırmışlardır, bugün zatıâliniz o yanlışlıkların bir kısmını düzelttiniz; ama 
hepsi düzelmemiştir. 

Arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Sungurlu, şayet ayrı ayrı oylamaya Genel Kurul karar vermiş olsaydı, her bir fıkrayı 

bu talebe göre açık oylamaya tabi tutmamız gerekirdi. Şimdi Sayın Genel Kurul fıkraları ayrı 
ayrı değil, maddenin tümünü birden oylama istikametinde karar verdiği için ve sizin de, hassa
ten maddenin açık oylama şeklinde yapılması yolunda bir talebiniz olmadığından. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, siz bilirsiniz ki, kül'ü 
için istenilen cüz'ü için de istenir. Ben bütün fıkraların tek tek açık oylanmasını istiyorum. 
Şimdi siz istediğiniz tefsiri yapmakta serbestsiniz; ancak, ben biliyorum ki, arkada oturan bü
rokratlar dünden beri yanlış yaptırıyorlar ve bu yanlışlarını telafi için kaç defa benim de yanı
ma geldiler. Ben, bu yanlışlıkların tescili için bunları değiştirmeyeceğim iddiasındayım. Sayın 
Başkanlık istediğini kullanabilir. Nitekim siz demin açık oylama yaptınız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, 3 üncü maddenin değişiklik önergesi... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Vakit tamam Sayın Başkan; saat tam 23.30. 

(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, bitmek üzere olan bir iştir Sayın Çelik. 
ÎBRAHÎM HALlL ÇELlK (Şanlıurfa) — Vakit tamam ama; bitmek üzere diyemezsiniz; 

Sayın Başkan saat tam 23.30. (Gürültüler) Sayın Başkan, usulsüzlük yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 3 üncü maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, açık oylamayı reddet
tiğinizi söylemediniz. Hepsi usulsüz Sayın Başkan, siz de biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve ke-
sinhesaplarını görüşmek ve vergi kanun tasarısına kaldığımız yerden devam etmek için, 21 Aralık 
Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.31 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Erzincan'da vatandaşlara devlet eliyle 

silah dağıtıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/1874) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Çeşitli zamanlarda basın organlarında yer alan haberlerden başta Erzincan tlimiz olmak 
üzere doğuanadoluda bazı yerlerde yaşayan vatandaşlarımıza Devletçe silah dağıtıldığı yolun
daki haberler Sayın Başbakanın Erzincan ilinden gelen partilileriyle yaptığı görüşmelerdeki be
yanlarıyla doğrulanmış bulunmaktadır. 

Sorular : 
1. Çeşitli yönleriyle hassas bir konumda olan Erzincan ilinde, vatandaşlarımıza Devlet 

eliyle silah dağıtılmasının amaç ve hedefleri nedir? Hangi düşüncelerle silah dağıtılmıştır? 
2. Silah dağıtılmasındaki hedef vatandaşların kendi güvenliklerini temin ise, silah dağı

tılan illerde vatandaşın can ve mal güvenliği Devletçe sağlanamıyor mu? Böyle bir düşünce 
Hükümetin acz içinde olduğunun işareti değil midir? 

3. Gerek basında ve gerekse bölgede yaşayan vatandaşlarımız arasında yaygın olan "bu
ralarda Devlet yok" imajını Hükümet olarak kabul ederek vatandaşa kendi başınızın çaresine 
bakın mı diyorsunuz? 
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4. Bu davranış ve uygulamanızla son zamanlarda körüklenmek istenilen alevi-sünni ça
tışmasının alt yapısını hazırlamış olmuyor musunuz? Bu uygulamadan beklediğiniz fayda nedir? 

5. Hangi şartlar altında olursa olsun, hassas bölgelerde güvenlik güçlerini hâkim kıl
mak üzere Devletçe alınması gereken tedbirler yerine vatandaşını silahlandıran başka ülke var 
mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.12.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-1136-93/Asyş.Ş.Şik.(3869) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 4.10.1993 günü ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1874-5817/26993 
sayılı yazısı. 

Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun çeşitli zamanlarda basın organlarında yer alan 
haberlerde Erzincan ili başta.olmak üzere Doğu Anadoluda bazı yerlerde yaşayan vatandaşla
ra silah dağıtıldığı yolundaki iddialarına ilişkin vermiş olduğu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Erzincan ilinde hassas, korumasız ve terör örgütünün hedefi durumundaki yerleşim 
birimlerine 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre gönüllü köy korucularına silah dağı
tılmıştır. Silah dağıtılmasında amaç ilgili kanunun vermiş olduğu yetki çerçevesinde vatanda
şın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. 

2. Erzincan ilinde her türlü güvenlik tedbirleri alınmakta olup, vatandaşlar arasında Alevi-
sünni ayırımı yapılmamıştır. İsteyen her köye mevcut silah durumuna göre silah dağıtılmıştır. 

3. Yasadışı terör olaylarına karşı, mevcut kanunlara uygun tedbirler alınmaktadır. Va
tandaşlar arasında Devletin güçlü imajını sarsacak bir düşüncenin mevcut olmadığını, hassas 
yerleşim birimlerinde Güvenlik Kuvvetleri ile birlikte gönüllü Köy Korucularının görevlendiril
mesinde herhangi bir sakıncanın bulunmadığını arz ederim. 

Nahit Menteşe 
tçişleri Bakanı 

2. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit 'in, Mardin-ömerli-Tümtepe Köyünün güvenlik güçleri 
tarafından yakıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yaztlı cevabı 
(7/3150) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ~ 

Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Ali Yiğit 
Mardin 

14.10.1993 tarihinde Mardin'in Ömerli İlçesine bağlı Tümtepe (Xırbesor) Köyüne jandar
ma ve köy korucuları tarafından baskın düzenlenmiştir. Jandarma ve korucular hiç bir gerekçe 
göstermeden ellerindeki mazot bidonlarıyla köyü ateşe vermişlerdir. 
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Olayı gören Çamyurt köylüleri Şenyurt jandarmasına telefon edip olayı bildirdiği halde, 
üsteğmen siz karışmayın deyip olaya müdâhale etmemiştir. 

15.10.1993 tarihinde Ömerli ilçesine bağlı Çamyurt (Mesken) köyüne akşam Saat 20.00 
sıralarında baskın düzenleyen korucular kendilerini PKK'lı olarak tanıtıp köye rastgele roket 
ve ağır silahlarla saldırmışlardır. 

Sorular : 
1. Güvenlik güçleri ve korucular hangi yasalara dayanarak köylülere saldırmakta ve köyleri 

ateşe vermektedirler? 
2. Kürt insanını birbirine kırdırtmaktan başka hiçbir yararı olmayan koruculuk sistemi

ni ne zamana kadar uygulayacaksınız? 

3. Kürt sorununu askerlere ve koruculara bırakarak, baskı ve şiddetle çözebileceğinize 
inanıyor musunuz? 

4. Dilinizden düşürmediğiniz demokrasi ve insan haklarını Türkiye'ye bu tür baskı ve 
şiddetle mi getireceğinizi düşünüyor sunuz? 

5. Yukarıdaki olaylarla ilgili herhangi bir soruşturma açtırdınız mı? Açtırmadınız ise, 
açtırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 16.12.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-1232-93/Asyş.Ş.Şik.(4281) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 19.11.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3150-7348/29699 
sayılı yazısı. 

Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in; Mardin-Ömerli-Tümtepe köyünün Jandarma ve korucu
larla birlikte mazot dökülerek yakıldığı, Çamyurt köyüne akşamleyin baskın düzenleyen koru
cuların köye rastgele roket ve ağır silahlarla ateş ettikleri iddialarını içeren soru önergesi ince
lenmiştir. 

1. Mardin İli Ömerli İlçesine bağlı Tümtepe isimli bir köy bulunmamakta olup, tüm ilçe 
ve kırsalında 14.10.1993 tarihinde hiç bir terör olayı meydana gelmemiş, ayrıca operasyonel 
faaliyetler de icra edilmemiştir. 

2. Olayı Şenyurt Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen'e bildirildiği iddia edilen Çam
yurt köyü Midyat ilçesine, Şenyurt J. Karakolu ise Kızıltepe ilçesine bağlıdır. Çamyurt köyü 
ile Şenyurt Jandarma Karakolu arasındaki mesafe 94 km. olup; herhangi bir adlî ve idarî bağ
lantısı bulunmamaktadır. Ayrıca Karakol Komutanlığı görevi, Üsteğmen rütbesindeki bir per
sonel tarafından değil, J. Astsb. Kd. Çvş. rütbesinde bir personel tarafından ifa edilmektedir. 

3. Çamyurt Köyü bölgesinde de 15.10.1993 tarihinde herhangi bir terör olayı meydana 
gelmediği gibi, Güvenlik Güçlerince yasa dışı PKK terör örgütü ile mücadelede tamamen hu
kuk kuralları içerisinde kalınarak hareket edilmektedir. 
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4. tddia edilen hususların; temel dayanaktan yoksun, Güvenlik Güçlerini yıpratmaya yö
nelik maksatlı çıkarılan şayialardan ibaret olduğunu bilgilerine arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'te artan hırsızlık olaylarına karşı alı
nacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3178) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik ilimizin kırsal kesiminde 92-93 yıllan arasında hırsızlık olaylarında büyük bir artış 
olmuştur. 

— Bu dönem içerisinde hırsızlık olaylarının sayısı ve maddî zarar miktarları ne kadardır? 
— Bu konuda sayın Valimiz ne gibi tedbirler alacaktır? Yoksa bu tür olaylar ilimizde hızla 

devam edecek midir? 
— Eğer büyük şehirlerimizde, ilimizde meydana gelen bu tür olayları oranlayacak olursak 

çok yüksek bir rakam çıkacaktır. Bakanlığınız bünyesinde bu konuda ne gibi bir çalışma yap
mayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.12.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-1231-93/Asyş.Ş.Şik.(4280) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi; TB.M.M. Başkanlığının 19.11.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3178-7417/29989 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İli kırsal kesiminde 92-93 yıllarında hırsızlık 
olaylarında önemli oranda artış meydana geldiği konusunu içeren soru önergesi incelenmiştir, 

1. İlimiz sorumluluk alanında, 1992 yılında (10), 1993 yılında (15) adet hırsızlık olayı 
meydana gelmiş olup, 1992 ve 1993 yıllarındaki bu olaylardan (3)'er adedi faili meçhul kalmış
tır. Aydınlatılamayan bu olaylardaki tahmini maddî zararın 1992 yılında 142 000 000 TL., 1993 
yılında ise 94 000 000 TL. olmak üzere toplam 236 000 000 TL. olduğu değerlendirilmektedir. 

2. Hırsızlık ve benzeri olayların önlenebilmesi ve sanıkların süratle yakalanabilmesi ama
cıyla Emniyet ve Asayiş Planlarında belirtilen kodlu aramalar gece ve gündüz sürdürülmekte 
olup; bunun haricinde özellikle hayvan hırsızlığı ve PTT bakır tel hırsızlıklarına karşı yol gü-
zergâhlarındaki kritik noktalarda motorlu ve yaya devriyeler çıkarılmakta, ayrıca pusu faali
yeti de icra edilmektedir. Bu faaliyetlerin PTT Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak sürdürülmesi 
sonucu 13.10.1993 günü Osmaneli İlçesi Düzmeşe Köyü bölgesinde PTT hattını kesen bakır tel 
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hırsızları olay yerinde yakalanmış ve yapılan sorgulamalarında 1992-1993 yılında meydana ge
len (5) tel hırsızlığı sanıkları olduğu anlaşılmıştır. 

3. Bu tip olayların Güvenlik Kuvvetlerine geç bildirilmesi, olay faillerinin yakalanması
nı güçleştirmekte olup, bölgede bu tip olayların önlenmesi ve sanıkların yakalanması için aza
mî gayret gösterildiğini bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

4. —• Şırnak Milletvekili Selim Sadak'm, Silopi-Yeniköy bölgesinde güvenlik güçlerince 
yakalandıktan sonra kaybolduğu iddia edilen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3229) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Selim Sadak 
Şırnak 

14.8.1993 tarihinde A. Vahap Timurtaş, Silopi İlçesi Yeniköy (Hırapraşke) bölgesinde dev
riye yapan askerî birlikler tarafından yakalanmıştır. Yakalandıktan hemen sonra Şırnak'a, ar
kasından tekrar Silopi İlçesine ve ilçeye bağlı Yeniköy, Esen, Ayvan, Serebiye, Babındak, Ziris-
ten ve Gazeye köylerine götürülmüştür. Adlarını saydığım bu köylerde yaşayan pek çok insan 
bu duruma tanıklık yapmaktadırlar. 

Ayrıca; bugün itirafçı konumunda bulunan ve Şırnak İli Güçlükonak İlçesinde ikamet et
mekte olan Nimet Nas, Sadik Erdoğan ve Lokman adındaki şahısların; A. Vahap Timurtaş'm 
Şırnak Tugay'ında gözetim altında olduğunu, hergün kendisine sigara ve diğer zorunlu ihti
yaçlarını karşıladıklarını, anne ve babasına bilgi verdiklerini; A. Vahap Timurtaş'm anne ve 
babası tarafından açıklanmaktadır. 

Bu zamana kadar başvurulan yetkililerce; 14.8.1993 tarihinden bugüne kadar A. Vahap 
f imurtaş'ı mahkeme önüne çıkarmadıkları gibi anne ve babasına A. Vahap Timurtaş'm yaka
lanarak gözetim altına alınmadığı söylenmektedir. 

1. A. Vahap Timurtaş'm akıbeti hakkında soruşturma yapmayı ve yakınlarına bu soruş
turma sonucu bilgi vermeyi düşünüyor musunuz? 

2. Anne ve babasına bilgi veren; Bugün bölgedeki askerî birliklerle çalıştığı bilinmekte 
olan Nimet Nas, Sadık Erdoğan ve Lokman adındaki şahısların verdikleri bilgilerin doğruluk 
derecesi nedir? 

3. Olayı bilen ve gören köylülerin tanıklığını kabul ediyor musunuz? 
4. A. Vahap Timurtaş'm anne ve babasının çocuklarının öldürüldüğü yolundaki düşün

celeri gerçek midir? 
5. Bu soru önergemize de cevap verirken daha önceki soru önergelerimizde de olduğu 

gibi köylülerin tanıklığına başvurmadan, yalnızca yetkililere sorarak mı cevap vermeyi düşü
nüyorsunuz? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.12.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-1233-93/Asyş.Ş.Şik.(4282) 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 19.11.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3229-7522/30262 
sayılı yazısı. 

Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın Silopi-Yeniköy bölgesinde A. Vahap Timurtaş adlı va
tandaşın Güvenlik Kuvvetlerince yakalandıktan sonra kaybolduğu iddiasına ilişkin soru öner
gesi incelenmiştir. 

1. A. Vahap Timurtaş Şırnak İli ve Silopi İlçesinde herhangi bir nedenle gözaltına alın
mamıştır. Anılan şahsın anne ve babasına bilgi verdiği iddia edilen, Sadık Erdoğan'ın alınan 
ifadesinde soru önergesinde iddia edilenin aksine, şahısları tanımadığını beyan etmiştir. 

2. A. Vahap Timurtaş'ın anne ve babasının çocuklarının öldürüldüğü yolundaki düşün
celeri tamamen afaki olduğunun, somut hiç bir delile dayanmadığını, amacın Güvenlik Güçle
rini yıpratmak, halkı yanıltarak Devlete karşı güvenini sarsmak suretiyle vatandaşın saygısını 
yitirmesini sağlamak olduğunu arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-Çad-Yavi Beldesi Jandarma Ka
rakolunun ne zaman faaliyete geçirileceğine ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Nahit Menteşe'-
nin yazılı cevabı (7/3256) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun tçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygı ile arz ederim. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 

Soru : 
25.10.1993 tarihinde PKK teröristlerinin baskınına uğrayan Erzurum İli Çat İlçesi Yavi Bel

desinde, binası hazır durumda bulunan Jandarma Karakolu ne zaman faaliyete geçecektir. Ya
vi halkının can ve mal emniyeti için ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.12.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-1307-93/Asyş.Ş.Şik.(4628) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 29.11.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3256-7562/30387 

sayılı yazısı. 
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Erzurum Milletvekili Lütfü Esengüıı'ün Erzurum Çat-Yavi Beldesi Jandarma Karakolu
nun ne zaman faaliyete geçirileceğine ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Erzurum-Çat-Yavi Beldesinde 25.10.1993 günü teröristlerce yapılan baskın olayını mü
teakiben geçici olarak tlçe Tarım Müdürlüğüne ait Tarım Kredi Kooperatif binasında Jandar
ma Içgüvenlik Karakolu faaliyete geçirilmiştir. Karakol hizmet binası inşaatı için 4 000 metre 
kare arsa temin edilmiş olup, Karakol binası inşaatı Jandarma Genel Komutanlığı 1994 yatı
rım planı teklif programına dahil edilmiştir. 

2. Geçici faaliyete geçen Jandarma Karakoluna (2) Astsubay, (1), J. Uzman Çavuş ve 
(20) Erbaş ve Erden oluşan bir kuvvet verilerek gerekli destek silahları ile takviye edilmiştir. 
Ayrıca Yavi Beldesinde Gönüllü Köy Koruculuğu teşkilatı kurularak (25) adet kaleşnikof silahı 
dağıtılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

— o 
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213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi İa
desi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasınsının ikinci Maddesine 

Verilen Oylann Sonucu : 

Kabul edilmiştir. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
228 
185 
38 
2 
3 

215 
7 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Ögütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
îrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuççuoğtu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arştan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
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DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdul kadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Asım Kaleli 

Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Nami Çağan 
lUnsu Çiller 
Ercan Karakaş 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim Özdemir 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 

Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 

MUĞLA 
trfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
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SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanhoglu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Yüksel Yalova 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BOLU 
Abbas İnceayan 
ERZURUM 
Abdulillah Fırat 
İSTANBUL 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

Muhtar Mahramh 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 

Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 

(Reddedenler) 

Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
İlhan Kaya 
KARS 
Atilla Hun 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KONYA 
Mehmet Keçeciler 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekm-

(Çekinserler) 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 

İSTANBUL 
Algan Hacaloğlu 

(Geçersiz Oylar) 

SİNOP 
Yaşar Topçu 
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TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Necdet Yazıcı 

MALATYA 
Gazi Barut 
Münir Doğan ölmeztoprak 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
MUĞLA 
Nevşat özer 
ORDU 
Şükrü Yürür 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Ersin Taranoğlu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
VAN 
Fethullah Erbaş 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
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ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Selâhattin Kılıç 
İbrahim özdiş 
Ahmet Sanal (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
1. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (t.A.) 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Bay kal 
Gökberk Ergenekon 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
BALIKESİR 
Mehmet Cemal Öztaylan 
BARTIN 
Hasan Akyol 

(Oya Katılmayanlar) 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Tevfik Türesin 
BURSA 

-Fethi Akkoe-
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu (B.) 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık * 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdülmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa Doğan 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. İstemi han Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
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İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (t. A.) 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Ssbri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Tunca Tbskay 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 

Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağa 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin 
KRIKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KRİŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
Şevket Kazan 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHm 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
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Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
Latif Sakıcı (t. A.) 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet El katmış 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞmNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 



T.B.M.M. 

TOKAT 
Ahmet Fevzi înceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Kemalettin Göktaş 

ADANA 
ADIYAMAN 
BURSA 

1 
1 
1 

B : 50 

Fahrettin Kurt 

UŞAK ! 
Ural Köklü 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

20 . 1 2 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 
İSPARTA 

1 
1 

. 1993 O 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Ali Uzun 

İSTANBUL 
MARDİN 

5 

1 
1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
50 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 12 . 1993 PAZARTESİ 

Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) 
(Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 4. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. 
Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




