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I. — GEÇEN TÜTANAK ÖZETt 

TBMM Geneıl Kurulu saat 10.00'da açıldı. 

Birinci, İkinci Oturum 
1986 Mallî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler > 

'BtÜtçe Kanun Tasarılları. itte 1984 Malî Yılı Genel ve 
Katoa Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarlıla
rının d/71'8, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) >($. 
Sayıları : 361, 360, 3<81, 382) görüşırneleıline devam 
edilerek : 

'Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Beden Terbiyesi Genel Müdünlüğü, 
Yüksek öğretim Kurdu ve 

Üniversitder 1986 Malî Yılı Bütçeleri ile 1984 
Malî Yılı Kesinihesapları üzerinde bir süre görüşül
dü, 

Samsun Milletvekilli Gülami Erdoğan'ın vefatına 
dair Başkanlık: tezkeresi okundu; müteveffanın yüce 
hatırası önünde bir dakikalık ısaygı duruşunda bulu
nuldu. 

Birleşime saat 17.06'da 10 dakika ara verildi. 

Başkan 
BaşkanvekİMİ 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köy men 

Kâtip Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

Üçüncü, Dördüncü Oturum 
1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 

Bütçe Kanun-Tasarıları ille 1984 Mallî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarıla
rının (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. 
Sayıları : 361, 360, 381, 382) görüşmelerine devam 
edilerek :' 

Millî Eğitim Gendik ve Spor Bakanlığı, 
Beden Terbiyesi Gend Müdürlüğü, 
Yüksek öğretim Kurulu ı(YÖK), 
Amkara ÜnfıVersitesi, 

Orta Doğu Teknik üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
İstaribu'l Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Boğaziiçi Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversijtesıi, 
Mimar Sinan. Üniversitesi, 
Ege üniversitesi, 
9 Eylül Üniversitesi, 
Traikyia Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Elrdyes Üniversitesi, 
Cumhuriyet üniversitesi, 
Çukurova Üniiversitesiî, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Karadenliz Üniversitesi, 
Atatürk Ümiversitesıi, 
İnönü Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Oide ÜniVersiıtesli ve 

10Û üncü Yıl Üniversitesi 1986 Mailî Yılı Bütçe
leri ııle 1984 Malî Yılı Kesiınhesapdarı. kabul olundu. 

21 Aralık 1985 Cumartesi günü saat 10.00'da ıtop-
lanmiak üzere birlleşıiıme saat 01.39'da son verildi. 

Başkan 
İBaşkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

Kâtiiıp Üye 
içel 

Durmuş Fikri Sağlar 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşkanveMli Sabahattin Eryurt 

KÂTİP ÜYELER : Ccmkl özbilen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — TCrkiiye ÖBüyüik Millet Meclisinin 51 ind BMeşiımiinıi 'açıyorum. 

II. /— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları:361;360, 381, 382) (1) 

A) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
1. —Kültür ve Turizm Bakanlığı 1986 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1984 Malı Yılı 

Kesinhesabı 
İBAŞKAN — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma 

Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Taşanları ile 1984 
Malî Yıllı Genel ve Ka1bma Bütçeli İdareler Kesân-
hesap Kanunu Tasarıiları üzerindeki görüşmelere de
vam ©diyoruz. 

Programımıza ıgöre, (Kültür ve Turizm Balkanlı
sının 1986 yılı 'bütçesi dile 1984 yılı ikesinhesabı üze
rindeki 'görüşmelere basılıyoruz. 

(Komisyon ve hükümet yerHeririi almışlardır. 
Küftür ve Turizm BakanlığMun bütçesi üzerinde 

grupları ve şahısları adına söz allan sayın üyelerin 
adlarını sırasıyla okuyorum * 

Grupları 'adına 'siöz alan sayın üyeler : Milli
yetçi Demokrasi Partisi Gru'bu adına Sayın Kadri 
Aitay; Şolyaldemokrat Halkçı Parti Gru'bu adına 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar; Anavatan Partisi Gru
'bu adına Sayın Göksel Kalaycıoğslu. 

Şahısları adına 'lehlinde söz alan sayın, mllet-
veküerli : Hakkı Aritulkarslan, İsmail Sanman, Ka-
ıdür Demir, tsmıaliü ÜğdiM. 

Aleyhte söz alan sayın milletvekilleri : Türkân 
Arılkan, ıŞeyhmus Bahçeci, Coşkun 'Bayram, Murat 
Sokimenoğlu, Günseli özkaya, Yılmaz Has'türk, Meh
met Üner, Şeref İBözkurt. 

(1) 361, 360, 381 ve 382 S. Sayılı basmayazılar, 
9.12.1985 tarihli 39 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

Üzerinde söz alan sayın üyeler : Reşit Ülker, 
Hüseyin Aydemir, Hasan Alltay, Fikri Sağlar, Sela-
hafcbin Taflıoğlu. 

Değerli arkadaşlarim, ilik sözü, MıillMyetçi De-
mofcrasli Partisi Grubu adına Sayın Kadri Al'tay'a 
veriyorum. 

Sayın -Alta/y, buyurum. (Alkışlar) 
/ Süreniz 30 dakikadır efendim. 

MOP GRUBU ADINA KADRİ ALTAY '(An
talya) — Sayın Başkan, değerli mületvekilleri; Kül
tür ve Turizm Bakanlığının 1986 Malî Yılı Bütçe 
Kanun Tasarısı hakkımda, Mlliydtçi Demokrasi Par
tisi Gru'bu adına, görüşlerimizi, temennilerimizi ve 
bu arada şahsım için de saygılarımı sunmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Konuşmam, «kültür» ve «turizm» olanak üzere, 
:iıki 'başlık altında takdim edilecek; müsaadenizle kül-
Hüre geçiyorum. 

Bn geniş anlamıyla küttür, insanoğlunun yaptığı, 
yarattığı, talbiata eklediği her şeydir. Bür başka de
yişle kültür, bir insan toplumunun devlet hayatında 
fiildir hayatında, /toplum büimterinde, güzel sanatlar
da ve ekonomik hayatında tarım, ticaret ve ulaş
tırma hizmieitöerinde yapa'b'iidliği veya oraya koyabil
diği, maddî ve manevî değerieriımMn 'bütünüdür. 

Yerli ve yabancı birçok bilim adamları, kültürü ge
nişlikle iki bölüm halinde incelemiş ve sonuca ulaş
mışlardır. Bunlardan birincisi, millî kültür ve diğeri 
de evrensel kültürdür. 

Millî kültür, bir milletin sahip olduğu kültür de
mektir ve böyle bir kültür eğer o milleti birlik, bera
berlik içinde geleceğine müşterek inançları ve ülkü 
birliğiyle götürebiliyor ve daha hızlı, daha kuvvetli 
ve daha kaynaşmış şekilde ilerletebiliyorsa; ancak bu 
tarz kültür millîlik vasfını taşır. Kültür, bir milletin 
kendi tarihinden ve atalarından alıp getirdiği değer
lerin tümünü kapsadığına göre, bu değerler günün 
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icaplarına uygun bir şekilde anlam kazanmalı, geliş
tirilip olgunlaştırılmalı, planlı ve şuurlu bir bütün 
halinde, toplum kalkınmasında katkıda bulunabilme-
lidir ki, kültürün esas amacı gerçekleşebilsin. 

Ayrıca, «Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, I 
görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel I 
ve her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, kendi ben- I 
ligine, millî geleneklerine düşman olan bütün unsur- I 
larla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir» derken I 
de, Türk millî eğitiminin, anahedefinin millî kültürü I 
ile beslenmiş, vatansever bir nesil yetiştirmek olduğu- I 
nu da vurgulamıştır, O Yüce Büyük. I 

Değerli milletvekilleri, burada bir hususu önemle I 
belirtmek istiyorum. 12 Eylülden önce, neredeyse, I 
bu ülkeyi, kafası yıkanmış bir kısım öğretmenler yı
kıyordu; ama şimdi Türkiye'yi yükseltecek, tarihine I 
yakışır seviyesine ulaştıracak, bizim eskiden bildiği- I 
miz ve kafamıza nakşedilmiş olan irfan ordusu, yani I 
bütün öğretmenler, yani Atatürk'ün muallimleri ola- I 
çaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bunda da hiç I 
şüphemiz yok; onlara hem inanıyor ve hem de güve- I 
niyoruz. Millî kültüre sahip olmuş bir toplumun veya I 
milletin anayapısıni teşkil eden varlıklar, onun millî I 
kültürünün unsurlarını oluşturur. Bunlar esas itiba- I 
riyle, gelenek, görenek, yaşamak için gerekli olan ih- I 
tiyaçları; giyinmek, yemek, barınmak, eğlenmek ve I 
bunun gibi dil, din, ahlak inanç, davranış duyuş ve I 
ifade biçimleridir. Esasen, Türk kültürünün unsurları I 
veya anafcaynakları, Türk Milletine hastır. Zira bu I 
kültür unsurları, başka milletlerden aşırılmış sahte I 
değerlere dayanmamakta, kuvvet ve kudretini Türk' I 

ün zengin tarihinden, Türk insanının hayatında yaşa
yıp gelişmiş yeteneklerinden, Türk dilinin özgüzelli-
ğinden, dininden, ahlakından ve sanatseverliğinden al
mıştır. Kökü dışarıda olan yıkıcı fikirler, dinimize, 
sosyal ahlakımıza ve nesilden nesile devam ettirilip 
getirdiğimiz çeşitli gelenek ve göreneklerimize yönel
tilen kötülemeler, horlanmalar; millî benliğimizi bo
zarak, millî kültürümüzü ve onu meydana getiren 
unsurları toptan tahrip etmeyi hedef almışlardır. Batı 
taklitçiliği Özentisiyle bütün bu değerlere sırt çe
virmiş içimizdeki hainlerin, dış düşmanlarımızdan 
farklı olmadıkları, bu fiillerinden belli olmaktadır. 
Bu gibi zararlı faaliyetleri önlemek için devletçe, mil
lî şuuru uyanık tutacak biçimde halkımızı, milletimi
zi aydınlatmamız, her Türk aydını için bir borç 
olmalıdır. 200 yıldan beri Batı'yı taklit etmek yerine, 
kendi köklerimize dönmek suretiyle, kültür değerler 
sistemimizi yeni norm ve kalıplar içinde canlandır
mak zorundayız. Tarihimizi derinliğine incelediğimiz 
zaman, Türk kültürünü, yani millî kültürümüzü mey
dana getiren unsurları veya anakaynakları gerçek de
ğerleriyle tanırız ve diğer milletlerden daha üstünü ol
duğumuzu görürüz. Büyük Atatürk'ümüzün dediği gi
bi, Türk'ün unutulmuş medenî vasfı ancak böylece 
bütün berraklığıyla ortaya çıkmış olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evrensel kül
türe gelince : Sadece bir topluma has olmayıp, evren
sel boyutları olan ve daima ilerlemeye açık ve geliş
me hudutları uygarlığın yükselmesiyle paralellik arz 
eden, milletlerarası bir kültür şeklidir. Evrensel kül
tür, bütün insanlığın malıdır, tnsanın insanca yaşa
ması, uygarlığın sağladığı nimetlerden faydalandığı 
ölçüde olmaktadır. Evrensel kültür, insanlık için uy
garlık derecesinin aynı çizgide olmasını amaç edin
miştir. Büyük Atatürk 10 uncu Yıl Nutkunda, «Millî 
kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıka
racağız» dediği zaman, evrensel kültürün sağladığı 
uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilecek bir millî kültü
rü anlatarak, Türk Cumhuriyetinin uygar bir.devlet 
olması arzusunu dile getirmiş bulunmaktadır. Bu kül
türün unsurlarını, Türk konusunun uzmanları ve fel
sefe tarihçileri, genellikle bilim, teknik, felsefe ve sa
nat gibi bütün milletlere has olan kaynaklar veya 
kökler olarak tanımlamaktadırlar. Dikkat edilirse, bu 
unsurlar, daima ilerlemeye açık ve medeniyet sınır
larını genişletici bir yüceliğe sahiptirler. Yalnız, şu hu
susu burada önemle vurgulamak isterim: Evrensel 
kültür unsurlarının, millî kültür unsurları üzerinde 
etkileri çoktur. Bizim gibi gelenek ve görenekleri
ne bağlı dil, din anlayışı ve ahlak yapısıyla bütün-

Uygarlığın, milletlerarası oluşuna karşılık, kültür, 
daha ziyade milletin özmalıdır. O nedenledir ki, bîr 
milletin kültürü, onun millî kültürüdür; uygarlık ise, 
bütün insanlığın malıdır. Millî kültür ve milliyet duy
gusu kuvvetli olmayan toplumların, millet halinde ya
şamaları mümkün değildir. Burada denilebilir ki, 
milliyet duygusu millî kültürün harcıdır, harcı. Her 
ikisinin kaynaşması, yani kültür ve duygu ortaklığı, 
millîlik anlayışının temel ilkesini oluşturur. Bu mak
satla, devletimizin kurucusu Büyük Atatürk, «Türki
ye Cumhuriyetinin temeli, kültürüdür» derken, tarihî, 
millî karakterimize uygun bir kültür kastediyordu. 
«Çünkü millî dehamızın ve yaratıcılığımızın tam ge
lişmesi; ancak böyle bir kültürle temin olunabilir. Kül
tür, millî zeminle mütenasiptir; o zemin milletin ka
rakteridir» diyerek de yeni devlet rejimiyle millî kül
tür ilişkisini çok veciz bir şekilde belirtmiştir, Büyük 
önder. 
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lük kazanmış, millî birlik ve beraberliğine kavuşmuş, 
tarihî, engin tecrübelere sahip bir millet, bu evrensel. 
kültür unsurlarını benimserken, kendi millî şuurunu 
da kaybetmemeye çalışmalıdır. 

Bir milletin varlığının devamı için millî kültür 
unsurları üzerinde çağdaşlaşmayı öngören - özünü 
ve anayapılarını değiştirmeden - bir reform yapmak 
gerekir. Bunun içinde, bir millî kültür reformunu ger
çekleştirecek millî kültür politikasına ihtiyaç vardır. 
Bu, bir devlet politikası olmalıdır; esasen, Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planında da bu gösterilmiştir. 
Bir milletin varlığının devamı için halka yönelerek, 
millî kültür unsurlarını bulup çıkarmak ve evrensel 
kültür değerleriyle bütünleştirmek suretiyle, milletin 
ileri bir uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlamak gere
kir. Ancak, şu hususu vurgulamadan da geçmeye
ceğim; buradaki halik deyimi, Büyük Atatürk'ün de 
belirttiği gibi, Türk Halkı, Türk Milletidir, hiçbir za
man Türk halkları değildir. (MDP, ANAP ve Ba
ğımsızlar sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 
Yine bunun gibi Türk Milleti bir ümmet de değildir. 
Çünkü, ümmet düzeyinde yaşayan bir toplumu, mil
let durumuna, ümmetten daha ileri bir aşamaya ge
tiren yine Atatürk'tür. Ancak, ırk ve din farkı gözet
meden, onları bir çatı altında toplayan Büyük Ata
türk olduğu için, 12 Eylül Harekâtını gerçekleştiren
ler, milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliği olarak benim
semişlerdir. Esasen, bir Anayasa kuruluşu olan ve 
Başbakanlığa da bağlı bulunan Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu bu konu üzerine eğilmiş ve 
çalışmalarına da başlayarak hızlandırmıştır. Atatürk 
milliyetçiliği, Türklüğü, Türk sevgisini, milliyet duy
gusunu, Türk Milletine benimseterek yükseltmek ama
cını gütmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kültür ba
kımından şu neticeye varmak mümkündür: Kültür, 
gelişmiş ülkelerden, az gelişmiş ülkelere doğru yayı
lır; bu nedenle, az gelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkele
rin kültüründen faydalanırlar. Kültürü yüksek seviye
ye ulaşanlar, düşük seviyeli kültürleri kendi etkileri 
altına alırlar. Hiçbir toplumun kültürü, olmuş, bit
miş ve donmuş sayılmaz. Kültürler zamanla yeni ih
tiyaçlar karşısında değişir ve gelişir. Ancak, bir top
lumun dili, dini, örf, âdet ve gelecekleri kolay ko
lay asla değişmez. Bu nedenlerle, aslımızı, mazimizi 
asla inkâr etmeyeceğiz; fakat maziye de gömülüp ku
ru kuru kalmayacağız. Millî benliğimizi kaybetme
den, millî bünyemize uyduracak şekilde faydalana
cağız. Nitekim, opera bizim değildir, ama şimdi Türk 

| operası var; yapıyor, seyrediyor ve iftihar ediyoruz. 
Bunun gibi roman da bizim değildi, ama içini kendi 
mayamızla doldurup, vatandaşlarımıza sunabiliyoruz. 

1 Tiyatro da öyle; fakat millî tiyatromuz yüz ağartı-
cıdır ye yüceliğine de erişmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kültür konusunda yaptığım 
i açıklamanın ışığı altında, Milliyetçi Demokrasi Par

tisi Grubu olarak biz, kültürü, millî niteliğiyle ön-
planda tutuyoruz. Millî kültürü biz, bir milleti mil
let yapan, kendine özgü bir yaşama tarzı, maddî ve 
manevî özdeğerlerinin bir bütünü olarak mütalaa 
ediyoruz. Tarihimizin derinliklerine inen, millî kültü
rümüzün her "yönüyle araştırılması, işlenmesi, gelişti
rilmesi, yayılması, tanıtılması, evrensel kültür içinde 
değerlendirilmesi, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarımı
zın daha etkin bir duruma getirilmesini istiyoruz. 
Yine, büyük zenginliğe sahip olan millî kültürümü
zün daha yapıcı, yaratıcı, dinamik bir yörüngeye otur
tulması ve eğitim birliği ilkesine uygun olarak, her 
derece ve türde bütün eğitim kurumlarımızda genç
lerimize öğretilmesi ve her çeşit basın ve yayın araç
larından yararlanarak halkımıza benimsetilmesini ve 
böylece millî birliğimizin daha da güçlendirilmesini 
arzuluyoruz. 

Temel ilkemiz, zengin kültür mirası oluşturan 
anıtlarımızın ve eski eserlerin meydana çıkarılması, 
korunması, tanıtılması; vakıflarımızın ise geliştiril
mesi; güzel sanatlarımızın her dalında özü, biçimi, 
düşünce ve zevki ile tamamen Türk olan millî sanat 
eserlerinin yaratılması; Türk sahne sanatlarının dev
let eli ve desteği ile yurt sathına yayılmasının sağlan
ması ve bilhassa müzik türümüzün daha da zengin
leştirilmesi ve bu arada sinema sanatımızın da geliş
tirilerek yüceltilmesini yürekten istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül'den sonra yeni ka
bul edilen 1982 tarihli Anayasamızda kesinlik arz 
eden esaslar olmasına rağmen, kültür konusunda hâ
lâ var olan bazı yanlış anlamaları bertaraf etmek 
ve bu arada mevcut tereddütleri de gidermek için bu 
açıklamaları yapmayı uygun mütalaa ettim. 

Sonuçlara gelince: Milliyetçi Demokrasi Partisi 
olarak biz, 12 Eylül Harekâtını, Atatürk'e yönelmek 
olarak kabul ediyoruz ve bu hususu kuruluşumuzda 
da ilan etmiştik. Bilginiz üzere, yakın bir tarihte, 
Türk adının, Türk Bayrağının, millî marşın, Türk mil
liyetçiliğinin türlü yönlere çekildiği bir ortamı hem 
gördük ve hem de yaşadık. Şimdi, bu duruma göre 

2 bifkaç ilkeyi dile getirmek istiyorum. 

539 — 



T. B. M. M. B : 51 21 12 » 1985 O : 1 

Değerli milletvekilleri, hepinize hatırlatmak istedi
ğim birinci konu; şimdi benim konuştuğum yerde, ya
ni şu kürsüde, hepimiz birer birer, teker teker an-
diçtik, yani yemin ettik. O yeminin içinde, laik Cum
huriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kala
cağımıza, Anayasaya sadakattan ayrılmayacağımıza 
dair temel ilkeler üzerine de şeref sözü ettik. Şimdi, 
bunlardan uzaklaşmak niye? Çünkü sizler de biliyor
sunuz ki, yemin millî kültürümüzün amentüsüdür. 
Atatürkçü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılaplarına 
niye sivil kadrolar yeterince sarılıp sahip çıkmazlar 
ve bu düşünce etrafında birleştirmezler, ben şahsen 
merak ediyorum. 1924 -1961 Anayasaları tarihe karış
tı; önümüzde, her yönü ile mükemmel, ışık tutucu, 
ufuik açıcı 1982 Anayasası var. Niye onu bu kadar 
kısa sürede delmek veya deldirtaıek istiyoruz? Bu 
acelecilik, bu telaş niye? Şayet, uygulamadan müte
vellit aksayan taraflar varsa, onların düzeltilmesi ve
ya değiştirilmesi esasları, yani şartları, yine aynı Ana
yasamızda mevcut; uzağa gitmeye, ülke içinde veya 
dışında feryat etmeye lüzum yok; hem sesimize, -hem 
de emeğimize yazık olur görüşündeyim. 

Sayın milletvekilleri, neden, kimden veya kim
lerden medet umuyoruz veya bekliyoruz? Meclis ola
rak hepimiz, milletvekili olarak her birimiz, gereke
ni yapmaya o kadar çok kudretliyiz ki, yeter ki, 
yapma gücümüzü bilelim ve bunu kullanalım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müsaadeniz
le, şimdi de ülke turizminin geliştirilmesi ve tanıtıl
ması hakkındaki görüşlerimizi arz edeceğim. 

Sizlerin de gördüğü ve teşhis ettiği gibi, 1985 yı
lının ikinci yarısında, hükümetin başı Sayın Turgut 
özal ile bilhassa konunun esas sorumlusu ve yürü
tücüsü Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mükerrem 
Taşçıoğlu'nun konuşmalarında en çok kullandıkları 
ve dillerinden hemen hemen hiç eksik etmedikleri 
tek kelime, «turizm» kelimesidir. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Birinci de olduk. 
KADRİ ALTAY (Devamla) — Turizm patlama

sı, turizm gelişmesi, turizmin geliri ve turizmin eko
nomiye katkısı, milyarı aşan dolar girdisi, vesaire, ve
saire... 

Bu konuda oldukça haklılar; ne kadar övünseler, 
ne kadar sevinseler de yeridir. (ANAP sıralarından 
«Sağol paşam» sesleri, alkışlar) Bunun nedenlerini 
şöyle sıralayabiliriz: Bir kere, çok şanslılar, hazıra 
kondular diyebiliriz. (ANAP sıralarından «Olmadı 
paşam» sesleri; SHP ve MDP sıralarından gülüşme
ler) 

BAŞKAN — Söz kesmeyelim, sayın milletvekilleri, 
lütfen.. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Hak verilecek 
efendim, lütfen bekleyelim. 

Zira, 1980 öncesi hükümet eden bütün iktidarla
rın hemen hemen hepsi, turizm sektörlerine önem 
vermediler ve hizmet için tam bir yaklaşım yapmadı
lar, bu işi lafla dillerinde dolaştırıp durdular. Ancak, 
12 Eylül sonrası Sayın Bülend Ulusu Hükümeti, tu
rizm dalında büyük gelişmelere fırsat veren kolaylık
lar getirmiş ve önemli atılımlar yapmıştır. Yani, on
lar turizme gerçek yaklaşım yapmışlar ve bu konu
ya sıkıca sarılmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, bir devlet turizmi için ge
lirli politika tespit edilirse, amaç ve görev tayin edi
lirse, kanun, tüzük ve yönetmelikler eksiksiz çıkarılır
sa, teşkilat kurulur ve kadrolar sağlanıp tamamlanır
sa, mevcut personel kısmî de olsa eğitimlenirse, plan
larla önemli ve öncelikli turizm bölgeleri, alanları ve 
merkezleri tespi* edilir ve bir esasa bağlanırsa, çok 
zengin doğal kaynaklarımızın var olduğuna inanılır
sa, bir de huzur ve güven sağlanırsa, buna «hazıra 
kondular» denmez de, ne denir, lütfen? Bana sorar
sanız, buyurun helvayı yapın derim, ben. 

işte değerli milletvekilleri, iftiharla söyleyebiliriz 
ki, değerli bakanımız Sayın Mükerrem Taşçıoğlu, hel
vayı yapmasını bildi ve yedirmeye başlattı. (ANAP 
sıralarından «Bravo paşam», sesleri, alkışlar) Bu hel
vayı hem Türk Milletinin huzuruna ve hem de ülke 
dışı devletlerin önüne ballı olarak sundu. (ANAP 
sıralarından «Bravo paşam», «Sağol paşam» sesleri, 
alkışlar) Yapmasını, kullanmasını; yani, yoğurdu ye
mesini bilmek lazım. 

Sahipsiz bir turizmin gelişmesini beklemek gerek
sizdir; ama Turizm Bakanı gibi, konuya her yönüy
le sıkıca sarılır ve de tam sahip çıkılırsa, turizm el
bette ilerler; hem meyve alınır, hem meyve yenilir ve 
hem de yedirilir. (ANAP sıralarından «Bravo paşam» 
sesleri, alkışlar) 

Bu maksatla, huzurunuzda partim ve şahsım adına, 
sayın bakanı ve mensuplarını başarılarından ötürü 
tebrik etmek isteriz. (ANAP sıralarından «Bravo pa
şam» sesleri, alkışlar) Darısı ve temennimiz hüküme
tin diğer bakanlıklarının başına. 

FAHİR SABUNÎŞ (Bursa.) — Paşam, ama on
lar da iyi, 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen. 
KADRt ALTAY (Devamla) — Sayın Başkan ve 

değerli milletvekilleri; turizm artık yoluna girdi. Türk, 
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gözüyle görmezse, konuyla ne ilgilenir ve ne de ko
nuya eğilir; ama $imdi gördü ve gözü de açıldı. 

Elbette konuya katkıda bulunmak ve hizmete ta
lip olmak için bir hayli müracaatlar olacak veya bu
lunacaktır. Hem yurt içinden ve hem de yurt dışından 
turizm yatırımı ve işletmeciliği için Sayın Turizm 
Bakanı Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuş
mada, bu konuda çok sevindirici bilgiler verdiler. 
öerek turizm ve gerekse yurt ekonomisine katkısı 
bakımından, bu teşebbüsler inşallah gerçekleşir ve 
bizler de böylece kendilerini desteklemek imkânını 
buluruz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) * 

Değerli milletvekilleri, turizm sektöründe yürü
tülen hizmetlerde elbette eksiklikler var, hem de bir 
hayli. fazla. Mesela, temizlik, mesela altyapı, mesela 
eğitim kısırlığı, mesela personel yetersizliği, mesela 
lisan kifayetsizliği. Bunu bizler de, millet de, sorum
lu yöneticiler de görüyor ve biliyorlar. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Hani ba
şarı nerede Paşam? 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Bence bilmek 
önemli, teşhisi koymak mühim; mevcut ve verilen 
imkânlarla bu eksikliklerin giderilmesi mümkündür. 
Bizler bu ümidi ve inancı taşıyoruz. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; şimdi de 
turizm bakımından bir başka konu üzerinde hassa
siyetle durmak istiyorum; ümit ederim ki sizler de 
bana hak vereceksiniz. (ANAP sıralarından «Veri
riz, veririz» sesleri) . . 

Efendim, mesele gu... 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 
KADRİ ALTAY (Devamla) — Efendim, mesele 

şu: Bildiğiniz üzere, her yönden çok zengin turizm 
potansiyeline malik tek şehir Antalya, birinci önce
liği haiz* organize turizm gelişim bölgesidir; çalışma
lar da bu esasa göre yürütülmüş ve yürütülmektedir. 
Her yerde istimlaklar bu esasa göre yapılmış, önce
likli yerlerde altyapı ihtiyaçları buna göre tespit edil
miş ve karşılanmıştır. Plana dahil edilen yerlerde tu
rizm tesisleri yapılmış, bunlardan birçoğu tamamlan
mış ve tamamlanmaktadır. 

Türkiye ilk defa turizm dalında, Antalya eski li
man iskele kesiminde, yani şimdiki şehir içi yat lima
nında, yapılan uygun ve verimli çalışmalar neticesin
de, meydana getirilen büyük eser bakımından «Altın 
Elma» turizm ödülünü almıştır. Yani, turizmde mükâ
fatlandırılmıştır Türkiye. Elbette çok övünülecek ve 
takdir edilecek bir sonuç. 
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Müsaade ederseniz şimdi de esasa geçiyorum : Ec
dat, dede yadigârı, baba mülkü arazi, arsa, veya bi
nalar hemen hemen hiç pahasına istimlâk edildi. 
(Büyük bir kısmının bu iktidar döneminde yapılmadı
ğını vurgulamak istiyorum) Çalışmalar sonunda elde 
edilen, yeniden yaratılan tesislerde, oranın esas mülk 
sahiplerine hiçbir hak tanınmadı, sadece kısmî parası 
verildi, 

BAŞKAN — Sayın Altay, 2 dakikanız kaldı, ha
tırlatırız. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Sağolun. 

Yatırıma iştirak, hisseli katılmak, işletmeyi yürüt
mek gibi, Antalya şehir içi yat limanındaki 50'nin 
üzerindeki turistik işyerlerinin tahsisinde ne mülk sa
hiplerine ve ne de yöre halkına veya Antalya müte
şebbislerine hiçbir hak ve tercih yapılma'dı. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 46 ncı mad
desi «Kamu yararının gerektirdiği hallerde, özel mül
kiyette bulunan taşınmaz malların tamamı veya bir 
kısmı kamulaştırılır ve idarî irtifaklar kurulur» esası
nı getirmiştir. Antalyalılar bunu müdriktirler. Ancak, 
toprağının, kıyısının, suyunun havasının eski sahip
leriyle, kentin resmî ve özel müteşebbislerine, şayet 
turizm yatırımlarında ve işyerlerinin işletilmesinde 
öncelik verilmez ve de tahsis yapılmazsa, elbette on
lar haklı olarak üzülürler, memnun da olmazlar, 
hatta feryat bile ederler. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu konuda tes
pit edilmiş belli şartları olabilir; ancak, mahallî mü
teşebbislerine de öncelik tanıyan bir eklenti de şart 
olabilirdi. Şu hususu bilhassa belirtmek isterim de
ğerli arkadaşlarım r Bugün bütün dünya ülkelerinde 
turizm yatırımlarına, mahallin, yörenin müteşebbis
lerine imkân tanımayan hemen hemen hiçbir devlet 
yok gibidir. Antalya özel İdaresi, Antalya Belediyesi, 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkâr
lar Birliği, Antalya'nın birçok seçkin özel sektör fir
ması turizm yatırım ve işletmelerine sahip iken, onla
ra hiçbir kolaylık gösterilmemesi, tabiî ki, hem on
ları üzer, hem de bizleri. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altay, süreniz doldu, lütfen 
toparlayın efendim. 

KADRİ ALTAY (Devamla) — Kültür ve Turizm 
Bakanımızın, kamu yatırım ve işletmeleri hakkındaki 
Antalya müteşebbislerinin haklı konusuna eğilecek
leri inancıyla, turizm bakımından temennilerimize 
geçiyorum efendim. 
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Müsaade ederseniz, halen üzerinde durulmasına 
rağmen, bilhassa öncelikli turizm merkezlerinde eksik 
olan altyapı ihtiyaçlarının, daha süratli bir şekilde 
tamamlattırılması çarelerinin alınması uygun olur. Ül
ke turizmine katkısı nedeniyle, döviz getirecek turizm 
türüne yönel'inmesi, yani kitle turizmine diğerlerinden 
daha fazla olarak gereken önemin verilmesi daha iyi 
olur düşüncesindeyiz. Artık, özel sektör, turizm da
lını bir ölü yatırım olarak görmüyor. Onları süratle 
öncelikli turizm yörelerine çekmek için daha uygun, 
özendirici tedbirlerle turizm yatırım ve işletmeciliği
nin içine sokulması zamanının geldiği görüşünde ol
duğumuzu da belirtiriz. Artık, Türkiye için, yılda on-
iki ay turizm ilkesi uygulamaya geçerek, bilhassa ölü 
kış mevsiminin değerlendirilmesi için gerekli tedbirle
rin alınmasını uygun bulmaktayız. 

Çok önemli bir konuyu da dile getirmek istiyo
rum. 

Doğu ve Güneydoğu Anadoluyu kalkındırmak, hü
kümetin politikası olduğundan, bu yöre halkından da-
ha ziyade küçük yerleşim mahalierindeki kimselerin 
hem dil ve hem de görgülerinin artırılması maksa
dıyla, sosyal içerikli turizm tesislerinden asgarî yüz
de 50'nin veya yüzde 50 nispetinde bir kontenjan ta
nınmasının sağlanması münasip görülmektedir. Bu 
hususun kolaylıkla uygulanması bakımından gerekli 
öntedbirlerin alınması faydalı olur. îcap ederse, geliş
miş yöreler devre dışı bırakılabilir veya bunların nis
petleri azaltılabilir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde ko
nuşmamı. tamamlamış bulunuyorum. 

Bütçede ayrılan para o kadar çok az ki; ama Tür
kiye'nin parası bu. Ayrılanlar değil, daha başka yeni 
yatırımlar, finansmanlar elde edilmek suretiyle, ek
lenme yapıldığı kadar boşluğa yama bulunur. 

Hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılarımı suna
rım. (MDP, ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Fikri Sağlar. (SHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Sağlar. 
Sayın Sağlar, konuşma süreniz 30 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA DURMUŞ FlKRl SAĞ
LAR (içel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türk devrimlerinin önderi Mustafa Kemal Atatürk' 
ün ulusuna gösterdiği hedef, çağdaş uygarlığa ulaş
maktır. Misakı Millînin, devrim tarihimizin 1923'ten-
beri izlediği çizgi, kültürle başlayan hareketlerin ışı
ğında gelişmiştir. Anadolu'da son Türk Devletinin 

görkemli yükselişiyle başlayan ve hilafetin kaldırıl
ması, ulusal egemenlik hakkının halka verilmesi, dil 
ve tarih devrimi, vicdan özgürlüğü ve laisizm, eği-
timimizdeki hamleler ve harf devrimi gibi, Cumhuriyet 
ilkelerinin doğrultusunda gerçekleştirilen devrimler, 
temelinde tümüyle kültür olgusunun yattığı devrim
lerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, çağdaş uy
garlığa attığı bu görkemli adımların hepsi kültürle 
yoğurulmuştur. 

Bugün artık politikada, bilimde ve sanatta, plan
da, ekonomide, sosyal yaşamda çağdaşlığı yakalama
nın temelinde eğitilmiş ve kültürlü insanlar vardır. 
Başka bir deyişle, bir kültür birikimi olan, çağdaş 
uygarlığa ulaşmada bir ülkenin en değerli hazineleri; 
çağının sorunlarını özümsemiş, konuşan, düşünen, 
tartışan ve eleştiren insanlardır. Dolayısıyla, bir ül
kede en büyük ve öncelikle altyapı yatırımı, en yüce 
varlık olan insanların kültür donanımı için yapılan 
yatırımdır. Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak dün
ya görüşümüz, inancımız budur. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

1986 bütçe tasarısı, Anavatan iktidarının kültüre, 
iddialarının aksine, pek önem vermediğini açıkça 
göstermektedir. Şöyle ki; 7 104 111 000 000 lirayı bu
lan bütçede Kültür ve Turizm Bakanlığına ayrılan öde
nek 45 912 500 000 liradan ibarettir. Diğer bakan
lıklara ve kuruluşlara ait bütçelere bakıldığında, bu 
rakamın Diyanet işleri Başkanlığına ayrılan ödenek
ten bile az olduğu görülmektedir. Herhalde, iktidar, 
ahiret işlerine, dünya işlerinden daha fazla önem 
verdiğini gösteriyor. 

Genel bütçe rakamları içinde, bakanlığa ayrılan 
ödeneğin oranı ancak binde 6,46'dır. Bir yandan, kül
türe ağırlık verildiğini söyleyen, öte yandan turizm pat
lamasını bekleyen iktidarın bu hizmetler için bütçe
sinden ayırdığı ödeneğin yüzde Tinin çok altında ol
ması gerçeği açıkça yansıtmaktadır. 

Ayrıca, sözkonusu ödeneğin yüzde 36'sı cari har
camalar için öngörülmüş olduğundan, kültür ve tu
rizm hizmetleri giderlerinin yaklaşık 20 milyar lira 
düzeyinde kaldığı da vurgulanmaya değer nitelikte
dir. Bütçeden ayrılan bu ödenekle ulusal kültür de
ğerlerini toplamaya, saklamaya, işlemeye ve kültür 
etkinliklerini yaygınlaştırmaya olanak bulunmadığı 
kolaylıkla kabul edilebilir. Zaten bütçenin hizmet bi
rimlerine inildiğinde, Anavatan iktidarının kültür ça
lışmalarından verimli sonuç beklemenin, hayal olduğu 
da daha iyi anlaşılacaktır. 
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ANAP yöneticilerinin sık sık millî kültürden söz 
etmelerine karşın, siyasal iktidarın iki yıldan bu ya
na uygulayageldiği kültür siyasası ya da kültüre yak
laşımı amaç yönünden de, içerik yönünden de, ger
çek anlamda ulusallıktan ve çağdaşlıktan yoksun bu
lunmaktadır. Çünkü herhangi bir değerin ya da ku
ruluşun başına yalnızca «Millî» sıfatını getirmekle o 
değerin hemen millî olması düşünülemez. Bilindiği 
gibi, siyasal emperyalizmin, yüzyılımızda yerini, eko
nomik ve kültürel emperyalizme bıraktığını çok iyi 
sezen Atatürk, yeni Türkiye'nin her alanda tam ba
ğımsız olmasını savunurken, kültür bağımsızlığına da 
çok büyük bir yer vermiştir. O'nun, «Türkiye Cum
huriyetinin temeli kültürdür» derken ya da «Ulusal 
kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıka
racağız» amacını çizerken, kuşkusuz ki, gözettiği, 
geçmişi yeniden yaşamaya çalışmak değil, kökü geç
mişte de olsa yönü geleceğe dönük ulusal ve çağdaş 
bir kültür siyasası idi. Oysa, Anavatan iktidarının, 
geçmişe özenen ve bütün değerleri din ekseni etra
fında toplamaya çalışan bir kültür anlayışına sahip 
olduğu ve onu turizmin hizmetinde bir vitrin kültürü 
olarak sergilemeye çalıştığını görmekteyiz. 

Sayın üyeler, kanun gücündeki kararnamelerle 
tüm devlet örgütünü altüst eden, bakanlıkları kaldı
ran, birçok kuruluşu birleştiren özal Hükümeti, her 
nedense kültür ve turizm hizmetlerini, hâlâ bir ara
da, aynı bakanlık içerisinde yürütmeye çalışmakta
dır ve açıkça görülüyor ki, yürütememektedir. Çün
kü bu -çok kullanılan güncel bir benzetme ile- el
ma ile armutun birleşmesi demektir. 

Bakanlığın bütçesine bakıldığında da yatırımlardan 
bir kısmının eğitim sektörüne, diğer bir kesiminin de 
turizm sektörüne ait olduğu dikkati çekmektedir. 
Yani, ortada bir kültür sektörü yoktur. 1979'da oluş
turulan kültür sınıfı ve sektörü ortadan kaldırılmış
tır ve millî kültür, turistik tesislere taşınmıştır. 

Bu anlayışa göre, müzeler ve sergi salonları, Türk 
çocuklarının ve halkının ulusal kültürlerinin kalıtla
rını, eserlerini izleyecekleri laboratuvarlar, eğitim 
merkezleri değil, öncelikle yabancı pasaport taşıyan
ların gezecekleri turistik kuruluşlardır. 

Taşınmaz kültür varlıklarının, özellikle «Tarihî 
eser» diye nitelendirilen eski yapıların saptanması ve 
onarımı konusunda, eski katı tutumun bırakılarak, 
yerel yönetimlere yetki verilmesi, vatandaş açısın
dan her ne kadar rahatlık getirmişse de, farklı uy
gulamaların, yeni sızlanmalara yol açması önleneme
miştir. 

| İstanbul Belediyesinin, Ayasofya yakınındaki ko
runması gereken yapıları, «Bunlar Osmanlı mimarisi
nin gecekondularıdır» diye yıktırmaya kalkışması, 
Dolmabahçe Sarayının duvarlarına aklını takması; 
aynı şekilde Ankara Belediyesinin de, Sıhhiye'deki Hi
tit Anıtım ortadan kaldırma girişimleri, tarihsel ve si
vil mimarî yapılarının, göz göre göre yok edilmesi 
tehlikesini gündeme getirmiştir. 

«Tarih, tabiat ve güneş» ülkesi olarak tanıtılan 
Türkiye, ne yazık ki, her türlü kaçakçılığın sürüp git
tiği bir yer görünümünü de taşımaktadır. Bunlar 
arasında, eski eser kaçakçılığı büyük yer tutmakta
dır. Bunu önleyebilmenin yollarından biri, kazıları 
ve kazı yerlerini yıl boyu denetim altında bulundur
mak, her höyüğü ya da ören yerini kazmak yerine, 
belli bir programla, belirli alanlara öncelik vermektir. 

Eski eser değeri taşıyan yapıların korunmasında 
güçlük çekildiği ve mal sahiplerinin zarar gördüğü 
yolundaki genel kanı da bir bakıma doğrudur. Bu 
durumun giderilmesi amacıyla kurulan fonun, günü
müze ulaştığı rakam ve bugüne kadar kullanıldığı 
alanlar hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Dile
ğimiz, durumun açıklığa kavuşması ve fonun ama
cına uygun bir biçimde kullanılmasının sağlanması
dır. 

Sayın Kültür Bakanı, komisyon çalışmaları sıra
sında, sit niteliğindeki yerlerde, kendi bakanlığı dö
neminde bir çivi dahi çakılmadığını, bekçi kulübesi 
bile yaptırılmadığını söyledi. Oysa, hükümet, 1985 yı
lında, daha yasa değişikliği bile yapılmadan, bu 
alanlarda alım satıma öncelik vermişti. Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasıyla, Boğaziçi Ya
sasına etki yapacak yasa değişikliği, Anayasa Mah
kemesince iptal edilmese idi, tarihsel değer taşıyan 
yurt topraklarında, mütekabiliyet esasına dayanma
dan, nice saraylar yapılacaktı. 

Şimdi, unutulmaması gereken bir husus da, imar 
Yasası ile, Kıyılar Yasasının bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ilişkin yasaların halen Anayasa Mah
kemesinde bulunduğudur. Dileğimiz, hiçbir ticarî gi
rişimin, tarihsel varlıklara zarar vermemesi yolun
dadır. 

Sayın üyeler, kültürün çok önemli alanlarından 
biri olan kütüphanecilik ve yayın hizmetlerine ayrı
lan para ise 4 100 470 000 lira olup, bakanlık bütçe
sinin yüzde 10'una bile ulaşamamaktadır. Bu ödenek
le, hem Millî Kütüphane hizmetleri yürütülecek, hem 

[ sayıları 750'yi aşan il ve ilçe kütüphaneleri çalıştırı-
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lıp, geliştirilecek, hem de baskı giderleri karşılanıp, 
kitaplar, dergiler ve broşürler, yayınlanacak. Bu di
limden, baskı ve yayına ayrılan miktar ise daha da 
gülünç; 133 909 000 lira. Bu işler için 1986 yılına 
yönelik ödenek artış oranı yalnız binde ll'dir. 

Bir ülkenin kültüre bakış açısının, eğitim ve öğ
retime yaklaşımının anagöstergesi, kâğıt fiyatlarıdır. 
Bugün dünyada en yüksek kâğıt fiyatlarına sahip olan 
ülke Türkiye olup en düşük okuma - yazma oranına 
da yine Türkiye sahiptir. Aradaki çelişki, Anavatan 
Partisinin kendi çelişkisi olduğunun örneğidir. 

Özal Hükümeti, kâğıttan mürekkebe kadar her 
türlü baskı ve yayın giderlerine katlamalı biçimde 
zamlar yaparken ve hatta bir defasında zam oranı 
yüzde 49'u bulurken, bu gerçek, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının bütçesine ancak yüzde 1 oranında yan-
sıyabilmiştir. Bu, olsa olsa, bakanlığın zaten yetersiz 
ve niteliksiz olan yayın etkenliklerini, 1985 düzeyinde 
bile sürdüremeyeceğinin dolaylı yoldan kabul edil
mesi olabilir. 

Kentlerimizde bile okuyucu sayısında önemli ar
tışların sağlanamadığı ülkemizde, televizyonun, buz
dolabının, çamaşır makinesinin girdiği köylere, henüz 
kitap girememiş olması acı bir gerçektir. Bu önemli 
eksikliğin giderilmesi, halkın okumaya yönlendiril
mesine ve bu amaçla gezici kütüphane sayısının hızla 
artırılmasına bağlıdır. Oysa, Anavatan iktidarının, tek 
düzeli ve dar kültür anlayışının çarpıcı örneklerinden 
biri de, kimi yayınların depolanma işleminin sürdü
rülmesi, hatta, zaman zaman, bunların yakılacağın
dan söz edilmesidir. Yurt içinde ve yurt dışında ba
sılan kitap ve dergilerden birçoğu, kendilerine göre 
sakıncalı bulunarak, kütüp'hanelerdeki koleksiyonlar 
arasına katmayan ve böylece Türk okuyucusunu çoğu 
çağdaş yazarların eserlerini okutmaktan yoksun bıra
kan bakanlık ne acıdır ki, sınırlı yayınlardan bir bö
lümünü de hapsetmiş bulunmaktadır. 1978 -1979 dö
neminde basılmış olan bakanlık yayınlarından, sayı
ları 118 bini aşan 18 kitap, yıllardan beri mahzen
lerde çürümektedir. Bu, kuşkusuz ki, kültür adına bir 
talihsizliktir. 

öte yandan 1984 sonbaharında bu konuda birbi
rini tutmayan açıklamaları da Sayın Taşçıoğlu için 
bir başka talihsizlik olmuştur. Aralarında, UNESCO 
ülkelerince adına törenler düzenlenen Romen tarih
çisi Kandemir'in bütün dünya dillerine çevrilmiş olan 
ünlü «Osmanlı Tarihi»nin çevirisi ile, Devlet Tiyatro
muzda oynanmış «Beşinci Frank» adlı bir oyunun 
da aralarında bulunduğu bu kitapların tutuklanması, 

hukukla, kültür kavramıyla ve devlet yönetimiyle bağ-
daşamamaktadır. Sayın Taşçıoğlu, bu konuda, önce, 
«Kitap yakan bakan olmam» sloganıyla sesini duyur
muş; ancak, sözkonusu kitapların yargı kararıyla de
ğil, kendi kişisel görüşüyle depolara kaldırıldığı ortaya 
çıkarılınca, «bunların millî kültür politikasının dışı
na çıktıklarından» dem vurmaya yönelmiştir. İşin il- , 
ginç bir başka yönü de, kitapların yokedilmeşi için 
bakanlığın başvurduğu SEKA'nın, mahkeme, kararı 
olmadan bunu yapamayacaklarını bildirmesi, yani 
SEKA yönetiminin bakanlığa oranla daha geniş bir 
kültür ve hukuk anlayışına sahip olduğunun belirtil-
mesidir. Sayın Taşçıoğju'na bu soruna kesin çözüm 
getirmesini, eğer bakanlığın bugüne kadar yaptığı bü
tün yayınlar yeniden inceleniyorsa, Fatih Sultan Meh
met'le, Hocası Akşemseddin arasında, çadırda geçen 
bir aşk gecesinden söz eden «Abide Şahsiyetler» adlı 
kitabı okumasını dileriz. 

Kütüphaneleri, yeni yayınlardan yoksun birer ki
tap deposu ve öğrencilerin ders çalışma salonları du
rumundan kurtaramayan; müzeleri turistlerin gezdik
leri vitrinler sayan, sanata ve sanatçıya gerçek ve sü
rekli destek sağlamayan, folklorda yozlaşmaya seyirci 
kalan bakanlığın ve sayın bakanın en büyük etkenliği, 
festivallerden festivale koşuşturmaları olarak " görül
mektedir. Her kuruluşun birbirleriyle yarışırcasına 
düzenledikleri bu festivallerin, kelimenin halk dilin
deki anlamıyla tam festivale dönüştüğü, çoğunun sa
natsal içerikten ve kültürden yoksun bulunduğu, son 
aylarda bakan tarafından da kabullenilmiş gibidir. 

Bakanlık bütçesinin, hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler bölümüne konulup, festival dü
zenleyen yerel kuruluşlara belirli bir ölçüt olmadan 
dağıtıldığı anlaşılan ödeneklerin, kültür ve sanatla 
ilişkileri olmadığı halde, görünüşte düzenleme komi
telerinde görev alan kadın efendilere harcanması ise 
başlıbaşına bir sorun oluşturmaktadır. Bakanlığınızın 
önümüzdeki yılda bu ödeneği dağıtırken, gerçekten 
kültürü ve sanatı aramasını ve bu tür etkenlikleri fes
tival günlerinden kurtarmasını gönülden dileriz. Bu 
arada ülkemizde, uluslararası festivaller listesinde yer 
almış biricik düzenleme olan istanbul Festivali için, 
yıllardan beri yapılan destekliyici ödeneğin 1986 büt
çesinden çıkartılmış olmasını anlayamadığımızı da ek
lemekteyiz. 

Kültür merkezleri de gerek sayı ve gerekse etkinlik 
bakımından çok yetersizdir. Buna gerekçe olarak Sa
yın Bakan ödenek yetersizliğini öne sürmüş, ancak 
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ödeneğin artırılması konusunda fazla bir şey de yap
mamıştır. 

Kültür merkezlerinin her il ve ilçede kurulmasın
da yarar sağlanacaktır. Böylelikle eski halkevlerinin 
bıraktığı boşluk doldurulabilecektir. Aile olanaksızlık
ları nedeniyle, uygun olmayan ortamlarda ders çalış
mak zorunda kalan çocuklarımız açısından da bu 
merkezlere büyük gereksinme vardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; resim, heykel ve plas
tik sanatlarda, bakanlık, eski, yetersiz oluşumunu sür
dürmektedir. Bu alanda kültürümüze hizmet vermeye 
çabalayan üstatlar ve genç yetenekler için devlet, 
özendirici sergiler düzenlemelidir. Öte yandan An
kara, istanbul ve izmir'deki plastik sanatlar müzele-
riyle, bundan sonra kurulacak aynı nitelikteki müze
ler, oluşturulacak «Plastik Sanatlar Kurumu» ile tek 
elden yönetilmeli, eserler dönem ve niteliklerine gö
re müzelerde toplanmalı, dağınıklık önlenmelidir. 

Opera ve balede de durum farklı değildir. Dsvbt 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yasasına göre, 
bu kurumun temel görevi, söz konusu sanatları halka 
tanıtmak ve yaymaktır. Oysa bu sanat dalından ör
nekler yalnız Ankara ve İstanbul'da haftanın belli 
günlerinde sergilenmektedir. Bu gösterilerin izleyici
leri ise, bir avuç meraklı oluşmaktadır. Bu açıdan ba
kınca devletin ödenekli kuruluşlarının beklenen ve öz
lenen amaca ulaşmadığı görülmektedir. Kitlelere yö
nelik bir yararı olmayan bu tür bir hizmet, olsa olsa, 
bizde de var gibisinden bir anlayışı simgelemektedir. 
Bu sanat dallarını ivedilikle yurt sathına yaymak ge-
rekmelctedir. 

Tiyatroya gelince: 

Devlet tiyatrolarının görevi, yasasında belirtildiği 
gibi kalkınmamızın kültürel gelişmesine katkıda bu
lunmak, dilimizi güzelleştirmek, şive birliğini sağla
mak, yerli yazarların yetişmesini özendirmek, ulusal 
oyun dağarcığımızı zenginleştirmek ve dünya tiyatro 
dağarcığının en iyi örneklerini halkımıza tanıtmaktır. 
Özgür insan, iyi eğitilmiş insandır. Kültür ve sanat 
özgürlüğü, bu nedenle, demokrasinin temel ilkelerin
den biridir. Bu anlayış doğrultusunda, görüşlerimiz 
şu şekilde özetlenebilir: 

Amaç, bütün Türkiye'de daha geniş alanlarda da
ha büyük yığınlara tiyatro faaliyetini ulaştırmak ol
malıdır. Ne yazık ki, 36 yıllık bir uğraştan sonra bile, 
hâlâ bu amacın çok uzağındayız. Birçok büyük yer
leşim merkezleri dahil, tiyatro olgusundan habersiz
ken, Bölge Tiyatroları Yasasının henüz çıkmamış ol
ması üzüntü vericidir. Büyük kültür merkezlerinde 

21 12 . 1985 O : 1 

bile, çağdaş donanımlı, teknik olanakları bulunan sa
lonlar yoktur. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
içinde, bir gençlik ve çocuk tiyatrosu biriminin kuru
larak, bu alanda yapılan çalışmaların kültüre katkıda 
bulunması ve gençlerimizin bilgili ve bilinçli tiyatro 
izleyicisi olma yolunda eğitilmesi çok yerinde olmuş
tur. 

Ulusal kültürümüze destek olan özel tiyatro ku
ruluşlarının devletçe desteklenmesi ve özendirilmesi de 
yararlı sonuçlar verecektir. Bugünkü koşullarda, özel 
tiyatrolara yapılan yardım sembolik bir düzeyde kal
maktadır. Sürekli kadrosu olan bir özel topluluğun, 
yıllık bütçesinin ondabirini bile karşılamayan bir 
ödeme yardım sayılamaz. Dolayısıyla bu bölüme ko
nan ödeneğin, üçtebiri oranında artırılması, özel ti
yatroları biraz olsun rahatlatacaktır. 

Ayrıca, sanat ve kültür etkenliklerinden vergi alın
maması, ya da verginin düşük oranda uygulanması da 
başka bir destekleme yolu olabilir. Devlet, bir yan
dan kamu hizmeti saydığı için tiyatroya ödenek ayırıp 
tiyatro kurarken, öte yandan aynı işi gören özel tiyat
ro topluluğu eğlence gelirleri, ya da başka ticarî ka
zançlar gibi vergilendirilirse, çifte ölçü kullanıyor de
rnektir. Devletin, sanatçıyı iş adamı gibi görmemesi, 
ona özel olanaklar sağlaması gerekmektedir. 

Şu anda yürürlükte olan Devlet Tiyatroları Ya
sası, sanat olgusuna uymayan hükümler taşımakta
dır. Örneğin, bir sanatçıyı herhangi bir kamu görev
lisi gibi görerek, emeklilik yaş sınırı getirilmesi, 
gün geçtikçe gelişen yeteneğinin ve oluşan birikiminin 
belli bir sınırda kalmasına neden olmakta, böylece sa
natçı toplumdan uzaklaştırılmaktadır. Bu, hiçbir ülke
de görülmeyen bir olaydır. 

Çağdaş tiyatroyu yaratacağına şimdilik inandığı
mız Devlet Tiyatrolar Yasasının, bir an önce çıkarıl
masını arzu etmekteyiz. Ancak yasa tasarısının akıbe
tini, ne sayın bakan, ne de imzalayan sayın üyeler 
bilmemektedir. 

Sayın üyeler, bu arada bir anımı anlatmak isti
yorum. Geçen yıl bu zamanlar, bütçe görüşmeleri sı
rasında, sayın bakan, bütçe dolayısıyla teşekkür ede
rek, milletvekillerini, Sayın Cumhurbaşkanının onu
runa Büyük Tiyatroda verilecek olan bir oyunu iz
lemeye davet etmişti. Davetiyede, koyu renk elbise 
giyilmesi öngörülüyordu. Tek açık renk elbiseli olan 
sayın bakan, oyun sırasında, o sırada partimiz tara
fından memur maaşlarının artırılması için verilen kat
sayı önergesini engellemek ve Meclisteki çoğunluğu 
kendi lehlerine sağlamak için, oyun esnasında, Ana-
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vatanlı milletvekillerini teker teker ismen çağırarak, I 
oyunun durumunu bozmuştu. Böylelikle sayın baka- I 
nın, hem sanatçılara gösterdiği saygının, hem de o I 
sanatçıları gelirlerinden dolayı ilgilendiren bir konuda, I 
sanatçılara verdiği değerin altını çizmek istiyorum. I 

Atatürk, sanatı olmayan ülkelerin hayat damarla- I 
rmın kopmuş olduğunu söylemektedir. Ülke sanatına I 
büyük katkısı olan devlet konservatuvarlarının YÖK* I 
ün eline geçmesiyle, her şeyi darmadağın eden YÖK, I 
bu önemli damarı da kesip atmıştır. I 

Halkın kültürel ve sanatsal gelişimi açısından bü- I 
yük önemi olan bir diğer alan da, sinemadır. Toplum- I 
sal etkinliği çok yüksek olan sinema sanatına devleti- I 
mizin yaklaşımında öteden beri bir yanlışlık vardır. I 
Devlet, sinemaya, sanat olayından çok, polis olayı gi- I 
bi bakmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Yasasının I 
6 ncı maddesinden kaynağını alan sinema sansürünün I 
kökeninde, aynı değerlendirme yatmaktadır. Sansür 
Tüzüğüne göre sinema yapıtlarının ön denetimden I 
geçtiği beş kişilik kurul, îçişleri Bakanlığı ve Emni- I 
yet Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşmaktadır. 
Bu da, sansürün polis tekelinde bulunduğunun belir- I 
tisidir. Bu durumda Türk sinemasında bütün ürün- I 
lerde, polis sansürü gölgesinin olması, yapımcı, yö
netmen ve senaristlerin de bu korkuyla çalışmalarına I 
yol açmaktadır; Böyle bir ortamda sinemamızın ge- I 
lişmemesine şaşmamak gerekir. I 

Sanat yapıtı ile suç işlenemez; inancımız budur, I 
Bir an için böyle bir durumla karşı karşıya kalsak I 
bile, buna karar verme yetkisi yargı organlarının ol
malıdır; poliste değil. Devlet, tiyatroyu kamu hiz- I 
meti sayıp, ona yardım elini uzatırken, sinemanın ka
pısına yasaklarla çıkması, temelde bir yanlıştır. En iyi 
çıkış yolu, Sinema Yasasının çıkarılması ve bu sanatı 
araç, gereç, donatım ve yapıtlar bakımından destek- I 
leyici yasal kuruluşunun oluşturulmasıdır. 

Ayrıca sinema için ödenek ayırmak, vergi indirimi 
veya bağışıklığı sağlamak da destekleme yolları ara- I 
sında düşünülmelidir. I 

Öncelikle devlet, sinemayı bir suç aracı gibi gör
mekten vazgeçmeli, etkili ve çağdaş bir kültür, an- I 
latım ve iletişim aracı olduğunu kabul etmelidir. Tabiî I 
ki, Sayın Bakanın, hareketçi düşüncede olan Sayın I 
İnanoğlu'na hazırlattığı yasa teklifiyle bu olguyu ka- I 
bul etmeyecekleri açıktır. I 

Sayın üyeler, burada Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Kurumunun çalışmalarına da değinmek istiyorum. Ku
rulalı 2,5 yıl geçtiği halde, bu kurum bir türlü ama- I 
çına ulaştırılamamıştır. Anayasanın 134 üncü mad- | 

desinde açıkça belirtilmiş olan söz konusu amacın, 
gerçekleştirilmesi için bugüne kadar herhangi bir ça
lışma ortaya konmamıştır. Bu yüksek kurum, herhal
de. Türk Dil ve Tarih Kurumlarının çalışmalarının 
durdurulması, bir sürü emekliye ya da özel amaçlı 
kişilere iş bulunması, makam arabaları ve eşyaları 
satın alınması için kurulmamıştır. Örneğin Türk Dil 
Kurumunun 2,5 yıl boyunca çıkarmış olduğu tek eser 
olan Anayasa sözlüğü, 1982 Anayasasının dilini Os-
manlılaştırma amacını güden, yasada yerleşmiş Türk
çe terim ve sözcüklerin Arapça, Farsça karşılığını ve
ren acayip bir eserdir. Bununla neyin amaçlandığı, 
sorumluları tarafından açıklanmalıdır. 

Tek faaliyet alanı konferanslarda ise, Atatürk'ün 
Türk dili devrimi ile konuşmacıların geçmişi arasındaki 
çelişkili nitelikler gözden kaçmamalıdır. Maalesef Ata
türk'ün en önemli devrimi olan dil devrimini bil
meyen kişiler vardır. Dün bu kürsüden «Atatürk'e mal 
etmök istedikleri bir de dil devrimini yutturmak ister
ler» diyerek cehalet örneği gösterilmiştir. Şayet, cehalet 
değilse, aksi, Atatük devrimlerine karşı olmaktan öte 
nedir? 

öte yandan, bu çerçeve içinde, Anayasanın 134 
üncü maddesinde güvence altına alınan Türk Dil 
Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için, Atatürk'ün va
siyetinde belirtilen malî menfaatlerin korunacağı yo
lundaki hükme de uyulmadığını gösteren belirtiler 
vardır. Bunlar, harcamalarda, kurumların binalarının 
kullanılmasında ve çalışmalarının aksatılmasında or
taya çıkmaktadır. Bu kurumda, gerçekten nelerin ya
pıldığı ilgililerce mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Sayın üyeler, bir ulusun yaşayan dilini o ulusun 
ozanları, yazarları, tiyatro sanatçıları, radyo ve televiz
yon sorumluları oluşturur. Başta yetkilileri olmak 
üzre, hiçbir kişi ya da kuruluşun, dilimizin yozlaş
ması konusunda en küçük ödün vermemeleri gerekir. 
Yeri gelmişken, TRTT'deki sözcük yasağının neyi amaç
ladığının belirtilmesinde yarar vardır. Geçen yıl ha
zırlanıp, geçersiz olması nedeniyle pek uygulama ola
nağı bulunmayan, sözcük yasaklama uygulaması, 
mantık ve çağdışı olduğu kadar, 1982 Anayasasında 
geçen kimi sözcüklerin yasaklanmasıyla da, hüküme
tin kültür politikasındaki kötü ve çelişkili bir örneği 
olmuştur. TRT, bilimde, sanatta, halkımızın eğitilip, 
sanat zevkinin geliştirilmesinde, ilerici ve çarpıcı ol
malıdır. «Ulusçuluk ve gelenekçilik» sloganı altında 
gericiliğe kendini kaptırmamalıdır. 

Kültürü yozlaştırmada ilk iş, halk müziğinin yoz-
laştırılmasıdır. Müzik bir sanattır ve bütündür. Eğer 
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Türk sanat müziği diye ayırım yaparsanız, diğer dal
larının sanat olmadığını kabul edersiniz. TRT bu amaç
la, piyasa müziğinin sistemli bir biçimde, bütün yur
da yayılmasında bir araç durumundadır. TRT her 
gün, meyhana kültürünü, sürekli, topluma empoze 
etmeye çalışmaktadır. Ciddî bir sanat ve sanatçı yak
laşımı olmadığından dolayı, yetenekleri belli, amaçları 
kişisel çıkar olan program yapımcıları, toplum bek
lentilerinden uzak belli odaklara nizmet etmektedirler. 
Bir ses sanatçısının gazinodaki yeri ve ücreti, televiz
yonda görüldüğü süreyle belirlenmektedir. Ortada bir 
TRT - gazino işbirliği vardır. Her şeyden önce taraf
sız olması gereken bu kurumun politikada, kültür ve 
sanatta takındığı tutum, kimlere, hangi doğrultuda 
hizmet ettiğini yeterince açıklamaktadır. 

TRT'yi iktidarın baskısından tümüyle kurtarmak 
için, yeni bir yasa ile Özerk bir duruma getirmek ge
rekmektedir. özerklik, TRT'nin yansızlığım koru
mak açısından da Önemlidir. Haberlerde yansız olma
nın ilk koşulu, (TRT yayınlarının parlamento içi ya 
da dışı tüm partilere açık olmasıdır. Mesleksel bir 
deyim olan haber deyiminin anlamı bugün TRT ta
rafından bilinmemektedir. 

Bugün, dilimize yerleşmiş sözcükleri yasaklayan, 
sanat değeri olan filmleri gözünü kırpmadan yakan, 
yapımdan yönetime birçok aşamada yetişmiş uzman 
kişileri sorumsuzca harcayan insanların elindeki bir 
TRT, Türk kültür, eğitim ve sanatına yarar değil 
zarar vermektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; turizm konusuna ge
lince: Bu alanda da sık sık görülen patlama bir türlü 
gerçekleşmemektedir.. Devlet Planlama Teşkilatı ve 
turizm istatistikleri bülteni verilerine göre, 1983 yı
lında turizm geliri, Yugoslavya'da 782 milyon dolar, 
Yunanistan'da ise 1 milyar 174 milyon dolar düze
yinde iken, ülkemizde aynı yıl bu r-akam 128 milyon 
dolar olmuştur. Sayın bakanın, turizmin altın yılı, 
dediği 1984 yılında ise, bakana göre 700 milyon do
lara ulaşan turizm gelirleri, resmî rakamlara göre 231 
milyon dolar düzeyinde kalmıştır. Turist sayısı açı
sından da çok gerilerde olduğumuz bir gerçektir. Ba
kanlığın yaklaşık 75 bin olarak saptadığı yatak sayısı, 
turizm patlamasına ortam hazırlayacak kapasitenin 
çok altındadır. Bu çerçevede, 1985 yılında 1 milyar 
dolar olarak tahmin edilen turizm gelirleri rakamı, 
inandırıcı olmaktan uzaktır. 

Anavatan iktidarının turizm olayına yaklaşımı, 
ülkemizin bu alanda son derece zengin olan potansiye
linden optimal düzeyde yararlanılmasını sağlamadı

ğı gibi, zaman zaman bu kaynağı kendi elleriyle ku
rutmak için de çaba harcamaktadır, örneğin, üze
rinde günlerce konuşulup tartışılmasına, çevreye ve
receği korkunç zararlar ayrıntılarıyla açıklanmasına 
karşın, hükümetin Gökova Termik Santralım kur
makta anlamsızca diretmesi, hatta santral yerinin 
20 - 25 kilometre içeri çekilmesi mümkün iken, 
Kültür ve Turizm Bakanının konuyu, enerji ihti
yacı karşısında «Hamalın boynuna kravat tak
mak» biçiminde ele alması, hükümette en yetkili 
kişilerin bite, sorunu ne denli hafife aldıklarım açıkça 
göstermektedir. Yakın gelecekte Türkiye'deki yat turiz
mi tümüyle Yunanistan'a; kayarsa, kuşkusuz bunun 
sorumluları, başta Kültür ive Turizm Bajkanr- olmak 
üzere, çevre korunması ve turizm konularına duyar
lık götameyen tüm yetkililer olacaktır.; Akkuyu 
Nükleer Santralı için yapılan yer seçimi dle, aynı 
sorumsuzluğuın bir bagka örneğidir. iktidarın bu 
tür girişimlerle, iturizm alanında; nereye varacağım 
anlamak gerçekten çok zordur. 

Bugün ülkemizde büyük çoğunluk, elde ettiği 
gelirle, yüksek turizm giderlerini karşiayabiecek 
'bir durumda değildir. Devletin, özel sosyal önlem
lerle, yığınların turizm hareketlerine kajtılma ola
nağını sağlaması gerekir. Aivrupa ülkelerinde hızla 
gelişen kitle turizmi, Türkiye'de de bir am önce 
başlamalı, turizm bir avuç azınlığın tekelinden çıka
rılarak halka yayümalıdır. 

Geçtiğimiz yılanda Turizm Bankasının memur
lar için uygulamaya başladığı tatil kredisi sistemi, 
ne yazık ki destekleyici <ve özendirici bir yapıya ka
vuşturulmadığından kaldırılmıştır. Sosyal Güvenlik 
kuruluışları ive bankalar aracılığıyla büyük <ve güçlü 
bir sosyal turizm öjıgûfiü kurulamadığı sürece, ül
kemizde kitle turizminin başlaması bir düş olmaktan-
öteye geçemez;. 

Turizm potainsıVdljinin son derece zengin olduğu 
Türkiye'de, bu potansiyelden arzu edilen ölçüde 
yararlanılmaanası, ülkeniz için önemli bir kayıptır. 
Komşu ülkeler bu alanda milyarlarca dolar kazanır
ken, ülkemizde turizıjıin karşısına nükleer ve termik 
santrallarla çıkmak, 0lsa olsa, altın yumurtlayan ta
vuğu kesmek olur. Bu tür sağlıksız girişimler, tu
rizm olayının temelinde de, ANAP iktidarının in
safsız politikasının ve işletme mantığının yattığım 
göstermektedir. Bugün hükümetin bilime, eğitime, 
kültür ve sanata bakış açısı, kamuoyunu umursa» 
maz tavrı ve her şeyin doğrusunu ben bilirim tu
tumu ile yeterince ortaya çıkmaktadır. Okuyan, ya-
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zan, konuşan, tartışan, düşünen, dolayısıyla çevresi
ne ışık saçan insanı korumak ve desteklemek, dev
letin en temel görevi olmalıdır^ Çünkü, kültür, ön
celikle huzur ve ,güvenli ortamlarda gelişip yayılır, 
• Sayın milletvekilleri, Anavatan hükümeti Turizm 
Bakanlığının delik mintanına Kültür Bakanlığını ya
madığı zaman, Türk kültürüne vurduğu darbeyi bir-
yana bırakın, Türk devrimlerini tahrip etmiş ve 
özünü kavrayamadığını ortaya koymuştur. Biz Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti olarak, çağdaş uygarlığa 
giden yolu, rakamların veya doların kişi başına dü
şen payıyla değil, ekseni ve temeli olan kültürden 
Türk halkının ve bireylerinin aldığı payla ölçmek is
tiyoruz. -Tarihî mirasımız, ulusal kültürümüzü, sa
natımızı ve çağdaş uygarlığı gösteren Türk devrim
lerinin tüm birikimlerine sırtını dönen ve cehaletin 
kefesinde, insanı dolarla tartan Anavatan iktidarı
nın tavrını, ulusumuzun yargısına bırakıyoruz. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Yüksek oranda kârlar sağlayan Turban otellerini 
satmak isteyen, kıyıların yağma edilmesine göz yu
man, tanıtma ile ilgili hiçbir faaliyet göstermeyen, 
ancak çokça turistik gezilere çıkan, sadece hareketçi 
düşünceyi her tarafa sokmak için gayret eden kad
ro; gezme ve yandaşlarına kredi verme ile ilgili sayın 
bakanın, şimdilik Devlet Tiyatro Opera ve balesini 
satmaya niyetli görünmemesi bizi mutlu etmekte, 
oevval pazarlamacının niteliklerine sahip bakan ve 
hükümeti, bu sayede, sanat ve sanatçıyı, hiç olmaz
sa şimdilik işportaya ve işportacılığa dönüştürme: 
miş olacaklardır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına saygılar su
narım. ı(SHP sıralarından alkışlar) 

BAKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
Anavatan Partisi Grubu adına. Sayın Göksel Ka-

laycıoğlu buyurun; süreniz 30 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA GÖKSEL KALAYCI-

OĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Büyük Atatürk, 1937 yılında yayınlanan 
bir konuşmasında şöyle demişti: «Büyük davamız, 
en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımızı-
yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşün
celerinde de temelli inkılap yapmış olan büyük Türk 
Milletinin, dinamik idealidir. Bu ideali, en kısa bir 
zamanda başarmak için fikir ve hareketi beraber 
yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı, 
ancak bir süreli planla ve en rasyonel tarzda ça
lışmakla mümkün olabilir. 
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Bu sebeple, okuyup yazma bilmeyen tek vatan
daş bırakmamak, memleketin büyük kalkınma sava
şının ve yeni çatısının istediği teknik elemanları ye
tiştirmek, memleket davalarının ideolojisini anlaya
cak, anlatacak nesilden nesle yaşatacak fert ve kurum
lan yaratmak; işte bu önemli umdeleri en kısa zamanda 
temin etmek, Kültür Vekâletinin üzerine aldığı bü
yük ve ağır mecburiyetlerdir.» 

Değerli milletvekilleri, burada ayrıca, 19 Aralık 
1983'te yüce Mecliste okunan hükümet programımızın 
51 inci sayfasında kültür konusunda, hükümetimi
zin anlayışı ve uygulamayı planladığı programı ha
tırlatmak isterim: 

Kültür ve sanat milletlerin gelişmesinde başta 
gelen bir değerler manzumesidir. Kültür ve sanat, 
millî değerlerin korunmasında ve gelişmesinde oldu
ğu kadar, milletlerarası ilişkilerde de yakınlaşma ve 
dayanışmanın temel unsurudur. Millî kültürümüzün 
Iher yönüyle arttırılmasına,, işlenmesine, geliştiril
mesine, benıimsetilip, yaiyıflmaisına ve tanıtılmasına, 
çalışılacaktı]?. Yurt dışıınida çalışan vatandaşlarıımı-
<zın, soydaşlarımızın ve çocuklarının milî kültürü
müzden kopmamaları Sıçan gerekli tedlbürler alınacak
tır. 

illim adamlarımızın, din alimlerimizin ve sanat
çılarımızın; maddî ve manevî değerlerimizin korun
masında ve gelişmesinde önemli hizmetler ifa ettik
lerine inanıyoruz. Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin 
haklarının korunmasına özel olarak itina gösterile
cektir. 

Milletimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli 
rolü olan edebiyat, musikî, resim, folklor, sinema ve 
tiyatronun geliştirilmesi; kültür, sanat ve eğitim po-
litakımızın ana hedefidir. Sanatçının korunması ve 
sanatçı yetiştirilmesi için, devletin gerekli desteği 
sağlamasını gerekli buluruz. 

Eski eserlerin korunmasını, yaşatılmasını, tarihî 
ve kültürel mirasımıza saygının tabiî bir ifadesi 
olarak görürüz. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisinin prog
ramı ve 1983 seçim beyannamesi ile de biz, bu prog
ramı milletimize aynen taahhüt etmiştik. Anavatan 
Partisi, yapmayacağı veya yapamayacağı hiçbir 
şeyi vatandaşa vaat etmemiştir. Nitekim, seçim be
yannamemizde vaat ettiğimiz konuların, milletimizin 
büyük ekseriyeti tarafından tasvip görmüş olduğu, 
seçim neticelerinden de anlaşılmaktadır. 
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Hükümetimiz - programında da belirttiği üzere -
iktidara gelir gelmez bu konuları, hemen ve tek tek 
uygulamaya başlamıştır. Zaman darlığından, yapılan 
ve yapılacak icraat ile değerlendirmelerimizi, yalnız 
anahatlanyla anlatmaya çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, sosyal bilimciler, sos
yal bilimlerin temel kavramının kültür olduğunu ka
bul ederler. Bugün için bazıları kültürü, herhangi 
bir cemiyetin yaşam tarzı olarak tarif edebilirlerse 
de, kültür, bir cemiyetin fertleri arasında paylaşılan 
ve yayılan, devamlı değişime uğrayan öğrenilmiş dav
ranış kalıpları ile bu davranış kalıplarının meydana 
getirdiği neticelerdir ki, bunlara tavırlar, değer ve de
ğer yargıları, bilgiler ve maddî varlıklar da dahildir. 
«Kültür» kelimesinden bir cemiyetin insanlarını değil, 
o insanların devir aldıkları, devam ettirdikleri, yaşat
tıkları ve yaşadıkları müddetçe yarattıkları, paylaştık
ları, yaydıkları maddî ve manevî değerler ile, dav
ranış kalıplarını anlıyoruz. 

Burada şunu belirtmeliyim ki, tarihte büyük me
deniyetler kurmuş olan Tüfk Milleti, çok yakın tarih
te bir kültür buhranı geçirmiştir. 12 Eylül 1980 önce
sinde geçirilen böyle bir kültür buhranı neticesinde, 
çok acı bir dönem yaşanmış, millî ve manevî kültür 
değerlerimiz, birbirimize olan geleneksel sevgi ve 
saygımız azalmış, birlik ve beraberliğimiz kaybolmuş, 
fcökü ve kafası dışarıdaki yabancı kültürlere bağlı 
birtakım mihraklar, memleketi ve milleti parçalama? 
devleti yıkma pahasına, kardeşi kardeşe düşman et
miştir. Hepimizin ders aldığı bu acı tecrübe, millî 
manevî, ahlakî kültür değerlerimiz ve bu konular 
üzerine çok daha dikkatli, daha şuurlu bir şekilde 
eğilmemiz gerektiğini ortaya koymuştur. 

Nitekim, Anavatan Partisi Hükümetinin Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, hükümet programında be
lirttiği anlayış ve felsefe doğrultusunda, millî, ma
nevî, tarihî ve kültürel değerlerimizi araştırmak, 
onlara saihİp çıkmak, değerlendirmek, geliştirmek, 
zenginleştirmek, korumak, yaşatmak, yaymak, ta
nıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün 
sağlanmasına matuf ve Türk millî kültürü ile bes
lenmiş, vatansever bir neslin yetişmesi için gösterilen 
hedeflere doğru yoğun bir çalışma içerisine girmiş
tir. Biz bu çalışmaların neticelerini yakın zamanda 
almaya başlayacağımızı ümit etmekteyiz. 

Bilindiği üzere, ekonomik kalkınma, kültürel bü-. 
tünlüğün sağlandığı yerlerde başarılı ve sürekli ol
maktadır. Türk kültürünün tarihî zenginliklerinin 
tespiti, yaşatılması ve bilhassa genç nesillere daha 

yoğun şekilde aktarılması, gerek kitap, gerek kü
tüphaneler ve gerekse kültür merkezleri hizmetleriy
le yaygınlaştırılmaktadır. 

Bu cümleden olarak, kütüphane, müze ve ben
zeri çok amaçlı birimlerden oluşan birden çok kül
türel faaliyetin, aynı zamanda ve mekânda yapılma
sına imkân veren kültür programlarının, odak nok
taları olarak düşünülen kültür merkezlerinin sayısı 
1985'te 13'e ulaşmış bulunmaktadır. 1986vda 11 adet 
kültür merkezinin hizmete girmesi planlanmıştır. Bun
lar: Kırşehir, Arapkir Şarkışla, Viranşehir, An
kara Atatürk Kültür Merkezi, Kars, Van, Hatay, Er
zincan Samsun ve Yozgat'tır. 

İnsanlığın kültür mirasını gelecek kuşaklara akta
ran, fikir ürünlerini toplumun yararına sunan kütüp
hanelerimizin sayıları 1985 yılında 763'e ve okuyucu 
sayısı 17 335 965'e ulaşmıştır. En küçük yerleşim 
yerlerine de kütüphane hizmetini ulaştıran gezici kü
tüphanelerin sayısı, 1985 yılında eklenen 2 gezici 
kütüphane ile 32'ye ulaşmış 1986 için 3 yeni gezici 
kütüphanenin de hizmete girmesi planlanmıştır. 

Kültür hizmetlerinin dağılmasında il merkezle
rinde kültür merkezi, ilçe merkezlerinde de kütüp
hane yapılmasına devam edilmiş, bu konuda kalkın
mamızda öncelikli yöreler tercih sebebi olmuştur. 
1986 yılında 65 yeni kütüphane binası programa 
alınmıştır. Bu arada 6 yayın dizisinde 1984'te 24, 
1985 yılında da Atatürk Dizisi, Kültür Eserleri Dizi
si, 1 ÖO0( Temel Eser Diztisi, Tercüme Eserler Dizi
si, Sanat Eserleri Dizisi, Çocuk Kitapları Dizisi ile 
Halk ve Gençlik Dizisi olmak üzere 7 yayın dizisin
de 63 eser yayıınllanmış, 1986 yılında da 65 eserin 
basımı planlanmıştır. 

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında basılacak 
eserlerin teliıf haklarıyla, vergi muajfiiyelt diliminin, 
müellif Mıine iyileştirilmesi yönünde önemli adım
lar atılmıştır. 

Millî folklorun halk edebiyatı ve tiyatrosu, gele
nek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, 
el sanatları, Türk mutfağı, giyim - kuşam süslenme 
ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, in
celeme Ve diğer ilmî çalışmaları yapan, yayımlayan 
ve tanıtan bakanlık, bu faaliyetlerinin yanı sıra, 
millî folklor arşivini de geliştirmektedir. Ayrıca, 
Türk folklorunun çeşitli dallarında, yaptıkları ilmî 
araştırmaları sunmak üzere, yerli ve yabancı 250 bi-
iim adamının katılması beklenilen 3 üncü Milletler
arası Türk Folklor Kongresinin, İzmir'de toplanma

d ı sağlanacaktır. 
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Tarihimizden gelen zengin kültür varlıklarını ül
kemizde yaşamış çeşitli uygarlıkların bıraktıkları ve 
bize kadar gelebilen maddî kültür mirasını toplayan, 
koruyan, sergileyerek tanıtan ve bizden sonraki ne
sillere intikalini sağlayan müzelerin, çağdaş müze
ciliğin gereklerine uygun eğitici, öğretici ülkemizi 
tanıtıcı hale getirilmesi çalışmalarını takdirle karşı
lıyor, yeni ve modern müzelerin açılması gayret
lerini destekliyoruz. Ayrıca, yurt dşına çeşitli tarih
lerde çeşitli yollarla kaçırılan tarihî eserlerin tespit 
edilmesi ve dinamik bir şekilde geri alınması çalış
malarının hızlandırılmasını diliyoruz. 

Müzelerin sayısı, (1985 yılında açılanlarla birilikte 
1271ye ulaşmıştır. Bu yıl içinde tfstaınlbul Türk- İslam 
Eserleri (Müzesinin, çocuklara küilıtfür mirasını sevdiren 
eğitici çalışmalarından ötürü Avrupa Konseyine 
bağlı Avrupa Müzesi Yarışmasında özel jüri ödülü
nü kazandığını iftiharla belirtmek isterim. 

Ecdat yadigârı ve şanlı tarihimizin canlı belge
leri niteliğinde olan saray, ıköşk, kaisr, konak, ev gibi ta
şınmaz kültür varlıklarımızın onarılması, ölü yatırım 
halinde kurtarılarak, kültür ve turizm hizmetlerin
de kullanılacak fonksiyon kazandırılması, kültürümü
zün yaşatılmasında fayda görülen değerleri canlı tut
mak açısından çok önemli bir faaliyettir. Tokat Gök 
Medrese, Kayseri Hond Hatun Medresesi, İstanbul 
İbrahim Paşa Sarayı, Bursa Yeşil Medrese, Amas
ya Hazeranlar Konağı, Yozgat Nizamoğlu Konağı, 
Türk - İslam Eserleri Müzesi, Yıldız Sarayı Tiyat
rosu buna örnek olarak gösterilebilir. 

Son zamanlarda kamuoyunda sit alanlarıyla ilgili 
gelişen olumsuz görüşler göz önüne alınarak 2981 
sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapı
lara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar 
Kanununun Bir maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanunun 6 ncı maddesi hükmü doğrultusunda otuz 
yıl içerisinde belirlenmiş 811 adet şit alanı ile 24 500 
civarındaki tescilli yapıdan özelliklerini kaybetmiş 
sit alanları ve özellikle sivil mimarlık örneklerini 
kapsayan tescilli yapıların belirlenmesi amacıyla ba
kanlıkça son iki yıl içerisinde mevcut kadro ve malî 
imkânlar dahilinde yoğun bir çalışma gerçekleşmiş 
ve gerçekleştirilmektedir. 

natı», «Gelinler Sergisi» de ülkenin tanıtımı açısın
dan Övünç verici sergiler olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, güzel sanatlar konusuna 
gelince: Sanat, insan ruhunun hissederek yaratması
dır ki, onu bilimden ayıran şeyin, ilhamın ürünü 
olmasıdır. O halde, hakikî sanat ne öğrenilir ne de 
öğretilir ve sanatta yaratıcılığın yerini başka bir şeyin 
alması söz konusu değildir. Bir düşünür, «Sanat, ru
hun madde içerisinde görünüşüdür» demiştir. Hü
kümetimiz, bir milletin geçmişini, geleceğine bağla
yan en önemli köprülerden birisinin sanat olduğu 
prensibinden ve tarih boyunca Türk topluluklarında 
ve devletlerinde görülen sanat anlayışı ve bu anlayış 
içerisinde meydana getirilen sayısız eserlerin milleti
mizin maddî ve manevî değerlerinin aynası olarak, 
muhteşem bir kültür bütünlüğü. yarattığı gerçeğin
den hareket ederek, sanata büyük önem vermekte
dir. 

r 
Millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun, geçmiş 

ve çağdaş akımları takip ederek, yurdumuzda kültü
rel faaliyetlerin yürütülmesi, yayılması, milletimizin 
bu yönde bilgi sahibi olması, kültürümüzün yurt 
içinde ve yurt dışında tanıtılması görevleri araisındaJ 
olan bakanlıkça, yurt içinde mıulhtelif grafik, fotoğ
raf, gravür, el işleri, afiş ve resim sergileri açılmış, 
yurt dışında da Türk resim sergisi, Türk sanat eser
leri sergisi, resim - heykel sergisi düzenlenmiştir. 
19>8!5 yılınida; sayıları 23'e ulaşan ıgajlerilerde 389 ser
giyi 9 trilyon 547 bin kişi izleımıişjtir. 

Türk tiyatro sanatının millî ve çağdaş doğrultu
da gelişmesini sağlamak ve toplumun tiyatro ihtiya
cını karşılamak görevini üstlenen Devlet Tiyatroları, 
1984 - 1985 sezonunda 27'si çeviri, 34'ü Türk olmak 
üzere, 61 eser sergilemiş; yerleşik 11 sahnede 2 369 ve 
67 ilimizde yapılan turnelerdeki 335 temsil ile de 800 
bin seyirciye ulaşılmıştır. 

Çağdaş dünya görüşüne ve millî kültür anlayışı
na uygun faaliyetleriyle kültür ve sanatımıza katkı
sından dolayı, bu yıl 18 özel tiyatroya 60 milyon Türk 
Lirası yardım yapılmış, 1986 yılı için bu faaliyete 100 
milyon Türk Lirası ayrılmıştır. 

Devlet Opera ve Balesi, iştigal konusu olan opera 
ve bale sanatını yurt içinde halkımıza tanıtmakta ve 
yaymakta, yurt dışında ise, ülkemizi onurla temsil 
etmektedir. 1984 - 1985 sezonunda Ankara Devlet 
Opera ve Balesince 90, İstanbul Devlet Opera ve Ba-
lesince 65, İzmir Devlet Opera ve Balesince 57 olmak 
üzere, toplam 212 yerleşik temsil sahnelenmiş, 120 
bin 648 kişi tarafından izlenmiştir. 

1985 yılı, yurt dışına sergilerin gönderildiği yoğun 
bir yıl olmuştur. Japonya'ya gönderilen «Uygarlıklar 
Ülkesi Türkiye» sergisi, Tokyo, Osaka, Fukueka şe
hirlerinde sergilenmiş, 267 bin kişi tarafından gezil-
miştir. «EXPO 85», «Osmanlı Devrinde Türk Sa-
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Türkiye'de sinema sanatının gelişmesini, tanıtıl
masını ve yayılmasını sağlamak amacıyla, 1986 yı
lında millî kültür ve turizm varlıklarımızı yurt için
de ve yurt dışında tanıtmak ve örf ve âdetlerimize 
uygun film yapımını teşvik etmek üzere, film haftaları 
düzenlenecek ve böyle faaliyetlere katılınacaktır. 

Bu yıl bakanlık bütçesine yeni bir transfer harca
ma kalemi açılarak, kültür ve sanata hizmet edecek 
vakıflara Devlet yardımı yapılabilecektir. Millî kültür 
anlayışına uygun faaliyetleri ile kültür ve sanatımıza 
katkılarından dolayı, sanatçılara bu vakıflar kanalıyla 
destek sağlanabilecektir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisinin prog
ramının 17 nci «Hizmetler» maddesinin üçüncü pa
ragrafında, «Turizm hizmetlerinin kolaylaştırılmasını 
ve geliştirilmesini sağlayacak tedbir ve teşviklerin 
alınmasını zorunlu görüyoruz» denmektedir. Belirti
len bu hedeflerimize varmak üzere, bakanlığın diğer 
bir görevi olan turizmi de, millî ekonominin verimli 
bir sektörü haline getirmek için, yurdun turizme el
verişli imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pa
zarlamak konusunda, 1985 yılı içinde yapılan çalış
malar takdirle müşahede edilmektedir. Ülkemizde, son 
yıllarda, içte ve dışta gerçekleştirilen tanıtma ve pa
zarlama faaliyetlerinin artması ve sağlanan destekler, 
turistik faaliyetlerin gelişmesini olumlu yönde etkile
miştir. Turist sayıları için kalkınma planında yılda 
yüzde 10,8'lik artış öngörülmüş iken, turist gelirlerin
deki istikrarlı gelişme ile bu oran yüzde 31'e varmış
tır. Aynı gelişme, turizm gelirlerinde daha da artarak, 
kalkınma planlarında öngörülen turizm gelirlerindeki 
artış yüzde 14,2 iken, bu oranın yüzde 80'e ulaşabi
leceği tahmin edilmektedir. Şunu iftiharla belirtmeli
yim ki, Türkiye, dünyada turizm gelirlerini artıran 
ülkeler sıralamasında birinci sırada yer almış ve husus 
OECD raporlarında da belirtilmiştir. 

1985 yılında gerek ülkemize gelen turistler, gerek
se bu turistlerin ülkemize bıraktıkları dövizlere iliş
kin, sene başında bakanlıkça yapılan tahminlerin 
gerçekleştiğini hepimiz görmekteyiz. Bu olumlu gi
dişata devam olunabilmesi için, turistik yatak kapa
sitesinin artırılması gereklidir. Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planında, plan dönemi sonu itibariyle 100 bin 
yatak kapasitesi öngörülmüş iken, girişimleri yapılan 
43 663 adet ile birlikte yatak kapasitesinin 122 531'i 
aşacağı ve muhtemelen 150 bine ulaşacağı öğrenilmiş
tir. Bizce bu çok olumlu bir gelişmedir. 
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Turizmden beklediğimiz ekonomik katkının ger
çekleşmesinde, yatırımlar ve tanıtma faaliyetlerinin 
yanında, en önemli faktörlerden birisi de bu alanda 
yetiştirilmiş insangücüdür. Turizmdeki insan unsu
runun önemini dikkate alan bakanlık, sektöre eleman 
yetiştirmek amacıyla, Ankara, Antalya ve Ürgüp'teki 
turizm eğitim merkezlerinde, turizmin değişik dalla
rında temel eğitim kursları düzenlemiştir. Turizm eği
tim merkezlerinin modernize edilerek, çağdaş otel iş
letmeciliğinin azaldığı personeli yetiştirecek düzeye 
getirilmesi 'için otel - okul sistemline geçilerek, ya
bancı dil ağırlıktı, uygulamalı eğitim yapılıması pro
jesi de devam etmektedir. Biz bütün bu konulara, 
bilhassa eğitim konusuna bakanlığın daha da eğil
mesini ve yoğun "bir şekilde çalışmalarını hızlandı-' 
rarıaik devam ettiLrmesıinl temenni etmekteyiz. Bu ko
nuda çalışmalara 'başlanıldığını da memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 1985 yılında turizm 
sektörümde yapılacak yatırımlar (için Türkiye Cum
huriyeti Turizm Bankası nezdinde, Kaynak Kulla-
nürm Destekeleme Fonu ılcurulimuş bulunmaktadır. 
Bu fondan yatırım 'kapasitesi ve yatırımlarda kulla
nılacak öz kaynak oranına göre yüzde 20'ye varan 
destekleme primi ödemeleri yapılması Bakanlar Ku
rulunca ikanariiaştımlmuşitır. 

Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıliarın ya
tırım taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılması, 
turistlik niitelkteki yatak sayısının, dolayısıyla Tür
kiye'ye olan ıturüısit akıımıman ve bunların bırakacak
tan döviz miktarınım artmasını sağlamış olacaktır. 
Hükümetimizin, turizm sektörünü teşvik ve yönlen
dirme çalışmaları kapsamında, turizm adan ve mer
kezlerimde yürütülmekte olaın altyapı çalışmalarınla 
devam edilmiş ve 'bu yörelerde öncü tesislerin hiz
mete sokulmasınla çal'ışılmıştıır. 

Konaklama, yeme - İçme ve eğlence tesliıslerim'in 
kuruluş ve işletme safhalarında tüm hizmetler titiz
likle yiirütülimektedir. Altyapısı devlet tarafından ya
pılan, organize turizm yatırım ailamlarının sayılarını 
artırma çabaları, hızla devam etmektedir. Muğla 
Kıyı Rantı Altyapı Projesi', Side Turizm Gelişim 
Projesiyle, (Köyceğiz Turizm Gelişûm Projesi çallş-
•mıaiları sürdürülmektedir. Antöaûya şehrinin, 21 (kilo
metre ıbatısıınıdian itibaren güneye doğru uzanan, yak
laşık 80 kilometrelik sahil şeridinde yer alan, Güney 
\ntalya Turizm GeHJşim Projesi 'için de altyapı te
rslerimin önemli bir kısmı tamamlanmış bulunmak-
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tadır. İnşaatı devam eden altyapılarla, bir kısım 
sosyal üstyapıların da 1987 sonuna kadar bitirileceği 
tahmrm edi'lmektediır. 

Revizyonu 1985 yılı içinde- onaylanan, çevre dü
zenli planına göre planlaman alanlarda 41 bin yatak 
Ikapasi testi şağlanab ilecektir. 

Akdeniz ülkelerinde, hızlı bir gelişme gösteren 
yat turizmini, kıyılarımıza çekmek "için, yatçıların 
istedikleri hizmet ve imkânları sağlayan, zamanları
nı mal ve hizmet alımına dönüştürecelk düzenleme 
çalışmalarına, som yıllarda büyük bir hızın •verildi
ği memnunliyetle müşahede edimlistir. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuz sayısız tabiat gü
zelliklerine, değişik liıfcliım şartlanma, yerüstü ve yer
altı maddî vaırlııklanna sahiptir. Dünya üzerimde, bu 
varlıkların hepsinin bir arada var ollduğu ülkelerin 
sayısı çok azdır, ©u varlıkları, milî ekonomlimıize en 
faydalı şekilde kullanmalk başlıca görevimizdir. Tu
rizm 'konusunda bakanlığımızın - bıiılhıaissa sahil tu
rizmi ikonusunda - aldığı müspet tedbirlere ilaveten: 
dağ ve kış turizmi, kaplıca turizmi, konferans tu
rizmi ve Sağlık ve Sosyal Vardım Baikanlığıyla ya-
pıılacalk müşterek bir çalışma ınetlicesl sağlık 'turizmi. 
mesela hastane ve kür yapma turizmime eğilerek 
yeni hamleler yapmak gerektiğine inanmaktayız. 

Mesela bugün Kenya 2 milyar dolara yaklaşan 
turizm gelirlerini, bir süper konferans merkezimi 
faaliyete soıkması yüzünden aide etmektedir. Konfe
ranslara ıkatılanlar ister istemez Kenya'da bık veya 
iki hafta daha fazla Ikalarak, ülkenin diğer görülme
ye değer turistik bölgelerini gezmekte, safarilere Ika-
tılmakıtâ, Hkııt Okyanusundaki şahinlerde tatillerimi 
geçirmektedirler.: 

Diğer taraftan, 'Almanya'da dağlık bölgelerde, 
kaplıcalarda ve ormanlarda, yazın ısağlık kürü, kı
şın ise kayak sporu yapıllmaıktadır; batta Alman Sos
yal Sigortası, hastaları ve yaşlıları bu kür merkez
lerine, her yıl belli aralııklarlıa, ıkendi hesabına sevik 
etmektedir,.) 

Şu an, mesela Türkiye'deki 'kaplıcalarımızın 
'birkaç tanesinin dışımda, diğerlerinin pek iptidaî 
şartlarda faaliyet gösterdiklerimi hepimiz bilmekıte-
yiz. 'Sayım baıtoaınhğım, bu imkânlarımızın değerlen
dirilmesi istikametinde yapacağı her çalışmayı takdir
le karşılarız., 

Muhterem arkadaşlarımı, ülkemizi güvenlti bir or-
'tam içerisinde kalkındırabilmenin en 'büyülk ihtiyacı, 
milletimiz fertllertiniin birlik ve beraberlliık içerisinde 
hulunmasıdır. İnsanlarımızı düşünce ve uygulamad: 
hkleştireoek yol, millî kültürümüzün mevcudiyeti ve 

ıkorunmasındam geçer. Bu yolu çizmek ise bakanlığın 
anagörevlerlinden birisidir. Bakanlıkça izlenen kül
tür politikasının amacı, yüzyıllara varan tarih'imli-
zin, bugün bize (bıraktığı derin ve eski zengin ıkültü-
rümüzün araşltırılıp değerlendirilmesi, bugünkü ve ge
lecek nesle aktarılması, ıkorunması ve çağdaşlaşma 
yönünde 'gellliştiri'lmesiıdir-

Kültürülmüzün, yurdun her yerindeki iinsanıtmıza 
ulaştırılması ıkaçınılmazdır. öte yandan, bugün bi
ze inikas kalmış olan kültürel 'varlıkların nerede olur
sa olsun korunması, aynı derecede zorunludur. Bu 
gerçekler bakanlığın yurt sathında, bütününde faali
yet 'gösterme meoburiyetlimii getirmektedir. Diğer yön
den, bakanılılk, ülkenin ısalhip olduğu sınırsız turizm 
imkânlarımı, millî ekonomimize en yararlı şekille ge
tirmeyi amaçlamalıdır. 

1985 yılının, Ikültür ve turizm alanımda, bakanlık 
açısından, bazı konularda başarılı sonuçlara ulaştı
ğını, 'bazı konularda lise başarılı sonuçlara gidecek 
hamlelere geçt'jğimii ve ıbu çalışma hızının gelecek 
yıl daha da artacağı inancımı belkitmek isterıim. 

Muhterem millletlvelki'1'lleri, burada ibretllle müşa
hede etliğim bir husus, sadece Kültür ve Turizm 
Bakanlığı bütçesinde değil, tüm bütçemiz ve iktida
rımızın. çalışması hakkında muhalefetteki arkadaş
larımın çizdiği karanlık ve ümitsiz tablolardır ki, 
ben ıbütçemiz'in müzakeresinin nihayete ermeye baş
ladığı su .günlerde bu husus üzerimde - durmak iste
rim. 

Hükümeltiimizlin programındaki hedeflerine var
mak üzere 'aldığı, ferdî hürriyetlere dayanan, mem
leket ve millete faydalı, çağdaş, dinıamik, ek'onomlik, 
sosyal ve siyasal bütün tedbirleri hemen, daima ıkötü 
göstermenin bu memlekete uzun vadede ne fayda 
sağlayacağını anlamakta güçlük çekmekteyim. Millî 
mücadele yıllarımda, tanımmış bir yazarımız olan 
Yakup Kadri Karaosmamoğlu'nun, 12 Ocalk 19'20'de, 
yani bumdan 66 yıl evvel intişar eden «Kötümserlik
te Bir Fayda Var mıdır?» başilııfck ve ibret verici ya
zısından 'bazı pasajları burada okumadan geçemeye
ceğim. ©akınız yazar ne diyor: 

«•Bugünkü günde, kendiılerine biraz (iyimserlik tav
siye edilen Ikümseler diyorlar ki, niasıl iyimser ola
lım, ahValıim şu fecaatine 'bakım; bık meımllteket kii 
sallanıyor, her gün bir parçası başımız üstüne yıkılı
yor, her tarafımız yara bere içimdedir, karnımız aç
tır, sırtımız çıplaktır, yarın ne olacağımız belli de-
;Jld!k.» 
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Yazar devam ediyor: «Zannetmeyiniz ki bu yal
nız bugüne ait bir teranedir: Biz, 'doğduğumuz gün
den beri, babalarımızdan); babailarnmız, doğdukları 
ıgünden beri ıfcenfd!i; babalarından 'hep bunu dinlemiş
leridir. Yıllardan beri, ne görsek batmaık belirtisi
dir; ne tiştitsek ölüm haberidir.» 

Aynı yazının düğer bir pasajında yazar şöyle de
vam ötmeıktedki: «Esasen, dikkat edecek olursanız, 
bizde, hele son zamanlarda, iyimser (görünmek, âde
ta bir kabalık ve bk bayağılık teilâklkti edilmeye, fii-
(kir, soy yüksekliği, 'kötümserlikte aranmaya başlan-
ûı. iSomürtlfaan mısınız, mutlaka doğruyu görüyor ve 
Idoğruyu söylüyorsunuz; ümitsiz ve hiddeti misıin'iz, 
muıtilialka en akılla adam siizsinıiz. Hele iıkidebir «Adam 
sende, bu millet kurtulamaz, bu millet 'bitti» demek 
cesaretM gösterdiniz mi, artık sizden büyük, sizden 
kahraman ıkişl düşünülemez.» 

Aynı yazar 13 Aralık 19*201 tarihinde yayınlanan, 
«İyimser Olmanın Faydası» adılı yazısında ise şöyle 
demektedir1: «!Dün, kötüansedikten bir hastalık hali 
olanak batosetımliştim. Gerçekıten, ıfcaHpllenimizi gitgide 
kesif bir karandık gibi kaplayan bu dehşetlli illetten 
kurtulmanın çaresine balkmalıyız ve hiç değilse, yeni 
yetişen nesle, muhtaç olduğu gönül ferahlığını ver
meye çalışmalıyız. Zina, bu ferahtan yoksun nesil
ler, hiçbir şey yapmaya kadir olamazlar. Bütün ıkı-
'sırîîar mahzundur ve ıbütün mahzunH'ar ıkısırdır. Buna 
mukabil, em büyük lişaldamları, en azimli, en iradeli 
kimseler, mutlaka, yüreği geniş, gözü pek ve ümıidi 
sonsuz olanlardır. Bazı kimseler, böyll'e bir canlılı
ğın, taşma halindeki sular gibi önüne ne rastgelirse 
devlirerek, yılkaralk, sürükleyerek aktığını görüp, yı
kıcı ve kaotifc bir hadise ikârşısında bulunıdulklarını 
zannederler, Gerçekten, gürbüz ve şevkli mizaçlar 
bkıaz kırıcı ve dökücüdürler. Bunun içindir ki, her 
şeyden önoe kendi rahatını seven, özü kıt nebatlar 
gibi ancaık durgun bir aydınlıkta bilten^ sinirleri za
yıf olduğu için 'gürültüden korkan bazı cılız mlizaç-
ılar, cesareti bir delillik, hareiketi bir temkinsizlik ve 
linadı bk cehalet tedâkkii ederler. Halbuki, ne olur
sa olsun ooşlkun akan seli, durgun suya binlerce defa 
tercih edıenferdenliz. Zira, onda hayat, sıhhat; bun
da, taaflün, sıtma ve ölüm vardar.» 

Değerli milletvekilleri, Kültür ye Turizm Bakan
lığı bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, sizlerti şahsım ve Anavatan 
ıPartûsd Grubu adına saygı ile sdaımlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalaycı-
oğlu. 

Şahıslan adına söz alan sayın milletvekillerine 
geçfiyoruz. 

Lehinde olmak üzere Sayın Hakkı Artukarslan?.. 
Yoklar. 

Sayın Mehmet özdemir? Buradalar. 
Sayın özdemir, Sayın İsmail Saruhan arkadaşı

mızın yerine konuşacaklardır efendim. 

Buyurun Sayın özdemir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Sayın özdemir, konuşma süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Kültür 
ve Turizm Bakanlığı bütçesi hakkında, zamana riayet 
etmek gayretiyle yapacağım konuşma vesilesiyle yüce 
Meclise en derin saygılarımı sunarım. Ben, başarılı 
olduğu için, turizmden ziyade kültür konusuna deği
neceğim. 

Sayın milletvekilleri, kültür, bilgiyi, inancı, sana
tı, ahlakı, hukuku, örf ve âdeti ve insanın toplumun 
bir üyesi olması dolayısıyla kazandığı diğer bütün 
davranış, kabiliyet ve alışkanlıkları kapsayan karma
şık bir bütündür. Kültürün kazanılması, yaşatılması 
ve sosyal miras olarak nakledilmesi, biyolojik olmak
tan çok, sosyal bir süreç içinde eğitim ve öğretim ile 
gerçekleşmektedir. Milletlerin kültürünün, eğitim ça
ğındaki genç nesillere aktarılması, kültürün millîliği
ni koruduğu gibi, toplumun sürekliliğini de sağla
maktadır. İnsanlık tarihi, gelişme ve değişmenin yanı 
sıra, muhafazakâr bir karaktere de sahiptir. Nesille
rin, toplumda hazır ve yaratılmış olarak bulduğu ve 
kaynağını bozmadan zenginleştirmek durumunda ol
duğu kültür, ona gerekli katkılar yapılarak geliştirilir. 
Kültürün kazandırılmasında ve naklinde faydalanılan 
eğitimin gayesi de, fertleri duyarlı hale getirmek, fert
leri yaratıcı kılmak ve toplum üyeliğine hazır hale 
sokmaktır. 

Kültür, maddi ve manevî olmak üzere ikiye ayrıl
maktadır. Manevî kültüre, sadece kültür; maddî kül
türe ise, medeniyet de denmektedir. Maddî kültür, 
teknik araç ve gereç, makine, üretim araçları ile mad
dî yapılardır. Maddî kültür, manevî kültürün dışlan
mış şeklidir. Manevî kültür ise, bir milleti diğer bir 
milletten ayırt edebilme imkânı veren örf ve âdetler, 
kolektif davranışlar, değer hükümleri, ahlak anlayışı, 
sosyal normlar ve zihniyet değişikliğidir. Bir televiz
yon vericisi, maddî bir kültür unsurudur; ama o ve-
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ricide yayınlanan programlar, manevî kültürü, millî 
kültürü yansıtabilir. 

Sayın milletvekilleri, manevî kültürlerini koruyan, 
geliştiren ve canlılığını muhafaza eden milletlerin, 
maddî kültürde de gelişme sağlamaları normaldir. 
Medenivetin ve maddî kültürün alıcısı durumunda 
olan milletlerin kültürü, yeteri derecede güçlü ve ya
ratıcı ise, yabancı maddî kültür unsurlarını bir ham
madde gibi işleyebilir. Maddî kültür beynelmilel ol
duğu için, bütün insanlığın emrindedir ve işlenebilir; 
ancak, manevî kültür, millî olduğu için, onu dışarı
dan ithal edemeyiz. Millî kültürün millîliğinin ve ba
ğımsızlığının kaybolduğu bir toplumda, medeniyet un
surlarının yeterli ve modern oluşu, fazla anlamlı de
ğildir. Kaynakları sömürülen müstemleke halkının 
manevî kültürü yok olurken, emperyalist ülkelerin 
bazı maddî imkânları, mesela yollar, köprüler, tesis
ler. modern araç ve gereçler sağlaması ne anlam iifa-
de eder? 

Kültürün önemi, millet, milliyet ve millî bağımsız
lık kavramlarıyla bir ve beraber oluşur. Kültür, me
deniyetin âdeta ruhudur. Kültür ile medeniyet arasın
daki yakın ilişki ve etkileşim, sürekli olarak devam 
eder. Medeniyet ve manevî kültürün birbirinden ayrı 
düşünülemeyeceğini ileri sürenler ise, medeniyetin 
gereği olan maddî kültür unsurlarının alınması halin
de, kültürün de ithal edilmesini savunmaktadırlar. 
Batıcı yabancılaşma içinde bulunanlar tarafından sa
vunulan bu görüş, tutarsızdır. Batı taklitçiliğinden 
öteye geçemeyen bu görüş, sömürge yönetimine ya
ranma gayreti içindeki sömürge aydınlarını hatırlat
maktadır. Millî kültürümüzü meydana getiren kültür 
unsurlarından arınarak Batı kültürü içinde erimek, 
giderek millî bağımsızlıktan da vazgeçmek anlamını 
taşır. 

Sayın milletvekilleri, barınma ve yerleşme şekille
ri, mesken anlayışı bir dereceye kadar coğrafî çevre 
şartlarından etkilenirse de, bunlara asıl şekil veren, o 
toplumun kültürüdür. Su baskını ve deprem gibi fi
zikî yapıyı mekanik olarak etkileyen ve değiştiren 
faktörler bir tarafa bırakılırsa, fizikî yapının coğrafî 
çevre şartlarından çok, sosyal ve kültürel faktörlerce 
şekillendirildiği söylenilebilir. Bir Türk evi ile, İngiliz 
veya Amerikan evi belki aynı amaç için kullanılmak
tadır; ama bunların iç bölmeleri ve mimarisinden bah
çesine ve içinde yaşanan değerlere, örf ve âdetlere ka
dar manevî kültürden kaynaklanan farklar mevcut
tur. 

| Günümüzde, beynelmilel nitelikli bir Batı mede-
I niyeti vardır. Ancak, bu beynelmilel kültür içinde bir-
I birlerinden ayırt edebilme ve fark edebilme özellikle-
I riyle, bir Fransız kültürü, bir Alman kültürü, bir In-
I »iliz kültürü varlıklarını korumaktadırlar. Eğer, Batı 
I medeniyetini temsil eden toplumlar tek bir millet ol-
I saydı, medeniyet ile kültür arasında bir fark düşünü-
I lemezdi. Bu bakımdan, medeniyet, farklı millî kültür-
I lere sahip milletlerin yaratarak, farklı kültürlerin isti-
I fadesine sundukları ortak unsurlardır. 

I Muhterem milletvekilleri, bir toplumda kültürel ya-
I ' 
I oının nasıl olması gerektiği ile sosyal yapının nasıl 
I olduğu arasında belirli bir. onanda farklılaşma görü-
I lebilir; ancak bu farklılaşma eğer büyük boyutlara 
I kaşıyorsa, o takdirde, toplumun sosyal bütünleşme 
I kanallarında bir tıkanıklık var demektir. Böyle bir 
I vapı, çeşitli sosyal hastalıkları da ortaya çıkarır. Sos-
I val hastalıklar arasında, ferdin çevresini tahribe yö

nelmesi, artan cinayetler ve boşanma oranı, dil ve aile 
I ?ibi müesseselerin tahrip olması, uyuşturucu ve alkol 
I ılışkanlığının çoğalması, nemelazımcılığm artması, da-
I vanışmanın ve beşerî ilişkilerin zayıflaması, ferdin 
I toplumda yalnızlaşması, intiharların çoğalması, maddî 
I tatmine rağmen, manevî tatminsizliklerin görülmesii, 
I kaderde, tasada ve kıvançta bir olma duygusunun za-
I vıflaması belirtilebilir. Bütün bunlar, toplumun sosyal 
I vapısını ve bu yapıyı oluşturan unsurları çözülme eği-
I amitte sokar. 
I Bilindiği gibi, sanayileşme olarak ifade edilen sü-
I recin iki yüzü vardır. Madalyonun birinci yüzü, sa-
I nayiieşmenin maddî kültür ile ilgisidir. Elle tutulabi-
I len, kolayca gözlenebilen, araç gereç, makine ve te-
I sisattan meydana gelen maddî yapı ve bir de bu mad-
I dî yapıyı ortaya çıkaran ve yaratan manevî kültür ve 
I ;nsan faktörü; daha doğrusu nasıl bir insan tipi? Sa-
I nayi, sadece mal ve hizmetlerin üretildiği bir sektör 
I değildir. Sanayileşmenin maddî kültür ile ilgili yüzü, 
I aslında manevî kültürün dışlaşmış ve müşahhaslaşmış 
I veçhesidir. 
I Sosyal ve kültürel meselelerini çözememiş, bütün-
I leşme kanalları arızalanmış bir toplumda, sanayileş-
I me ve maddî refahta en üst seviyeye tırmanma yeterli 
I değildir. Sanayileşmenin sosyal hastalıklarına çözüm 

getirememiş, kültürel bütünleşmeyi gerçekleştireme-
I miş, önceden tedbir almamış toplumların sanayileş-
I me gayretleri, olsa olsa, çözümleşmeyi kolaylaştırır. 

Gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ve sanayileşmiş 
I bölgelerinde görülen karmaşık ve dinamik yapının, 
I özellikle coğrafî ve meslekî hareketliliği artan nüfu-
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sun doğurduğu problemler, gerek devlet ve gerekse j 
özel kuruluşlarca yönetilecek olan rehberlik faaliyet
leri, yetişkinler eğitimi, boş zaman yaratıcısı ve onun 
düzenleyicisi çalışmalarla önlenebilir. 

Bilgi eksikliği ve gençlik kesiminde bulunanlara 
millî ve manevî değerlerin ve ülkülerin verilememesi 
veya yeterince somut bir şekilde bunların kazandırıla-
maması, onlann millî kültürü taşıyıcı bjr niteliğe bü-
ründürülememesi, sosyal meseleleri büyütebilir. 

Dünyanın etkin kitle haberleşme ağıyla küçüldü
ğünü de göz önünde tutarsak, gençliği millî kültürden 
ve toplumdan uzaklaştırıcı ve yabamcılaştırıcı alıştır
ma ve telkinlerle ülkeler içlerinden tahrip edilebilir bir 
hale gelebilir, özellikle, soğuk savaşta ideolojilerin 
millî menfaatlerin elde edilmesinde araç olarak kulla
nıldığı günümüzde, gelişmekte olan ülkeler, bu emel
leri caydırıcı sosyal ve kültürel tedbirlere öncelik ver
mek durumundadırlar. Aksi halde, gençliğini iyi eği-
tememiş ve millî ve manevî değerleriyle donatamamış 
olan ülkelerin, geleceğe ümitle bakmaları mümkün 
değildir. 

y 

Sayın milletvekilleri, Atatürk'ün, «Türkiye Cum
huriyetimin temeli kültürdür. Biz doğrudan doğruya 
milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz; cumhuriyeti
mizin dayandığı Türk topluluğudur. Bu topluluğun ef
radı me kadar Türk kültürüyle meşgul olursa, o top
luluğa dayanan cumhuriyet de kuvvetli olur» şeklin
deki söz ve direktifleri, Türk kültürünün millî birli
ğimizi pekiştirmede ve sosyal bütünleşmemizi anlamlı 
kılmada ne derece önem taşıdığını ortaya koymakta
dır. 

Millî kültürde, öze dönmek, kültürde yabancılaş
maya karşı hassas olmak demek, başka kültürlere ka
palı olmak anlamını da taşımaz. Geçmişe yönelmek, 
ileriye daha güçlü ve anlamlı atılmak için kendini ta
nımak ve kendini bilmektir. Tarihin çarkını geriye 
tekrar çevirmek tabiî ki, mümkün değildir; ama, dö
nen çarkın neler getirip götürdüğünü fark etmemek 
veya kaygısız, ilgisiz durmak da, geleceği yabancı ipo
tek altına sokabilir. 

Sayın milletvekilleri, kültürde gelişmeyi sağlamak 
amacıyla, Kültür Bakanlığımıza acizane tavsiyelerim 
olacaktır. Eğitim yoluyla, genç nesillere fertçi ve fay
dacı değer hükümlerinden ziyade, başarı arzusu aşı
layan, dayanışmacı ve uzlaşmacı değer hükümleri ka
zandırılmalı, sosyal yapı araştırmaları yoluyla belirle- I 
nen gerçeklere uygun bir kültür politikası uygulanmalı 
ve bu politika millî güvenlik politikamızla bütünleşe-
bilmelidir. I 
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Kültür ve sanat faaliyetlerinde, topluma birleştiri
ci ve kaynaştırıcı mesajların iletilmesi yolunda TRT 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı daha has
sas kılınmalıdır. Türk tarihine bakış açısı, onun par
çalanmaz bir bütün olduğu şeklinde kabul edilmeli ve 
kültür mirasımızı reddedici davranış ve uygulamalar
dan kaçınılarak, asgarî müştereklerde birlik halinin 
toplumda yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

Dış ülkelerin kültürleriyle olan temas sonucu örf, 
adet ve geleneklerimiz arasında yer almayan normla
rın, bir süzgeçten geçirilmeden kabulü önlenmeli; 
hangi değişmenin çözülmeyi doğuracağı ve hangisi
nin ise toplumu daha çok bütünleştireceği konusu ti
tizlikle ele alınmalıdır. 

Bütçemizin, milletimiz ve devletimiz için ̂ hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, yüce, Meclise en derin saygıla
rımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özdemir. 
Sayın bakan söz istemiştir. 
Sayın Bakan, buyurun, efendim. 
HÜSEYİN ALDEMİR (İzmir) — Sayın Baş

kan, aleyhte ve üzerinde konuşacak milletvekillerine 
sıra gelmeyecek. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Buyur
sunlar, konuşsunlar efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sırayla... 
Sayın bakan söz istediğinde her zaman konuşa

bilir, tercih hakkına haizdir. 
Buyurun, Sayın Bakan. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
Sayın Bakanım, süreniz 30 dakika efendim, hatır

latıyorum. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kanım, çok değerli milletvekilleri; Başkanımızın bu 
izahatı üzerine müsaade ederseniz durmak istiyo
rum. Biraz evvel SHP'li milletvekili arkadaşım, Kül
tür ve Turizm Bakanlığına genel bütçe içerisinde 
ayrılan paydan bahsederken, - cevabını birazdan ve
receğim - bu payın azlığına işaretle, iktidarımızın 
özellikle kültüre verdiği önemi belirtmeye çalıştı. 

Ben de bize ayrılan 30 dakikadan bahsetmek is
tiyorum. Bütün bakanlıklar içerisinde yalnız Kül
tür ve Turizm Bakanlığı 30 dakika ile Danışma 
Kurulumuz tarafından kısıtlanmış bulunuyor; asıl 
Danışma Kuruluna sormak lazım, kültüre verdiğiniz 
ehemmiyet bumu diye? (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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TEVFİK BİLAL (Hatay) — Uzatalım Sayın Ba
kan. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Başkanlık 
Divanında ANAP ekseriyette. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bir izahat vermek 
isterim, işaret buyurduğunuz kısımla ilgili, bir bakan
lığın daha süresini Danışma Kurulu 30 dakika ola
rak tespit etmiş; ta'biî, heyeti âliyeden de kabul edi
lerek geçmişti; tasrih etmiş olayım. 

Buyurun efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi 
müsaade ederseniz, bu çok kıymetli 30 dakikayı, ev
vela arkadaşlarımın konuşmalarını ele almak suretiy
le kullanayım ki, hiç değilse onlara cevap vermemiş 
olma durumuna düşmeyeyim; vaktim kalırsa yapa
bildiklerimizi ifadeye çalışırım. 

MDP sözcüsü arkadaşımız, genelde ve özellikle 
turizm hakkındaki faaliyetlerimizden dolayı bize 
mültefit davrandılar, bizi teşvik ettiler; teşekkür ede
rim. Zannediyorum ki toplumda vazifeli olan herkes 
için durum aynıdır, işte arada bir böyle sırt okşa
nır, «aferim» denirse, bu işin tek mükâfatı budur; 
sağolun efendim. (ANAP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Biz, bütçenin 
bir ay süre ile görüşülmesinden yanayız. Sayın ba
kan, bu, sizin grubunuzun görüşünün sonucudur. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim, size 
cevap verecek durumda değil. Sayın milletvekili, lüt
fen Sayın Bakanın konuşmasını kesmeyelim. 

Buyurun sayın bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
sayın MDP sözcüsünün işaret ettiği ve turizmle il
gili bir sözü ile hemfikir değiliz. Demin ifade et
tiğim gibi, turizmdeki başarımızı, âdeta bizi şımar
tan bir şekilde ele aldıktan sonra, dediler ki, bu iş 
şans işi. Tabiî, şanssız olsak, dediğiniz gibi doğru 
da, normal şartlarda başarıyı - kimin olursa olsun, 
onu da ifade edeceğim, hepsini üzerimize almıyo
ruz - şansla ifade etmek, ilk defa geçenlerde bir 
basın mensubu arkadaşımız tarafından ele alındı, 
ikinci defa da sizin tarafınızdan ele alındı. Kabul 
edelim ki öyledir ve diyelim ki Allah şansımızı ya
ver götürmeye devam etsin. 

Gayet tabiî, turizmde esas hamle 2634 sayılı Tu
rizmi Teşvik Kanununu çıkartanlarca başlatılmıştır. 
Ondan evvel hiçbir şey yok mudur? Bir cümle ile 

cevap vereyim, o günün koşulları içerisinde, o gü
nün imkânları içerisinde, arkadaşlarımız o kadar 
yapabilmişlerdir. Yalnız bizim devir aldığımız za
manki duruma bakarsanız, özellikle uluslararası 
planda, turizmin Türkiye'de mevcut olduğunu söyle
yebilmek pek mümkün değildir. Sadece burada değil, 
geçen sene yine bu kürsüde ve muhtelif beyanlarım
da hep teşekkürle karşılık vermişimdir; ama esas 
hamle, Turizmi Teşvik Kanunu ile başlamıştır. 

1983 yılı sonunda biz devir aldığımız zaman 65 
bin turistik yatağımız, Türkiye'yi ziyaret etmiş olan 
1 milyon 617 bin turistimiz ve 411 milyon dolar 
da turizm gelirimiz vardı. Bu sayıyı bir daha tekrar 
etmeyeceğim, bir kere söyleyeyim; biz 411 milyon 
doları; 1983'te teslim aldığımız 411 milyon dolar 
turizm gelirini, 1984 yılı sonunda, evvelkilerin gay
retine gayretlerimizi ilave ederek, katladık. Katla
ma olayı ilk defa oluyor. Nasıl bir şanstır bilmiyo
rum, 840 milyon dolara getirdik. 1985 yılı sonunda 
da - SHP'li arkadaşımız inanmıyor; ama birazdan 
inandıracağım - 1,5 milyar dolara getirdik. (ANAP 
sıralarından alkışlar) OECD raporlarına göre; bizim 
ifademize göre değil, bir büyük gazetemizin manşet 
halinde verdiği şekilde, turizm gelirlerini artırma hızı 
bakımından dünyada birinci olduk. Bu rakamsal 
ifadedir; tefsiri yoktur, ispatı da kolaydır. 

Keza, 1 milyon 605 bin olan turist sayısını, 1984 
yılı «onunda 2 milyon 117 bine çıkardık. Bu sene 
sonunda da; yılbaşına az zaman var ama, bizim eli
mize son üç aylık rakamlar daha geçmemiştir, yap
tığımız projeksiyona göre, aşağı yukarı 2,8 milyon 
turistin 1985 yılında bizi ziyaret etmiş olduğu kati
dir. Tabiî Emniyet Genel Müdürlüğünün pasaport
larına kaşe vurduğu insanların bu memlekette pa
rasız yaşamadıkları nazarı itibara alınırsa, özellikle 
SHP sözcüsü arkadaşımızın çok minimize ederek 
ifade ettiği rakamlarla geçinebilmeleri mümkün 
değildir; bir. İkincisi, şu bankalarımızda gezen - do
laşan, 3 milyar dolan aşan paranın, yağmur yağ
mak suretiyle mi bankalara geldiğini sormak gere
kir? 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Turistler 
mi getirdi sayın bakan? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — ifade 
edeceğim efendim, oraya geleceğim. 

MDP milletvekili arkadaşımız, konuşmalarında 
hiç değilse, «Şansı yaver gitti, Şekeri, yağı, unu ve-
sairesi vardı; ama helva yapma becerisini gösterdi» 
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diyerek, bizi helvacıya benzetmesine rağmen, yaptı
ğı iltifata teşekkür ederim. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Atasözü, sa
yın bakan... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Tabiî, 
tabiî; teşekkür ediyorum, alınmıyorum, bilakis mem
nun oluyorum. Keşke Sayın Altay gibi, herkes, ya
pılan, beğenilen meseleleri, muhalefet sözcüsü olup 
olmadığına bakmaksızın, burada bu şekilde dile ge
tirse. Dilediğimiz budur. 

Ta'biî, o arada, Antalya milletvekili olması ha
sebiyle, konuşmasında bize serzenişte bulundu. An
layabildiğim kadarıyla, mesela Antalya'da Kaleiçi 
mevkiinde istimlaklerin yapılması ve istimlaklerden 
sonra. oralara fonksiyon kazandırılmasında, tahsis
lerde özellikle Antalyalıların göz önünde tutulma
dığından bahsetti. 

Antalya Kaleiçi mevkiinde yapılan çalışmalar, 
bu sene, Beynelmilel Turizm Yazarları Derneğince 
ödüle layık görülen başarılı bir faaliyettir. Hakika
ten burası Batı ülkelerindeki emsalleriyle rahatça boy 
ölçüşebilecek kalitede güzel bir yurt köşesi oldu. 
Kendisi de ifade ettiler; istimlaklerin ucuza yapıl
mış olup olmaması meselesi, bizden evvelki yönetime 
aittir. Tabiî, bu istimlakler de, Antalya Defterdar
lığının başkanlığında kurulan bir komisyon tarafın
dan yapılır. Nasıl yapılmıştır, eksik mi yapılmıştır, 
bilemiyorum; ama herhalde usulüne uygun yapıl
mıştır. 

Tabiî, tahsis meselesinde kanunlarımız sarih. İhale 
kanunumuzda Antalyalı, Ankaralı olmak gibi husus
lar derpiş edilmemiştir; ihaleler herkese açıktır, artı
ran alıyor. Artırma yoluyla verilmiştir ve Antalyalı
lara bir öncelik, bir ayrıcalık tanınmamıştır. Tanınma
lı mı, tanınmamalı mı? Bu, hukukî bir problem; ama 
usulüne uygun yapılmış. 

Yalnız şunu söyleyeyim Sayın Altay: Demin ifade 
ettim, 411 milyon dolar, 840 milyon dolar, 1,5 milyar 
dolar... Bu paralar nereye geliyor? Bu paralar, turiz
min yoğunlaştığı yörelere geliyor. Bu yörelerin başında 
da Antalya geliyor. Eğer vergilerini verdilerse, ki, ver
diklerinden hiç şüphem yoktur, bu paranın büyük kıs
mı Antalya'ya giriyor. «Onlara helal olsun» derken, 
bu kadarı kâfi; memleketin başka yöreleri de var, 
bir de tahsiste ayrıcalık tanımayalım derim. 

Altyapı ihtiyaçlarının çabuklaştırılması yolunda 
1986 programımıza da, adeta sizin bu uyarınızı ha
ber almışcasına yer verildi; hızlandırılıyor. 

Bir de, güzel bir noktaya temas ettiniz; Güney ve 
Güneydoğuda yaşayanlar için sosyal turizmde bir ön
celik tanınması... Biz zaten bunu yapmış bulunuyo
ruz. Bu bizim ilk defa uyguladığımız, bizim iktidarı
mızın ilk defa ortaya getirdiği çok güzel bir olgu, bir 
olay. Geçen seneki bütçemizden 800 milyon lira, bu 
seneki bütçemizden 1 milyar lira sosyal turizme ayrıl
mıştır. Yine Antalya'nın Bellek mıntıkasında geçen 
sene, 500 oba içerisinde üçer, dörder kişinin barına
bileceğim hesap ederseniz, takriben 1 500 ila 2 bin kişi 
bir seferinde, 10 tatil devresini nazarı itibara alırsa
nız, demek oluyor ki, 20 bin civarında vatandaşımız 
sosyal turizmden istifade etmiştir. Biz buradan isti
fade edecek olan kimseler için, özellikle evvela Doğu 
ve Güneydoğu illerindeki valiliklerimize yazarak; bu
ralardan istifade edecek sabit gelirli, dar gelirli, başta 
memurlarımız, ücretlilerimiz olmak üzere kimler var
sa, bunları toplayın, birer otobüslük üniteler halinde 
- hani evden eve nakliyat gibi - bunları alın, o iller
den, getirin Bellek'e, 15 gün tatil yapsınlar, dedik. 
Geçen sene kişi başına tesislerden istifade için ücret 
olarak günlük 700 lira öngördük; şöyle böyle 3 kişilik 
bir aile 15 gün takriben, yol parası dahil (çünkü oto
büs kamptan pahalı) 50 bin liraya mal oluyor. Bunu 
da, yine SHP sözcüsü arkadaşımızın, tekrar uygulan
masını istediği tatil kredilerini bu sefer buna uygu
layarak; bankamızla konuştuk, cüzî bir faizle (faizsiz 
olmaz; o zaman herkes taksite bindirir diye) bir se
nede ödeme imkânına kavuşturmaya gayret ediyo
ruz. Geçen sene 500 obaya ilaveten, bu sene kısmet 
olursa 500 oba daha koyacağız, ki, bin oba ve 40 bin 
kişinin tatilini amaçlıyoruz. Yalnız geçen sene şöyle 
bir vaziyetle karşılaştık, onu da söyleyeyim; Doğu ve 
Güneydoğu illerimize yaptığımız müracaattan pek ses 
gelmedi. Bunlar çoğunlukla sıcak çermiklerde, yakın 
mesafelerde, tatillerini geçirmeye alışmış olan arka
daşlarımız. Biz bu sefer bütün illerimize yazıyoruz; 
ama önceliği yine, sizin isteğiniz istikametinde, o yö
renin insanlarına tahsis edeceğiz. 

Zannediyorum ki, dokunduğunuz noktalar bun
dan ibaret idi. 

SHP sözcüsü muhterem arkadaşımızın temas ettiği 
hususlar; Bakanlık bütçesinin çok az olduğu... 

Bu, o bakanlığın başında bulunan bakanın her za
man hoşuna giden bir sözdür. Hangi bakan için ko
nuşursanız konuşun; 1 trilyonun üstünde bütçesi olan 
bakanımıza bile bunu söyleseniz, o da memnun olur. 
Çünkü ihtiyaçlar namütenahidir. Yalmz şunu söyle
yeyim ki, biz, 1983 yılından sonra, 1985'e geçerken 
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yüzde 45,6, 1986'ya geçerken de o nispette eski büt
çelere nazaran bir artış sağlamış bulunuyoruz; ama 
konu çok derindir, çok geniştir, ne kadar verseniz * 
kullanılabilir. Arkadaşımın fikrini bir anlamda tasvip 
ediyorum. Bütün bu artırma ve bunu gerçekleştirme 
gayretlerimize rağmen şunu kabul etmiyorum: Biz, 
kültürü, turizme vitrin diye kullanmıyoruz. Geçen ay 
ispanya'da Avrupa Konseyi Kültür Bakanları Kon-
feransındaki konulardan bir tanesi de kültür ve turizm 
idi. Bir görüş, kültür eserlerinin, turizm yapılırken 
tahrip edildiği idi; gezilirken tahrip edilmesi, gezerken 
çalınması vesaire gibi. Bir görüş de; bunlara lüzum 
yok, bunları turizmden gayet ayrı bir şekilde vitrin-
leyelim, müze gezer gibi gezelim... Ben orada ifade 
ettim, burada da görüşümü ifade edeyim. 

Bütçesi rahat, zengin ülkelerde belki, sizin demek 
istediğiniz gibi, kültür eserlerini turizme hiç karış
tırmamak doğru olabilir. Müze ise müze olarak ge
zilir; ama özellikle eski eserleri -ki, çoğunun harap. 
durumda olmasından şikâyet etmekteyiz- devlet büt
çesinin onarmaya, restore etmeye kâfi olmadığı ar
tık sabit olmuştur. Eski eser diye sahibinin dahi el 
vurmasına müsaade etmeyeceksiniz, onarmak için ken
diniz bütçenizden para ayırmayacaksınız... Bence en 
doğru yol, bunlara turistik fonksiyon kazandırarak; 
ama mütehassısların rölöveleri esas alınarak; yani 
eserin orijinalliğine katiyen zarar getirmemek şartıyla 
bunlara fonksiyon kazandırmak, dolayısıyla turizmin 
hizmetine vermektir. Onun için biz, kültürü turizme 
vitrin diye kullanmıyoruz; kültürün ayağa kalkabil-
mesinin, ayakta kalabilmesinin yolunu turizmde bu
luyoruz. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Olabilece
ğine inanabiliyor musunuz? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Oluyor 
efendim, yapıyoruz; namütenahi var. Beraber gez
mekten de zevk duyarım. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (içel) — Memnun 
olurum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — ikincisi; 
ülkemizin turizmde bu derece ilerlemesi ne bizden ev
velkilerin, ne de benim saye-i gayretimle değildir; ya
ni bizim gayretimiz sayesinde değildir. Tabiî, tuz, bi
ber nevinden ona bir katkısı vardır; ama doğa bura
da güzeldir; hiçbir ülkede olmayacak kadar Türkiye' 
de doğa güzeldir; bu bir. 
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ikincisi; Turizme elverişli oluşunun en mühim 
faktörlerinden bir tanesi, turizm için buraya gelen 
adamın, dünyanın hiçbir yerinde göremediği kültür 
eserlerini gezebilme, görebilme imkânına sahip olma
sıdır. Buraya, ikisini bir arada yapmak için geliyor
lar. Side'ye gelen adam Aspendos'u gezmez mi? 
Aspendos'u gezdiği için, Side'ye gelmenin çok güzel 
bir olay olduğunu kabul etmez mi? Kültürle turizmi 
birleştirmekten niye kaçınırız? Sen Piyer'i (Saint Pierre) 
gezenler, Kolozyum'u (Colosseum) gezenler Roma'ya 
niçin giderler?.. 

Dünyanın her yerinde olay budur; bizim bu ba
kımdan da çok şanslı olduğumuz muhakkaktır. Tu
rizm Bakanı şanslı değil, Allah Türkiye'yi şanslı ya
ratmış. Kültür burada, doğa burada, tabiî, başka şey
ler de var... Sırası gelmişken onları da söyleyeyim: 
özellikle 1980'den sonra Türkiye'de sulh, sükûn ve 
huzur var. iftiharla söylüyorum, bunu bir iktidarın 
başarısı olarak ister kabul edin, ister etmeyin, bizden 
evvel; yani 1980'den itibaren başladı. Ancak, bakınız, 
dünyanın her yerinde, en medenî diye addettiğimiz, 
bilfarz Amerika'da, ingiltere'de, Fransa'da, Yunanis
tan'da, turistlerin çoğu zaman geceleri otellerinden 
dahi dışarı çıkamadıkları bir dünyada, ne geçen sene, 
ne evvelki sene, ne de ondan evvelki iki senede turist
lere müteveccih tek bir polisiye vaka olmamıştır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Turist de zaten bunu arıyor. Sulh, sükûn içeri
sinde, güneşinden, denizinden istifade edebileceği, ta
rihî eserleri görebileceği, parasını çaldırtmayacağı, ır
zına tecavüz edilmeyeceği bir memlekete gelmek is
tiyor. 

Müsaadenizle bir ilavede daha bulunmak istiyorum. 
Gidersiniz Roma'ya, ertesi sene bir daha gidersiniz, 
üçüncü sene artık Roma sizin için cazip olmaktan çık
mıştır; ama (Türkiye'ye 20 sene gelin, 20 ayrı yerde 
bulunabilirsiniz, 20 ayrı yerden ayrı zevk alabilirsiniz. 
Bunun için Türkiye'de turizm ilerlemeye başladı. Batı 
dünyası hep aynı yerlere gide gele bıktı artık ve Tür
kiye'de şartların en güzelini bulmaya başladıklarım 
da buna ilave ederseniz, bir ingiliz mecmuasının ifade 
ettiği gibi, «Moda turizm merkezi» oldu. Buna ait 
yammda mecmualar getirdim, onları sizlere göstere
ceğim, tabiî, vakit müsaade ederse. 

Şimdi, mühim addettiğim bir konuya temas et
mek istiyorum: Geçen sene de Kültür ve Turizm Ba
kanlığı bütçesi görüşülürken flaş konu bu idi; sakın-
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cali kitaplar meselesi. Bunu arkadaşımız burada dile 
getirmemiş olsaydı, ben de bu konuyu açmayacaktım. 
Çünkü bana göre bu konu, artık önemini kaybeden 
bir konu idi. Kısaca ifade edeyim: Bu kitaplardan 
iki, üç tanesini getirebildim, burada yanımda; 1978 -
1979 yılları; özlemini duyduğunuz o devre ait. Ara
da bir bu kadar sataşacağım, kusura bakmayın, ara
da bir bu kadar dokunacağım, o kadar olacak, bıraka
caksınız... 

İSMET TURHANGlL (Manisa) — Yetti artık... 
Biz sizin döneminizle mukayese ediyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Kitaplar 
o devre ait, ben ne yapayım efendim? 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — özgürlük
lere özlem duyuyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
arkadaşım açtı konuyu. Sakıncalı kitaplar o devrede 
yaşadı. Ne diyeyim şimdi? 1985'te neşredilen kitaplar 
diye başlayamam... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 1985'te 
yok... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Onu da 
söyleyeceğim; 97 + 63 kitap var. 

İSMET TURHANGlL (Manisa) — Biz sizin dö
neminizle mukayese ediyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 

Devam edin sayın bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Müsaade 
edin, müsaade edin; bu kadar da konuşamazsak, o za
man kıymeti kalmıyor ki canım... 

İSMET TURHANGlL (Manisa) — Ama, siz ta
dını kaçırıyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Neyin 
tadını kaçırdık? Daha bir şey söylemedik ki efendim. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım 
lütfen. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
1978 - 1979 yılında 65 çeşit eser var. Bu kürsüden ya
pılan tenkitler üzerine dağıtım ve satışı bakanlıkça 
durdurulmuş. Eserler ncelettirilmiş o tarihte; bahis ko
nusu 65 eserin 47 tanesinin dağıtım ve satışı serbest 
bırakılmış, 18 tanesinin dağıtım ve satışına mani olun
muş. 

Biz geldik; bu meseleyi getirdiler. Bakanlık dışın
dan, üniversiteden 7 tane hoca istedik. Bizim hiç dah-
limiz olmamıştır. 

KENAN NURİ NEHROZOGLU (Mardin) — 
İlahiyat fakültesinden... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Hayır 
efendim; ilahiyat fakültesinden bir tane dahi yok, 
hayır... (ANAP sıralarından «Olsa ne olur?» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibin sözünü kes
meyelim; karşılıklı konuşmaya başlamayalım. Görüş
melerimize, sükûnet içinde devam ediyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Ankara • 
Üniversitesine yazdık, oradan istedik. Biz, ilahiyat 
fakültesinden gelenin de başımızın üzerinde yeri ol
duğunu söylemekten çekinmeyiz. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi meselenin esasına bakın: Bunlar incelemiş
ler ve sonunda, 6 tanesinin dağıtım ve satışının mah
zurlu olduğunu, 9 tanesinin de araştırma kütüphane
lerinde bulunabileceğine karar vermişler. 

Arkadaşlarım, şu noktayı iyi ayırt edelim: Biz 
her türlü fikrin serbest olmasından yanayız; ama bu 
meselede bir türlü dile getiremediğiniz, söylemediği' 
niz; bizim geçen sene bu kürsüden yaptığımız ikazlara 
rağmen hâlâ ısrarla sakladığınız, bildirmediğiniz bir 
husus var; Bu kitaplar, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
yayınlarıdır. Bir başka deyimle, bu kitaplar, bu hü
kümetin, bu devletin, kendi bütçesinden ayırdığı pa
ra ile basıp yayınladığı ve Türk kültürüne hizmet ede
ceğine inandığı seçme kitaplardır. Yoksa, piyasada 
Ahmet'in, Mehmet'in veya şu kitabevinin, bu kitabevi-
nin bastığı kitaplar değildir. Onların zaten dağıtımı
nın, satışının yasak olup olmaması benim bakanlığımı 
ilgilendirmiyor. O, adlî mercilerin, savcıların üzerin
de duracağı bir konudur; ama bu kitaplar, Kültür ve 
Turizm Bakanlığının parasıyla basılıyor. Niçin bası
lıyor? «Türk kültürüne hizmet eden kitaplardır; aman 
ha, bunu başkası basmayabilir, yazık olur, bunu be-
hemahal basmak lazımdır» diye bu devletin bütçesin
den basılıyor. 

Şimdi bakınız, «Ne idik, ne olduk» isimli çocuk 
yayınılarıyik ilgili Ibir kitaptan size bir pasaj oku
yacağım. Bu kitap çocuklara hitap ediyoır; çocuk
lara, «Okuyun da 'bu memlekete iyi insanlar olarak ye-
t'ışl'n» diyen kitap... 

«Biraz da aile yaşamlımızdan söz ötmek 'isterim, 
Başlangıçta, hayvan sürüleri gJbti yaşadığımızı bili-
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yorsunuz artık. Doğalıdır iki, 'bu dönemde hiçibir ev
lilik 'bağı yoktu, hiçbir kaırı-koca, balba-çocuk be
lirlenmesi yoktu. Bu çok ilkel dönemimlizden, za
man içinde toplumumuz ilerleyince, kandaş aile ti
pin© gleçtilk. Kandaş ailede her kuşak kendi arasın
da karı-koca idi. Yani dedeler nıilelerle, bahalar an
nelerle, torunlar da ıbirtbinieriiyle ortaklaşa karı-koca 
Mier..» Türk çocuğuna kültürel hizmete bakın?.. 
(ANAP sıralarından «Kim yazmış» sesleri) Mehmet 
Türkltoan. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Friedrich Dünren-
maltt'tan tercüme bir kitalbı ve 'bu Mta'bın 'başında 
da, o devrin Kültür ve Turizm Bakanının tavsiye 
içlin önsözü yardır. 

«Ben, Oxford'ta öğrenim gördüm, 
Yaşamın içyüzünü öğrendim orada. 
Tüm ülküler uydurma. 
Tüm yasa denen şey hiç yoktur aslında, 
Ne varki 'bir düzen gerek 'ahırda, • 
Çünkü ahırlarını arar domuzlar. 
Ezilip güder kim ki, zayıfsa, 
Kalmaya baksın kalabilen ayakta.» 

Mühim değil... 
Bakınız, «Siyasal toplumsallaşma : 
Atatürk dönemi, devrim ilkelerinin tJoplumsallaş-

masında gösterdiği düzensizliği, meşrulaşmanın .araç
larımdan binisi olan törensel simgelerin kullanımında 
da göstermiştir. Devrim ilkelerindekıi meşrulaşmanın 
asıl yer aldığı inönü dönemtinde, törensel simgeler
deki hafif -yükseliş, bu meşrulaştırma çabası çerçeve
sinde düşünülebilir.» Atatürk devriyle Iglilıi.,. 

Sonra?.. Arlkadaşllarıımız getirmemiş; «Kuır'an De
nen Bir Küfürname» diyor, demin sizin bahsettiğin/iz 
Kandemirtn kitabının birçok yerinde... 

Kur'an'a, «Küfürname» derlerse, ben o kütalbı, 
-ibilmiyoırum, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 
'basılmasına müsaadeyi ama- toplattırırım, imkânı 
yok. (ANAP sıralarından alkışlar) Kitap orada... 

Arkadaşlarım, fikir hürriyeti başka şeydir; hiçbir 
fikrin yasaklanmasından yana değiliz. 

İSMET TURHANGIL (Manüsa) — Kim söyledi 
efendim? Söyleyen klim?.. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Okuya
yım ©fendim. Balkınız, arkadaşımız kürsüye çıkıp, 
Kandernir'den, V inci Franık'tan, sakıncalı yayınlar
dan bahsetti ve bunların hatâ neden serbest bıra-
kıılmaması konusunun tarafımdan cevaplandırıilma-
sını istedi.; îş'te cevap veriyorum; ben, siz yazdınız 

demiyorum efendim; cevap veriyorum, niçin bu 6 
k'itaJbı ben değil de, üniversitedeki 'bu 7 profesör ya-
sakllamıış, onu ifade ediyorum. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçe!) — Hayır efen
dim'; ne yapılacağını size sordum. Sizin düşüncenize 
ait olanları da Ibiz ge'iip oküyahiliriz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, 'ben, siz söylüyorsunuz, demliyorum; sizlin sor
duğumuz suali cevaplıyorum.ı 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Saptırı
yorsunuz. Siz de bakansınız, slizden önceki de 'ba
klandı. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MıÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Nasıl 
saptırıyorum?.. (SHP şuralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim müdahale et
meyin bu kadar, karşılıklı konuşmayalım efendim. 
(SHP sıralarından «saptırıyorsunuz» sesleri) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — İstirham 
ederim, saptırdığım bir şey yoktur. Bakınız, arkada
şımız buraya çıktı, dedi ki, «Bu kitaplar niye sa
kıncalı olmaya devam ©diyor?» İfade ediyorum : 
Siz yazdınız demliyorum, tasvip ediyorsunuz da, de-
miiyorum. 

İSMET TURHANGtL (Mamlisa) — Oldu o za
man, öyle söyleyin efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MıÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — İfade 
ediyorum sadece bir devrei efendim. 

İSMET TURHANÜİL (Mamlisa) — «Tasvip edi
yorsunuz» dediniz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU {Devamla) — Hayır 
efendim, hayır, 'böyle ibiır şey söylemedim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
Sayın hakanım, devam edin efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, ö'yle hir şey söyledim (ise, düzelteyim. Kati
yen, sizlin tasvip ettiğiniz anlamında bir laf sarf et
medim; ettim isie de geri alırım efendim, katüyen 
'böyle (bir şey yoktur, 

Simidi, festivaller konuşuma temas ettinfiz. 
Efendim, festivaller mevzuunda da hep söyle

dim; festivalılerin mercii biz değiliz. Sanki festival
lere 'biz izin veririz, sanlkü festivalleri 'biz denetleriz 
ve sorumlusu biziz... Katiyen böyle bir şey yoktur. 
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-Bizim •'bütçemizin, bu fealbil festivallere, şenliklere, 
gösterilere yardım imkânını sağlayan İki faslı var. 
Eğer bu kabil faaliyetlerde bir küflfcürel değer var 
ise ve olduğu nispette (biz bu fasıldan yardım ya
parız. 

Bir de, festivalleri tertip edenlerin çoğu, bele
diyeler olduğuna göre, »belediyeler bu festivallerin açı
lışında bulunmamızı isterler. Gidebiteğimizce, dave
te icabet etmek nezalketinli gösteririz. Yoksa ne fes
tival güileriyle, ne de diğerleriyle, ne izlinle, ne bun
ların içeriğiyle hiçbir alakamız yoktur efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Para ve-
ıliyorsunuz... Verdiğiniz parayı konlörol ediyor mu
sunuz?' 

BAŞKAN — Devam1 edin sayın balkan. 

KÜLTÜR "'VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU «Devamla) — Para
mızı ben şiahsen vermem efendim. Devlet idaresin
de daima, paranın nasıl sarf edileceği, hangi yönet
meliklerle, hangi usulılerle sarf edileceği belirlidir. 
Bunun <bir komitesi vardır; o komite alır, o komi
tenin birtakım kriterleri vardır, o krlitere göre pa
rayı dağıtır. Orada bir usulsüzlük varsa, onu da 
getirin konuşalım. 

özel tiyatrolara bu sene yardım 25 milyon da
ha artırılmıştır; yani 50 milyondu; bu rakam bu 
yıl 75 milyona ve isimdi de 75 milyondan da 100 
milyona getirildi. Gönül arzu eder ki, sizlin söyle
diğiniz gibi, onda bir nispetinde değil, üçte bir nis
petine kadar; yani yetecek şekilde para verilebiislin. 
Bugün için bütçemiz bu; yapabildiğimiz de bu. 

Bu münasebetle şunu söyleyeyim : Tiya'trolao-
mızda teffî eser çok azdır. Telif eserin çok az ol
ması, gerektiği kadar tiyatro eserinin bulunmaması
nın sebebli, yazarına özellikle parasal yönden fazla 
btir fayda sağlamamasınldandır. Ne kadar kötü oiür-
sa olsun, herhangi ibir kitabı merak saikasıyla satın 
alabilme .ihtimaliniz çoktur; ama bir piyes fcita'bını 
kolay kolay herkes raftan çeküp de satın almaz. 
Yani piyes kitabı 'okunan bir kitap nevi değildir; 
onun için MsMtün talihsizdir. Biz buna bir çare 
aradık ve bu sene 'bir ödüllendirme yoluna gittik. 
Tiyatro eseri yazanlar arasında iblir yarışma açaca
ğız ve birinci, ikinci, üçüncü eseri behemalhal o se
nenin, olmazsa ertesi senenin repertuarına alacağız. 
Tiyatro eseri yazanların bu şekilde, telif hakkı ola
rak, 'bir hayli faydalanabileceklerini üımlit ediyoruz. 
Ayrıca 3-5 milyon civarında parasal ödül de vere

ceğiz. "Zannediyorum ki, bu şekilde, 'telif eserlerde bir 
gayret, bir teşvik unsuru yaratmış olacağız. 

'SHP sözcüsü arkadaşıma söylüyorum; Tiyatro 
Yasa Tasarısı mevzuunda hiçbir takılan nokta yok. 
Tiyatro Yasa Tasarısı Millî Eğitimi Komisyonuna 
gelmiştir. Hatta geçen gün .arkadaşjarımızlla konuş-
tulk; bütçeden sonra, ivedilikle, bu, komisyondan 'ge
çirilerek yüce Meclise gdtirlmesini ve kanunlaşma
sını sağlayacağız. 

Hemen bunu Sinema Yasa Tasarısı takip edecek
tir; fakat, hepinizce çok muhlim bir tasarı olduğu bi
linen, Sinema ve Video Eserleri Kanunu. Tasarısı 
daha evvel iki komisyondan geçmiş ve Plan ve Büt
çe Komisyonuna gelmiştir. Bu Komisyondan da ge
çerse yüce Meclise gelecektir. Bu Kanun tasarısı, 
korsan videoculuğa son verecek ve dolayısıyla sine
maya da bir yerde hayat verecek bir kanun tasa
rısıdır. Çünkü, video kasetlerine yapıştırılan bandrol-
lar sayesinde alınacak olan para, olduğu gilbi «Sine
ma Fonu»- namı altındaki bir fona, oradan da sine
ma yapımcılarına verilecektir ki, sinemayı malî ola
rak içinde bulunduğu güç durumdan kurtarabilecek 
çok güzel bir tedbirdir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, üzüntüyle belirtti
ğiniz kısıtiı süremiz dolmaktadır, hatırlatıyorum efen
dim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, şuraya çıkıp da «Yapabildiğimiz 'bu ka
dar, takdir sizindir» deyip oturmayı zaten düşün
düm; başka bir şey yok. Vaktimin elverdiği ölçüde 
konuşacağım efendim; hay hay, 

Sanatçıların, daha doğrusu 35 yılını sahnede ge
çirmiş olan tiyatro sanatçılarının ödüiendlM'lmesi me
rasimini ilk defa biz akıl ettik; o tenkit ettiğiniz me
rasim. O sanatçılara teşekkür dahi çok görülüyordu. 
Ben o gün o merasimde açık renk elbise giydiğimi 
zannetmiyorum. Bakın... 

DURMUŞ, FİKRÎ SAĞLAR (îçel) — Hayır 
efendim, yanlış; geçen sene oyunda. 

IBAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen. 

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU '(Devamla) — Hayır. 
Dediniz ki, «Merasimde 'bulunanların üzerlerinde 
koyu renk elbise olmasına rağmen, sayın bakanın 
elbisesi açık renkteydi.» 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR '(îçeî) — Merasim
de değil efendim. Geçen sene ıbütçe 'görüşmeleri sı
rasında. İyice hatırlıyorum. 

— 5*1 — 
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'BAŞKAN — Lütifen sayın ıbakanın sözümü kesme
yelim efendim; zaten zaman kısutlı, 

Buyurun devam edin efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREIM TAŞÇIOĞLU '(Devamla) — Mühim 
olan Ibeniın elbisemin renıgi değildir, .sizin elbisenizin 
rengi de değildir. Bakın, sizin elbisemizin rengi de 
açıik, benlini elbisem koyu renıkte; bunlar mühim de
ğil. Şekle bakmayın, muhtevaya bakın; ama ben 
'bunu Plan ve Bütçe Komisyonunda da söyledim, 
bunu iiftiharla söylüyorum, kendimizi methetmek 
için söylemiyorum; hükümete ıgeldıiğimıizde sanatçı
lar içki' tavan ücreti 140 hin liraydı. Arkadaşlarımız 
geldiler; 200 'bin lira istediler. Uğraştık; 200 bin li
ra olarak tespit edildi, ©ütün sanatçı arkadaşları
mız - sakın, arkada onların müdürleri, genel müdür
leri oturuyor - ilk defa 'bir bakana, ücretlerin isten
diği ölçüde verilmesi kabul edildiği içlin 1983'ün so
nunda çiçekle teşdkküre geldiler. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Ertesi sene geldiler; 300 bin lira ücret istediler; 
(kendilerine 300 ıbiin lira ücret verildi. Yine çiçek 
geldi. Hani şu ücretler falan ıburada çolk konuşulu
yor ya; ben, sanatçılarımın istediği parayı verebi
len tek 'bakanım. '(ANAP sıralarımdan alkışlar) 

IDURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Bu sene?... 
(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu sene 
de 'bakacağız; kısmet, inişalah gelecek sene konuş-
maik mümkün olur. 

Mühim olan, elbisenin 'açık - koyu olması değil
dir elendim. • 

IDURİMUŞ IFflKR't SAĞLAR (İçel) — Mühim 
olan, oyun sırasında kalkıp çağırmaktır; oyun düze
ni bozulmaktadır. 

IBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

IMÜKERREIM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
Anayasa 'sozlüğündeki dil, TRT'nin sözcük yasa
ğı; bunlar 'benim bakanlığımla ilgli meseleler değil
dir. Anayasa diliyle ilgili bakanlığın bütçesi zanne
diyorum dün konuşuldu, TRT'yi de burada Başba
kanlık bütçesi esnasında (konuştunuz; bunları o 
zaman söylemeniz lazımdı. Yalnız, ben, Millî Eğitim 
(Bakanı aırikadasımla beraber Atatürk Kültür, Dil ve 
Tanilh Yüksek Kurumunun iki bakan üyesinden bi
riyim; orada da ifade ettik. Oradaki genel1 kanı, ge
nel düşünce ide odur; halkımızın konuştuğu dil esas
tır, dil zorlamaya gelmez^ Ben ıburada bir dil. mü

nakaşası açmak işitemiyorum, siz dokundunuz; ama 
adres yanlışlığı var, bunun konuşulacağı bütçe be
nim bakanlığımın bütçesi değil. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Dil, kül
türden ayrı mı sayın balkan? Zatı âliniz Kültür »Ba
kanısınız... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
ben kültürde ne düşündüğümü ifade ediyorum,; ama 
bunların hesabını vermek bana düşmüyor. Onu, o ko-
nularlla ilgili hakanlıklarda konuşacağız.: 

«Turizm panaması gerçekleşmedi» lafım; yani 
şurada her şeyi tenkit edersiniz de, bunu söyleyemez
siniz. Geçen gün biriniz kalktı, - biriniz diyorum, 
söylemeye dilim varmıyor - «Efendim, bir yazan da 
yanılgıya düşürmüşler» dedi. Pek yanılgıya düşe
cek 'bir yazar da değil; 365 günün 364 günü aleyhi
mize yazar, bir gün lehimize yazdı, onu da aptallık
la suçlamaya başladınız, 3 Aralık tarihli gazete
yi - ismini sonra vereyim - açın, orada bakın. Bu 
turizmdeki patlamayı, 'hiçbirimiz inkâr edemezsiniz. 
Benim eserim demiyorum', başlangıçtan beri emeği 
geçenler; var; ama en son bizim iktidarımızın eseri 
bu. Bu, iki kere iki dört: Bu öyle hukuk falan de
ğil, 'iki kere iki dört eder gibi matematiksel rakam 
veriyoruz; şu rakam, bu rakaım, emniyetten kaşeli 
pasaportlar, dosyalarda, hangi şehirde, hangi otel
de, kaç yaltak... 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Rakam
ların nasıl verildiğini biliyoruz Sayın Bakan. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bunu Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşmüştük Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Söyle
meyelim mi? 

iBAŞKAN — Lütfen topariaıyalını efendim. 
KÜLTÜR VE TUIRÎZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU {Devamla) — Vaktim 
azalmış, son olarak söyleyeyim; bakınız şurada bey-
nelrnıiilel mecmualar var, bunların hepsini getireme
dik; ama meralk eden arkadaşlardan çok rica edi
yorum, 200'ün üstünde böyle mecmua var, Avru
pa'nın tirajı en kuvvetli mecmuaları..s 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Olması 
gereken sayın balkan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, müsaade edin, bugüne kadar niye olmuyordu? 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Reklama ni
ye para harcadınız? 

— 562 — 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bakın 
ne yaptık efendlim: Zaten kısıtlı olan paramızı (lan 
için ayrıdan para 150 milyon lira) «Türkiye güneş 
memfaketi» «Türkiye cennet, tatil memleketli» gibi 
küçük ilanlar şeklimde bunun ıl05 inci sayfasına ve
rirseniz, 'bunu 'kimse okumuyor. Biz aikıieı bir yol 
itulttuk, buralarda röporıtaj yapabilecek kümseleri da
vet ettik. Bu mecmualardan lalettayin alın, hangisi
ni alırsanız alto, 10'ar sayfa, 15'er saıyfa, koca ko
ca resiiımierDe Türkiye'nin anlatıldığını görürsünüz. 
Bunun reklam değerini hesapflaittırdık - doğru mu, 
yanlış mı diye iberalber de bakabiliriz - 3,5 milyar 
lira reklâm değeri olan şu yayını 150 mülyon lirayla 
gerçeıkîeşıfeİTidiifc. (ANAP sıralarından, «iBravo» ses
leri, alkışlar) 

Eğer Türkiye'ye turist yağıyorsa, sadece geçmıiş» 
teM başarılılarla, bizim, o, siiızin çok minimize etme
ye çatıştığınız gayretlerimizle değil, -bu reklâmın bü
yük etkisi var. Bunu milyonl'arca insan okuyor; tu
rizmde tanıtma esastır, pazarlama esastır. 

'Şimdi, gelen rtafcamlfar beli, elde ettiğimiz rakam-
lar beli; «turizm patlamadı» derseniz, el insaf de
rim, başka bir şey demem. 

Efendim, gerek kültür sahasında, gerekse turizm 
sabasında ne yaptığımızı, ne ettiğimizi, ne yapacağı
mızı maalesef anlatamadık; inşalalı bir başka sefere, 
Danışma Kurulumuz başta oknaık üzere, biç değilse 
öbür bakanlıklara tanınan süre kadar faize de iyaem 
verip süre ayırırsa, 'biz de »bazı şeyleri anlatabiliriz. 
Amiyane tabiriyle, iştahımız kusrağımızda kaldı. 

SaygıUar (sunarım efendim. <ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, konuşmuş olması itibariyle, İçtüzü

ğün 612 noi maddesine göre «Son söz mlUetvekil'intin-
dir» 'hükmü gereğince, aleyhte Sayın Türkân Arı-
kan; buyurun. 

Sayın Arıkan, süreniz 10 dakikadır; hatırlatmış. 
oluyorum. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu bütçe üzerin
de kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. önce, kısaca turizme değineceğim. 

Turizm, ödemeler dengesi, dış ticaret açığı, işsiz
liğin önlenmesi, ayrıca milletlerin birbirini yakından 
tanıması açısından önem taşımaktadır. Bu açıdan, 
net turizm gelirlerini çok yönlü değerlendirmek ge
rekir. Gerçekten bakıyoruz; 1984 yılına göre 1985 

yılında net turizm gelirlerinde büyük bir gelişme ol
duğunu görüyoruz. Yurdumuza gelen yabancıların 
mutlak sayısında da, yılda yaklaşık 300 bin kişilik 
artış var. Biraz önce sayın bakan, bunun çok daha 
üzerinde olduğunu belirttiler; bu da kuşkusuz çok 
memnuniyet verici bir unsur. 

Ancak, mutlak sayıda artış olurken, oranda da 
artışı sağlamanın, turizmimize çok daha büyük kat^ 
kışı olacağını belirtmek istiyorum. Nitekim, 1985 yi- -. 
lında yüzde 18 oranında bir artışa karşı, 198'6*da yüz
de 1'2 oranında bir artış görülmüş. Kanımca, mut
lak sayıyı ve yıldan yıla yüzde artış oranını birlikte 
yükseltmek gerekir. 

198'2'de Yunanistan'a 5,4; Yugoslavya'ya 17,9; 
İtalya'ya 48,3; ispanya'ya 42 milyon turist gitmiştir. 
Bizdeki 2,8 milyon ise çok düşük düzeydedir. Bunu, 
gerek mutlak sayı olarak, gerek de oran olarak ar
tırmamız gerekir. Biraz önce sayın bakanın da ifade 
buyurdukları gibi, tanıtma faaliyetleri önem taşı
maktadır. Tanıtma faaliyetlerinde de ben, sayın ba
kana katılıyorum; buraya kişileri davet ederek tanıt
manın çok daha etkin olacağını vurgulamak istiyo
rum, Bu konuda milletvekili kadınlarımızın, geçen 
yıl, 5 Aralıkta yapılan, kadınlara seçme ve seçilme 
hakkı verilişinin 50 nci yılını kutlama faaliyetleri ne
deniyle öncülük yaptıklarını da bu vesileyle belirt
mek istiyorum. 

Turizmi geliştirirken, denizlerimizin ve kıyıları
mızın çevre kirliliğinden korunması için, Çevre Müis-
teşarlığıyla sıkı bir işbirliği şartının gerekli olduğu
nu vurgulamak istiyorum; kül'fet-nimet dengesi için
de gereken önleyici önlemler şimdiden alınmalıdır. 

Turizmi teşvik edici çeşitli önlemler vardır. Ha
zine arazileri 49 yıllığına çok düşük ücretle veya 
bazen değersiz verilebilmekte, ucuz kredi sağlanabil
mektedir. Bunlar olumlu yaklaşımlardır. Ancak, bir 
konuyu vurgulamak istiyorum; bunların amaçları 
doğrultusunda kullanılıp, kullanılmadığı yakından iz-
lenilmelidir. Bu konuda gerekli önlemleri bakanlığın 
alması gerekir. • 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zamanımın 
sınırlı oluşu nedeniyle, turizmi burada kesip, kültüre 
girmek istiyorum. Kültür konusunda da kısaca, bazı 
önemli gördüğüm noktalara değinmek istiyorum. 

Uluslararası Türkoloji Kongresinin, Hacı Bekta
şi Veli, Ahi Evran gibi, tarihî ve dinî kişilerle ilgili 
sempozyum ve seminerlerin yapılmasını çok olumlu 
buluyorum. Ancak, konu ve kişilerin seçiminde, bir 
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denge anlayışı içinde, çok yönlü bir seçime özen gös
terilmesi gereğini de belirtmek istiyorum. 

•Halen, ülkemizde 783 kütüphanemiz vardır. 1986' 
da yeni kütüphane planlanmıştır. Bunu da çok olum
lu bulmaktayım. Kütüphanelerdeki toplam kitap sa
yısı 6 228 678 .adettir. Okuyucu sayısı ise, 17 milyon 
300 bin kişidir. Olumlu bir gelişme olmakla beraber, 
ben bunu Türk; toplumu açısından yeterli görmemek
teyim. özellikle, gezici kütüphanelerin ve gezici in
dirimli kitap satışı yapan birimlerin artırılması ge
rektiği kanısındayım. 

Pazar günleri üniversite kütüphanelerinin, hatta 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesinin hal
kımıza açık olması için gerekli tedbirlerin alınması 
gerektiği kani'smdayım. Çünkü, geçenlerde bir gün 
gördüm, kişiler, Millî Kütüphanenin önünde içeri gi
rebilmek için kuyrukta bekliyorlardı. İçerisi kitap 
okuyanlarla dolu; bir kişi dışarıya çıkacak, bir kişi 
içeriye girecek... Bununla kültür sorunu veya oku
ma sorunu Çözümlenemez. O zaman Ankara'da, is
tanbul'da ve ha'tta diğer şehirlerimizde bütün kütüp
hanelerin belirli günlerde de topluma açık olmasın
da yarar görmekteyim, 

1985 yılında bakanlık 60 kitap. bastırmıştır. Sayın 
milletvekilleri, 51 milyon kişiye yılda 60 kitap... Bu
nu yeterli buluyor musunuz? Sizin takdirlerinize su
nuyorum. Yeterli değil «İmkânlarımız yeterli değil» 
diyeceksiniz. Biz birçok teşvikler veriyoruz. Niçin 
kültür konusunda bu teşvikleri esirgiyoruz? Hasan 
Âli Yücel döneminde olduğu gibi, doğu ve batı kla
siklerini, dengeli bir biçimde, Türk toplumuna suna
cak tedbirler mutlaka alınmalıdır. 

'MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Bin temel esef 
vardır. 

TÜRKÂN TURGUT ARMCAN (Devamla) — 
Süleymaniye Kütüphanesinde çok değerli, bin yıl 
önce yazılmış 96 bin kitap vardır. Bu kitapların ya
şayan dille gençlerimize sunulması sağlanmalıdır. Sa
nıyorum Tanıtma Fonundan 'bu konuda yardım alı
nabilir, bu konuya bakanlığın özellikle eğilmesini is
tirham ediyorum. 

Derleme müdürlüklerinde binlerce kitap bekle
mektedir. Yasaya göre basılan kitapların Millî Kü
tüphaneye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüpha
nesine, Bayazıt Kütüphanesine gönderilmesi zorun
ludur. Halbuki gönderikriiyor; çünkü cezası 50 lira, 
kitabın değeri 2 0O0 lira. Cezayı ödüyorlar, kitabı 
göndermiyorlar. Oysa bu kitaplar üç dört yıl sonra 
piyasada da bulunmuyor. Dolayısıyla toplumun is

tifadesine, belli bir kesim dışında, arz edilmemiş 
oluyor. Bu konuya da sayın bakanlığın eğilmesini 
istirham ediyorum. 

Kitap basımı, yayımı ve dağıtımının teşviki Beş 
Yıllık Planda öngörülmüştür. Vergi yasalarında te
lif ücretleriyle ilgili birtakım düzenlemeler yapıldı. 
Ancak, topluma ucuz kitap sağlanması için kâğıt, 
basım, dağıtım açısından mutlaka teşvik sağlanma
lıdır; Kültür Bakanlığımız bu konunun üzerine mut
laka eğilmelidir. 

Dağıtım kurumlarında tekelleşme söz konusudur, 
bu konu ele alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, kültür kavramının sınırları 
belirsizdir; kanımca devlet sınırlarıyla ilgili değildir. 
Kültür, insanların yarattığı her şeydir. Bu anlamıyla 
tarihle, ekoloji'yle, eğitimle, dille, sanayiyle, sağlıkla, 
tarımla, askerlikle ve benzeri her şeyle ilgilidir. Kül
tür öğrenilir; tarihîdir, süreklidir, bütünleştiricidir, 
toplumsaldır, gelenek ve göreneklerle bir kurallar sis
temidir, değişkendir ve ihtiyaçları karşılayıcıdır. Kül
türün merkezinde de dil vardır. O açıdan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Bütçesi görüşülürken kültür ve dil 
konusuna bir nebze değinmek istiyorum. 

Yüce Atatürk : «Kültür; okumak, anlamak, gö
rebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah 
almak, düşünmek, zekâyı terbiye etmektir» ve «Kül
tür dediğim zaman bir insan cemiyetinin devlet ha
yatında, fikir hayatında, iktisat hayatında yapabile
cekleri şeylerin muhassalasmı kastediyoruz ki, me
deniyet de bundan başka bir şey değildir» diyor. 

'Millî Eğitim Bakanlığının, ortaokul ve lise öğ
rencilerine ta'vsiye ettiği kitpalar var. Ben bunların 
listesini çıkardım, derin bir araştırmaya girdim. Dil 
bakımından iki tane örneği yüce Meclisin dikkatle
rine sunmak istiyorum : «Halbuki ubübiyyete muh
taç olanı işlemdk, ulûhiyyete münafidir.» 

F. REZAN ŞAHINKAYA (Ankara) — Ben bile 
anlamadım. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Onlar imam hatipliler için. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Müsaade buyurun efendim. 

'«Felsefeye gelince: Felsefe müstakil b'ir ilim ol
mayıp, 4 cüzden meydana gelmiştir. Birincisi hen
dese ve hesaptır. Bu ilimlerden yalnız ifrada kaça
rak, bunlar ile mezmûm ilimlere geçenler men edilir. 
Çünkü bu ilimler ile uğraşanların bazıları bunlardan 
bid'atlere sapmışlardır. Bu sebeple itikadı zayıf olan
ları bu ilimlerden korumak, ırmak kenarında dola-
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şan çocuğu suya düşmekten korumak veya eskileri 
için de makbul olmamakla bera'ber Islamiyete yeni 
intisap edenleri kâfirler ile ihtilattan köruma'k gibi
dir.» Yani belidi ölçüler içinde cehir, geometri ve 
mühendislerden uzak kalın diyor. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DÎNÇERLER 
ıtfîstanlbul) — Bunu ne güzel anlıyorsunuz. 

'BAŞKAN — Dinleyelim efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARMCAN (Devamla) — 

«(Dördüncüsü fiziktir. Bunların bazısı gerçek dil ve 
şeriat manasına uymayan cahilane şeylerdir, tlim de
ğiller ki, ilmin kısımlarından sayılsınlar» 

Atlayarak okumaya devam ©diyorum : 
«İşte yaptığımız şu açıklamadan anlaşıldı ki, bid' 

atçıların avamı aldatmasından, avamın kalbini koru
mak için kelam ilmi de farz-ı ki'fâ'ye olan ilimlerden 
olmuştur» diye devam ediyor. 

MEHMET BUDAK (Kıifehir) — Tavsiye edilen
ler var. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Şimdi soruyorum sayın milletvekilleri : Bu dili or
taokuldaki ve lisedeki çocuklarımız nasıl anlayacak
lardır? Tavsiye edilen şu kitaplar 10 cilttir. Biz bile 
anlayamıyoruz, ortaokul ve lisedeki öğrencilerimiz 
bunu nasıl anlayacaklardır?.. (ANAP sıralarından 
«Tavsiye edilmiş, basılıp yayınlanmamış» sesleri) On
ların kafalarını, zihinlerini böyle karıştırmaya bizim 
hakkımız var mı? (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Konu
ları saptırmayın lütfen, konuları saptırmayın. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, mü
dahale etmeyin. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Buradan nereye gelmek istiyorum... (ANAP sıraların
dan gürültüler) Lütfen dinleyin efendim, lütfen; istir
ham ediyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

tyi şeyleri de söylüyorum; ama izin verirseniz, 
bunları, gençliğimizi ilgilendiren bu konuları kürsü
den dile getirmek milletvekili olarak benim görevim
dir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, söz 
kesmeyin, hatip konuşacaktır. 

Sayın Arıkan, süreniz doldu, lütfen toparlayın 
efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Son cümlelerimi söylüyorum efendim. 

Buradan nereye gelmek istiyorum : Kanımca, 
Kültür ve Turizm Bakanlığının diğer bütün bakan-
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liklarla sıkı bir ilişkisi ve koordinasyon içinde olma
sı gerekmektedir. Bu açıdan ben şu öneriyi getiriyo
rum : Kültür ve Turizm Bakanlığını ayıralım, Kül
türe çok büyük bir ağırlık verelim ve Kültür Bakan
lığının bütün bakanlıklarla koordinasyonunu sağlaya
lım. 

'Son ibir söz olarak şunu belirtmek istiyorum : Bir 
düşünür şöyle diyor; «Değerlendirilmeyen hayat, ya
şanmaya değmez; değerlendirilmeyen iş. yapılmaya 
değmez.» Ben biraz değiştiriyorum; «Değerlendiril
meyen eleştiri söylenmeye değmez.» Aslında kültüre 
dayanmayan hayat, yaşanmaya değmez bence. Ben 
sayın 'bakanlığın, burada yapılan eleştirileri dikkate 
alacağına inanıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar)' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Değerli arkadaşlarım, Kültür ve Turizm Bakan

lığı bütçesi üzerinde genel görüşmeler sona ermiştir. 
Şimdi, sorulara sıra gelmiştir. Soru sormak iste

yen arkadaşlarım lütfen isimlerini kaydettirsinler... 

®oru sormak İsteyen arkadaşlarımın isimlerini 
okuyorum : Sayın Mehmet Üner, sorularını yazılı 
olarak yöneltmişlerdir; arkadaşım, onu ayrıca oku
yacaklardır. Sayın Şengün, Sayın Sağlar, Sayın öz-
can, Sayın Ağagil, Sayın Alcan, Sayın Güler, Sayın 
Aydemir ve Sayın Turhangii. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sormak için tespit işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, bir açıklamada bulunmak 

istiyorum : Çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım, 
«bu soru müessesesinde bir şikâyette bulundular, hak
lı idiler; «Biz sorularımızı yerimizden soruyoruz, işi-
tilımiyor ve cevaplar da kâfi miktarda tatmin edici 
olmuyor, aynı şekilde işitilmiyor» demişlerdir. Tabiî, 
her sıranın önüne bir mikrofon koyma imkânını Di
vanınız 'bulamadı; ancak, bir mikrofon temin ettik;. 
arkadaşlarım lütfeder, sorularını o mikrofondan, ora
dan sorarlar. (Alkışlar) 

Bir hususu daha belirtmek istiyorum : ^Sorular, 
kısa, gerekçesiz ve şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin 
sorulmalıdır. Çok istirham ediyorum; aksi halde mua
meleye koymam. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Şimdi yazılı soruyu okutuyorum : 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in sorusu : 

«Kayseri tlimizin merkezî bir yerinde bulunan, dün
yanın ilk tıp okulu olarak ka'bul edilen Gevher Ne-
si'be Medresesi, bundan on yıl kadar önce orijinal 
şekline yakın bir şekilde onarılmıştır. Ancak, bu em-
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sa'lsiz kültür mirasımızın etrafı virane halde, yıllarca 
bu eserimize gölge düşürmektedir. Bu eserin çevre
sinin istimlak edilerek açılmasıyla ilgili bir çalışma 
yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız, bu 
düşünceniz ne zaman gerçekleşecektir?» 

BAŞKAN — Sayın Bafcan, cevap verecek misi
niz efendim? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREIM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Bu bahse
dilen medrese bizim bakanlığın mülkü değildir, zan
nediyorum Vakıflara aittir; ama buna rağmen tarihî 
bir eserin etrafını temizleme yolunda görevli arka
daşlarım, «Hazırlık yapıyoruz, çalışma yapacağız» 
diyorlar. Biz yükümlü değiliz; aana kendimizi yü
kümlü addetmeye gayret ekliyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

(Sayın ismail Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

'bütçenin sonuna gelinmiş olmak beraber, Başkanlık 
Divanının bu mikrofon konusundaki tutumuna te
şekkür ediyorum en çok arzu eden arkadaşlardan 
biri bendim. 

Efendim, sayın bakanımız, yarım saatlik süre 
içinde kısa bazı bilgiler lütfettiler. 1983 yılında «65 
bin turistik yatak» buyurdular; ama 1984 ve 1985 ile 
ilgili rakamları, belki zaman kısalığı nedeniyle ve
remediler bize. Birincisi; onu rica edeceğim. 

'İkincisi; döviz olarak kazanılan, daha doğrusu ge
len turistlerin bıraktıkları döviz hesabı, özellikle 1985 
yılı için çok değişik rakamlar. Bir resmî müesseseye 
göre yapılan tahmin 800 milyon dolar. 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Komisyonda 
verildi onun cevabı, sayın bakan tarafından. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Komis
yonda cevap verildiyse, tekrar sual sormak hakkı var. 
Çok rica ederim... Ayrıca, cevap verecek de, sayın 
bakandır; yerlerinizden müdahale ötmeyin; lüzumsuz 
yere münakaşa mevzuu oluyor. 

Buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Bir resmî rakam 

800 milyon dolar; burada, bütçe müzakerelerinin 
başında genel ekonomik durum üzerinde bilgi veren 
yetkililerin verdiği rakam 1,3 ımilyar dolar. Bir sü
reden beri basından takip ettiğimiz kadarıyla ve bu
gün de sayın bakanımızın ifade buyurdukları rakam 
1,5 milyar dolar. Tabiî, bir Türk vatandaşı olarak 
1,5 milyar doların doğru olmasını canı gönülden ar
zu ederiz. Ancak, bu 1,5 milyar doları nasıl hesapla
mışlardır? Bizi burada düşündüren husus budur. 

1,5 milyar dolar ve eğer 2,8 milyon turist gelmiş 
ise, ki bunu da bir sual olarak sayın bakanıma sor
mak isterim; 2,8 milyon turist rakamına nasıl vardı
lar? Ellerinde en son giriş itibariyle (gümrük giriş
leri vesaire itibariyle) hangi ayın kesin rakamları var
dır? 

Sayın Başkan, bize, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
Maliye ve Gümrük Bakanımız tarafından verilen ra
kam, turist başına Türkiye'de harcanan miktarın 
416 dolar olduğu şeklindedir. Bu 416 dolar rakamına 
da nasıl varılmıştır? Anket yapmışlar. Ne kadar kişi 
için anket yaptılar, bu 2,8 milyon turistin arasından? 
Bunu da sayın bakanıma sormak istiyorum; ama asıl 
ifade etmek istediğim şudur: Küçük bir hesapla, 
Türkiye'ye 2,8 milyon turist geldi ise veya yıl sonu
na kadar gelecekse ve 1,5 milyar dolar da elde edile
cekse sayın bakanım; turist başına döviz, Maliye ve 
Gümrük Bakanının söylediğinin aksine; yani 416 do
lar değil, 536 dolar çıkıyor. Müsaade ederseniz, şim
di bu rakamlar bizi düşündürüyor. Çünkü eskiden... 

BAŞKAN — Efendim, anlattınız, şahsî mütalaa 
ileri sürmeden; «çünkü»ye geçmeden sualinizi tev
cih edin lütfen. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Bu sualimle il
gili olduğu için; müsaade edin, o konuda bir cümle 
söyleyeyim. 

Eskiden Türkiye'de turistik dövizler kayıtlara isti
naden rahatlıkla çıkarılırdı; bugün çıkartılamaz. Sa
yın bakanın, bankalarda olduğunu söylediği meblağ
lar, döviz mevduat hesaplarıdır, turistik hesaplar de
ğildir. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Daha 
söylemedi efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Efendim, biraz 
önce kürsüden ifade buyurdular sayın bakanım; yan
lış anlamadık biz. 

O nedenle biz, tatmin olmak istiyoruz muhalefet 
olarak, milletvekili olarak. 

BAŞKAN — Evet, sualinizi sorun. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Bu rakamlara 

nasıl varmışlardır? 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Sayın baka
nım, yazılı cevap verebilirsiniz. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Size saygı
sızlık ediyorlar Sayın Bakan. 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Sayın bakan 
uzaktan kumandalı değil. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, sayın bakan 
cevap verecektir, sayın milletvekili; sayın bakan cevap 
veremez.. mi zannediyorsunuz? 

Buyurun efendim, bitti mi?.. 
tSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

bir ülkede turizm döviz gelirinin net ortaya konma
sı için, yurt dışına çıkan turistlerin de yurttan dö
viz olarak götürdüklerinin ortaya konması gerekir. 
Bu konuda sayın bakanımız bugüne kadar bir açık
lamada bulunmadılar; yani Türkiye'ye 1985 yılında 
2,8 milyon turist girecek ve fakat Türkiye'den 1985 
yılında #çıkan döviz miktarı nedir? Bizi ilgilendiren 
asıl aradaki döviz miktarıdır. O nedenle kendilerin
den bu konuda da bilgi rica ediyorum. Acaba yurt 
dışına çıkan turistlerimizin, turist başına Türkiye'den 
ortalama olarak götürdükleri döyiz nedir? Onu da is
tirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Efendim çalışma süremiz dolmak üzeredir, bütçe 
müzakereleri de ikmal edilmek safhasına gelmiştir. 
Eğer tensip ederseniz, bu müzakereler bitinceye ka
dar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza suna
cağım: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Arkadaşıma teşekkür ediyorum. Asıl sorulması icap 
eden ve bizim de Plan ve Bütçe Komisyonunda uzun 
uzun üzerinde durduğumuz sual bu idi; hatta basını
mızın bana sık sık sorduğu sual de budur. Şimdi kı
saca arz etmeye çalışayım. 

Evvela, turistik belgeyi haiz yatak sayısı: 1983 yılı 
sonunda, (işbaşına geldiğimiz tarihtir) 65 934 turis
tik belgeli yatak vardı. 1984 yılı sonunda 68 266; 1985 
yılı sonu (bu günler) 85 504 ve hemen ilave edeyim, 
Haziran 1986"da sezonu açtığımız zaman bu rakam 
100 bin ila 105 bin kadar olacaktır. Bunlara ait ve
saiki dosyalar halinde isteyen arkadaşıma sevinerek, 
iftiharla göstermeye; şehir şehir, otel otel» her birin
de kaç yatak olduğunu belge numaralarıyla ispat 
etmeye hazırız, bu bir. 

Turist sayıları, Emniyet Genel Müdürlüğünün 21 
giriş kapısından tespit ettiği rakamlara istinat eden 
ve bize muntazaman yollanan listelerdir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — En son hangi 
ay? 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — En son ekim 
ayı sonu itibariyle yollanmıştır. Tabiî iki üç yerden 
daha rakam alınmadığına dair kayıt var. Biz hesap
larımızı yaparken 9 aylık rakam üzerinden yaptık; 
yani son 3 aylığı almadık. O rakama göre 2 milyon 
300 bin küsur civarında gözüküyor. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Bu
nun ne kadarı işçi? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Arz edece
ğim efendim; bu rakamların hepsi var. 

Biz, bütün Batı ülkelerinde yapıldığı şekilde, üç 
koldan anket yapıyoruz ve bu anketleri de gayet 
tabiî yine onların tatbik ettikleri usullerle yapıyoruz. 
Bakınız, 1983 yılına kadar, döviz bozdurma mec
buriyeti vardı memlekete giren herkes için. Turist, 
mecburen bankaya gider, «Turizm dövizi» namı al
tında döviz bozdururdu, karşılığında da makbuz alır
dı ve tabiî bunlar gerçek rakamı gösterirdi. 1983 yı
lında 411, 3 milyon dolar gelir dediğimiz zaman bu, o 
tarihte bu memlekete girmiş olan 1 milyon 605 bin 
turistin, döviz bordrolarıyla bozdurduğu dövizin mik
tarını gösterdi; ama biz geldik, bir ekonomik değişik
lik yaptık, biliyorsunuz, dövizli libere ettik, serbest 
bıraktık. O tarihten sonra, bunun bankalar yoluyla 
hesaplanması artık gerçeği yansıtmaz. Sheraton, Hil-
tön vesaire gibi bütün o büyük kuruluşlar, kendi ka
salarında bozdurulan dövizleri gayet tabiî ilgili ban
kalara ciddî bir müessese olarak götürürler; «Efendim 
bize gelen turistlerin bozdurduğu dövizdir» diye ay
nen intikal ettirirler. Bugün Merkez Bankası listele
rinde gözüken döviz budur; ama gerçeği yansıtma
maktadır. Çünkü isteyen turist, sokakta fıstık alırken 
dahi dolarla fıstık alabilir. Fıstıkçı, doları ne ya
par? 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Tahtakale'ye gö
türür. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas).— Hayır efen
dim, Tahtakale ile resmî döviz kuru arasında büyük 
bir fark kalmayınca, Tahtakale'ye gidecek yol parasına 
da değmez o. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım, lütfen. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Var efendim, 

sizin resmî kurunuz 573 lira, Tahtakale'de ise 604 lira
dır, 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) - O, bugün
kü rakamdır efendim, onu konuşuruz. Şimdi siz benim 
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sualimin cevabını alın, işi Tahtakale'ye saptırmayın; o 
zaman gidip Tahtakale'de konuşmamız lazım. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, sizin de cevapları
nız kısa olacak efendim; buyurun. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bunun, bun
dan daha kısa olması mümkün değil efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sual sorana mümkün de 
size niçin değil? Size de mümkün. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Hayır, nasıl 
kısaltayım efendim, rakam söylüyorum. 

BAŞKAN — öyle lazım, maalesef İçtüzüğümüz 
öyle amir; evet efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Peki efen
dim. 

Geçen sene yurdumuzdan 2 milyon 117 bin kişi 
çıkmıştır. Bunun 803 bini işçi, 65 bin küsuru da res
men gözüken öğrencidir. Bir de bunun yanında, 150 
-200 bin civarında, Millî Eğitim Bakanlığından izin 
almayarak, turist pasaportuyla dışarıya giden öğren
cilerimizin mevcut olduğunu da hepiniz bilmektesi
niz. Tabiî çıkışta döviz aldığı, istifadesi olduğu için, 
herkes alıyor dövizi, Merkez Bankası rakamlarına 
göre 299 milyon dolar turist dövizi alınmış; Merkez 
Bankasının bültenlerinde bu gözüküyor, 300 milyon 
deyiniz, yani turizm maksadıyla çıkanların Merkez 
Bankasından aldıkları döviz 300 milyon dolardır. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Ticarî bankalar
dan alınanlar? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Hepsinin 
toplamı budur efendim, yani 300 milyon dolar. Bu
nu bir kenara yazın. Ben 12 nci aya kadar... 

Niye sallıyorsunuz başınızı? Listede var efendim, 
gözüküyor, inanmıyorsanız tavzih edeyim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Müsaade edin 
de, ben kendime göre değerlendireyim efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Hayır, varsa 
bir tereddüdünüz, söyleyeyim diye belirttim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Size bir şey söy
lemiyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) - Peki. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Hareketle
rimize de mani olacaksınız. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, bir 
tereddüt varsa izaha devam edeyim diye söyledim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Şu anda söz 
hakkım yok ki konuşayım. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Peki efen
dim. 

Her zaman ifade ettim; bakınız anketi nasıl ya
pıyoruz : Bizim bakanlığın Araştırma Planlama Ko
ordinasyon Dairesi (kompütürüze edilmiştir) Devlet 
İstatistik Enstitüsü ve bir de bunların dışında, Mer
kez Bankasının birçok araştırmaları için kullandığı 
gibi, bu araştırma için de bizden müstakil, bizden 
tamamiyle ayrı yaptırdığı bir araştırma ile yapıyo
ruz. Bunları biz 3 ayda bir ve 21 çıkış kapısında yap
tırmaktayız. Bu üç araştırma arasında da bugüne ka
dar yüzde 5 ekal gözükmemiştlr. Nasıl yapıyoruz? 
En gerçekçi şekilde yapıyoruz. Mesela diyelim meş
hur bir lokantamızın sahibinin yaptığı gibi, kazan
dığı dövizi götürüp yatıracağı yerde, döviz tasarruf 
hesabı açtırıyor. Bunda serbest; halbuki bu turizm
den gelmiştir, lokantasına gelen turistlerin verdiği do
lardır, marktır vesairedir. Bunları nazarı itibare alır
sanız, 21 kapıda, yüzde 1 nispetinde, geçen seneki 
1 milyon 600 bin rakamı göz önünde tutularak, 16 
bin anket yapılmıştır. Bu 16 bin anket de bizde mev
cut. Muhtelif tarihlerde, bu kapılarda yapılan an
ketlerdir, 

Burada suallerin başında şu geliyor; gayet ko
laylıkla, açıklıkla cevap verilebilecek bir sual : «Tür
kiye'de kaç gün kaldınız ve ne kadar para harcadı
nız?» Bunun içinde fıstık da var, hamam parası da 
var, yatak parası da var, her şey var. Doğrusu da 
budur. Turizmin getirdiği gelirdir bu. Başka memle
ketler de böyle hesaplıyorlar. Yatak başına hesap 
diye bir hesabı kimse yapamaz, doğru da değildir. 
Sonra, sadece turistik yatak değil, 300 bin tane de, 
turistik olmayan, belediyelerin denetiminde olan ya
taklar var. O halde doğrusu nedir? Bütün Batı ülke
lerinin yaptığı gibi, yurt dışına çıkan turiste, genel
leme metodu olan yüzde l*le soracaksınız. Vakıa or
tada ve bunda hiçbir sakatlık yok. 

Net turizm geliri anlayışına gelince: Bazıları, 
«Efendim, giden dövizden gelen dövizi çıkarın» der, 
yani bu hesaba göre, bizim 1,5 milyar dolardan şu 
300 milyon doları çıkartmamız ve gelirimizin 1,2 mîl-
yar dolar olduğunu söylememiz lazım. Ben o kanaat
te değilim. Bu elde edeceğiniz rakam, belki Merkez 
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Bankacının hesaplarına yarayan bir rakamdır; ama si
yasî kudret olarak siz; evvelce olduğu gibi, «Bu mem
lekette çıkış yasaktır, 15 senede bir çıkacaksınız» der
seniz, gelirin hepsi net olur. Tersi de mümkündür, 
«Turist gelmesin efendim» dersiniz, kapıları kapatır
sınız, giderin hepsi net olur. Benim Turizm Baka
nı olarak vazifem, geliri çoğaltmaktır; giden ayrı bir 
politikanın, ayrı bir merciin, bir düşünce tarzının 
müsaadesine bağlıdır. O itibarla, ben bu rakamların 
hiçbirinin yüzde 10 dahi hatalı olmadığı kanaatinde
yim, vesaike müstenit, olarak. Gelirsiniz, açarız dos
yaları, bakarız vesikalara, anketleri yapan arkadaş 
ve kuruluşlarla enine boyuna konuşuruz. Ondan son
ra behemahal ikna ederim; ama benim hiçbir şüp
hem yoktur. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Fikri Sağlar, buyurun efendim. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kanım, sayın bakanım bir Galatasaraylı olduğu için 
kültür ve sanata yaklaşımının ne düzeyde olduğunu 
biliyor ve takdir ediyorum. Şu sorularımı sormak isti
yorum : Ulusal ve laik kültürden ne anlamaktadırlar? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Nasıl ulusal?.. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Ulusal ve 
laik kültür, yani millî ve İslam diyorsunuz. 

Ülkemizdeki ulusal ve laik kültürün temel öğeleri 
nelerdir? 

1985 yılında kaç festivale, bakanlık bütçesinden 
yardımda, katkıda bulunulmuştur ve ne kadar mik
tar verilmiştir? 

Son sorum ise; tiyatro yasasının katî olarak ne 
zaman çıkacağını, sayın bakandan rica ediyorum. 

t Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar.. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Kısaca söy
leyeyim; böyle laik kültür diye bir kültür bilmiyo
rum. Kültür vardır, genel anlamda, kültürün tarifi 
vardır. UNESCO'nun bütün ülkelerle birlikte anlaş
tığı bir tarif var, onu size verebilirim. 

Bir de millî kültürümüz var. Millî kültür üzerin
de de büyüŞc bir çalışma vardır. Bakınız 1983*te, bu 
merrtME^n en değerli beyinlerinin bir araya gelerek 
«Millî kültür» adı altında, zannediyorum 600 sayfa 
tutarında olan ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı özel İhtisas Komisyonu raporu olarak neşredilmiş 
olan, «Millî Kültürün Tarifi, Muhtevası» kitabı ile, ke-
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za 22/27 Ekim arasında toplanmış Birinci Millî Kül
tür Şûrasıyla ilgili bir kitap var. Biz bu iki kitabı da 
anakitap olarak kabul ettik. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (îçel) — Sayın mil
letvekillerine de gönderirseniz memnun oluruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bunlar es
kiden basılmıştır, şimdi olsa yollarız. . 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (îçel) — Şimdi de 
yollayabilirsiniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
Siz, sorunuzu sordunuz, lütfen cevabınızı bekleyiniz, 
çok rica ederim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Geçen sene-
ki kültürel etkinliklerimizin olduğu faaliyetlere 46 
milyon lira bir komite tarafından dağıtılmıştır. 

Tiyatro yasası, Millî Eğitim Komisyonundadır, 
oradan sonra buraya gelecektir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saym Enver Özcan, buyurun efendim. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, benim 
sorum da gerçekten son olarak sözü edilen tiyatro ile 
ilgili olacak. Bildiğiniz gibi tiyatro sanatçıları belli bir 
yaşa, sanıyorum 65 yaşına gelince emekli ediliyor, bu 
tabiî mevzuat hazretlerinin bir gereğidir. Ancak, he
pimiz takdir ederiz ki, tiyatro sanatçılığı başka bir 
mesleğe benzemez. Tiyatro sanatçısı, uzun yıllardan 
sonra artık tiyatronun dışına atıldığı zaman: 

1. Kendisi kahrolur, artık yaşayamaz. 
2. Tiyatromuz büyük bir kan kaybına uğrar. 

Çünkü» tiyatromuz, özellikle Türkiye'de, belli yaş
lara geldikten sonra bile, özellikle onları doğal ola
rak kullanabilme durumunda ye buna ihtiyaç duymak
tadır, örneğin, 80 yaşındaki bir rolü oynatmak için 
onlara ihtiyaç var; çünkü birikimleri, deneyimleri son 
derece değerlidir. Acaba, sayın bakanlığımız, bu, mev
zuat hazretleri gereği emekliye ayrılan, ayrılmak zo
runda kalan sanatçılarımızı, sonraları kontraktüel 
olarak veya başka bir biçimde değerlendirmek imkâ
nını bulamaz mı, bunu düşünürler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN.— .Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bunu tiyat
ro yasasında öngördük, 65 yaşını aşsa bile fizikî özel
liği elverdiği takdirde vazifesine <ievam edecektir. Bir 
de bizim, Kültüre Hizmet Vakfı vardır, bunu yeni 
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kurduk, orada da bu kabil kimselerden yararlanma
yı düşünüyoruz. Bu hususları genel konuşmamda ifa
de edemediğim için, böyle haklı bir suale maruz kal
dım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

Türkiye'nin turizm kapasitesini ve bu arada da ya
tak kapasitesini artırmaya matuf büyük bir proje 
olan ve 15 bin yatak kapasiteli, Kırklareli - İğneâda' 
da, projesi yapılan, TRT ve Doğakent:Turizm Komp
leksinin; Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin son fık
rasına göre, bakanlar kurulu karar ve iznine ihtiyacı 
vardır. Bu konudaki birçok -Genelkurmay Başkan
lığı izni dahil - engeller kaldırıldığına göre, Kültür 
ve Turizm Bakanlığının, bakanlar kurulundan bu 
konuyu geçirmek için çalışmaları şu anda ne safha
dadır? 

Neticede, Iğneada olarak 50 bin yatak kapasiteli 
bir turizm şehri olabilecek böyle bir olanağı hem 
yöre halkına, hem Türkiye turizmine kazandırmak 
için, Kültür ve Turizm Bakanlığı bu bölgeyi turizm
de öncelikli yöre olarak düşünmekte midir; 1986 ve
ya 1987 planında böyle bir durum öngörülmekte mi
dir? 

Son olarak, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakan
lığın faaliyetleri olarak düzenlenen, 1986 yılı Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Program Kitabından bazı 
yaprakların çıkarıldığım tespit ettim; bu kitap yeni 
basıldığına göre, sayın bakanin demin kürsüde ifa
de ettikleri kitap imha işlemi içerisinde eskiye ait 
kitaplara yönelik işlemler olduğu söylenmiştir; bu 
yaprakların, neden kitabın içerisinden bize dağıtıl
madan evvel çıkartıldığını öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, bu 
îğneada TRT tesisleri mevzuu, belki de 15 seneden 
beri bir yılan hikâyesi halinde süregelen bir hikâye
dir; ama çok şükür dün bizzat bu işi takip eden ar
kadaşlarımız, bana geldiklerinde, meselenin artık son 
safhaya geldiğini teşekkürleri ile ifade ettiler ve ar
kadaşımızın da bahsettiği gibi, lüzumlu Bakanlar Ku
rulu Kararı alınmak üzere, tarafımızdan evrak Baş
bakanlığa sevk edilmiştir, endişeyi mucip bir hal 
yoktur. Bu işi sonuçlandırmak bize nasip oldu, onu 
iftiharla söyleyeyim. 

ikinci olarak, kitap kaçırmak yahut içinden sayfa 
koparma olayına gelince; bir tek sayfada benim tas
vip etmediğim bir yanlışlık vardı; kitabı neşreden de, 
dağıtacak olan da biziz, ha yazmadan önce çıkartmı
şız, ha yazdıktan sonra çıkartmışız; kaçırdığımız bir 
mal yok. Bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Basıldık
tan sonra, tashih etmek için, «Bunu çıkartın, doğ
rusunu yazın» dedim; öyle yaptılar. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Ben bir şey ka
çırılmış demedim efendim; yaprak koparılmış de
dim, bunu öğrenmek istedim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Koparıldı, 
yerine de ilave edildi. Yanlış baskı. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alcan, buyurun efendim. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 
sorularımı yöneltiyorum: 

1. Çanakkale çevresi ve Anafartalar Şehitlik Abi
delerini gezmeye gittiğimde, ilk başvurduğum Çanak
kale Turizm Bürosundan tanıtıcı broşür istediğimde, 
bizi herhangi bir kitapçıya gönderdiler. Benden önce 
gelen turistlere de aynı işlemin yapıldığını öğrendim 
ve üzüldüm. Bu amaçla, mevsimi geldiğinde sayın 
bakanımızdan, oraya ilgili broşürlerin gönderilip gön
derilmediğini öğrenmek.istiyorum. 

2. Çanakkale Savaşlarında şehit olan tüm dev
letlerin askerlerinin isimlerinin yazıldığı çok mükem
mel ve bakımlı mezarlıkların bulunduğunu; bizim ise 
şehit olan hiçbir askerimizin isminin olmadığını gör
düm. Abidenin etrafına yerleştirilen ve tümünü çevi
ren mermer üzerine, şehit olan Mehmetçiklerimizin 
isimlerinin yazılıp yazılmayacağını öğrenmek istiyo
rum^ Bundan iki veya üç sene önce, oradaki vatan
daşlardan öğrendiğime göre; Sayın Cumhurbaşkanı
mız bu konuda emir vermişler; buna dair bir çalış
manın yapılıp yapılmayacağını? Oraya gelen birçok 
turistin bilgilendirilmediğini; çünkü, mevsimlik dahi 
olsa, tarihimizi bilen elemanların oraya gönderilme
diğini gördüğümden üzüldüm; bu konuda da bir te
davinin yapılmasını istiyorum. 

3. Çevre köyleri gezdiğimde, tüm köylülerin, za
man zaman tarihî eserleri bularak evlerinde sakladık
larını öğrendim. Bazılarının da, istimlak edilerek ye
ni yapılacak bir müzede toplanacağını öğrendim, ilgili 
müzenin adı nedir ve eserler, o müzede ne zaman 
toplanılacak ve bu müze ne zaman -açılacaktır? Bun
ları öğrenmek istiyorum. 
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Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim, 
Buyurun, Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, 
Çanakkale Abidesi, bakanlığımızla ilgili değildir; ama 
bakanınız olarak benimle ilgisi olmuştur. 
. SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Yanlış yaptıy
sam» özür dilerim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bana bir ko
nuyu daha açıklama fırsatını verdiniz. O abidenin 
yapılışında, dört sene müddetle fahriyen ilgili ko
mitede bulundum. O kadar içtenlikle ve gayretle çalış
tık ki, yedeksubaylığımız geldiğinde, bizi, orada ye-
deksubay olarak askerlik yaptırmak suretiyle mükâ
fatlandırdılar. Abideyi gayet iyi tanıyan ve genç ya
şında gönül vermiş olan bir kimseyim; ama ondan 
sonra zannediyorum ki, bu görev -bize ait değil -
Tarım Bakanlığına veya bu bakanlığın Millî Parklar 
Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Yine de, üstünde duracağız; arkadaşlarıma söyle
yeceğim, hassasiyetle üzerinde durup, takip edeceğiz. 
özelikle öbür mezarlıkta isimlerin bulunup da, bura
da bulunabilen isimlerin oraya hak edilmemiş olması, 
onlara bir vefasızlık olur. Onun için elimizden geleni 
yapacağız. 

Sayın Alcan, Çanakkale*deki tarihî eserleri mi so
ruyorsunuz? 

SALÎH ALCAN (Tekirdağ) — Çanakkale, yani 
Ahafartalar Şehitlik Abidesinin çevresinde bulunan
lar. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, bu 
soruya sonra cevap verelim; size vereceğimiz cevap 
beni tatmin etmedi. 

BAŞKAN — Sayın Alcan, başka soru var mıydı? 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Bir de broşür ko
nusu var, Sayın Başkanım. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Duyuru yol
lar, yaparız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güler, buyurun. 
HÜSEYİN AVNt GÜLER (İstanbul) — Sayın 

Başkan, televizyonda ve radyoda zaman zaman izli
yoruz, şöyle bir haber yayınlanıyor. «İstiklal Savaşı 
gazilerinden filan, filan yerde 85 veya 90 yaşında ve
fat etmiştir» diye. Bize vatan bağışlayan bu insanla

rın, amdarının kitaplaştırılması için, bir teklif yapı
yorum. Bu konu, (belki sayın bakanımızı' doğrudan 
ilgilendirmiyor. Ancak, «Türk Tarih Kurumunun 
üyesi olduğunu», söyleyen sayın bakanımızın ve TRT 
ile de ilgisi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlı
ğımızın, gazilerin anılarını kitaplaştırmak için bir baş
langıç yapmasını ve bu şerefin kendilerine nasip ol
masını teklif ediyorum. Bu konu için ne düşünü
yorlar? 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN ~ Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, 
gerek Genelkurmay ve gerekse Türk Tarih Kuru
muyla birlikte çalışarak, arkadaşımızın bu haklı iste
ğine inşallah çare bulabileceğimizi tahmin ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydemir, buyurun efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, 1985 yılı turizm sezonu, turizm gelirleri yönün
den hakikaten başarılı olmuştur; turizm gelirleri 1,5 
milyar dolara ve ülkemizi ziyaret eden yabancı tu
rist sayısı da 2,5 milyona ulaşmıştır. Bu bakımdan, 
yapılan çalışmaları takdirle ve şükranla karşılıyoruz. 

Ancak, mevcut potansiyele ve bu konuda alın
ması gereken sonuçlara nazaran, daha çok geriler
de olduğumuz da muhakkaktır. Bilfarz, İspanya'yı 
geçen yıl içerisinde 42 milyon turist ziyaret etmiş; 
ayrıca t«panya?nın turizm gelirleri 8 milyar dolara 
yükselmiştir. Dünya turizminin en yoğun olduğu 
Akdeniz kıyısı ülkeleri içerisinde, ülkemizin müs
tesna bir durumu ve konumu olmasına rağmen, 
Avrupa ülkeleri içinde bu yıl ve geçen yıl en iyi 
neticeyi almamıza rağmen, en geride olduğumuz da 
bir hakikattir. Bu durumu değiştirmek, özellikle 
1986 yılı bütçesinde iki trilyonu bulan açığı büyük 
ölçüde önleme bakımından, turizmi en etkili ve ve
rimli bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir kay
nak olarak görüyoruz. Bu yıl bütçenin başarısı tu
rizm kaynaklarının en etkili ve verimli bir şekilde, 
büyük "boyutlarda değerlendirilmesine ve hedeflerin 
çok daha büyük oranlarda neticelendirilmesine bağlı 
kalmaktadır. 

Bu anlayış içerisinde, millî kaynaklarımızı en iyi 
şekilde değerlendirme düşüncesiyle ve turizmi de, 
yegâne kurtarıcımız, ekonominin itici gücü olarak 
görme anlayışı içerisinde, millî bir seferberlik ruhu 
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ile, acaba, alınması gereken üç dört tane tedbit var, 
bu tedbirler Turizm Bakanlığınca ele alınacak mı? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

Paket turizm: Bunu İspanya şimdiye kadar uygu
lamıştır, bu turizmi uygulayan yabancı seyahat şir
ketleri, otel yapmak isteyenlere dolaylı kredi vermiş
tir. İspanyollar bu krediden geniş ölçüde istifade et
mişler, yeni yeni oteller yapmışlar, böylece turizmde 
imkân sağlamışlar. 

Acaba, Turizm Bakanlığı bu yıl için paket turizmi 
düzenleyen büyük yabancı seyahat şirketlerinden, bu 
konuda, avans mahiyetinde, kiralayacakları oda kar
şılığı kredi almayı düşünüyorlar mı? özellikle turis
tik illerde ve turistik merkezlerde, bu konuyu işlet
meye kararlı mıdır ve böyle bir teşebbüste bulunma
yı düşünüyorlar mı? 

Yine turizm alanlarında ve turizm merkezlerin
de turizmi geliştirme kooperatiflerinin kurulup, ma
hallî idarelerin de bu kooperatiflere ortak edilmesi 
suretiyle bu yörelerde bir turizm hareketinin yaratıl
ması mümkündür; bizini şartlarımıza da uygundur. 

Daha evvel ele alınmasına rağmen, turizmi teş
vik kooperatiflerine önem verilmemiş, tamamen atıl 
hale gelmişlerdir. Yeniden, Turizm Bakanlığının ve 
Turizm Bankasının öncülüğünde turistik yörelerde, 
turizmi teşvik kooperatifleri süratle kurulup, mahal
lî idarelerin de ortak yapılması suretiyle, o bölgede 
yeni bir yatırıma ve yeni bir işletmeye yönelmeyi 
düşünüyorlar mı? 

özellikle, yine bu alanlarda, Turizm Bankamı
zın öncülüğü ve iştirakiyle, yabancı sermayeyi de 
alarak, yabancı sermaye alamazsa kredi temin ede
rek, özel idare, belediye ve köy idareleri gibi ma
hallî kuruluşları da ortak yaparak, halkı ve özel sek
törü teşvik etme bakımından turizm geliştirme ano
nim şirketleri kurulup, turistik yatırımlara öncelik 
verilecek midir? 

Son olarak, sayın bakan tarafından cevaplandı
rılmasını istediğimiz sorumuz; kıyı şeritlerimizdfc res
mî kuruluşlara ait çok sayıda eğitim merkezleri ve 
dinlenme tesisleri mevcuttur. Bu kuruluşların men
supları, buralardan belirli bir süre, bir veya iki ay 
yararlanmakta, yılın on ayı bu yerler boş kalmakta
dır. Heba edeceğimiz en küçük bir kaynak olma
dığına göre savurganlığı önlememiz gerektiğine göre, 
yine o kuruluşların mensuplarının hakları mahfuz 
kalmak kayıt ve şartı ile, boş kaldığı süreler içinde, 
bu tesisleri etkili ve verimli bir şekilde değerlendir

mek suretiyle millî ekonomiye katkıda bulunmayı 
düşünüyorlar mı? 

Sayın bakandan bu konularda cevap rica ediyo
ruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Siyas) — Efendim, 
kısaca arz edeyim; bir kere bu paket turizm için 
kredi, turizmi geliştirme kooperatifleri için mahallî 
idarelerle teşriki mesai yaparak, bunların desteklen
mesi, özel sektörle birlikte turizm Bankası ve ma
hallî idarelerin birleşmesi ve kredi yolları, bunların 
hepsi tetkik edilmiş, en uygun şekiller ortaya kon
muş ve başarı ile de yürütülmekte; yeni organizas
yonlara da lüzum yok, bize uyanlar seçilmiştir. 

Tabiî vaktimizin darlığı dolayısıyla biz bunları 
anlatamadık. Esas, orada üzerinde kısaca durmak 
istediğim husus şu: Biz kıyı şeritleri üzerinde bulu
nan resmî kuruluşları bir genelge, bir tamim, bir 
Bakanlar Kurulu kararı şeklinde amir bir hüküm
le; «Bunu bu sene kısmen de olsa 1/4, 1/3 nispetin
de turizme tahsis edin» deme yerine, kendilerinden 
âdeta ricacı olduk; «Yapabilirseniz, size de faydalı 
olur, memleket ekonomisine de faydalı olur. Çünkü, 
bütün gelirini olduğu gibi size vereceğiz.» diyerek 
bir çağrıda bulunduk; aradan 15 gün geçtiği halde 
maalesef daha bir tek cevap almadık. Tabiî, bundan 
sonra ne yaparız, onu düşüneceğiz, o ayrı; ama mu
hakkak olan bir şey varsa, 30 bine yakın, dinlenme 
ve eğlenme tesisi namı altındaki tesislerin - doğru
dan doğruya kamu kuruluşu veya ilgili iştirakler ve
saireler - hiç değilse ılû bin tanıesıi duş turiızme veri
lebilecek niteliktedir.; Buna rağmen biz, önümüzdeki 
bir iki sene çok feci sekide yiine turizm tehacümü
me uğrayacağız; gecem seme olduğu gibi, insanlar kıs
men yine sokaklarda yatacaktır. Bütün gelirleri ken
dilerine ait olmak üzere, yaptığımız bu çaiğrımızın, 
bu arkadaşlar nezdinde makes bulmasını işitiyoruz. 
Bu olmasa belkide biz envanter çıkararak, bunlara o 
tahsisin yapılmasını zorlayacak birtakım tedbirlere 
gitmek mecburiyetinde kalacağız tabiî. 

'Bir diğer sorunuzun cevabı: Evet, Isipanya'dan, 
çok geriyiz, bunu ben ifade ettim; ama Isıpanya, ya
bancıların mülk edinmesi kanununa da cevaz vere
bilecek kadar, turizme kucağını açmıştır; bir moda 
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yerdir; ama şuınu söyleyeyim: Bizi niçin Yunanistan 
ile mukayese etmiyorsunuz? 1983 yılında Yunanis
tan'ın turizm geliri 1,7 milyar dolardı, 1984te 1,5 
milyarı dolara, 1985 yalında 1,2 miyar, dolara indi. 
Ben, 1983te 4111 milyon dolardan başladım 1984'te 
1,5 milyar dolara geldim, haltta, omu geçtim. En üst 
'basamağa varabilmek için bazı basaanalklardan geç
mek lazım. Çifter çifter atlayarak gittiğimize göre de 
durumumuz pek kara değil demektir. İnşallah biz 
de bir gün İspanya ile ölçülebilecek bir duruma 
geliriz. 

Teşekkür ederim efendim. 

IBASKJAN — Teşekkür ederim Sayım Bakan. 
(Buyurun Sayın Turhangil. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan, Anadolu tarihî eserlerle dolu olduğu kadar, 
tarihî eser ile yakından uzaktan ilgisi olmayan gay-
rknenkuller de mevcuttur. Tarihî eser olmayan, fa
kat tarihî eser gibi muameleye alınan 1x1 gayrirnen-
kuller, Yüksek Anıtlar Kurulum^ havale edildiği tak
dirde yılarca neticelendirilmenıektedir, Simdi, bu
na bağlı olarak sorularımı soruyorum: 

Soru 1. Bu durumu önleyici tedbirler düşünül-
mekte midir, düşünülmekte ise tedbirleriniz nelerdir? 

Soru 2. Manisa merkez kazasındaki Ulu Cami 
yanında ibulunan îshak Çelebi Türbesinin bulunduğu 
mahal, her ne kadar Yüksek Anutlar Kurulunca 
birinci derecede tarihî eser sayılmasına rağmen, 
anlaşılmaz bir tutumla, bakanlıkça veya Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce verilen bir karar neticesinde, 
müftülüğe kiraya verilmesi sağlanmıştır. Müftülük 
de burasını, Kur'an kursu açmak gayesiyle, tarihî 
eser vasfını bozacak şekilde tahrip etme cüretini göis-
termıiştir. Bu tür davranışlarla, tarihî eserlerin yok 
olmasına daha 'göz yumulacak mıdır ve bakanlıkça 
sorumlular hakkında ne işlem yapılacaktır? 

Yalnız, Sayın Başkan, beni bir şeyi de öğrenmek 
istiyorum: Belki yanlışım vardır; ama bilebildiğim 
kadarıylaı, İspanya'da mülk edinme suretiyle değil 
de, kiralama; suretiyle turizmin, yabancılara açıldı
ğını biliyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

IBAIŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangi. 
Buyurun Sayın Balkan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU ıpvas) — Efendim 

bu doğrudan doğruya süt ajanları ve onunla ilgili 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Katıununa 
ait odan bir husustur. Doğrudur; bugüne kadar 
bakanlıkta, müsteşar başkanlığında» 3 kişi bizim 
'bakanlıktan, 4 kişi de diğer bakanlıklardan - genel 
müdür veya daha üst seviyedeki arkadaşlardan ol
mak üzere 7 kişi ile ayrıca, 3 kişi Ornıhurbaşkanı, 
5 kişi de YÖK tarafından seçilip gönderilen 8 kişi 
profesörler arasından olmak üzere - ile birlikte 
ceman 15 kişilik ıbir kurulun bu hususları tetkik 
ettiği bilinen bir gerçek. Tabiî kurul ayda ıbir top
lanırsa, 17 bin civarında dosya nasıl - tetkik edilir, 
yıllarca vatandaşın tasarruf ettiği bir hak nasıl önle
nir? Bunlar, üzerinde ısrarla durulan haklı konulardır. 

IBiz yılbaşından, sonra, Meclise, bu kanunu ta
dil eden bir tasarı getiriyoruz. Her ilde bir ku
rul, onun dışında, da temyiz mercii olmak üzere 8 
adet bölge kurulu ve yine ilke kararları alacak yük
sek kurulu sabit bırajkarak; ama her halükârda bir 
kurul yerine, 67 kurulu faaliyete geçirerek; yıllarca 
bu işi önleyen duruma bir son verecek bir hal tarzı 
bulduk. Onu getireceğiz. O kanun tasarısı bitti, 
sevk edeceğizr 

Manisa'daki Ulu Cami mevzuu, iki defa, bu 
bahsettiğim yüksek kurula girdi; ikisinde de, bura
nın, «Korunması gerekli eser» olduğuna karar veril
di, itirazlara rağmen. Korunuyor ve zaten bize değil, 
Vakıflara aittir; ama kiraya verip vermemekte ser
besttir; onun, korunmayla' bir ilgisi yoktur. Kira
ya verirken halihazır durumuna halel getirmemesi 
şartı vardır. Eğer kiralayan kimse - müftülük ol
sum, kim olursa ollsun - tahribat yapıyor ise, onu 
araştırırız. 

Sizin bu müracaatınızı bir ihbar kabul ederek, 
arkadaşım üstünde duracaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, Kültür ve Turizm Ba

kanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış-
tır,, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı aylarımıza sunacağım: 
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A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 3 339 627 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edikniştir. 

Külttür ve sanat hizmet
leri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Ülke iturizminin gefisti-
riilmesii ve tanııtıiiması 'hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32 226 931 000 

9 555 442 000 

Prog. 
kodu 

900 

Açıklama 

Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Lira 

790 500 000 

GENEL TOPLAM 45 912 500 000 

'BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edimiştir, 

Kültür ve Turizm IBaıkanlığı bütçesi bölümleri ka-
ibul edimıiştıir. 

2. — Küttür ve Turizm Bakanlığı 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 

IBAŞKAN — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1984 
malî yılı ıkesinihtesabının bölümlenine geçilmesini oy
larımıza sunuyorumı: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edimişıtir. 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu ödemeğin çeşidi 

10! Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edillmiştir. 

111 Kültür saınıat hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edlmıiştiiır. 

112 Ülke turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler; 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere iişkün hizmetlerim yürütül
mesi! 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ödenek 
Lira 

1 315 516 528. 

14 757 729 620 

10 337 780 717 

Gider 
lira. 

1 223 847 556 

12 192 945 485 

7 505 359 278 

tptal edilmesi 
gereken ödenek 

lira 

91 668 972 

2 564 784 135 

2 832 421 439 

869 049 323 792 792 397 

52 400 000 

76 256 926 

52 400 000 

27 332 476 188 21714 944 716 5 617 531472 

Kültür ve Turizm Balkantığının 1984 yılı ıke&in-
hesaibmiin bölümleri kabul edilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının 1986 yılı bütçesii 
ile, 1984 malî yılı kesiinhesalbı kabul ediılimiiştir; ha
yırlı ojlimasınu düeriim. (Alkışlar) 

Değerli arkadaştanım, saat 14.20'de toplanmak 
üzere oturumu 'kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 13.40 

*>•<* 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saat : 14.20 

BAŞKAN : Başkanveıdü Sabahattin Eıyurt 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseıi), Cemal özbilen (Kırklareli) 

IBAŞKlAN — Türkiye Büyük MÜMet Meclisinin 51 inci Bkleşiıminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

i. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, J/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361,360, 381, 382) (Devam) 

B) MAIIYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1986 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1984 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
(BAŞKAN — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma 

Bütçeli idareler Bütçe Kanun Tasarıdan ii'le 1984 Malî 
Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanun Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Programa göre, Maliye ve Gümrük Baikattilığınin 
1986 yılı bütçesi ile, 1984 yılı kesinhasabı üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 

Maliye ve Gümrük. Bakanlığı bütçesi üzerinde, 
grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin 
adlarını sırasıyla okuyorum. 

Grupları adına söz alan milletvekilleri : 
SHP Grubu adına, Sayın Enver özcan, Sayın 

Barış Can; ANAP Grubu adına, Sayın Cevdet Ka-
nakurt, Sayın Rezan Şaihinlkaya; MDP Grubu adına, 
Sayın Fenni îsimyalii, Sayın Ali Ayhan Çetin. 

Şahısları adına söz allan miHeitvekilleri : Lehte, 
Sayın İsmail Saruhan, Sayın Kadıir Demir, Sayın İs
mail ÜğdüL; 

Aleyhte : Sayın Vural Arıklan, Sayın Şeyhmus 
Bahçeci, Sayın Coşkun Bayram, Sayın Türkân An-
kan, Sayın Günseli özkaya, Sayın Yilmaz Hastürk, 
Sayın Mehmet Üner, Sayın Şeref Bozkurt. 

Üzerinde : Sayın Reşit Ülker, Sayın Hakkı Ar-
ttulkarsllan, Sayın Haisan Alltay, Sayın Murat Sökmen-

oğlu, Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, Sayın Selahaübin 
Taflıoğiu. 

Şimdli, söz isteyen arkadaşlarımıza sırayla söz 
vereceğim. 

önce Sbsyaldemiokralt Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Enver Özoan, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (To-
kalt) — Sayın Başkan, değeri üyeler; toplumun tüm 
yaşamını ilgilendiren bütçe, hükümetin her alandaki 
uygulamalarını, eğilimlerini ve saplantılarını yansıtan 
en önemli 'belgedir. Bu baliğe, kamu hizmetinin fi
nansman, yöntem ve tutarlarını da içerdliğinden, ka
mu gelir ve harcamalarının halk adına irdelenip de-
neltlenmesi, açık rejimlerin ve demofcraltik parlamen
ter sistemlerin en doğal ve en asal niteliğidir. 

Bütçenin, halkın temslilcleninin irdelemesine ve 
denetliımine en açık biçimiyle sunulması, her ülkede 
maliye bakanlıklarının birincil görevidir. Ne var ki, 
Sayın özal Hükümeti işbaşına geldiğinden bu yana, 
demokratik; parlaımenlter sisitemin, doğal denetim hak 
ve görevanii olanaksız kılmak ve 'belki de ortadan kal
dırmak için süstematk bir çaba içindedir. 

Sayın üyeler, önce Hazine, Maliye Bakanlığından 
ayrılarak, bu Bakanlık, ruitoin işlerle uğraşan, top
ladığı paranın nasıl kullanıldığını 'bilmeyen bir tah
sildar durumuna getirildi. Gümrük işılerinlin de aynı 
bakanlığa bağlanması ile, maliye, asıl işlerini yapa
maz ya da üstünkörü, formalite gereği yapar bu
ruma geDdi. Bunun en 'belirgin örneği, bütçe tasarı
larıyla birilikte, yüce Meclise sunulan ekonomik ra
porların ve bütçe gerekçesünin, kamu kesimi denge
leri konusunda verdiği bilgilerin, yeterisiz olmasıdır. 
1985 yılı gerçekleşmeleri konusunda istatistik! biHgi 
yoktur. Dolayısıyla, kamu kesimli dengesiyle ilgili 
değerlendirme yapma olanağımız da yoMur. Bunu, 
bu boşluğu önemle vurgulamak isterim. 

İkinci oliarak, 1986 bütçesinde biçimsel gibi gö
rünen; ama aslında çok önemli bir değişiklik getöi-
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ritniş iç w dış borçların anapara ve faiz ödemeleri 
bütçe gideri sayılmamış, aynı biçimde iç ve dış borç
lanmalarda 'bütçeye igelir olarak 'kaydedilmemiştir, 
Bu yöntemle, hükümettin amiacı, borç yönetimli gibi 
seVıiımi 'bir etiket altında, iç ve dış borçlar üzerin
deki kamuoyu ve Türkiye Büyük M'Mlet MeclM 
denetimini ortadan kaldumak istemesidir. Borç yö-
netlimi bir kez balkın denetiminden çıkartınca, işin 
nereye varılacağı pek kestirilemez, Ancak, Türkiye 
üzerinde geçmişte yaşanılan bir tür, düyun-u umu
mîye idaresi kaçınılmaz olablir. 

Sayın üyeler, borç yönetimi bilimsel olarak al-
gıîalnımıaz ve kurumsallaşır lise, doğal sonuç da bu 
olacaktır. Böyle bir yenli düyunu umumiye, yani ör
gütsel borç yönetimi kurulursa, dış etkenlerin de en
gellemeleri herhalde mümkün ve kolay olmayacak
tır. Bu konuyu kamuoyumuzun ve Yüce Meclisimi
zin bilgilerinle sunmak 'isterim. 

Bütçe ve gellir - giderlerin genelliği, evrensel bir 
bütçeciliık 'ilkesidir. Bu ilkeye göre, devletin tüm ge
lirleri ortak ıbir kasaya konur, aJkar ve tüm giderleri 
de oradan sağlanır. Oysa Sayın Özal'ını bütçesi, bir 
sürü fon oluşturulması sonucunda kanadı - kuyru
ğu kırpılmış bir kuşa döndürülmüştür. Toplam tu
tar» trilyonu aşan bu fonların kaynağı,' son tahlil
de, bu milletin parası olduğuna göre, milletlin para
sını üfon» iadı altında Yüce Meclisin denetiminden 
kaçırmanın mantığı nedir," 'kıimin parasını kimden sak
lıyorsunuz? Her konuda bir fon oluşturmakla, tıpkı 
yaşlı ninelerin, küçük küçük kirli çıkınlarla köşeye 
bucağa üç beş kuruş gizledikleri gibi, sayın hüküme
tin bu fonkotizmi kimseye bir fayda sağlamaz; olsa 
olsa, ekonomik kararlarda günübirlik davranma, key
fîlik ve belirsizlik gibi, ciddî devlet anlayışı ile bağ
daşmayan bik görünüm verir, 

ıpeğerli üyeler, yıllardan beri süregelen terim ya da 
kavram yanlışlıklarına da değinmek istiyorum. Ge
nel başlıklarla gider bütçesi ve gelir bütçesi ifade
leri gereksiz bir ayrımdır. Bütçe 'Sözcüğü, zaten do
ğal olarak 'gelirleri ve 'giderleri içerir. Yalnızca geli
ri olan ya da yalnızca gideri olan bütçe, ya da büt
çeler düşünülemez. Bu nedenle, gider bütçesi ve ge
lir bütçesi sözleri yanlıştır kanımca, Giderlerle ilgili 
büyüklüklere, «ödenekler», gelirlerle ilgili büyük
lüklere ise, «gelir tahminleri» denmesi gerekir. 

Benzeri bir diğer yanlışlık da, bakanlık bütçe
leri gibi (Sözlerde meydana çıkıyor. Bakanlıkların 
bütçeleri olmamak gerekir, ödenekleri olur; çünkü, 
bütçe, devletin bütçesidir. 

21 1 2 , J985 0 : 2 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 1986 yılı bütçesi 
kendinden önceki bütçeler gibi bir mini bütçe, bir 
küçültülmüş bütçedir ve bütçelerin yıl sonu ödenek
lerinin, gayri safi miîî hâsılaya oranı - 1984 ha
riç - devamlı düşüş göstermektedir. Bunun açık an
lamı şuduı?: Hükümelt, her y i daha az kamu hizmeti 
yapmaya ve yatırımları biraz dana azaltmaya niyet
lidir, kararlıdır, İşte böyle olduğu için, konsolide 
bütçe yıl sonu ödenekleri 1981 yılındsuki yüzde 28,2 
oranından, 1985'te yüzde 21 oranına inmiştir. Bu 
oranı 1986 için değerlendirmek ve yıllık program
daki yüzde gayri safi millî hâsıla alfasının gerçek-
ieşeceğtoi de varsaymak ve ona göıe hesap etmek 
istersek, 11986 yılı için bulacağımız oran yüzde 24.7' 
dir; yani-19815 yama. biraz üstünde; ama 1981 yı
lının bile hâlâ altındadır. 

Konsolide bütçe başlangıç ödeneklerinin yüzde 
olarak ekonomik dağılımı, diğer cari Ödeneklerde is
tikrarı, personel giderlerinde iniş çakışları, transferler
de - 1985 hariç - gene istikran gösterdiğini; ancak, 
yatırım Ödeneklerinin sürekli biçimde azaldığını gös
termektedir. 198'6 yılında 'ise, personel giderleri, bir 
yıl öncekinin yüzde 21 oranına karşılık yüzde 21.3, 
diğer cariler, 19853a yüzde. VS oranına karşılık, yüz
de 20.6, yatırım ödenekleri ise, 1985'in yüzde 18*ine 
karşılık yüzde 17.8 ve transferlerde ise, 1985% yüz
de 43*üne karşılık, hemenı hemen yaklaşık aynı oran
da öngörülmektedir. Bunun anlamı şudur: Durum 
iaçıktır, yıllardır az yatırım yapan devlet, 1986 yı
llında da yatınmların payını biraz daha azaltmıştır; 
zaten 'Sayın Özal Hükümetinin bütçeleri, bir bakı
ma, memur aylıkları ve borç ödeme bütçeleri olmak 
karakteristiğini /göstermektedir. İşte o nedenle de, 
Türkiye boj? türlü fasit daireyi kıram^maktadır, aynı 
yerde «aymaktadır. 

Sayın üyeler, genel bütçenin dikkatleri çeken bir 
özeliği de, başlansgıç ödeneklerine göre büyük sap
malara, yani ödenek artışlarıyla sonuçlanmalara yol 
açmasıdır. Bunun bir nedeni, bütçe açıklarının kü
çük gösterilmesi İçin, başlangıç ödeneklerimin yeter
sim düzeyde tutulmasıdır; literatürdeki adıyla, büt
çelerin samimiyetsiz hazırlanmalarıdır. Bir başka ne
den, ülkemizdeki şahlanmış enflasyondur, fiyat ar
tışlarının, ödenekleri yetersiz hale sokmasıdıır. Üçün
cü bir neden, Yüce Meclisten geçmeksizin kullanı
lan ödenek artırma yetkileridir, önemli bir neden de, 
Türk parasında devamlı değer yitirmelerime yol açıl
dığı için, dış borç ödeneklerinin yetmemesidir, 

Başlangıç ödeneklerinden sapmalar konusunda, 
1985 yılı bütçesiyle bir rekor kırılacak oluyor. Ge-
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rekçenin 14 sayılı tablosundan anlaşıldığına göre, 
1985 yılanın ödenıeık aıritışı, yani sapması, yüzde 77 
oranıma yaklaşmıştır. Yıl sonuma biraz daha zaman 
olduğuna göre, /sapmanın dalha da büyümesi, kesin-
ilkle olasıdır. iDuramı böyle olduğuna göre, niçin 
bütçe yapıldığı da, merakla sorutoıaisı gereken bir 
«oru olarak ontaıya çıkıyor. 

iSayın üyeler, 1980 yılımda gündeme getirilen ve 
başarısızlığı her yıl kanıtlanan; ama ıbu bütçeyle de 
sürdürülen bir maliye ve ekonomi politikası sonucu, 
lüıllkemizıde yatırını ve üretlim, durma noktasına ge
tirilmiş; devlet, borç küpüne sokulmuştur. Cari fi
yatlarla, 1980 yılında 830 milyaır civarında olan k'a-
ımu harcamaları, 1985 yıkıda 6,5 trlyon civarıma da
yanmış; (bunun yatırım payı 1980^ yüzde 41 
ilken, bulgun bu pay, yüzde 35 - 37 civarlarına 
düşmüş; aynı yıllar arasında vergi gelirlerinin toplam 
kamu gelirleri içindeki payı yüzde 81'den, bugün 
yüzde 60'larâ düşmüş, 63'ler civarında kalmış, iç borç
lanma 1980 yılında 54 milyar iken, 1985'te 300 ilâ 
350 milyara yaklaşmıştır. 

Sayın üyeler, sayın hükümetin izlediği politika, 
bütçenin gelir - gider yapısını bozmuştur. Harcama
larda yatırım payı azalırken, transfer payı, yani borç 
ödeme payı artmış, gelirlerde ise vergi payı azalmış, 
1979 - 1980'lerde verginin gayri safi millî hâsılaya 
oranı yüzde 18'lerden, 1984'te yüzde 13'e inmiş, ver
gi yükü büyük ölçüde ücret, ve maaşlılar üzerinde 
yoğunlaştırılmıştır. Vergi yükünün azalmasına karşı
lık da, hükümetin beklediğinin aksine, özel yatırım
lar artmamıştır. Hükümetin kendi marifetiyle, kendi 
politikasıyla düşürülen vergi gelirleri tehlike sinyal-
leri vermeye başlayınca da, gene aynı hükümet, ver
gi gelirlerini artırmak için, hepinizin bildiği gibi, ya
kın bir geçmişte bu yüce Meclise, evrensel vergicilik 
ilkelerine aykırı, sosyal adalet ilkelerini son derece 
zedeleyici ve toplumsal huzuru bozucu nitelikte bir 
vergi paketi getirerek, zengine cömertçe sunma, dar 
gelirlilerden acımasızca alma politikasına saplanmış
tır. Üstelik, yasada öngörülen vergileri Maliye idare
si eliyle toplayacağına, sayın hükümet, mükellefleri 
bu işle görevlendirmekte, mükellefi mükellefe karşı 
getiren fiş ve faturalar, böylelikle bu hükümetin ve 
Maliyesinin aczinin belgeleri olmaktadır. 

Özel kesime dayanır ve onu kayırır görünen hü
kümet, bu kayırma politikasını bile adil, dengeli ve 
uyumlu yapamadığı için, beklenen sonuç elde edile
memiş ve bu çıkmazdan kurtulmak için sağlıklı bir 
KİT politikasına da prim verilmemiş ya da bu düşü-

nülememiş. Oysa sayın üyeler, hepimizin "takdir ede
ceği gibi, sermaye birikiminin sınırlı kaldığı bir or
tamda kamu girişimciliği önem kazanır; gerçek üre
tici demokratik bir Türkiye'nin kurulmasında, KİT' 
lere önemli görevler düşer. Ekonomik potansiyeli ha
rekete geçirmede, demokratik üretim planlanmasın
da, ileri üretim düzey ve teknolojilerinin gerçekleş
tirilmesinde KİT'ler Türkiye için bir şanstır; ne var 
ki, KİT'leri rasyonel çalıştırmanın yolu, onların mal 
ve hizmetlerine sürekli ve aşırı zam yapmak değildir, 
onları, öncelikle yönetim yapılarını değiştirerek eko
nomik etkinlik sağlayacak biçimde düzeltmek ve 
KİT'leri yeniden düzenlemektir. 

Sayın üyeler, dış ekonomik ilişkiler ve gümrük 
konusuna gelince: Bu konudaki gerçek gelişmeler, 
Sayın özal Hükümetinin sık sık yinelediği parlak so
nuçları doğurucu nitelikte değildir. 1980'lerden son
ra, dış ödemelerde kolaylıklar sağlanmıştır; doğru; 
ama bu daha çok, sermaye hareketleriyle, turizm ve 
işçi dövizi girdileriyle bir artış sağlanması yoluyla 
olmuştur; oysa sağlıklı bir ekonomik yapı, öncelikle 
dış ticaret dengesi üzerinde kurulu olmalıdır. Bu açı
dan bakıldığında, dış ticaret açığının, önemini koru
duğu görülmektedir. 

1984 yılında ithalatın cif yerine fob olarak he
saplanmasına karşın, gene de dış ticaret açığı, gayri 
safi millî hâsılaya oranla yüzde 7,2 civarındadır; ya
ni 1980 öncesinin bunalımlı yıllarının düzeyindedir. 
1986'da bu oranın yüzde 6,1 civarında olacağı öngö
rülmektedir; yani özetle, dış ticaret açığı sürecektir. 

Ülkenin dışsatımının arttığı da doğrudur; ama 
bu artışın, topluma neye mal olduğunu da unutma
mak gerekir sayın üyeler. İç fiyatlar olağanüstü dü
şürülerek, büyük vergi iadeleri ve kolaylıklar uygu
layarak, devletin müşfik kollan da çalışanların yor
gun omuzları üzerinde durarak, nazlı bir çocuk gibi, 
al bebek gül bebek desteklenen dışsatım artmıştır, 
doğrrudur; ama dış ticaret hadlerimizin aleyhimize 
gelişmesi sonucu, toplum, sürekli kaynak kaybına 
uğramıştır ve uğramaktadır. Ülkemizin, 1973'e göre, 
bir birim dışalım için verdiği dışsatım malının bu
gün 2 katı mal vermek durumunda olduğunu bilme
liyiz. Bu, aslında kaynak kaybından başka bir şey 
değildir. Bunun bir başka anlamı da, Türk emekçi
sinden ve üreticisinden esirgenenin, dışarıya cömert
çe bağışlanmasıdır. İşte, Sayın özal'ın dışarıda bul
duğu itibarının gerçek faturası budur. 

Sayın üyeler, Sayın Özal, dış ticarette IMF'in de 
telkini ile Kore, Singapur gibi Uzakdoğu ülkelerini 
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örnek almak istemektedir ve bunu sık sık dile getir
mektedir. Böylece, Türkiye açısından da en büyük 
yanılgılarından birisine düşmektedir. Çünkü, söz ko
nusu örnek ülkeler, Türkiye için örnek olamazlar; 
ekonomik yapı ve düzeyi açısından örnek olamazlar, 
sosyopolitik, kültürel açılardan örnek olamazlar, Tür-, 
kiye ile karşılaştırılamazlar. 

Ekonomik yapı ve düzeyi açısından karşılaştırı
lamaz; çünkü, örnek verilen ülkelerde sanayi, daha 
başlangıçta dışa yönelik, kapitalist dış dünyaya en
tegre olmak amacıyla kurulmuş, kapitalist dış dün
yanın projelerinin gerçekleştirilmesinde aracılık ede
bilecek yan ya da alt sanayi olarak biçimlendirilmiş
lerdir. Değişik bir deyişle, söz konusu ülkelerde, dı
şa açık kalkınma modeli benimsenirken, bu ülkelerin 
sanayi düzeyi henüz sıfır noktadaydı. Oysa aynı mo
deli Türkiye'ye önermek, Türk sanayiinin yapısını 
ve düzeyini bilmemek, bilmek istememek ya da onu 
yok saymaktır ki, bunların hepsi de hatalıdır. Çün
kü, Türkiye, 1933'lerden beri oturmuş, yerleşmiş, 
belli alışkanlıklar ve deneyimler kazanmış, üstelik 
1960'lardan bu yana da, özellikle dayanıklı tüketim 
malları ve ara malları üretiminde, belli aşamalar kat 
etmiş bir ülkedir. Bu konumu ile Türk sanayisi hafi
fe alınarak, fiyat, faiz ve benzeri yüzeysel yöntem
lerle, şu ya da bu dış ekonomik çevreye entegre ol
maya zorlanamaz, zorlanırsa da sorunlar, bugün ol
duğu gibi, ağırlaşır, çıkmaza girilir. 

Sayın üyeler, söz konusu uzakdoğu ülkeleri, Tür
kiye ile sosyo - kültürel ve politik açıdan da karşılaş
tırılamaz. Çünkü, ülkemiz tarihi ile, jeopolitik ko
numuyla, sosyal ve politik alanlardaki deneyim ve 
kazanımlanyla, söz konusu ülkelerden çok değişik 
koşullarda olup, kendi öz koşullarından soyutlanmış 
modellere, sistemlere ve ideolojilere bağlanamaz ve 
bu yöndeki dolaylı dolaysız zorlamaları kabul etmez, 
reddeder. Devletçilik, geçmişiyle, kamu kesiminin 
ekonomideki önemiyle, sendikal ve politik kazanım
lanyla Türkiye, Kemalist doğrultuda tam bağımsız
lığına, en geniş anlamıyla demokrasiye ve çağdaşlı
ğa gönül vermiş bir ülkedir. Türk halkının geçici 
olarak kabullenebildiği bir siyasal ve sosyal düzen, 
örnek olarak gösterilmek istenen ülkelerde her za
manki doğal düzenlerdir. Demokrasiyi gündemine 
bile almayan; insan haklarını, sendikal hakları, sos
yal adalet ve bağımsızlık ilkelerini ihmal eden ülke
lere özenenler, bilsinler ki Türkiye, dış ticaret gibi 
bazı ekonomik alanlarda elde edilen birkaç parlak 
sonuçlar uğruna, asil ve yüce tutkularından, bunla-

— 579 

21 â 12 . 1985 0 : 2 

rın başında da demokrasiden kesinlikle ödün vere
mez, vermeyecektir. Türk halkı, zor olanı gerçekleş
tirecektir; demokrasi içinde sanayileşecek ve çağdaş
laşacaktır. Bu, böyle biline. 

Değerli üyeler, Sayın özal Hükümetinin dış eko
nomik ilişkiler politikası sonucu, dövizle ödenecek 
kamu dış borçları yeniden tırmanışa geçmiş, bu tür 
borçların toplam dışsatıma oranı, 1980 öncesi yüzde 
15-18 dolaylarında iken, bugün yüzde 26'lara ulaş
mıştır. 

Ülkemizin son yıllardaki kısa dönemli borçları 
da, bu arada değişken faizli borçlar da, endişe verici 
boyutlara ulaşmıştır. Bir başka açıdan da, borç ve
ren dış kaynaklar hızla yapısal değişikliğe uğramış, 
hükümetlerin ve Uluslararası kuruluşların yerini özel 
bankalar almıştır. Dış borç alınabilmesi için ülke 
pazarı yabancı mallara, giderek daha fazla açılmış
tır. 

Osmanlı dönemindeki ticarî sermayenin sınaî ni
telik kazanması için, onca çaba ve onca özveri gös
teren ve bu alanda çok da önemli mesafeler kayde
den Türkiye Cumhuriyeti, şimdilerde yeniden sınaî 
üreticilerin, ithal malları tüccarı olmaları sürecini 
yaşamaktadır. İşte, hükümetin dış politikasının en 
büyük sakıncası da buradadır. 

Dışalım içindeki yatırım malları payı, 1980 önce
si, hiçbir zaman yüzde 30'un altına düşmez iken, 
1980'den sonra sürekli azalmış ve bu yıl, bu pay 
- 1984'te de böyleydi - yüzde 25'ler civarına düşmüş
tür. Değerli üyeler, bu durum, kolaylaşan ve büyü
yen dışalımın ya da arttığı söylenen dış finans ola
naklarının, üretime ne kadar uzak alanlarda kullanıl
dığının bir belgesidir. Zaten, dış ticareti bir tek kişi
nin keyfîliğine ve hukuk kargaşasına terk eden bir 
zihniyet, sorunlara sağlıklı, kalıcı çözümler getire
mezdi; sınama - yanılma yöntemleriyle, mevzuatı yaz 
- boz tahtasına dönüştürerek bir sonuç alınamazdı. 

Dışalım yoluyla fiyatların dizginlenmesi konusu 
da, artık tartışılmayacak ölçüde bir fiyaskodur. Enf
lasyon oranının bütün şiddetiyle yıllardır sürmesi; 
aslında hükümetin enflasyonu teşhisinin ve dolayısıy
la izlediği maliye ve parasal politikasının yanlışlığı
nın da en acıklı göstergesidir sayın üyeler. Hüküme
tin maliye ve gümrük politikası, dış ekonomik iliş-
kiler politikası, giderek tüm ekonomik politikası, 
baştan sona, öngörüleri ve beklentileri yalanlamakta, 
halkımızın sabrını taşırma noktasına gelmektedir. 

Sayın başkan, değerli üyeler; sadece maliye ve 
gümrük açısından özetlemek gerekir ise, «Serbest pi-
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yasa» denmiş, ama ekonomide birkaç ayrıcalıklı hol
ding egemen kılınmış; «Ortadirek kurtarılacak» den
miş; ama, ücretli, maaşlı, küçük üretici, esnaf ve sa
natkâr hızla fukaralaştırılmıştır; «Sıkı para» denmiş, 
ama para arzı durmadan büyümüş ve 1985 ekim 
ayında - yılbaşına göre - yüzde 44 artarak, son altı 
yılın rekorunu xkırmış, bu artıştan da aslan payını 
Hazine almış; gelişme vaat edilmiş, ama sanayileş
me bir yana itilmiş; yatırım ve üretim durma nokta
sına getirilmiş, dolayısıyla işsizlik daha da ağırlaştı
rılmış; «Dış denge ve kaynak sorunu çözülecek» den
miş, ama dış ticaret açığı, tüm özverilere karşın, gi
derilememiş ve tehlikeli bir borçlanma sürecine gi
rilmiş. Kısaca, sayın üyeler, Sayın özal'ın, ülkemizin 
koşullarına ve halkımızın beklentilerine zaten ters 
düşen maliye ve ekonomi politikasının, kendi man
tığı içinde bile tutarsız ve başarısız olduğu artık or
taya çıkmıştır. 

Bu politikanın başarısızlığının nedenleri, başka 
yerlerde aranmamalıdır. Bunun nedeni, bu alaturka 
politikanın bizzat kendi içinde aranmalıdır. Sanayi-
leşerek, üretimini artırarak, bunu gerçekleştirirken 
ve gerçekleştirebilmek için demokrasiyi de alabildiği
ne geliştirip yaygınlaştırarak, çağdaş bir toplum ol
mama özlemini duyan halkımız, bunun gereğini el
bette yerine getirecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, işte bu umutla, bu 
inançla ve bu bekleyişle, hepinize şahsım ve grubum 
adına en derin saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Sayın Barış Can, buyurun efendim. 
Sayın Barış Can, arkadaşınız süresini eksik kul

landığı için, süreniz 37 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA H. BARIŞ CAN (Sinop) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısı üzerinde - Sayın Özcân'la birlikte - Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere söz olmış bulunuyorum; yüce kurulu saygıyla 
selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye, Ba
kanlığı, Osmanlı'dan bu yana, hükümetlerin en ağır
lıklı bakanlığıdır. Çünkü, ekonomik sorunların he
men hepsi burada çözülür; Maliye, ekonomi politi
kasının uygulama, izleme ve irdeleme noktasıdır. 
Maliyenin bu yetkilerini elinden alırsanız, geriye, içi 
boşaltılmış sözde bir bakanlık kalır. Maliyenin ba
kanları ve bürokratları arasından, ekonomi tarihine 
geçenlere de raslamak mümkündür. 

Şunu üzülerek belirtmek isterim ki, ülkemizde 
son iki yıldır, maliyenin cenaze töreni yaşanmakta
dır. Geliş biçimi ve istihdam şekli ne olursa olsun, 
bir bürokrat bakanlarüstü yetkiyle donatılmış ve ma
liyenin işlevinden doğan tüm özellikleri ortadan kal
dırılmıştır. Bundan rahatsız olmuyor musunuz? Ra
hatsız olmanız gerekir. Çünkü, Hazine işlemlerine ege
men olmayan maliye olamaz ve düşünülemez. Niçin 
olamaz ve düşünülemez? Borçlanmayı başkası yapı
yor; yani borçlar yönetimi ve Hazine yönetimi sizin 
elinizde değil; kamu ortaklığını başka bir kuruluş yü
rütüyor, fonlar başkalarının elinde. Bu durumda gelir 
politikasına egemen olmanız mümkün değildir. 

Devam edelim; kamu gelir politikası için nasıl bir 
modeliniz var? İlkeleriniz var mı? «Var» diyemeyiz; 
çünkü yok. Bu nedenle, kamu gelir politikası olmayan 
bir bakanlığın vergi politikasından bahsetmek de, abes
le, yokla uğraşmaktan öteye gidemez. 

Finansman tablolarını ve borç akımlarını gösterir 
tabloları sunabiliyor musunuz? Hayır. Bu tabloların 
olmadığı yerde de, ne bütçe politikasından, ne aylık 
nakit akımından, ne de borçlar yönetiminden söz edi
lemez. Bu nedenle, hükümetin Hazineyi ayırmasından 
sonra, bakanlığın fonksiyonu da aslında, tahsilat veya 
gelirler bakanlığına dönüşmüş bulunmaktadır. İşte, bu
nun için, adına ve adından doğan fonksiyonlarına 
yakışmadığından ötürü, «Ülkemizde iki yıldır, Mali
yenin cenaze töreni yaşanmaktadır» diyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi görüşmeleri sırasın
da açıklamış olduğum bir çarpıklığı, yukarıdaki gö
rüşlerimizi de pekiştirmesi açısından, burada da ay
nen açıklamakta ve zabıtlara geçirilmesinde yarar 
görüyorum. Daha sonra, çeşitli vergiler üzerinde yo
rum ve eleştirilerimizi sunmaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, son iki yıldır, bütçeleri 
1 trilyonu aşan iki kuruluşumuz vardır. Sayın özcan 
da buna değişik bir yaklaşımla değindiler, ben biraz 
rakamsal olarak gireceğim ve konuyu somut bir bi
çimde arz etmeye çalışacağım. 

Bunlardan birisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
diğeri ise, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığıdır. 1986 yılı bütçesi ile Maliye Bakanlığına 
toplam 1 trilyon 918 milyar lira; Başbakanlık Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ise, 1 trilyon 929 
milyar lira harcama imkânı tanınmaktadır. Kısaca
sı, 1985 yılı konsolide bütçesinin yüzde 56,7'si tuta
rında, 1986 yılı konsolide bütçesinin ise, yüzde 54,2' 
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si tutarındaki kısmı bu iki kuruluşumuza ayrılmak
tadır. 

Bilindiği gibi, biraz önce Sayın özcan'ın da açık
ladığı gibi, artık, dış ve iç borç anapara ödemeleri 
bütçede yer almamaktadır. Yani, bütçenin içinde yal
nız anapara faiz borçlan görülüyor, anaparalar ise, 
Borç İdaresi Kurulunda ve bütçe dışında yer almak
tadır. Diğer bir ifadeyle, 1985 bütçesinde iç ve dış 
borç anapara ödemeleri de, bu kuruluşların bütçele
rinde yer aldığı halde ve toplam bütçenin yüzde 56'sı 
bu iki kuruluşa ait iken, bu yıl Borç idaresi Kurulu 
ayrıldığı halde, yine bu iki kuruluşumuzun toplam 
bütçeden aldıkları payda pek büyük bir azalma yok, 
sadece yüzde 54,2'ye inmiş durumdadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1 trilyon 918 
milyar liralık 1986 yılı bütçesinden, 1 trilyon 603 
milyar lira tutan transfer bütçesini düştüğümüzde, 
anılan bakanlığın, fonksiyonları itibariyle bütçesi 
300 milyar liraya inmektedir. Transfer bütçesinde 
yer alan 1 trilyon 603 milyar lira, katma bütçeli ida
relere yapılacak yardımlarla, fonlardan oluşmakta
dır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 yılında gelir 
idaresine ayırdığı ödeneği, yüzde 89 oranında artır
dıktan sonra, 1986 yılında da, yine yüzde 40 oranın
da artırmaktadır. Bu anılan bakanlığın, gelir idaresi
ne ve gelir bütçesine, dolayısıyla gelir toplama işine 
bir anlamda önem verdiği anlamına gelebilir. 

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın bütçesi ise, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe
sinden 11 milyar lira daha fazla, yani 1 trilyon 929 
milyar liralık bir bütçedir. Bu bütçenin ise, yüzde 
99,5*i transferlerle ayrılmış olup, transferlerin de en 
büyüğü, ıiç ve dış faiz ödemelerinden ibarettir; yani 
1 380 735 804 000 liralık borç faizi ödenecektir. Sa
yın milletvekilleri, yine dikkatinizi çekmek isterim, 
«anaparalar» demiyorum, 1 380 735 804 000 borç faizi 
ödenecektir. (Bilindiği ve yukarıda da açıkladığım gi
bi, iç ve dış borç anapara ödemeleri artık bütçede yer 
almamaktadır. 1 380 735 804 000 liralık faiz ödeme
sinin ise, 500 milyar liralık kısmı, iç borç faiz öde
meleri, 635 milyar liralık kısmı ise, dış borç faiz öde-
melerii için ödenek olarak ayrılmıştır. Bunun anlamı 
ise, Hazine Müsteşarlığının bütçesinin yüzde 72'si borç 
faizlerinden oluşmaktadır. Demek ki, devletin, bütçe
leri 1 trilyonu aşan iki kuruluşundan biri, yani Ma
liye Bakanlığı, 1986'da gelir toplamaya daha önem 
vereceğini söylüyor; diğeni ise, yani Hazine Müste
şarlığı, borç ödemeye önem vereceğini söylüyor; büt-
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J çeleştirilmiş rakamlar da bunun bir ifadesi olarak kar
şımıza çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hazine Müs
teşarlığı 1 380 735 804 000 milyon lira iç ve dış borç 

I faizinin yanı sıra, Borç tdaresline bağlı olarak, 1 tril-
[ yon 580 milyar lira da, 1986 yılında, iç ve dış borç 

anaparası ödeyecektir. Anapara ve faizleri bir araya 
l getirirsek, Hazine Müsteşarlığının 1986 yılında 2 tril-
I yon 960 milyar lira, yani 3 trilyon borç ödemesi ya-
j pacağı ortaya çıkmaktadır. Bunu, ister bütçede göste

rin, ister Borç İdaresinde; bu borç, sonuçta Kamu 
Maliyesinin borç yükü olmaktadır. 

I Bu açıklamalardan sonra, 1986 yılının bu borç 
yükünü, 1986 yılı içinde, konsolide bütçe ile devlet 
hizmetleri için ayrılan toplam ödenek miktarıyla bar-

I şılaştırmakta yarar görüyorum. Bu nedenle, 7 trilyon 
254 milyar lira olan 1986 yılı bütçesinden, faiz öde-

I melerini çıkartıp, devletin belirgin fonksiyonuna ay
rılmış net ödenekleriyle karşılaştıralım. Bütçeden faiz-

I 1er için yapılacak ödemeleri düşersek, bütçenin bo-
I yutu, 5 trilyon 866 milyar liradır. Bu ise, devletin, 

1986 yılı içinde temel fonksiyonları için, bu büyük
lükte bir net ödenek ayırıyor anlamına gelmektedir. 

I Buna karşılık, iç ve dış borç anapara ve faiz ödemele
rine ise 3 trilyon ayrılmaktadır. Böylece, 1986 yılı için
de devletin temel fonksiyonları için yapacağı harca
maların yüzde 50'si tutarındaki bir büyüklüğün, borç 
ödemesine gittiği ortaya çıkmaktadır. Tüm bu büyük-

[ lüklere bakıp, 1986 yılının temel özelliğinin, bir borç 
bütçesi olduğu sonucuna varmış oluyoruz sayın mil-

I letvekilleri. 

Sayın milletvekilleri, bütçe, bu özelliğiyle tek ba-
j sına böyle nitelenebilir mi? Kendi başına bütçe bu 

hale gelebilir mi? Tabiî gelmez. Ekonominin bütü
nünden bütçeyi soyutlamamız mümkün değildir. Büt
çedeki borç görünümü, ekonomide olanın bir yansı
masıdır; bütün bu açıklamaları da bunun için yaptım. 
Çünkü, bütçe değildir esas konu; yaşanan ekonomik 
ortam, bir borç ekonomisinden ibarettir. Bunun do
ğal yansıması, elbette bütçede görülecektir ve görülü
yor. Nitekim, 1986 bütçesinde, artık saklanamaz bir 
biçiimde bu durum ortaya çıkmıştır. Birtakım telkin
lerle, bütçenin biçimini değiştirmeye çalışmak, sorunu 
çözmeye de yetmemektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi başka 
bir hususa değinmeye çalışacağım. «Bütçe» denince, 
akla ilk gelen, kuskusuz, vergiler sistemi ve bu süste-
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min özellikleridir. Bu nedenle, önce sistem üzerinde 
durulmasında yarar var. 

Türk vergi sisteminin, üzülerek; fakat kesinlikle 
ifade etmemiz gereken özelliği, genel olarak çağdaş
lıktan uzak oluşudur. Kalkınma, amacına ne denli kat
kıda bulunduğu hesaba katılmayan, ancak nef'î Ha-
ziine, yani devlete gelir sağlama amacı daima ağır ba
san bir vergi sistemimiz vardır. Sistemin bir başka 
özelliği, adil olmayışıdır. Vıergi ödemek, bordro mah-
kûmlarıyla, genel anlamda emekçi kesimlerin temel 
görevi haline gelmiştir. Oysa, 1982 Anayasası, 1961 
Anayasası gibi, herkesiin kamu giderlerini karşılamak 
üzere ve malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlü 
olduğunu belirtir ve devam ederek; vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımının, maliye politikasının 
sosyal amacı olduğunu söyler. Gerçek ise bunun ter
sidir. örneğin, Gelir Vergisinin yüzde 67'simi ücret
liler, yani ücretle çalışarak geçinmeye çalışanlar öder, 
yüzde 3 3'ünü de Türkiye'de, geri. kalan tüm Gelir 
Vergisi yükümlüleri öder. Nerede, herkesin malî gü
cüne göre vergi ödemesi sayın milletvekilleri? Nere
de, Maliye politikasının sosyal amacı; nerede kaldı 
bunlar? 

Dahası var; bu ülkede yıllardır varlıklı kesimlerin 
vergileri hafifletilegelmliştir; doğal olarak da, vergile
rin gayri safi millî hâsılaya oranı 1984 yılında yüzde 
12.9'a kadar gerilemiştir. Böyle oranlara, ilkel ve çok 
geri kalmış ülkelerde raslanır. Andığımız oranın, 1977 
yılında yüzde 19,3 kadar olduğunu düşünürsek, 24 
Ocak zihniyetiyle, ülkemizin nerelere doğru götürül
düğünü daha iyi anlamış oluruz. 

Ülkemizde vergilendirme olayı, böyle sürekli bir 
kötüleşme gösterdiği sürece, enflasyonun nasıl olup 
da frenlenebileceğim ve ödemeler dengesi carî işlem
ler açıklarının, nasıl olup da azaltılacağmı anlamak 
da kabil olmamaktadır. 

Yarın, gelir bütçesi görüşülürken arkadaşımız 
açıklayacaklardır umarım; ama, ben de vergi gelirleri 
tahmini konusunda bir genel gözlemi burada belirt
mekte yarar görüyorum : 

Türkiye'de, üzerinde pek durulmayan bir vergi 
yönetimi ya da vergilendirmeyi yapacak örgüt sorunu 
vardır. Vergi yönetimi rasyonel değildir. Eğitimi ve 
donatımı pek düşünülmeden, sayısız vergi dairesi kur
mak, yıllardır hüner sayılmıştır. Personelin özlük hak
ları, çok yanlış politikalar izlendiğini düşündürecek 
kadar düşük tutulmaktadır. Vergi yönetimi, genel ola
rak, görev, sorumluluk ve yetki açısından bir kar
maşa göstermektedir. Hükümet, en az 15 yıldan beri 
sürdürülen ve pek az ilerlediği görülen otomasyon 
işli dışında, etkin bir vergi yönetiminin kurulması için 
bir öneri geliştirmiş değildir. Bulunabilen tek çözüm, 
askere almak gibi bir yöntemle işe girecek yoklama 
memurlarının yetkilerini, akıl almaz derecede geniş
letmek olmuştur. Bunları, vergi yasaları görüşülürken 
de arz etmeye çalışmıştık. 

Bu yetkiler, bir başka çeşlit, Polis Vazife ve Sela-
hiyet Kanunu niteliğindedir. Yoklama memurlarının, 
gemileri, takaları, kamyonları, trenleri yolda durdu
rup, mal sayımı yaptırma yetkileri anlamsız ve çok 
sakıncalıdır. Taşıtların trafikten alıkonulması, malla
ra el konulması ve bunların bir anlamda müsadere 
edilmesi yetkileri, büyük haksızlıklara yol açabilecek 
nitelikte görülmektedir. Sorun, diğer yetkilerle birlikte 
ele alınırsa, bir vergi terörünün ortaya çıkacağı açık
ça anlaşılmaktadır. Köylü, esnaf ve küçük sanatkâr, 
bu terörün başlıca hedefi olacaklardır. Hükümet, asıl 
vergi vermesi gerekenleri vergilendirmediği ve bir kıs
mını da vergilendiremediği için, vergi terörü yoluna 
gitmliştir. Uygulamaya geçildiğinde, bıı yolun ne denli 
yanlış bir yol olduğu derhal görülecektir. Bunları da, 
ilgili yasa görüşülürken arz etmeye çalışmıştık. 

Çıkan yasada, en sakıncalı konuların başında, Ku
rumlar Vergisinin yüzde 6 oranında artırılması ve şir
ket sahiplerinden, başkaca hiçbir şekilde Gelir Ver
gisi alınmaması gelmektedir. Bunun açık anlamı, bü
yük işletmeler, 10 milyonlarca, 100 mlilyonlarca, hatta 
son yıllarda görüldüğü gibi, milyar liranın üzerinde 
gelir elde edenler, Gelir Vergisi ödemeyeceklerdir. 
Hükümetin, genel olarak sosyal adalete ne kadar ya
bancı, daha açık söylersek, düşman olduğu apaçık gö
rülmüştür. Doğrusu istenirse, hükümetin, adaletsizli
ği bu kadar büyüteceği tarafımızdan da tahmin edil
miyordu. (SHP sıralarından alkışlar) Şimdi, bu da 
başarılmış ve çok zengin olanlarla, çok büyük gelir 
elde edenlerin, Gelir Vergisinden bağışık duruma gel
meleri sağlanmıştır. Bunu, her yerde ve her zaman 
halkımıza anlatacağız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi, çeşitli vergiler
den bazıları üzerindeki yorum ve eleştirilerimize ge-

Sayın milletvekilleri, tahminlerin gerekçeleri, yu
varlak ve anlamlı yorum yapılması olanaksız sözler
dir. Bu tarz sorumsuz sözlerin gerekçe diye sunul
ması, uzun yıllardan beri süregelmiştir. Hükümet, 1986 
yılında halkımızdan, toplam olarak 5 trilyon 750 mil
yar lira vergi almak için Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden izin istemektedir ve almıştır da. Durum böyle 
olduğuna göre, vergilerin tahmin gerekçelerinin hafife 
alınmaması lazım gelir. 
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çiyorum. 1946 yılında kanunlaştırılan ve 1950 yılı ba
şında yürürlüğe giren Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, 
Esnaf Vergisi Kanunları ve Vergi Usul Kanunu, kuş
kusuz bir vergi reformunu oluşturmuşlardı. Aradan ge
çen bunca yılda, bir taraftan, bu reform yozlaştırıl
mış, bir yandan da, etkin bir vergi yönetimi kurula
madığı için, bu gelir vergileri sistemi, bir gönüllü ver
gi verme düzenine dönüşmüştür. Başta bordro mah
kûmları olmak üzere, belli kesimler ayrı tutulduğu 
takdirde, bu gelir vergileri düzeni, dileyenlerin, gön
lünden koptuğu kadar vergi ödedikleri bir düzen ol
muştur. Biraz önce belirttiğim gibi, ücretle çalışanlar, 
toplam Gelir Vergisinin yüzde 66 - 67'sini onyıllardır 
ödeyegelmişierdir; geri kalan yüzde 33'ünü de, Tür
kiye'deki bütün Gelir Vergisi yükümlüleri ödemişler
dir. Bu anlamda Gelir Vergisi, gerçekte bir ücret ver
gisi görünümünü kazanmıştır. Hüzün verici bu kötü 
durum yetmezmiş gibi, Sayın özal'ın çabalarıyla, zen
ginlerin vergileri sürekli olarak azaltılmıştır. (SHP sı
ralarından alkışlar) (Doğal olarak da, vergiler/(bölü) 
gayri safi millî hâsıla oranı düşmüş ve yüzde 13 gibi 
çok düşük bir düzeye inmiştir. Türkiye, bu anlamda, 
kendisine benzer ülkeler arasında, gerçekten çok az 
vergi ödenen bir ülke haline gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konumuza, Ge
lir Vergisiyle devam edelim. 

1976 yılı için düşünülen Gelir Vergisi tahsilat he
defi 1 trilyon 750 milyar liradan ibarettir. Bu tahmi
nin dayanaklarından biri, daha doğrusu en önemlisi, 
1986 yılının enflasyonudur. Gerekçede, «Toplan eş
ya fiyatlarında beklenen artışların olumlu etkileri» de
nilerek tanımlanan şey, enflasyonun kendisidir. Gelir 
Vergisinin artışı için bile olsa, enflasyonun olumlu et
kilerinden söz edilmesi, anlaşılır gibi değildir. Toplum
da «Peşin vergi» olarak adlandırılan dahilî tevkifat 
mekanizması da, artışın bir nedeni olarak belirtilmiş
tir. 

1985 yılma göre yüzde 37,8 oranında bir artışla 
1 trilyon 750 milyar liraya yükseltilen 1986 yılı Gelir 
Vergisi tahmini, epeyce iyimserdir. Çünkü, biraz ön
ce de belirttiğim gibi, kurumlardan elde edilen kâr 
payları şeklindeki gelirlerin, Gelir Vergisinden müs
tesna tutulmaları öngörülmektedir. Burada dikkati çe
ken nokta, dahilî tevkifat mekanizmasından dolayı, 
1987 yılında toplanacak olan Gelir Vergisinin önemli 
ölçüde, 1986 yılında alınacağıdır. Başka bir anlatıma, 
1986 yılında Gelir Vergisi tahsilatı çok azalmış ola
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir parça da 
Kurumlar Vergisine değinelim. 

Bu verginin, 1985 tam yıllık tahsilat tahmini 540 
milyar liradır. 1986 yılı tahmini ise, yüzde 94,4 ora
nında fazlasıyla 1 trilyon 50 milyar lira olmuştur. 
Ortada bilinen tek şey, Kurumlar Vergisi oranının 
yüzde 40'dan yüzde 46'ya çıkmış olmasıdır. 1985 yı
lında, gayri safi millî hâsıla yüzde 3,9 büyüyecek ve 
yüzde 6 oran artışıyla birlikte, Kurumlar Vergisi ka
baca yüzde 95 artacak. 

Dahilî tevkifat göz önüne alınsa dahi, bu kabil 
değildir sayın milletvekilleri. Hükümet, Kurumlar 
Vergisini sorumsuzca şişirmiş durumdadır; bunu da 
arz etmeyi görev biliyorum. 

Kurumlar Vergisinin ülkemiz açısından beli tor 
özelliği vardır; bu özellik, KtTlerin varlığıdı>r. He
men, tümü çok büyük istetmeler odan ve türlerine 
göre bir kısmı tekel olarak mal ve hizmet üreten 
KİTler, çok ıbüyük mikitarlarkla Kurumlar Vergi-
sünıi odeyögeMşÜetrdir. Eğer sayın Maliye Balkanı, 
1985 talhmin'i olan 540 miyar TL ve 1986 talimini 
olan 1 trilyon 50 milyar TL. Kuramlar Vergisi öde-
mderinli dile getiriyorsa -k'i, biz talep ©diyoruz- Ku
rumlar Vergisinün ne kadarının kamu kesimince öden
diği meydana çıkacak ve vergi politikası açısından 
ne yapılması lazım gel'dliği aydınlanacaktır. Bunun 
bir başka ışık tutucu tarafı, 1986 yıllında hüküme-
tfın KÜT fiyatlarına ve tarifelerine ne denli yeni 
zamlar daha yapmaya (hazırlandığının ortaya çıkma
sı şeklinde olacaktır. 

Sayın mMet vekilleri; ülkemizde hailen üç tane 
servet vergisi uygulaması vardır. Bunlar, Emlak, Ve
raset ve İntikal ve Motorlu Kara Taşıtları vergileri
dir. Bunların 1985 yılı içinde toplanı geliri, talimlini 
57 milyar liradan litoaıretltir. Servet Vergilerinin, ver
gi gelirleri içindeki payı, yalnızca yüzde 1.7'dir. 
Andığımız vergilerin, gayri saifd milî hâsılaya ora
nı, küçüktür, ibmde 2 düzeyindedir. Vergilerin tür
lerine, sayılarına ve ıgötirierine bakıldığı zaman, Tür
kiye'de anlamlı 'bir servet vergisi bulunmadığı açık
ça 'görülür. Sanayıilöşmliş ülkeler bir yana dursun, 
'bize benzeyen ülkelere göre de, servet vergileri çok 
geri düzeyde bulunmaktadır. Böyle bir göstermelik 
servet vergileri yapısıyla, kalkınma da, sosyal ada
let de «ağüanamaz. Ne var ki, kalkınma da, sos
yal adalet de, hükümetin umurunda olmadığı için, 
'bugünkü anllarnsız servet vergileri yapısı, kendileri
ne çok uygun düşmektedir. (SHP sıralarından al
kışlar) 
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Sayın Başkan, sayın milefrefcilleri; konuşmamın 
bu son bölümünde ilginç biir konuyla değinerek, Sa
yın Başbakanın bir yanılllgısını ısengilemeye çalışaca
ğım1; o da, ya'bancı sigara ithaline gerekçe olarak 
kullanılan, kaçakçılıktaki haksız kazancın Hazineye 
döndürülmesi öyküsüdür. Tekel Genel M:üdiMüğü 
bültenleri kaynak olarak alınarak, Türkiye'de kaçak 
sigara tüketiminin minimum düzeyde 'bulunduğu, 
hatta yolcu beraberinde geleniler dışında, piyasada 
ya'bancı sigaraların görülmediği 1951-1970 dönemii 
Türkiye sigara üretimini -ki tüm tüketime karşılık
tır ele alalını. 

Sayın milötveklleri, tablo elimsizdedir. Bu rakam, 
1951 yıllında 19 milyon kilo ülken, 1970 yiında 42 
milyon kiloya çıkıyor. Şunu altını çizerek tekrar 
Söylemekte yarar görüyorum; yolcu beraberinde ge
len sigaralar dışında, piyasada, ya'bancı sigaraların 
gözlenmediği bir dönemdir; oniaır da dahil. . 

Tablodaki rakamları, yıillar 'itibariyle milyon kilo 
olarak veriyorum; 1951 *de 19,666 milyon kilo, 1952' 
de 21,576 milyon kilo, 1953'de 23,233 milyon kio, 
•19541te. 25,418 milyon kilo, 1955'ite 25,286 milyon 
kio, 1956'da 26,425 milyon kilo, 1957'de 29,164 
mlyon kilo, 1958'de 30,086 milyon kio, 1959'da 
29,718 milyon fcilb, 1960'da 30,335 milyon kilo, 1961' 
de 32,002 milyon kilo, 1962'de 33,806 milyon kilo, 
1963"te 33,792 milyon kilo, 1964'ıte 34,178 miilyon 
kilo, 1965'ıte 35,168 milyon kilo, 1966'da 37,676 
milyon kilo, 1967Me 37,473 milyon kilo, 1968\te 
38,953 mlyon kilo, 1969'da 39,784 milyon kİo, 
1970'de 42,649 milyon kito. 

1951-1970 dönemli, yolcu beraberinde gelenler dı
şında, piyalsada yabancı sigaraların görülmediği bir 
dönemdir. 

Rakamları (incelediğimizde, yılık loriaHama artış hı
zının yüzde 5,8 olduğu görülmektedir. Bu oranı, 
sonraki yıllardaki üretime uyguladığımızda, karşımı
za çıkacak ıta'blo da elimizde bulunmaktadır; zaıten 
Tekel'ıin 'bültenlefinde de yer aiknakbadır. 

Devlet OPtfanilaıma Teşkilata -tarafından hazırlanan 
Dördüncü Beş Yıllık Planlda da öngörülen bu tab
lodaki rakamlar, Türkiye'ınÜn gerçeğe en yakın si
gara tüketimini yansıitmak özelliğine sahip bulun
maktadır. Yani 1971-1985 arasındaki tütün mamul
leri ıtükerimi yıl/miyon kilio olarak yer almaktadır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE AUPTEMOÇ1N (Bursa) — 1979'da. 
kaç. 

H« BARIŞ CAN (Devamla) — 1979'da 70,'84Ö 
milyon kio. Zaten onu vurgulayacağım sayın balkan; 
«Başbakanın bir yanılllgısını vurgulamak istiyorum» 
diye konuya başladık efendlim. 

Buna göre, Türkiye'de 1985 yılında tüketilen tü
tün miktarı yaklaşık 100 milyon kilogramdır. Yine, 
Tekel Genel Müdürlüğü resmî kayıtlarına göre, bu 
yıl yurt içinde üretüen toplam sigara miktarı, yak
laşık 62 milyon kilogramdır veya bu rakama yakın 
bir miktar üretim gerçekleşecektir. Tekel Genel Mü
dürlüğünce vergisiz satış mağazaları ve normal İthal 
yoluylıa iç piyasaya verilecek yabancı sigara miktarı 
da 5 mlilyon kilogram civarında olacaktır. Ülkede 

' 1985 yim'da tüketilen 100 milyon kilogramlık si-
garanın^ 67 milyon kilogramı normal üretim ve ithal 
yollarıyla sağlanacağına ıgöre, aradaki farikı oluştu
ran 37 - 40 mlyon kiloluk sigarla miktarı ülkemize 
kaçak girmiş olacaktır. Tekel Genel Müdürlüğünce 
üretilen sigaraların orMaımıa kilogram maliyeti, 1985 
yıllı için 2 600 liradır, ki bu rakam Tekelin resmî 
kayitlanna göre alınmıştır; oraya dayalıdır. Yine Te
kel kayıtlarına göre, bu sigaralların • bayi hissesi dı
şında piyasaya 'verilme fiyata, 1 kilogram için 10 377 
liradır; buna eski • devimliyle «•beyiye»' denilen satım 
ücretli eklendiğinde, fiyait İli bin Türk Lirasına ulaş
maktadır. Piyasaya verilmedeki 1 kilogramlık fiyait 
olan 10 377 liradan, maliyet fiyata olan 2 600 lirayı 
düştüğümüzde, Hazineye, tüketilen her kilogram si
garadan ortalama 7 777 'lira kaldığı görülmektedir. 
Buna. göre, 1985 yılında Türkiye'ye kaçak giren sii-
garaâardan, kaçakçıların 310 ila 350 milyar ılira do
layında haksız gelir sağladıkları ya da Hazinenin 
sadece 1985 yılında bu miktarda gelir kaybına uğ
rayacağı kolaylıkla anlaşılmaktadır. (SHP sıraların
dan alkışlar)1 

11986 yılında ise, enflasyon ve diğer etkenler göz 
önüne alındığında; ki enflasyon oranını hükümet gi
bi en »iyimser olarak yüzde 30 kabul ettiğimize göre 
dahi, mevcut verilerle, Hazinenin gelir kaybı 500 
milyar liraya yaklaşacaktır. Bu incelemeden varı
lacak sonuç ise şudur : 

1. Yabancı sigara ithali, iddia edildiği gibi, ka
çakçılığı önlememiş, ilerisine meşruiyet kazandırarak, 
motive etmiştir. 

AHMET EKİCİ {Kütahya) — Hayda... 
H." BARIŞ CAN ıPevamla) — Haydası yok; ba

kan da rakamla cevap verecek; yani o da rakam. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
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H.BARIŞ CAN (Devamla) — Zira, bu eylem, 
sadece basit kaçakçılık .olayı değil, Türk tütün tü
ketim piyasasının ele geçirilme, stratejisinin uzan
tısı 'bir eylemdir. 

AHMET BKÎCt Kütahya) — Hesap yanlış, 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Görüyoruz 'işte, 

yakında hep birlikte göreceğiz. 
'BAŞKAN —• Efendim, karşılıklı 'konuşmayalım 

lütfen. 
Siz devam edin efendim. 
H. BARIŞ CAN '(Devamla) — Ocâk"tan itilba-

ıren tütün, zaten 'gündemimizde sayın miıiMvefâi, 
çok gen'i'ş boyutlarda..v 

AHMET EKİCİ <JKütahya) — Efendim, hesap 
yanlış. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Hesaba bakan ce
vap verecek: kardeşim; sordular, rakam verdik. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibin konuşma--
sini kesmeyin. 

Siz buyurun efendim, cevap vermeyin. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — 2. ANAP ik
tidarı, tütün konusunda izlediği Ve izleyeceğini açık
ladığı 'politika ile Türk tütüncülüğüm yaklaşık 3 mil
yona Varan tütün üreticisi ve genel yurt ekonomisi 
için onarılması olanaksız sosyal ve ekonomik yara
lar açmanın vebali 'altına girattişftıir. Olay, gelecek
te köyden kente göçü hızlandıran hüviyetiyle, işsiz
lik sorununu büyük boyutlara eriştirecektir ve sigara 
ithali, petrol gibi, vazgeçilmez döviz gereksinıiıml 
yaratacaktır. Bunları zabıtlara geçsin diye söylüyo
rum; tütün ıkonusu 'taraifmuzdan gündeme daha ciddî 
'biçimde götiraleçefcltir sayın mffletvekiiera. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi hakkında 
görülerimizi açıklamaya çalıştık; yüce kurulu say
gıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

.••BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barış Can. 
Anavatan Partisi Grulbu adına Sayın Cevdet Ka-

rakurt, buyurun efendim. 
Sayın Karakurt, süreniz 1 saat, hatırlatıyorum; 2 

arkadaş konuşacağınıza göre siz ayarlayınız. 
ANAP GRUBU ADINA CEVDET KARAKURT 

Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milıletvdki'lled; 
görüşmekte olduğumuz Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğının bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grulbu adı
na, görüşlerimizi arz etmek için huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum; yüce MecÜsl en derin saygılarımla se
lamlarım. {ANAP sıralarından aÜkışîaır) 

'Sayın milletvekilleri, Maliye ve Gümrük Bakan
lığının görevleri ve teşkilat yapısı, 13 Aralık 1983 

tarih ve T78 sayilı Kanun Hükmünde Kararname ile 
yenıi bir anlayış içerisinde düzenlenm!iş;tir; buna gö
re, Maliye ve Gümrük Bakanlığının iki temel gö
revi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, maliye po
litikasını hazırlamak ve uygulamak; ikincisi ise, güm
rük ve gümrük muhafaza hizmetlerini yürütmek
tir. 

Sayın miietvelklleri, çağımız ekonomii çağıdur. 
Devletler arasındaki ekonomök mücadele, dünyanın 
ta'biî düzeni h'alüfli almıştır. Niteldim, hükümetimizin 
'temel amacı, hükümet programında ve yıllık prog
ramda açıkça ifade edildiği üzere, istikrar içerisinde 
büyümedir. İstikrar içerisinde büyüme ve ekonomik 
dengenin sağlanmasındaki maksat, iktisadî faaliyet
lerde zaman zaman görülen daralma ve genişlemele
rin, bir başka deyişle, enflasyon ve deflasyonların ön
lenmesidir. 

Zamanımız devletlerinde kamu gelir ve giderleri, 
zaman ve yerine göre, millî hâsılanın yüzde 20 ila 
30'u arasındaki oranlara yükselmiştir. Bu bakımdan, 
gerek kamu gelirleri, gerekse kamu giderleri, millî 
ekonominin dengesini etkileyecek büyüklüktedir. 

İşte bu sebeplerden dolayı hükümetimiz, maliye 
politikası yoluyla; 

1. Ekonomik dengenin devamlılığını ve meyda
na gelen dengesizliğin giderilmesini sağlamak; 

2. Ekonomik gelişmeyi gerçekleştirmek ve ge
lir dağılımını akılcı bir şekilde düzenlemek için sü
ratle tedbirler almıştır, 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi iktidarı 
olarak, istikrar içerisinde ekonomik dengeyi sağla
mak mecburiyetindeyiz, ve bunu sağlamak için de 
cesurane tedbirler aldık. Bunlardan birincisi; kamu 
maliyesini süratle sağlam kaynaklara dayandırmaktı. 
İşte, faturalı vergi iadesi, Katma Değer Vergisi ve 
son günlerde görüştüğümüz ve yüce Mecliste kabul 
edilen vergi paketiyle, büyük ölçüde bunu sağlamış 
bulunuyoruz. 

1985 yılı ile ilgili vergi tahsilatı ve önceki yıllara 
göre artışlar, yıllar itibariyle; 1982 yılında yüzde 39,7, 
1983 yılında yüzde 27,6, 1984 yılında yüzde 25,7, 
1985 yılında yüzde 57,5 olmuştur. 

Görüldüğü gibi, 1985 yılı vergi tahsilatında büyük 
artışlar kaydedilmiş, bu artışlar yüzde 50'nin üstüne 
çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1985 yılında yürürlüğe giren 
Katma Değer Vergisi Kanunu ile dolaylı vergiler 
alanında büyük bir reform gerçekleştirilmiş; kaldı
rılan 8 vergi yerine, anlaşılır, kolay bir vergi getir-
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miş ve zorunlu kıldığı belge düzeniyle de otokontrol 
sağlanmıştır. Ayrıca, hedeflenenin üzerinde vergi 
artışı sağlanmış, dolayısıyla vergi hâsılatında önemli 
artışlar gerçekleştirilmiştir. Katma Değer Vergisi 
tahsilatı, 10 aylık uygulama sonucu, bütçe kanununda 
yer alan 762 milyarlık tahmini geçerek, 780 milyar 
liraya ulaşmıştır. Aylık tahsilat miktarı, bu yılın 
Ekim ayında 140 milyar liraya yaklaşmıştır. 

Ekim 1985 sonu itibariyle, on aylık Katma De
ğer Vergisi tahakkuk ve tahsilat miktarları ile büt
çe tahminine göre gerçekleşme durumları şöyledir: 
Bütçe tahmini 762 milyar, tahakkuk eden 866,4 mil
yar, tahsil edilen 780,7 milyar liradır, Bu şekilde, 
on aylık uygulama neticesinde yüzde 2,5'luk bir artış 
görülmüştür. 

Hükümetimiz bununla da kalmamış, bütçe dışın
da kaynaklar temin ederek, istikrarın süratle temi
nine çalışmıştır, işte, Toplu Konut Fonu ile, yıllarca 
kaçakçının cebine giren - kara para olarak anılan-
kazançlara da darbe vurmuş, bunları Toplu Konut 
Fonunda toplamış; 1980 - 1983 yılları arasında ko
nut sorununa 16 milyar lira bulamayan devlet, 1984 
- 1985 yılı içinde 3 047 kooperatife, 234 015 konu
ta 481 milyarlık kredi sağlamıştır. Bununla da kal
mamış, turizm altyapı ve toplu konut alanlarında 
da büyük destekler sağlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, ikinci önemli tedbir ise, 
diş ticarette dengenin sağlanması, ihracatımızın sü
ratle iyiye gitmesi için alınan tedbirler olmuştur, ih
racatımız 1982 yılında 5 milyar 746 milyon dolar, 
1983 yılında 5 milyar 727 milyon dolar, 1984 yılın
da 7 milyar 133 milyon dolar, olarak gerçekleşmiştir. 
1985 yılında ise 7 milyar 950 milyon dolar olarak 
tahmin edilen bu rakamın aşılması, 8 milyar 200 
milyon doları bulması beklenmektedir. 

Dış ticaretimizde memnuniyetle müşahede olunan 
bir husus da, ihracat gelirlerimizdeki, ithalatı karşı
lama oranlarında meydana gelen artışlardır. 1983 
yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 62, 
1984 yılında İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
66,3, 1985 yılı Ocak - Eylül dönemi ise, karşılama 
oranı yüzde 72,6'ya ulaşmıştır. 

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, sürdürülen 
politika ile ihracatımızın yapısında önemli, olumlu 
değişiklikler meydana gelmiştir. Hatırlanacağı gibi, 
1979 yılında, ihracatın içinde sınaî ürün payı yüzde 
34,7'dİE. Bu oran 1984 yılında yüzde 72,1'e çıkmış
tır. Son iki yılın dokuz aylık karşılaştırılmasına göre, 
sınaî ürün payı yüzde 74,6 iken, 1985 yılının dokuz 
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ayında yüzde 78,9 oranına yükselmiş bulunmak
tadır. Burada da görüleceği gibi, dış ticarette den
genin gittikçe lehimize düzelmekte olduğu görül
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıdan beri size arz etti
ğim hususlardan da anlaşılacağı üzere, hükümetimiz 
iki yıldan beri malî politikası ile çok olumlu adım
lar atılmış, gerek kamu giderleri yoluyla yapılan 
gider politikasında, gerek kamu gelirlerinin sağlam 
kaynaklara dayandırıldığı vergi politikasında ve ge
rekse kamu giderleriyle kamu gelirlerinde yapmış 
olduğu denklik ile bütçe politikasında büyük başa
rılar sağlamış, meyvelerini de yavaş yavaş almaya 
başlamıştır. 

Hülasa etmek gerekirse, başarılı bir malî politi
ka uygulanmış ve her geçen gün daha iyiye gidiş 
vardır; daha iyi olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Maliye ve Gümrük Bakan
lığının başlıca faaliyetlerinden biri de, bütçe kanun 
tasarılarını hazırlamaktır, ve bu görevi de Bütçe Ma
lî Kontrol Genel Müdürlüğü yürütmektedir. Devlet 
bütçesinin hazırlanması her yıl tekrarlanan bir işlem 
olmasına rağmen, kolay ve rutin bir işlem değildir. 
Aksine, sınırlı kaynaklar, sınırsız ihtiyaçlar; hızla 
büyüyen Türkiye ve gittikçe artan ihtiyaçlar ve de
ğişen şartlar içinde, plan ve programa uygun olarak 
her sene yeniden düzenlemek son derece dinamik 
ve zor bir işlemdir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
bu zor- işlemi layıkıyla başarmış ve başaracaktır. 

Diğer bir önemli husus da, bütçenin düzenleniş 
şekli ve devlet borçlarının yönetimidir. Bilindiği gibi, 
devlet bütçesi bugüne kadar iç ve dış borç hasılasını 
gelir kabul eden ve iç, dış borç anapara ve faiz 
ödemelerine, giderleri arasında yer veren bir anla
yış içinde hazırlanıyor ve uygulama bu çerçevede 
yürütülüyordu. Uluslararası karşılaştırma, ve değer
lendirme ve müzakerelerde benimsenen standartlara 
göre farklılık taşıyan bu geleneksel bütçe tertip 
şekli yerine, 1986 yılından başlayarak, yeni bir anla
yış benimsenmiştir. Uygulamaya konulması teklif 
edilen iç borçlanma, dış borçlanma hasılası, bütçe 
geliri sayılmamış, iç ve dış borç anapara ile faiz 
geri ödemeleri de bütçe gideri addedilmemiştir. Bu 
şekilde, bütçe gidlerlerlimin bütçe gelirleri ile karşı
lanmayan kısmı, bütçe açığı olarak ortaya konmuş
tur. Bu yeni düzenleme ile, bütçe giderlerinin gerek 
bütçe gelirleri ile hedef aldığı ön plana çıkarılmıştır. 
Bütçe analiz tekniğinde bu bakımdan uluslararası stan
dartlara uygun gelişme sağlanmıştır. Devlet borçları-
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nın yönetimi de, 'bu düzenlemenin tabiî sonucu ola- ' 
rak, ayrıca, açık bir surette ortaya konmuştur. 

Devlet borçlarının yönetiminin, bütçe kanunu ile, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yürütülece
ğine işaret edilmektedir. Genel Muhasebe Kanunu
nun amir hükmü gereği, yıl içinde yapılacak iç borç
lanma limiti belirlenmiş, aktedilecek borçlanmalarla, 
yapılacak iç ve dış borç anapara ile faiz ödemeleri
nin, bütçeyi ilgilendirmeksizin, özel hesaplarda iz
lenmesi açıklığa kavuşmuştur. Devlet borçlarının 
yönetimi ve muhasebesi ile ilgili uygulamaların, ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır. 
Devlet borç uygulamaları ve sonuçlarının, ilgili yıl 
kesinhesaplarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tetkik ve tasvibine sunulacağı açık bir suretle 
hüküm altına alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, devlet borçlarının düzen
lenmesi ile ilgili konuyu açıklarken, Türkiye'deki ka
mu borçlarının tarihine kısaca değinmekte yarar 
bulmaktayım, Osmanlı döneminde ilk borçlanma 1854 
yılında Kırım Savaşı dolayısıyla yapılmıştır. Alınan 
borç miktarı 5 milyon sterlindir; ertesi yıl, yani 1855' 
tede yine 5 milyon sterlin alınmıştır. Borç para ile 
faiz ödemelerinde gecikme olmuş, alacaklı ülkeler, 
alacaklarının tahsili için, 1878 yılında yapılan Berlin 
Kongresi ile, kendilerine bağlı bir idarenin kurulma
sını kararlaştırmışlardır. Bu karar uyarınca 1881'de 
imzalanan Muharrem Kararnamesi ile Düyunu 
Umumiye idaresi adı altında bir idare kuruldu. Da
ha sonra, cumhuriyet döneminde de (1958 yılında) 
anlaşma suretiyle moratoryom edilmiştir. Yine 1979 
yılında, ödemeler dengesinin bozulması ve borçların 
ödenmesinde sıkıntıya düşülmesiyle, 24 Ocak 1980 
kararlarının alınmasına gidilmiştir. 

Yukarıdan beri yapılan açıklamalardan da anla
şılacağı üzere, dış borçlar her zaman sorunlar yarat
mış ve 1986 yılı bütçesi ile bu borçların yönetimi 
kurulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Maliye ve Gümrük Bakan
lığının en önemli fonksiyonlarından birisi, yapılan 
tüm harcamalara kaynak bulmaktır. Bu görev de 
Gelirler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Büt
çenin sağlam finansman kaynaklarına dayandırılma
sı, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. 
Devletin, üstlendiği ve üstlenmek durumunda kal
dığı görevleri yerine getirebilmesi. için, yeterli ve 
sağlıklı gelir kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu düşünce 
ve hükümet programında belirlenen temel prensiplerin 
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ışığında, vergi sistemi yeniden düzenlenmiş ve sağlam 
finansman kaynakları yaratılmıştır. Bu amaçları ger
çekleştirmek üzere, toplam 12 vergi kanununda de
ğişiklik öngörülmüştür. Bu değişikliklerle, ayrıca ver
gi sisteminin datha basit ve sade bir yapıya kavuş
turulması düşünülmüştür. Bu arada, hükümetimizce 
yapılan değişikliklerle vergide verim, etkinlik, adalet 
ve vergi güvenlik ve- denetimine ilişkin müessese 
ve kurumlar da işler hale getirilmiş, vergi kayıp ve 
kaçağının önlenmesi hedeflenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, konsolide 
bütçe gelirleri, genel bütçe ve katma bütçe öz gelir
lerinden meydana gelmektedir. Yüce Meclise sunu
lan 1986 yılı bütçe kanunu ile konsolide bütçe ge
lirleri 6 trilyon 750 milyar lira olarak öngörülmüş
tür. Bu rakam, 4 trilyon 285 milyar lira olarak 
gerçekleşmesi beklenen 1985 yılı tahsilatı tahminine 
göre, yüzde 57,5'luk bir artış ifade etmektedir. Bu 
büyüklük içinde, genel bütçe gelirleri, 1985 yılı tah
silat tahmini olarak düşünülen 4 trilyon 175 milyar 
liraya göre, yüzde 58,1 artışla 6 trilyon 600 milyar 
lira olarak tahinin edilmiştir. Katma bütçeli kuru
luşların öz gelMeri, 1986 yılında, 150 milyar lira 
olarak öngörülmüştür. Bu, 1985'in 110 milyar lira
lık tahsilat tahminine göre, yüzde 36,4'lük bir artışı 
ifade etmektedir. 

Hükümetimizce hazırlanan 1986 yılı bütçesinin, 
sağlam finansman kaynaklarına dayandırılması ko
nusunda, olumlu yönleri vardır. Daha önceki yıllar
da, vergi gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı 
60'lar, yüzde 70'ler civarında iken, bu pay, 1985te 
yüzde 73,8, 1986'da yüzde 85,2 olmuştur. Vergi 
gelirlerinde, 1986 bütçe kanunu tasarısıyla, bir ön
ceki yıla göre yüzde 55,6 oranında bir artış öngö
rülmektedir. 1985 yılında ise, bir önceki yıla göre 
yüzde 55,8 oranında bir artış sağlanacağı tahmin edil
mektedir. Bu durum, vergi idaresinin, vergi topla
ma konusunda büyük bir gayretin içinde bulunduğu
nu, vergi kayıp ve kaçaklarının üstüne gitmekte ol
duğunun göstergesidir. 

Sayın milletvekilleri, hükümetimiz, kamu hiz
metlerinin finansmanı için yeni vergi düzenlemele
rine gitmiş, bu düzenlemelerde kaynak yaratma 
amacı yanında, mükelleflere vergi konularında ge
reken kolaylığın sağlanmasına da dikkat edilmiştir. 

1985 yılında yapılan vergi düzenlemelerine de 
kısaca değinmek istiyorum. Katma Değer Vergisi 
Kanununda yapılan değişikliklerle, uygulama birliği 
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sağlanmış ve bazı sosyal amaçlı istisnalar getirilmiş
tir.' 

Gelir ve Kurumlar Vergilerinde yeni düzenleme
ler yapılmıştır. 

Motorlu Taşıtlar Vergisinin taşıt puluyla öden
mesi sistemine gidilmiştir. 

Veraset ve İntikal Vergisinde, istisna miktarları 
artırılmıştır. 

Dilekçelerden alınan Damga Vergisi kaldırılmış
tır. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi getirilmiştir. 
Amme alacaklarında gecikme zammı miktarları 

artırılmıştır. 
Sayın milletvekilleri son olarak yüce Meclis ta

rafından kabul edilen vergi paketiyle de belge dü
zenine uymayan vergi kaybına yol açan mükellefler, 
basın ve TRT yoluyla açıklanacaktır. 

Yaygın ve yoğun vergi denetiminin etkinliğini 
artırmak için, vergi yoklama memurlanı ek yetki
lerle teçhiz edilmiştir, 

Vergi ödemede gecikmenin müeyyidesi ağırlaştı
rılmıştır. Böylece, verginin, ucuz bir finansman, kay
nağı olmasının önlüne geçilecektir. 

Kullanılması gereken belgelerin kuilanılttiadığı-
nın veya işyerinde bulündürulmadığıraıın tespiti ha
linde, belli şartlarda, mükelleflerin işyerinin (1) 
hafta süreyle kapatılması esası getirilmiştir. «Da
hilî tevkiıfat» esası getirilerek, bütün mükelleflerin 
benzer vergi uygulamasına tabi tutulmaları sağlan
mış; ancak dahilî tevkif at miktarı, ödenen Katma 
Değer Vergislinim yarısını aşamayacaktır. 

Emlak Vergisinin belediyelere devri öngörülerek, 
yerel yönetimlerin güçlenmesine imkân tanınmış
tır. Du değişiklikle, köylerdeki arsa: ve araziler ta
mamıyla vergi kapsamı dışında tutulmuştur,. 

Ücretlilere vergi iadesi uygulaması 1.1.19'86'dan 
itibaren yaygınlaştırılarak, tüccar, çiftçi, esnaf, ser
best meslek erbabımın1 da vergi iadesinden, istifade 
etmelerine imkân sağlanmıştır. 

Kurumlar Vergisi oram 6 puan yükseltilmek su
retiyle, kurumlardan gelir elde eden hissedarların, 
bir daha vergilendirilmemesi sağlanmıştır; yeni vergi 
işlemi kurumda bir defada bitiritecek, kurum ortak
ları yeniden vergilendirilmeyecek ve beyanname 
vermeyeceklerdir. 

öngördüğümüz değişikliklerle, dürüst vatandaşın 
vergisini ödemesi için her türlü kolaylık sağlanmış ve 
sağlanmaya da devam edecek; ancak, vergi kay
bına yol açan mükellefler için, daha etkili ted

birler getirilmiştir-. Gerek geçmişe yönelik, dene
timler ve gerekse yaygın ve yoğun denetimler, ek
siksiz ve sürekli olarak devam ettirilecektir. Daima 
dürüst mükellefin yanında olunacak; anıcak vergi 
ödeme görevini; yerine getirmeyeni ödüllendiren 
mevcut sisteme son verilerek, böylece haksız rekar 
bet engellenmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; şimdi de 
vergi idaresine ilişkin düzenlemelerden kısaca bah
setmek istiyorum. Vergi dairelerinin, fonksiyonları
na uygun binalara yerleşmesi konusunda sürdü
rülen gayretlere devam edilmeli ve süratle sonuçlan
dırılmalıdır, Vergi dairesi binalarının düzenlenme-
si ve hizmetin kolay sunulabilımdsi imkânlarının 
yaraltılması konusunda, gözlenen çalıışmalarai hız 
verilerek devam edilmelidir. 

Vergi dairelerinin taşıt ilhJtiyaçlarınMi karşılan
ması sağlanmallıdır. Mükellefin ve vergileme ile il
gili olayların etkin ve süratli bir şekilde takip edi
lebilmesi bakımından, taşıtların satın alınarak 
hizmete sökulmaısı işlemleri tamamlanmalıdır. 

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 5 inci 
maddesinin verdiği imkânla 3 yıl için oluşturulan ve 
geçici mahiyette olan fonun, yergi idaresi hizmetleri
nin iyileştirilmesinde yararlı olduğu gözlenmiştir. Söz 
konusu fon ile vergi idaresinin modernleştirilmesine 
ve imkânların artırılmasına yönelik çalışmalar yapıl
mıştır. Bu fon ile, vergi dairesi binası ihtiyacının kar
şılanması yanı sıra, otomasyon konusundaki eksiklik
lerin giderilmesine çalışıldığı da görülmüştür. Ayrıca, 
bu fondan sağlanan imkânla, devlet memurluğuna gi
riş sınavı ile 7 bin sözleşmeli personel alınmış ve kısa 
zamanda eğitimleri tamamlanarak vergi dairelerinde 
görevlendirilmişlerdir. Vergi idaresinin eksikliklerinin 
giderilmesi, modernizasyonu, otomasyon ve halkla 
ilişkilerin düzenlenmesiyle mükellef ve vergileme ile 
ilgili olayların izlenmesi açısmdan, fon uygulaması
nın yararlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle, fon uy
gulaması ile gelir idaresinin desteklenmesinin gere
ğine inanıyoruz. 

Katma Değer Vergisi Kanunu ile öngörülen fo
nun, kaynak ve süresinin sınırlı olması karşısında, ver
gi kanunlarında değişiklik yapan kanun ile getirilen 
«Vergi idaresini geliştirme fonu», yerinde bir tedbir 
olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 1986 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısı, bir yandan enflasyon ile mücadeleyi esas 
amaç olarak belirlerken, diğer yandan da, yüzde 5 ola
rak programlanan büyüme hızını gerçekleştirmeye yö-
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neliktir. Bu bütçe hızıyla, bir yapısal değişim içinde 
bulunan ekonomimizde ulusal kaynakların en etkin 
ve verimli bir biçimde kullanılması sağlanarak; altya
pının yenileştirilmesi ve geliştirilmesi, enerji ve sulama 
yatırımlarının hızlandırılması, mal ve hizmet üretimi
nin artırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal 
adaletin yaygınlaştırılması, bölgesel dengesizliğin gi
derilmesi, devlet daire ve kurumlarının topluma sun
dukları hizmetlerin düzeyinin yükseltilmesi sağlana
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; doğru ve za
manında ekonomik kararlar alabilmek, büyük ölçü
de, doğru ve hızla sağlanan bilgilerle mümkün ola
bilmektedir. Bu itibarla, genel ve katma bütçeli daire
lerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve fon
ların muhasebe kayıtlarını tutmak, uygulamayı izle
mek, değerlendirmek, dönem sonuçlarını çıkarmak, 
harcamaların yürürlükteki mevzuata uygunluğunu in
celemek gibi görevlerle yükümlü Muhasebat Genel 
Müdürlüğünün çalışmaları büyük bir önem taşımak
tadır. Devletin muhasebe kayıtlarıyla ilgili bilgileri 
doğru ve çabuk alabilmek amacıyla sürdürülen ilgili 
personelin eğitimini ve taşra saymanlıkları ile mer
kez arasındaki haberleşme kaynaklarının takviye edi
lerek otomasyona bağlanması çalışmalarım takdirle 
izliyoruz. 

1982 Anayasamızın amir. hükmü gereğince, ge
lecek yıl bütçe tasarısıyla birlikte geçen yıl kesinhesa-
bını da görüşmekte olmamız, Muhasebat Genel Mü
dürlüğüne yeni bir dinamizm kazandırmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletin ihtiyaç 
duyduğu taşınmaz malların satın alınması, kamulaş
tırılması, yönetimi, korunması, kiralanması ve elden 
çıkarılmasına ilişkin hizmetler, diğer kuruluşların da 
işbirliği ve desteği ile Millî Emlak Genel Müdürlüğün
ce yürütülmektedir.. Bu hizmetlerin yamnda, memle
ket sathında devlet kapısı demek olan hükümet ko
naklarıyla hizmet binalarının yapım ve onarımını sağ
lamak konusundaki gayret ve çalışmalarını takdirle 
karşılıyoruz. 1986 yılı bütçesinde, bu program için ay
rılan 20 milyar lira üzerindeki ödeneklerle yapılacak 
hizmetleri dikkatle izleyeceğiz. 

Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Mü
dürlüğü, devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat 
hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bazı il ve il
çelerdeki kadrolu hazine avukatlığı eksikliğinin, söz
leşmeli hazine avukatı istihdam edilerek giderilmeye 
çalışılmasını, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi yö
nünden makul bir çözüm olarak görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt, diğer arkadaşınızın 
zamanı geliyor efendim, hatırlatıyorum. 

CEVDET KARAKURT (Devamla) — Toparlaya
cağım Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gümrük kaçak
çılığı ve özellikle uyuşturucu madde ve silah kaçak-
çılığı uluslararası bir olaydır. Bu cümleden olarak, 
kaçakçılığa karşı devletlerin işbirliği içinde mücadele 
etmeleri gerektiğini açıkça belirtmek isterim. Hiç şüp
he yok ki, bu konuda istihbarat hizmetlerinin ve ha
berleşmenin gerçekleştirilmesi temel şarttır. Bu itibar
la, Gümrükler Genel Müdürlüğünün ve Muhafaza Ge
nel Müdürlüğünün, gümrük kapıları arasındaki ha
berleşme ağını güçlendirme, kayıt ve bilgi işlem yö
nünden otomasyona geçme çalışmalarını yakından 
takip ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Maliye ve Gümrük Bakan
lığının 1985 ve 1986 yılı bütçe tekliflerini - ödenek 
türleri itibariyle- şöyle bir değerlendirmeye tabi tu
tabiliriz: 

Cari harcamalar : 1985'te 64 milyar 918 milyon, 
1986'da 89 milyar 460 milyon; artış, yüzde 37,8'dir. 

Yatırım harcamaları : 1985'te 20 milyar 135 mil
yon, 1986'da 32 milyar 199 milyon; artış, yüzde 59,9* 
dur. 

Transfer harcamaları : 1985'te 1 trilyon 165 mil
yar, 1986'da 1 trilyon 796 milyar; artış, yüzde 54,2' 
dir. 

Transfer ödeneklerinin ise, 6 milyar 269 milyonluk 
kısmı bakanlık hizmetleri ile 1 trilyon 88 milyar li
ralık Hazine yardımı teşkil etmektedir. 701 milyar li
ralık kısmı ise 3 numaralı tabloda gösterilen gruba 
ayrılmıştır. Maliye Bakanlığı bütçesi 1985 yılına gö
re yüzde 53'lük bir artış ifade etmektedir. 

Mevcut imkânlar içinde kendilerine ayrılabilen 
ödenekleri, en faydalı ve en etkin şekilde kullanacak
larına inanarak, başta sayın bakanları olmak üzere, 
bütün Maliye ve Gümrük Bakanlığı personeline ça
lışmalarında başarılar dilerken, 1986 yılı konsolide büt
çesinin millet ve memleketimize hayırlı olmasını Ce
nabı Hak'tan diler, yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakurt. 
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı 

Sayın Rezan Şahinkaya, buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Şahinkaya, 33 dakika süreniz var efendim. 
ANAP GRUBU ADINA F. REZAN ŞAHİN

KAYA (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Meclisin de-
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ğerli üyeleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1986 
malî yılı bütçesi hakkında, Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. 
Şahsım ve grubum adına yüce Meclisi saygılarımla; 
selamlarım. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının esas görevi, maliye politikasını 
hazırlamak, uygulamak, denetlemektir. Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı, hükümetin malî politikasını yü
rütmekten sorumlu bir icra bakanlığıdır. Maliye Ba
kanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının birleştiril
mesi; Hazinenin, bakanlık bünyesinden ayrılarak, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı şekline dönüşme
si, üzerinde en çok durulan bir konudur. Bu nedenle 
ben konuşmamı bu tema üzerinde işlemeye çalışaca
ğım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Türkiye Cumhuriye
ti hükümetleri döneminde, 30 Aralık 1931 tarih ve 
1909 sayılı Kanunla kurulmuştu, önceden Maliye Ba
kanlığına bağlı olarak, Gümrükler ve Tekel - eski 
adıyla inhisar- Genel Müdürlüğü şeklinde idi; ayrı
ca, yarı askerî bir kuruluş olan Gümrük Muhafaza 
Teşkilatı da bu bakanlığa bağlı idi. Gümrük koru
manın kara ve deniz sınır boylarımızda, yerin önemi
ne göre, koruma örgütü, sivil ve asker koruma kuv
vetleri, birçok kara ve deniz taşıt ve muhafaza araç
ları vardı. 1956'da çıkarılan 6815 sayılı Kanun ile 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kaldırıla
rak, yerine kurulan seyyar jandarma, İçişleri Bakan
lığına bağlanmıştır. 

Bazı maddelerin üretim veya satışını, ya da hem 
üretim hem de satışını, devlet monopolü altında tut
mak, bize Osmanlı İmparatorluğundan kalan bir ge
lir kaynağıdır. 1861 yılında, ülkemizde ilk defa, tü
tün inhisarı kurularak tekelin temeli atılmıştı; fakat 
Tütün Vergisi, 1883'te Düyunu Umumiyeye devre
dilmiş, Düyunu Umumiye de 1894'te, tütün tekelini, 
iki yabancı bankanın kurduğu «Reji» diye bilinen 
-şirkete devretmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda mevcut tü
tün ve tuz tekeline 1924'de alkol ve alkollü içkiler 
tekeli, sonradan sırasıyla barut ve patlayıcı madde
lerle ev malzemesi, uyuşturucu maddeler, en sonra da 
çay tekeli eklenmiştir, daha sonra kabul edilen bir ka
nunla da genel müdürlük altında birleştirilip, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına bağlanmıştı. Bu genel müdürlü
ğün teşkilatı, 1941'de çıkarılan 4036 sayılı Kanunla 
esaslı bir biçimde değiştirilmişti. Katma bütçeli ve 
-döner sermayeli bir teşkilat yapısına kavuşmuş, ba

kanlık olarak da eski Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
bağlanmıştı. Daha sonra 1983 yılında 60 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile kamu iktisadî teşebbüsü 
(KİT) statüsüne dönüştürülmüştür. ANAP iktidarı dö
neminde Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Maliye Bakan
lığı ile birleştirilerek, adının, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına dönüştürülmesi ile tekel, bu bakanlığın il
gili kuruluşu haline getirilmiştir. 

Tekel maddeleri diye bilinen tütün, ispirto, ispir
tolu içkiler, tuz, barut, patlayıcı maddeler, av malze
mesi, fişek, revolver, çay gibi maddelerin birçokları 
tekel maddesi olarak anlaşılmaktan çıkmış, çayın iş
lenmesinde de, özel sektöre izin verilmiştir. Buna rağ
men bugün bile kibrit, çakmak, çakmaktaşı, oyun kâ
ğıtları, zihinlere hep tekelle birlikte gelir. 

Değerli milletvekilleri, rekabete açılmayan hiçbir 
kuruluş, üretiminde kalitelendirmeye yeterince yö
nelmemiştir. örneğin, kibrit imali için özel teşebbüse 
fırsat verilince, tekel tarafından imal edilen kibritler
de, gerek ambalaj ve kalite yönünden ve gerekse ku
tularda bulunan kibrit çöplerinin tam sayıda çıkması 
bakımından, özel teşebbüsle rekabet olanakları sağ
lanmıştı. Şimdi de, sigara ve çay imali için özel te
şebbüse fırsat verilmiştir. 

Ülkemizde, 220 bin dekar alanda, ortalama 400 
bin aile, yaklaşık 2,5 milyon nüfus, tütün tarımı ile 
uğraşmaktadır. Bu nedenle, tütün ve tütün üreticisi
nin memleketimiz ekonomsinde ve sosyal hayatında 
önemli bir yeri vardır. 

Her yıl, tütün piyasaları açılmadan önce çıkarı
lan bakanlar kurulu kararı uyarınca, tütünlerin des
tekleme mubayaasını yapmak üzere, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
görevlendirilmektedir. 

Geniş çapta sigara imalatı da yapan tekelin, bu
gün imal ettiği sigaraların yüzde 87'si filtrelidir. Ay
rıca, yabancı sigara kaçakçılığını, karaborsasını ve 
bu yolla yurt dışına döviz çıkışını önlemek için, 1984 
yılından itibaren, yabancı sigara ithalatına da başlan
mıştır. Yabancı sigara ithalatıyla birlikte, yabancı si
gara kaçakçılığı ve karaborsası önlendiği gibi, 1984 
yılında 17 milyara yakın, 1985'de 32 milyarı biraz 
geçen para Konut Fonuna yatırılmış, 1986'da da 49 
milyar lira yatırılacağı tahmin edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bir ziraat yüksek mühendisi 
olarak ilginç bulduğum için, çayın tarihçesini kısaca 
anlatmak istiyorum. Yurdumuzda çay bitkisinin yetiş
tirilmesi denemelerinin ilki 1885 yılında Çin ve Ja
ponya'dan getirilen tohum ve fidanlarla Bursa'da ya-
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pılmıştı; çevre ve iklim koşullan bitkiye uymayan bu 
girişimden sonuç alınamamıştı. Rusya'da çay tarımı 
yapılan Batum ve havalisine iklim ve toprak yapısı bü
yük benzerlik gösteren Rize ve çevresinde çayın ye-
tişrilebileceği fikrini, Halkalı Ziraat Mektebi profe
sörlerinden Ali Rıza Bey, 1917 yılında Doğu Kara
deniz Bölgesi ve Kafkasya'da yaptığı tetkikler sonucu 
ortaya koymuştur. 1924 yılında çıkarılan 407 sayılı 
Kanunla, Rize Vilayeti ve Borçka Kazasında çay ye
tiştirilmesi kabul edilmiş ve bu işle, zamanın Ziraat 
İşleri Genel Müdürü Ziraat Mühendisi Zihni Derin 
görevlendirilmiştir. (ANAP şıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Uzun uzun ve meşakkatli çalışmalardan sonra 
1937 yılında Rusya'dan 50 ton tohum getirilmiş, Rize* 
de çay fidanlıkları tesis ettirilmiş ve 29 Mart 1940'da 
çıkarılan 3788 sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı yasal 
esaslara bağlanarak çaycılık teşvik edilmişti. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Zamanla Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illeri 
de plantasyon sahasına alınmışlardır. Böylece kurul
masına müsaade edilmiş bulunan çaylık miktarı, 1967 
yılında 235 bin dekara ulaşmıştır. Çıkarılan çeşitli 
kanunlarla, çay üreticisine teşvik bakımından bazı 
yardımlar yapılmıştır, örneğin, bunlara 10 sene son
ra geri alınmak 4caydıyla, faizsiz çay tohumu ve bir 
miktar da kimyasal gürbe verilmiş, çaylık yapılan ara
ziler 8 sene süreyle Arazi Vergisinden muaf tutul
muştur. 

Son olarak, 19.12.1984 tarihinde yürürlüğe konan 
3092 sayılı Çay Kanunu ile çay tekeli kaldırılarak, 
gerçek ve tüzelkişilerin üreticiden yaş çay yaprağı al
maları, çay işleme ve çay paketleme fabrikaları kur
maları serbest bırakılmıştır. 

Kamu iktisadî kuruluşu olan Çay - Kur, 1985 yılı 
alımları karşılığı, 9,12.1955 tarihine kadar, üreticiye 
49 milyar 140 milyon lira ödemiş olup, bakiye kalan 
34 milyar 860 milyon lirayı da, tamamı kendi öz kay
naklarından karşılanmak kaydıyla, Şubat 1986 ayı so
nunda tamamen ödemiş olacaktır. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kuru çay tüketimi 1984 yılında 132 bin tona ulaş
mıştır. Artık, çay, yurdumuzda kahvenin yerini al
ınış, Türk konukseverliğinin, misafirperverliğinin sem
bolü, «Bir fincan kahvenin, kırk yıl ha ta vardır» 
atasözü, nerede ise «Bir bardak çayın kırk yıl hatırı 
vardır»a dönüşmüştür (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Şunu da Meclîs kürsüsünden iftiharla söylemek 
isterim ki, 'bizden sonraki nesiller, kahvenin yurdu
muzda yetiştiğini göreceklerdir; buna ait çalışmalar 
süMürülhıektedir Bu vesileyle, yurdumuz tarımın
da,, insanüstü gayretle çalışan tüm meslektaşlarımı 
buradan selamlamaktan gurur duyuyorum (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Daha nice nice 
Zihni iDerin*ler çıkacaktır onların içinden de... 

Değerli milletvekilleri, bugün Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının, ri'zikosuz vergi ve gelir kaynaklarını 
oluşturan ve sağlıkla ilgili, keyif verici, zarurî ihti
yaç madde ve mamullerinin imal, ithal ve satışını 
yapan Tekel, yurt sathına yayılmış geniş teşkilatıyla 
nüfusumuzun büyük çoğunluğuna hitap etmektedir. 
Yaprak tütün, anason, şerlbetçiotu (humuluslupulus), 
üzüm, arpa gibi tarım ürünlerinin alımı dolayısıyla 
yaptığı ödemelerle Tekel, nüfusumuzun onyedide bi
rini kapsayan ve yaklaşık üç milyon kişiden oluşan 
500 bin üretici ailesinin emek ve alın terini de de
ğerlendirmektedir. Nüfusumuzun büyük çoğunluğuna 
hizmet sunan Tekel, ayrıca, 160 bini aşkın bayiye 
de dolaylı iş olanağı sağlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 5!682 sayılı Pasaport Kanu
nuna göre bugün 53 tane gümrük kapımız vardır. 
Avrupa ve Asya arasında karayolu taşımacılığının 
artması nedeniyle, giriş ve çıkış kapılarında TIR park 
sahaları düzenleme- çalışmaları sürdürülmekte olup, 
günün koşullarına göre gümrük mevzuatında, ilgili 
konularda yeni düzenlemeler yapılması çalışmaları da 
sürdürülmektedir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, devlet bütçesine 
fobi gelir sağlayan gümrük ve tekel kaynaklarını iş
leten, koruyan ve bunların teşkilatının siyasal sorum
luluğunu yüklenmiş bir balkanlıîktır. Ayrıca, gümrük 
kesiminde kaçakçılığın men ve takibi de Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının uhdesindedir. Bunun için de 
13 Aralık 1893 gün ve 604 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararn&menin 24 üncü maddesine 'göre Muhase'be 
Elektronik Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşki
latı kurulmuştur. 

^Bilindiği gibi, Gümrük Vergisi bir ülkeye giren 
.Veya o memleketten çıkan maldan alman vergiye de
nir. Gümrük Vergisi, hem bir ülkenin iç ticaretini 
korumak, hem de devlet hazinesine gelir sağlamak 
bakımından çok önemlidir. Malın değerine göre ha
zırlanan gümrük tarifelerinden belirli bir yüzde üze
rinden gümrük alınır. Aslırida, bir ülkeden çıkan 
maldan Gümrük Vergisi alınmışsa, bu, o ülkeye lü
zumlu olan malların ihracını önlemek içihkiir. Günü-
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müzde birçok ülkede gümrük duyarları oldukça al-
çaltılmışsa da, 'hiçbir zaman kaldırılamamıştır; ancak, 
21 inci yüzyıla çdk yaklaşılan uzay çağında, ulaşım 
olanakları o denli altmıştır ki, dünyada gümrük ka
pılarını .başka ülkelere kapamış bir iki ülke, örneğin 
Arnavutluk ve Kızıl Çin bile, yavaş yavaş aralamak 
zorunda kalmışlardır. Gelişmekte olan ülkelerde, enf
lasyon nedeniyle paralarının değeri devamlı olarak 
'düştüğünden, ülkelerine döviz gelmesi için, değil dışa 
çıkan mala gümrük vergisi, koymak bazen tersine 
teşvik primleri, vergi 'iadesi ve bunun gihi uygula
malarla, ihracatı teşvik etme yollarını aramışlardır. 

Sayın milletvekilleri, muhasebe - maliye, resmî 
daireler ve ticaret kurumlarının hesap işlemlerini dü
zenleyip yürütme bilgisidir. Gelir ve giderleri en kü
çük ayrıntısına dek kaydederek, kazanç ve masrafı, 
diğer bir deyimle gelir ve gideri 'belirtir. Gelir, be
lirli bir zaman periyodu-içinde, her türlü insan ih
tiyaçlarının karşılanması için mal ve hizmetlerin akı
şıdır, yani -statik olan hjr şey sadece maldır; fakat 
gelir kapsamına girmez. 

'Bütçe, belirli bir zaman periyodunda, 'bir kişi, aile 
veya ülkenin gelir ve giderinin planlanmasıdır ve tah
mine dayanır; ancak, 'bütçenin tahmin edildiği süre 
ibibikten sonra kesinhesaplar alınabilir. Ne bir kişi, 
ne bir aile, ne de Ibir devlet düşünülemez ki, büt
çe yapmasın. Benlim uğraşı alanım olan ev ekono
misi, daha çok mıikrö ekonomi, aile bütçesini kap
sarsa da malfcro ekonomi daima mifcro ekonomi ile 
korelasyon (correlatJon) 'halindedir. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışta) 

IBir bütçede gelir gidere eşitse, buna denk büt
çe denilir; gelir güderden fazla ise tasarruf veya ya
tırım söz konusudur; gider gelirden fazla ise, büt
çede açık varıdır. Bu açık, bir ülkenin bütçesi söz 
konusu ise, iç veya diş istikraz yahut para basarak, 
emisyonu artırarak kapatılmaya çalışılır. Alınan "borç 
akıllıca kullanılmaz, yatırnmılara sarf edilmezse, so
nuç felaket olur; çünkü ıbütçenin yapıldığı biribiirini 
izleyen süreler içinde, fou açık ve borç, bir çığ gibfi 
büyüyüp gitmeye mahkûm olur. Elskıi deyimiyle bank
not, yani Merkez Bankasında altın para karşılığa 
olup da tedavülde kolaylık olsun diye kâğıt para 
basmak yerine, karşılıksız para hasılınca, arz ve ta
lep de dengeli değilse, enflasyon canavarı 'başını alır 
güder. 

Devletimizde ve dünyadaki 'birçok devletlerde de 
'bütçelerin yıllık yapılması alışılagelmiştir. Ailelerde, 
özellikle ücretlilerde ise, genellikle bütçeler aylık 

olur. Doğaldır ki, bütçenin, kapsadığı süre kısaldık
ça, listatiisitik olarak geçerliliği artar, diğer bir de
yimle bütçe, yüzde yüz tahmin edilene yakın olur, 
ona uyar; süre uzadıkça, örneğin, yıllık yerine, 
«efendim niye ıböyie her sene sıkı silki bu kadar ça
lışacağız» deyip, 5 yıllık ibütçe yapılsa, istediği ka
dar dünya çapında uzmanlarca hazırlansın, tahmine 
uyma olasılığı azalır. 

ANAP liktüdaırı yönetime igeldiğinden 'bu yana, sa
dece 1984 yılında kesinhesap alınmıştır. Bu bütçe liçin 
4 trilyon 981 miyar liralık ödenek alınmıştır; yıl 
sonu .bütçe harcamaları 'ise (bunun biraz aılltında olup, 
4 'trilyon 278 milyardır. Bütçede 896 miyar personel 
(giderlerine, 790 miyar lira da yatırımlara ayrılmıştır. 
Bir evvelki hütee ile karşılaştırıldığında, 19'84'teki top
lam harcamalar, yüzde 47 civarında bir artış göster
miştir kli, enflasyonun 'biraz da atandadır. Harcama
ların bölgelere göre dağılımına bakıldığında, kalkın
mada öncelikli illerimize özel bir önem verilmiş ol
duğu görülmektedir. 

ISayın mffietvekilleri, Danışımla Meclisi döneminde 
görüşülüp kalbuıl ediılimfiş olan 1984 yılı malî bütçesi 
konuşulurken, ibür sayın üyenlin yapmış olduğu ko
nuşmayı ilginç 'bulduğum için yinelemek, yani tek-
rarlamak istiyorum. Sayın üye diyor ki : «1983 yı
lımda büyüme hızında 'bir gerileme ve enflasyon hı
zında bir ilerleme loUmuştur. ülkenin en önemli so
ranlarından Ihirisı olan işlslizÜik sorununa Çare olan bü
yüme politikasına hiç %i gösterilmediği gibi, önem 
de verilmemişltlir. Türk'iye'nin temel sorunları 'işsizdik, 
enflasyon, ihracalCtaki yavaşlama, Türkİye'niio uluslar
arası para piyasalarındaki kredi güvenirliğidir..» (Da
nışma lUecl'isi Tutanak Dergisi, 178 indi B'Meşim, 14 
Ek'im 1983 Cuma, Tevfik lEikret Alpaslan'ın konuş
ması, sayfa : 349) Nasıl aldığımızı bir nebze göster
mektedir, 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılı bütçe gelirimiz 6 
trilyon 750 milyar lira olarak öngörülmüş; buna mu
kabil, bütçe 7 trilyon 254 milyar lira olarak yüce 
Meclise getirilmiştir. Yani bütçe açığımız 496 milyar 
lira olup, oranı yüzde 6,8'e tekabül etmektedir. Ge
nellikle, gelişmekte olan ülkelerin bütçelerinde açık 
olması doğaldır. Bu açığın, iç ve dış istikrazlarla kar
şılanması öngörülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Osmanlı İmparatorluğu za
manından beri, «Maliye» denince, akla Hazine ge
lir. Oysa ki ANAP iktidarında, Maliye ve Gümrük 
Bakanlıklarının birleştirilmesine karşılık, Hazine, ba
kanlık bünyesinden ayrılarak Hazine ve Dış Ticaret 
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Müsteşarlığı şeklinde, Başbakanlığa bağlanmıştır/Do
ğaldır ki, bu bakanlıkların birleştirilmesi veya ayrıl
ması, hükümetlerin siyasî tercihleri ve ekonomik an
layışları ile ilgilidir. Bu yılki, 1986 bütçe kanun tasa
rısının 35 inci maddesinde, borç yönetiminin, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yürütüleceği açıkça 
ifade edilmiştir. Şimdiye kadar, yıl içindeki iç ve dış 
istikrazları gelir olarak kabul eder; buna karşılık iç 
ve dış borçların faiz ve anapara geri ödemelerine de 
giderler arasında yer verilirdi. Devlet idaresinde, de
vamlılık esas olduğundan, bu borçlar da çok eski 
yıllardan gelebilmektedir. Bu nedenle bu yılki büt
çede, devlet borçlarının bütçe dışında ayrıca düzen
lenmesi öngörülmüştür. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının, Türk devlet ge
leneğinde çok eski bir geçmişi bulunan görev alanı 
içine, devlet bütçesinin hazırlanması, takibi ve kontro
lü - Maliye ve Gümrük Bakanlığı gümrük müfettiş
leriyle hesap uzmanlarınca- ve ülkede kalkınma hı
zını artıran önlemler getirmek ve bu önlemleri uy
gulamak girmektedir. 

Tekel ve Çay işletmeleri Genel Müdürlüğünden 
başka, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Mil
lî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü olmak üze
re, bakanlığın 5 adet ilgili kuruluşu vardır. Bakanlık, 
bu genel müdürlüklerinin faaliyetlerini izler ve bun
ların kendi kanunları doğrultusunda plan, program 
ve prensipleri hedeflerine uygun çalışmalarını sağlar. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığının tarihçesine kısa bir göz atarsak, 1952 yılın
dan önce çeşitli adlar altında emekli sandıkları geliş
tirilmişti; ancak, bu özel sandıklara tabi memur ve 
müstahdemlere sağlanan haklar bakımından farklı
lıklar vardı. İşte bu nedenle, prim esasına dayanan, 
herkes hakkında aynı esasları uygulayacak tek sandık 
kurulması amacıyla, 1 Ocak 1950 tarihinden geçerli 
olmak üzere, 5434 sayılı Kanunla yeni bir anlayış ve 
görüş içinde, emeklilik hükümleri tek bir metin haline 
getirilmiş; hem çalışanın ücretinden, hem de çalıştıran 
•daireden işveren sıfatıyla prim alınması esasına da
yanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kurul
muştur. Kurum, devlet memurlarını, uzun vadeli sigor
ta kolları olan emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm 
hallerinde sosyal güvenliğe kavuşturmuştur. 

ANAP'ın, «Halka hizmet, Haklca hizmettir» düs
turu ile bürokrasiyi azaltma prensibine Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı da uymuş; örneğin, evvelce 
daha uzun bir sürede yapılabilen aylık bağlama işlem

leri, bugün, 5 gün gibi kısa bir sürede gerçekleşir 
olmuştur. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Dul ve yetim aylığı bağlanması için gerekli olan 
ve muhtar tasdikinden geçmesi öngörülen kimlik araş
tırma belgelerinden, bu tasdik işlemi kaldırılmış ve 
sadece ilgilinin beyanı ve imzası yeter görülmeye baş
lanmıştır. 

Geçen 1985 yılında 690 bin emekli, dul ve yeti
me, 233 milyar lira civarında aylık ve 83 milyarı bi
raz geçen sosyal yardım zammı ödenmiştir. 1986 yı
lında da, yaklaşık aynı miktar kişiye, 291 milyar lira 
aylık ve 115 milyar lira kadar da sosyal yardım zam
mı ödenecektir. 

Yaşlılık, malullük ve sakatlık aylığı alanların adedi, 
1985 yılında 684 bin civarında olup, kendilerine 24,6 
milyar lira ödenmiştir; 1986 yılında aynı gruba 30 
milyar lira ödeneceği tahmin edilmektedir. Aslında, 
Saridığın aktif ve pasif iştirakçi sayısı 1,4 milyondur. 

Emekli Sandığı, 1984 yılında, sadece, işlettiği otel
lerden 5,4 milyarın üzerinde kâr etmiştir. Bu kârın, 
1985 yılında 8,J986 yılında da 15 milyar lira olacağı 
tahmin edilmektedir. Ayrıca, emekliler için dinlen
me ve bakımevleri yapılmakta olup, yoğun yerleşim 
merkezleriyle, ulaşım ve iklim şartlan da dikkate alı
narak, çeşitli yerlefde huzurevleri de açılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetin kuruluş yıl
larında temel sanayi dallarının hızla kurulması plan
lanmış ve bunu gerçekleştirecek sermaye birikimi ol
madığından, eldeki kıt olanakların en iyi şekilde de
ğerlendirilmesi ve en verimli alanlara akıtılması için, 
temel sanayinin teşviki amacıyla iktisadî devlet teşek
külleri kurulmuştur. Ülkerriizde, demir - çelik, men
sucat, çimento, kâğıt gibi bazı temel sanayi dalla
rının kurulması ve geliştirilmesinde sözü edilen kuru
luşlar öncülük görevini yapmışlardır. Bugünkü ismiy
le kamu iktisadî teşebbüsleri, yani KİT'lerin, mal ve 
hizmet üretimi, çağdaş ileri teknolojiyi yurda sokma, 
sanayii tüm yurt düzeyine dengeli biçimde yayma, 
fiyat istikrarının korunması ve istihdamın artırılması, 
kalifiye eleman yetiştirilmesi gibi, ekonomik ve sosyal 
konularda yararlı hizmetleri olmuş, ancak bu kuruluş
lar, zamanla ilk yıllardaki dinamizmlerini yitirmiş, 
gelişen teknolojiyi izleyemez olmuş, politik neden
lerle çok sayıda ve yeteneksiz eleman aldıklarından, 
maliyet fiyatları yükselmiş, giderek zarar eden ve büt
çeye yük olan kurumlar olmuşlardır. 

Anavatan iktidarında, 8 Haziran 1984 tarih ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, KİT'lerin sta-
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tüleri, yönetim, denetim ve finansman hususlarının 
kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak, yeniden 
düzenlenmeleri yapılmıştır. Bu kuruluşların, esas ka
nunu olan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
de, bu kuruluşların kârlı ve verimli çalışmaları, ken
di kendilerine yeterli olmaları, kendi finansman kay
nakları ölçüsünde yatırım yapmaları anailke olarak be
nimsenmiştir. Böylece, ilk aşamada kârlı ve verimli 
çalışmaları hedef alan kuruluşların, ikinci etapta his
se devri suretiyle özelleştirilerek, daha dinamik hale 
gelmeleri düşünülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, 1986 yılı bütçesi, hükü
metimizin hazırladığı ve yüce Meclise sunduğu bir 
bütçe olarak, parti programımız doğrultusunda ve 
1986 yılı programı ile belirlenen hedefleri gerçekleş
tirecek nicelik ve nitelikte hazırlanmış bulunuyor. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, iktidar partisi sözcüsü olarak 
şunu söyleyeyim ki, bizim idealimiz, büyük, güçlü, 
ileri ve modern Türkiye'dir. En önemli altyapı yatı
rımlarını biz başlattık. (SHP sıralarından gürültüler 
ve «Doğru değil» sesleri) 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Daha ev
veliyatı var, inkâr etme. 

F. REZAN ŞAHINKAYA (Devamla) — Silahlı 
Kuvvetlerimizi çağdaş standartlara ulaştırmak ve sa
vunma sanayiini kurmak için en önemli hamleyi biz 
başlattık. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) Dış kredi alıyoruz, «İtibarımız arttı da on
dan veriyorlar» diyoruz; hep karamsar tablo çizmek 
İsteyenler, bu kez de, «Ülke borca battı» diyorlar. 
Yatırım yapıyoruz; «Bütçe açıkken yatırım yapılır 
mı?» diye bizi eleştiriyorlar. Yatırım yapmasak, iş
sizlikten olan şikâyetleri herhalde ayyuka çıkardı. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Şahinkaya. 
F. REZAN ŞAHİNKAYA (Devamla) — KİT 

ürünlerinin fiyatlarını piyasa kurallarına bıraktık; «Pa
halılığı devlet yapıyor» diye eleştirdiler; ya yapma-
saydik, «KİT'ler, bütçeye kamburdur» demiyecekler 
miydi? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Döviz kurunu esnek yaptık; «Aman Allah'ım, para
mız pul oldu; her gün de, bunu gazetelerde ilan edi
yorlar» dediler. Döviz kurunu sabit tutsaydık, «Kara
borsa arttı, Tahtakaİe, Merkez Bankasının yerine geç
ti» diyeceklerdi mutlaka. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Gene arttı, 
dolar 600 lirayı geçti. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
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F. REZAN ŞAHINKAYA (Devamla) — Yüce 
Meclisin engin müsamahasına sığınarak, hepinizi say
gıyla selamlar; Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, ülkemize ve mil
letimize hayırlı olmasını dilerim efendim. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahinkaya. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi. Grubu adına Sayın 

Fenni Islimyeli, buyurun efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Isl'imyeli, süre bir saat; iki arkadaş var, 
hatırlatıyorum efendim. 

MDP GRUBU ADINA FENNİ ÎSLİMYELİ (Ba
lıkesir) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım, ben 40 
dakika kadar konuşacağım; ikaz ederseniz memnun 
olurum efendim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ışık yeter
sizliği içinde sözlerime başlarken, Meclisin daha ışık
lı günlere kavuşmasını temenni ediyorum... (Alkışlar) 
Temenni ediyorum ki, bu Meclisten neşvü nema bu
lacak ışıklar, bütün Türkiye'yi kapsamak imkânına 
ilelebet sahip olsun. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Milliyetçi Demok
rasi Partisinin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe
siyle ilgili görüşlerini münhasıran malî politika üze
rinde toplamak istiyorum. Benden sonra söz alacak 
olan çok değerli bir diğer arkadaşım Sayın Çetin, 
gümrük politikasıyla ilgili hususlara temas edecek
ler. 

Bu bütçe vesilesiyle bir iki noktaya temas etmek
te fayda görüyor ve müsaadenizi rica ediyorum. Büt
çe müzakerelerinin, parlamenter rejim içinde ayrı bir 
önemi olduğunu hep beraber bilmekteyiz. Bu rol, 
şüphesiz Meclisin egemenlik hakkından, hâkimiyet 
hakkından ve millî iradeden kaynaklanmaktadır. Bu 
vesileyle açıkça ve hatta üstüne basarak belirtmek 
isterim ki, 1986 yılı bütçe müzakereleri, gerek ka
muoyunda, gerekse Meclis içinde beklenen ilgiyi ma
alesef görememiştir. Ne yüce Meclis, ne basın ve ne 
de televizyon, Meclis müzakereleri dolayısıyla, çeşitli 
partilerin sesini duyuracak ciddî bir gayret içine gi
rememişlerdir. 

Bir ülkede demokrasinin gelişmesi, demokratik 
altyapının ve demokratik kültürün yerleşmesine bağ
lıdır. Bu yapı, millî kuruluşlarla birlikte bizzat par
lamentonun re'hberliğiyle gelişebilir. Parlamento, bu 
sebeple bütün millete sesini duyurmak mecburiye
tindedir. Suskun bir Meclis imajı sureti katiyede ve
rilmemelidir. Üzülerek ifade edeyim ki, iktidar ve 
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muhalefet partileri arasındaki ilişkiler, bu dönem için
de yeterince gelişmemiştir. Millî menfaatlerimizle il
gili konularda, iç ve dış çevrelere mesaj vermek fır
satını dahi bulamadık. Böyle bir tutumda, yüce Mec
lisin sıkı bir işbirliği içinde, mevcut zorlukları ye
neceğinden nasıl bahsedebiliriz? Bu son cümle, Sayın 
özal Hükümetinin, 19 Aralık 1983 tarihli Hükümet 
Programının son sayfasındaki bir paragraftan alın
mıştır. «Yüce Meclisin itimadına mazhar olduğu
muz takdirde» diye başlayan bir paragraf, kanaatim
ce, bugün de önemini ve geçerliliğini muhafaza et
mektedir. Şüphesiz, bütçe müzakerelerine duyulan 
ilgisizliğin sebebi, yalnızca arz ettiğim noktalarda top
lanamaz. Yüce Meclisin devlet bütçesi üzerindeki te
mel rolünün sınırlandırılmış olması ve bu sınır için
de bütçe mefhumunun zedelenmiş olması da müzake
relere olan ilgiyi zayıflatmıştır. Üstüne basarak ifa
de edeyim ki, herkesçe benimsenen nokta, iktidarın, 
denetimden uzak durduğu, malî uygulamalarla ilgili 
bazı konuların Meclis murakabesine tabi tutulmadığı 
merkezindedir. Bilindiği gibi, 1983 yılında 179 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye ve Gümrük 
Bakanlıkları birleştirilmiş; buna mukabil para, kre
di, kambiyo, Hazine işlemleri ve bu yıl da devlet 
borçları gibi birçok yetkiler bu bakanlıktan alınmış
tır. Âdeta, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, eko
nomik ve malî politikaya hâkim bir kuruluş haline 
gelmiştir. 

Ayrıca, bütçe dışında çeşitli fonlar teşkil edilmiş
tir. Bu durumda görevi ve yetkisi vergi ve bütçe po
litikalarıyla sınırlandırılmış olan Maliye Bakanlığı
nın, malî politikayı düzenlemekte güçlüklerle karşı
laşması tabiîdir. 

Sayın milletvekilleri, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı, malî politikayı iki kolda düzenlemeye çalışmak
tadır. Birincisi, bütçe politikası; ikincisi, gelir ve 
harcama politikası. 

Sayın bakanlık, devlet için gerekli malî kaynağı 
bugün için bulmaya çalışmakta, bunları ihtiyaçlara 
göre bölmekte; ancak, malî disiplin tesisinde söz 
sahibi bulunmamaktadır. Bütçelerle para politikası 
arasında bu sebeple uyum sağlanamamakta ve eko
nomide istikrarsızlık devam etmektedir. 1050 sayılı 
Genel Muhasebe Kanunu, bütçeyi, devlet daire ve 
kurumlarının yıllık gelir ve gider tahminlerini gös-
teren ve bunların harcamasına izin veren bir kanun 
olarak tanımlanmaktadır. Keza Anayasamızın 161 in
ci maddesi de, devletin bütün kamu kuruluşlarının 
harcamalarının yıllık bütçelerle yapılacağını amir bir 

hükümdür. Devletin ve kamu tüzelkişilerinin harca^ 
malarının yıllık bütçelerle yapılması, bu sebeple ana
yasal bir zorunluluktur. Bu itibarla, «genellik» ilke
sine aykırı olarak, takriben 1 trilyonu bulan fonla
rın ve 2 trilyona yaklaşan dış ve iç borçların, bütçe 
kalemleri dışına alınarak harcanması, Anayasamızın 
genel esprisine ters düşmektedir. Devletin bütün ge
lir ve giderlerini, Anayasa gereği, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi denetlemek durumundadır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin egemenlik hakkına konan sınırla
ma, muhalefet partileri gruplarını ilgilendirdiği ka
dar, kanaatimce, iktidar partisi grubunu da ilgilen
diren fevkalade önemli bir konudur. (MDP sırala
rından alkışlar) 

Parlamentonun, millî iradeden kaynaklanan hak
larına konan sınırlamaların hoşgörüyle karşılanma
ması, bu Meclisin tarihî görevi olmalıdır. Bu itibar
la sayın hükümet, bütçelerin üçte birini bulan ve ile-
r'iki yıllarda daha da genişlemesi mümkün olan bu 
harcamaları, parlamentonun denetimine tabi tutacak 
bir usulü mutlaka bulmalı ve yüce Meclise getirme
lidir. 

Değerli milletvekilleri, demek ki, devlet harcama
larının üçte birine ait malî politika, Maliye ve Güm-

- rük Bakanlığı dışında oluşturulmaktadır. Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı, devletin bütün gelir ve giderleri
ne hâkim olamadığına göre, bütçelerle genel bir hiz
met değerlendirilmesi ve analizi yapılarak, maliyet 
ve fayda ilişkilerinin kurulması da mümkün değil
dir. Diğer taraftan, mevcut uygulamalar göstermiştir 
ki, bütçe tahminleri gerçekçi değildir. Bir önceki yı
lın gelir ve gider tahminlerine dayanılarak, bakan
lıklarla âdeta pazarlık yapılmak suretiyle bağlanan 
bütçenin, program bütçe özelliklerim taşıdığından 
bahsedilmesi de mümkün değildir. 

Kesinhesaplar göstermiştir ki, bütçe ödeneklerini 
ve gelir tahminlerini nasıl düzenlerseniz düzenleyiniz, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ne varidat sağlar ise, 
Hazine, ancak onu harcamakta; yetmediği takdirde, 
açık finansmana başvurmaktadır. Yani ya açıktan 
para basmakta ya iç borçlanmalara gitmekte ya da 
Merkez Bankasından avans almakta veya başta ya
tırım ödenekleri olmak üzere, harcamalarda tasar
ruf yapmaktadır. 

Bu tür uygulamalar, yıllık programlara da ay
kırıdır. Gene bu sebeplerle, yıllık programlarla tes
pit edilen kalkınma hedeflerine varılamamaktadır. Ni
tekim, bu bütçeyle birlikte müzakere ve kabul edile
cek olan, 1984 yılı kesinhesaplarıyla, bu yıl bütçe-
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sinin; yukarıda arz ettiğim bütün aksaklıkları taşıdığı 
görülmektedir. 

1984 yılı bütçesi, 4 trilyon 981 milyar olarak ka
bul edildiği halde; harcamalar, -yüzde 15 oranında -
703 milyar noksanıyla, 4 trilyon 278 milyar lirada 
kalmıştır. Buna mukabil, konsolide bütçe gelirleri, 3 
trilyon 804 milyar lira olarak tahsil edildiğinden, har
camaların 474 milyar lirası, açık finansmanla karşı
lanmıştır. 1984 yılının, 4 trilyon 981 milyar liralık 
bütçe ödeneklerine göre, devletin gelirleri, 1 trilyon 
177 milyar lira olarak noksan tahakkuk etmiştir. Şu 
halde, 1984 yılı bütçesinde, bu yıl için beklenen ge
lir, yaklaşık dörtte bir noksanıyla elde edilebilmiştir; 
birinci husus budur. 

İkincisi, 1984 yılı programının öngördüğü ödenek
ler, nazarî olarak bütçeye konmuş; ancak devlet 
geliri yeterli olamadığından, ödenekler ölçüsünde ye
terli miktarda harcama yapılamamış ve plan hedef
lerinden sapılmıştır. Hükümetler, yüce Meclise sun
dukları bütçelerle, yıllık programları birbirleriyle 
uyumlu şekilde kullanamıyorlar ise, sağlıklı ve planlı 
bir ekonomi politikasından söz edilmesi mümkün de
ğildir. 

Sayın milletvekilleri, netice olarak, Türkiye'nin, 
artık sistem analizlerinin yapıldığı, maliyet ve fayda 
ilişkilerinin kurulduğu, modern bir bütçe anlayışını 
benimsemesinin zamanı gelmiştir. Böyle bir sistem uy
gulandığı takdirde, devletin kıt kaynaklarının israf 
edilmeden, en verimil şekilde kullanılması ve yüce 
Mecliste daha sağlıklı bir müzakere zemininin bulu
nabilmesi mümkün görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye gibi, kalkınmakta 
olan bir ülkede, kamu hizmetlerinin, özellikle altyapı
nın büyük önemi vardır. Yıllardan beri sürdürülen ça
lışmalara ve gösterilen gayretlere rağmen, teknik alt
yapılarla (okul, hastane, konut vesaire gibi) sosyal 
altyapılar ve geri kalmış yörelerin sorunları, elan öne
mini muhafaza etmektedir. Ayrıca, ülkenin iç ve dış 
güvenliğinin gerektirdiği harcamalar, azaltılması müm
kün olmayan kalemleri teşkil etmektedir. Bu sebep
lerle, kamu kaynaklarının,' bütün bu ihtiyaçları kar
şılayacak 'bir düzeyde geliştirilmesi ve bütçelerin reel 
olarak büyümesi zorunlu hale gelmiştir. 

1986 yılı bütçesi - fonlarla birlikte - bu yönden in
celendiğinde, 1986 yatırım, tasarruf ve tüketim den
gelerinde, istikrarlı malî politika temellerinden uzak-
laşıldığı görülmektedir. Bütçelerde, para, kredi ve 
maliye politikası arasında uyum sağlanmamıştır. Ni
tekim, 1986 yılı programındaki tabloların tetkikinden 

anlaşıldığına göre - fonlar dahil olmak üzere - kamu 
kesimi yatırımlarındaki artış oranı, bir önceki yıla 
göre, azalmaktadır. 

1985 yılında, bir önceki seneye nazaran yüzde 40 
oranındaki artış, 1986 yılında yüzde 38'e düşmüştür. 
Kamu gelirlerindeki artış oranı ise, 1985 yılında yüz
de 53 iken, 1986 yılında yüzde 52'ye düşecektir. Dik
kate şayan nokta, kamu yatırımlarının artış oranı 
nispî olarak gerilerken, kamunun tüketim harcama
ları artış oranı 1985 yılında yüzde 43 iken, 1986*da 
yüzde 47'ye yükselecektir. Kamu kesiminin tasarruf-
larındaki artış ise 1985 yılında yüzde 57, 1986 yılında 
yüzde 41 olacaktır. Binde 27,85 gibi hızlı bir nüfus 
artışına rağmen, kamu yatırımlarındaki artış hızı
nın yavaşlamasının ve yüksek oranda-enflasyonunun 
etkisiyle silinip gitmesinin büyük mahzurları vardır. 
özellikle kamu yatırımlarının yetersiz oluşu, işsizliği 
büyük boyutlara vardıracaktır. 

Değerli milletvekilleri, özet olarak şunu söyleye
biliriz : Kamu kesiminde tüketim harcamalarının art
ması isabetsizdir. Kamu kesiminde aşırı bir israf var
dır; araba saltanatı, sahillerde ve kış sporları mer
kezlerinde gitgide artan dinlenme ve eğitim tesisleri, 
müdürlere kadar teşkil edilen özel kalem memurları, 
standart üstü lüks. lojmanlar, dış ülkelerde gitgide 
yaygınlaşan temsilcilikler dikkate şayan boyutlara 
varmıştır. Devletin kıt kaynakları bu israfı kaldıra
maz. 

Değerli milletvekilleri, gelir politikasıyla ilgili gö
rüşlerimize gelince: Kamu kesimi, şiddetle hissedilen 
bir finansman sıkıntısı içindedir. Devletin giderlerini 
karşılayacak en istikrarlı kaynak, vergilerdir; ancak, 
Türk vergi politikası, ülkemizdeki sosyal ve ekono
mik gelişmeleri takip etmemiştir. 1949 yılında yapı
lan Gelir Vergisi reform hareketinden sonra, vergi 
sistemi ekonomik büyümeye paralel bîr gelişme gös
termemiş, esnekliğini ve verimliliğini kaybetmiştir. 
Vergi gelirlerinin gayri safî millî hâsılaya oranı, 
yani vergi yükü yeterli değildir. Bu oran 1979 yılın
da yüzde 19 iken, 1981 yılında yüzde 18'e, 1984'te 
-fonlar dahil- yüzde 17'ye düşmüştür. 1985 yılında 
Katma Değer Vergisi tatbikatı ve fonlar, bu oranı 
bir miktar artıracaktır; ancak Batı ülkelerinde vergi 
yükünün yüzde 35 ile 50 arasında (mesela Yunanistan' 
da yüzde 32, ispanya'da yüzde 35) olduğu dikkate alı
nırsa, vergi sistemimizdeki büyük kaçakların mevcut 
olduğu ve bazı gelirleri kavrayamadığı anlaşılır. Ge
rek vergi kaçaklarının, gerekse gayri adil vergi dağı
lımının vergiden kaçma eğilimini şiddetlendirdiği bir 
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vakıadır. Bazı işadamlarımızın dahi vergi kaçakla
rından şikâyetçi olması, geçen yıl en çok vergi ve
renler arasında bir kumarhane sahibinin bulunması, 
vergisiz kazançların hacmini ve olayın vehametini gös
termesi bakımından dikkate şayandır. 
' Değerli milletvekilleri, devlet harcamaları hızla 
büyürken, devlet gelirlerinin bu artışı takip edeme
mesi, bütçe açıklarının, dolayısıyla enflasyonun baş
lıca nedenlerinden biridir. Buna rağmen, hükümet ba
zı kamu harcamalarını bir nevi vergi potansiyeli olan 
fon gelirleriyle beslemeyi tercih etmiş veya bazı vergi 
kanunlarında önemli istisnalar ve muafiyetler yapmış
tır. Diğer taraftan bir kısım mükelleflerin götürü 
usulle vergiye tabi tutulması sebebiyle, Gelir Vergisi 
sisteminde var olan boşluklar kaçak ihtimalini ar
tırmış ve vergi denetimini fevkalade zorlaştırmıştır; 

Gelir Vergisi sisteminin kabulünden bu yana 36 
yıl geçtiği dikkate alınırsa, bu mükelleflerin, artık 
gerçek usulde vergiye tabi tutulması zamanının gel
diğini kabul etmek lazımdır. İstikrara dönük bir po
litikada vergiden vazgeçme olayı, açık bir bütçeyi da
vet eder ve aynı zamanda enflasyonu tahrik eder. 
Nitekim, son yıllarda bütçe uygulamaları bu tatbi
katın etkisi altında kalmış ve enflasyon yüksek sevi
yelerde sürmeye devam etmiştir. Diğer taraftan, be
lirli kesimlerin vergi yükünü hafifletmek için tanınan 
istisnalar, yatırımlar için bir kaynak oluşturmamış, 
aksine, lüks tüketimi tahrik etmiştir, özel kesim ya
tırımları önemli bir artış göstermez iken, lüks tü
ketim malları ithalatının artması, bu görüşümüzü teyit 
etmektedir. 

Türkiye'nin iktisadî durumu ile ilgili olarak OECD 
tarafından hazırlanan bir raporda, aynen şu görüş
lere yer verilmiştir: «Gerek yüksek faizden kaynak
lanan ek gelir, gerekse vergilerin kademeli olarak azal
tılmasından sağlanan rahatlama, halkı tüketime ite
rek savurganlığı artırmıştır.» Bu OBCD'nin görüşüdür. 

Değerli milletvekilleri, getirilen muafiyet ve istis
nalarla Gelir Vergisi sisteminin genel bir vergi ol
ma karakteri daha da bozulmuş bulunuyor. Esasın ge
nel bir vergi kanunu olan Gelir Vergisinin devlet ge
lirleri içindeki payı gittikçe düşmektedir. Nitekim, 
1981 yılında devlet gelirlerinin yüzde 39'unu teşkil 
eden Gelir Vergisi oranı, 1984 yılında yüzde 30'a ve 
bugün de, bütçedeki tahmin rakamlarına göre, - eğer 
tahsilat o nispette mümkün olur ise- yüzde 25,9'a 
düşecektir. 

Ülkemizde, gelirden alınan vergilerin payının gi
derek azalması, buna karşılık hizmet mukabilinde ve 
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tüketim üzerinden alınan vergilerin daha da ağırlaş-
tınlarak yaygınlaştırılması, vergi sistemimizdeki ada
letsizliği daha da artıracaktır. 

Dikkate şayan diğer bir cihet de, Gelir Vergisi 
sisteminde yapılan değişikliklerle, Gelir Vergisi siste
minin yüzde 65'inden fazlasını ücretlilerin vermeye 
devam edeceği keyfiyetidir. Bu fevkalade adaletsiz bir 
uygulamadır. Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis 
Grubu olarak, alt gelir grupları vergi yükünün adil 
ölçüler içinde tutulması ve vergi yükünün fertler ve 
sektörler arasında adil bir ölçü içinde dağılması la
zım geldiği görüşündeyiz. (MDP sıralarından alkış
lar) 

Aynı şekilde, gerçek usulde vergilendirmede ka
çakları azaltmak üzere, vergi iadesi-gibi önemli tat
bikatlar yanında, vergilerde gider beyanı müessese
sinin geliştirilmesinde, otel, restoran, lüks otomobil, 
yat vesair gibi harcamalarla vergi yükümlülükleri 
arasında bir bağ kurulmasında fayda ve zaruret gör
mekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, hükümet adına yapılan. 
açıklamalardan, 1986 yılında ortaya çıkacak ekono
mik tablonun, 1985 yılının aynısı olacağı anlaşılmak
tadır. 1986 yılı bütçesinin enflasyonist karakteri, fi
yatları tahrik etmeye devam edecektir, özellikle KİT' 
ler tarafından üretilen mal ve hizmetlere yapılacak 
zam, ihracatı teşvik için para politikasının değerini 
süratle düşürme, bütçe açıklarının iç istikrazlarla ve 
Merkez Bankası avanslarıyla veya emisyonla kapatıl
ması olayı sürecektir. Hükümetin, bazı çevreler için 
cazip olan enflasyonu sürekli bir yaşam şekli ola
rak seçtiğini ifade etmek istemiyorum; ancak enflas
yonu doğuran sebepler üzerinde neden yeterince du-
rulmadığını değerli hükümetten sormak istiyorum. İs
tikrar programının altıncı yılında enflasyon hızının, 
hâlâ, yüzde 40'ları aşması, hükümet programı açısın
dan bir başarı sayılamaz. 

Hükümet, dış finans konusunda gösterdiği nispî 
aşamayı maalesef iç finansman konusunda göstereme
miştir. «Kaybedecek vaktimiz yok, acelemiz var» di
yen hükümetin, ekonomik istikrara gelince, «Bugün 
değil yarm, bu yıl değil gelecek yıl» bekleyişine gir
mesi dikkate şayan bir çelişkidir. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, enflasyonun devam etmesi
nin çeşitli nedenleri var. Bütçeden yapılan harcama
larda israf olduğuna ve bunun enflasyonist baskı yap
tığına az önce işaret ettim. Ayrıca, vergi sisteminde, 
ekonomik istikrara hizmet edecek bir vergi politikası 
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izlenemediğine de temas ettim. Enflasyonu körük
leyen diğer sebepleri şöylece özetlemek mümkündür: 
Kamu kesiminin finans açığı arttıkça açık finans
man usullerine başvurulmaktadır; bunu biraz evvel 
arz ettim. 1985 yılında enflasyon parasal genişleme
lerle âdeta tahrik edilmiştir. Emisyon, vadesiz mev
duat dahil, para arzı ve Merkez Bankasının Hazine
ye açtığı kısa vadeli avanslar, yüzde 35 - 50 arasında 
genişlemiştir. 1984 yılı sonunda 920 milyar lira olan 
emisyon hacminin 1 trilyon 400 milyar lira civarına 
yükselmesi, hükümetin sıkı para politikası bir yana, 
emisyonu genişletmekten hiçbir mahzur görmediği
nin bir delilidir. 

Yine bu yıl, para politikasının en etkili aracı olan 
mevduat karşılık oranları düşürülerek, para arzının 
genişlemesi hızlandırılmıştır. Devlet tekelinde olan mal 
ve hizmetlere yapılan zamlar, maliyetleri süratle ar
tırdığı gibi, piyasada özel anlaşmalarla kurulan te
keller vasıtasıyla fiyat artışları hızlandırılmışta". Bu 
konjonktür, mal ve hizmet üretimini artırıcı politika
larla da kırılmamıştır. Bir örnek vermek istiyorum: 
Ekim sonu itibariyle toptan eşya fiyatları artışı yüz
de 45,9'dur, Dikkate şayan olan nokta, devlet kesi
minin ürettiği mal ve hizmetlerde toptan eşya fiyat
ları artışı yüzde 56,6'dır. Buna mukabil, özel sektö
rün toptan fiyat artışı yüzde 41'de kalmaktadır. Şu 
halde, bizatihi devlet iktisadî teşebbüsleri fiyat ar
tışlarında âdeta öncülük yapmaktadırlar. Biraz son
ra bu noktaya tekrar geleceğim, 

Bu vesileyle, hükümetin iktisadî politikası ile irti-
batlandifrılmaya çalışılan, ünlü ekonomist Friedman' 
m, yerinde bir teşhisini nakletmekte fayda ve zaru
ret görüyorum. Friedman aynen şöyle diyor : «Modern 
işadamının yeteri kadar girişken olmamasını, devlet 
himayesi çareleri aramasını şiddetle tenkit ediyorum. 
Piyasadaki kartel ve tröstlere engel olunmadan, özel 
sektör devletin kanadına alınarak ve kendi gücüyle 
yaşayacak şartları hazırlamadan piyasa ekonomisi ku
rulması mümkün değildir.» Bu, Friedman'ın görüşü, 
Meclis kütüphanesinde ilgili kitapları görebilirsiniz. 

Bu açıdan bakıldığında, serbest rekabet şartları 
oluşmamış bir piyasada, gerekli tedbirler alınma
dan, mücerret Liberal bir ekonomi politikası izleme
ye çalışılmasının türlü müşküllerle karşılaşılacağı açık
tır. Biraz evvel, uygulamayı ifade ettim, oligopol fi
yatlar. 

Söz bu noktaya gelmişken, bir diğer ta:bloyu yük
sek heyete arz etmek istiyorum. Son aylarda, İstan
bul Sanayi Odasının 500 büyük firmaya ait ciroları 

ve kârları açıklaması dikkatleri çekici olmuştur. 1984 
yılında özel sektör firmaları kârları yüzde 68, buna 
mukabil kamu sektörü kuruluşlarının kârları yüzde 
107 oranında artmıştır. KİT'lerin verim artışı yerine, 
serbest piyasa ekonomisinin rekabet kuralları dışın
da, fiyatlarını diledikleri zaman artırabildikleri ma
lumdur. Tarım ve sanayi kesiminde fiyat artışlarını 
ithalatla kırmak isteyen hükümetin, kendi kuruluşla
rına bu noktada müsamaha göstermesinin, anlaşılır 
hiçbir tarafı yoktur. 

Nitekim, bu yıl da KİT'lerin faktör gelirlerinin 
yüzde 54 nispetinde artacağını, yine 1986 programın
dan öğreniyoruz. Geçen sene bu artış yüzde 46 idi. 
Demek ki, KİT'lerin fiyatlarının süratle yükseltil
mesine devam edilecektir ve Batı ülkelerinde bu öl
çülerde, yüzde 100 artış, yüzde 107 gibi herhangi bir 
kâr artışı bahis konusu değildir. Bizatihi, rekabet pi
yasasının şartları esasen buna tahammül gösteremez. 

özel kesimin, maliyet girdilerini teşkil eden ve 
geniş kitlelerin tüketiminden vazgeçmesine imkân ol
mayan zarurî maddeler ve hizmetlerdeki aşırı fiyat ar
tışları, bu ölçüler içinde sürdükçe enflasyonun kö
rükleneceği bir hakikattir. 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılı konsolide bütçesi 
Plan ve Bütçe Komisyonunda 7 trilyon 254 milyar 
olarak bağlanmıştır. Buna karşılık, konsolide bütçe 
gelirlerinin 6 trilyon 750 milyar lirayı bulacağı tahmin 
edilmektedir. Bu bütçe, 1986 yılında ödenecek takri
ben 1 trilyon 788 milyar liralık iç ve dış borçlan da 
kapsamamaktadır. Bu haliyle 1986 yılı bütçesi, tak
dim edilmek istendiği gibi, ne kalkınan Türkiye, ne 
de enflasyon açısından bir reçete diye adlandırılacak 
özellik arz etmemektedir. Aksime, yapısı itibariyle, ül
ke ihtiyaçları karşısında yetersiz, enflasyonist karak
terli bir bütçedir, özellikle 1985 yılından devredecek 
bütçe açıklarıyla, nakit açıklarının ve aynı zamanda 
1985 yılı konjonktürü bu bütçe etkisinde kalacaktır. 
İç ve dış borç taksitlerinin ödenmesi gibi önemli so
runların yaşandığı bir dönemde, ağır faize rağmen, 
kredi taleplerini devam ettirmek zorunda kalan ve öz 
varlığı yetersiz şirketler gibi, finansman sıkıntısı çeki
lecektir. 1,7 trilyonluk iç ve dış borçlar, yeni borç
lanmalarla ödense dahi, devlet tahvillerinin, Hazine 
bonolarının ve borçların ki, borçların faiz yükü 794 
milyar liradır, bunların ödenmesi sırasında finans
man sıkıntısı çekilmesi kaçınılmazdır. Şu halde, 1986 
bütçesi içinde açık finansman yollan, zarurî hale gel
mektedir. 
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Sayın milletvekilleri, memleketimizin katlandığı 
ağır fedakârlıklarla sürdürülen bu ekonomik model
de tashihler yapmak zamanı gelmiştir. Kamu kesimi 
finansmanında bu dengesizDik sürdüğü, Hazinenin, 
hiçbir Batı ülkesinde görülmemiş bir biçimde, Mer
kez Bankası musluklarına hâkim olduğu, KİT ma
mullerine enflasyon hedefini aşan oranlarda zam ya
pıldığı ve kamu harcamalarında israf devam ettiği sü
rece, enflasyon, Türk ekonomisinin başlıca sorunu ol
maya devam edecektir. (MDP sıralarından alkışlar) 
özellikle 1985 yılı sonunda, -lütfen, buraya dikkati
nizi çekmek istiyorum- 4,5 ila 5 trilyona ulaşması bek
lenen mevduatın ortalama yüzde 40 hesabıyla 1986 
yılı faiz yükü 2 trilyon olacak ve bu mevduatın faizi 
ekonomiye pompalanacaktır ve enflasyonist bir tazyik 
icra edecektir. Bu, kaçınılması mümkün bir keyfiyet 
değildir. 

(Kamunun finansman açığını kapatmak maksadıy
la bizzat devlet, yüksek faizle tahvil ve hisse senedi 
çıkarmak durumunda kaldığı sürece, ne faiz oranı dü
şer, ne de enflasyon önlenebilir. Böyle dönemlerde, 
aksine, kamu gelirlerini artırıcı, buna mukabil kamu 
harcamalarını azaltıcı -ki, özellikle cari harcamaları 
azaltıcı- tedbirlere ihtiyaç vardır. Geç de olsa, hükü
metin moniter tedbirlerden munzam olarak, bazı ver
gi tedbirlerine başvurmasını isabetli olarak görüyo
ruz. Ancak, yeterli olmadığını da bu vesileyle tek
rar ifade ediyoruz. 

Kökü çok eski senelerden kaynaklanan yüksek 
nispetli enflasyonun, Türkiye'nin alınyazısı olmama
sı için, geniş kapsiamlı acil tedbirlerin alınması zorun
lu hale gelmiştir. 

Türkiye, zam ve gelir adaletsizliğinde ve işsizlik 
kapsamında ve aynı zamanda kıskacında ilâ-nihâye 
yaşayan bir ülke durumunda olamaz. «Daha çok ke
mer sık, kurtulacaksın» tavsiyeleriyle, tasarruf yalnız 
halktan beklenemez. Yukarıda da arz ettiğim gibi, ta
sarruf gayretine önce yönetim girmelidir. 

(Değerli milletvekilleni, Türkiye'yi kalkındıracak 
tek yol, daha fazla üretimden, daha fazla yatırımdan 
geçmektedir. Bu itibarla, Türkiye nüfusunun süratle 
arttığı, şehirleşme olayının ve işsizlik sorununun tah
minlerin üzerinde önem kazandığı bir ortamda, bu 
hacimdeki bütçelerle Türkiye kalkınamaz. Artık Tür
kiye'nin ihtiyaçları bu bütçeleri aşmış duruma gelmiş
tir. 

51,5 milyon nüfuslu Türkiye'nin yüce Meclisinde 
7 trilyonluk bir bütçe görüşülürken, 9 - 1 0 milyon nü
fuslu Yunanistan'ın 1986 yılı bütçesi 8 trilyon 285 

milyar liralık bir harcamayı öngörmektedir. 1980 yı
lı istatistiklerime göre, Yunanistan'ın millî geliri 40 
milyar, Türkiye'nin millî geliri, -takribi söylüyorum-
50 milyar dolaylarındadır. Türkiye'de, devletin fi
nansman ihtiyacını karşılayacak bir potansiyel mev
cuttur. önemli olan, bu potansiyeli, özellikle vergi 
kaçaklarından başlayarak, harekete geçirmek, vergi 
idarelerini ıslah etmek ve bu noktalarda köklü ted
birler almaktır. 

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu olarak, malî ve ekonomik politikada te
mel görüşümüz, malî istikrar ve ekonomik büyüme
dir. Bu iki unsuru, ferdin ve toplumun refahını yük
seltecek bir araç olarak sayıyoruz. 51,5 milyon Türkün 
çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması, altyapının tamam
lanması, cehalet, sefalet, işsizlik ve israfla mücadele 
edilmesi gereğine inanıyoruz, özellikle tavanda özve
rili btir yaşam tarzının benimsenmesini önemli bir ted
bir olarak görüyoruz. 

1986 yılında, muhalefet - iktidar ilişkilerinin daha 
demokratik usullerle gelişeceği ve Türk parlamentosu
nun attığı tohumların daha derinlere kök salacağı ümi
di içinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin, 
rriillletimize, memleketimize ve bakanlığın çok değerli 
personeline hayırlı ve uğurlu olmasını temenni edi
yorum. (Alkışlar) 

Yüce Meclise, şahsım ve grubum adma saygıla
rımı ve hayırlı bir yıl temennimi tekrarlıyorum; te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslim veli. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Ali Ayhan Çetin. 
Sayın Çetin, 25 dakika süreniz var. 
MDP GRUBU ADINA ALt AYHAN ÇETİN 

(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mil
liyetçi Demokrasi Partisinin, 1986 malî yılı Maliye 
ve Gümrük IBakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerini, 
gümrük ve tekel ağırlıklı konularla arza devam ediyo
rum. 

Sözlerimin başında, bütçe görüşmelerinin başlan
gıcından bu yana değinilmeyen, genel kadro ve per
sonel politikasıyla ilgili uygulamalara kısaca değin
mek listiyorum. 

Sayın milletvekilleri, milliyetçi ve muhafazakâr ik
tidarlar, ister Anavatan Partisi iktidarı gibi, tam li
beral ekonomi sistemini uygulasın, isterse Mlilliyetçi 
Demokrasi Partisi gibi, özel teşebbüs ağırlıklı karma 
ekonomi sistemini savunsun, en büyük dayanıkları, 
inançlı devlet kadrolarıdır. Sağ iktidarlarda devlet 
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kadroları, en üst seviyeden başlayarak, milliyetçi, mlil-
lî ve manevî değerlere bağlı ve saygılı; vatanını ve 
milletini seven, dürüst, namuslu ve mutlak surette ko
nusunun uzmanı kişilerle donatılmalıdır. 

Devlet kapıları, vatan ve millet düşmanlarına, ko
münist ve anarşistlerle kesinlikle kapatılmalıdır. Dev
letin personel rejimindeki tarafsızlığı, yukarıda belir
tilen uygun şartları haiz vatandaşlar arasında olma
lıdır. Yoksa, devlet kadrolarının dağılımında, vatan
severlerle, devlet ve rejlim düşmanlarını eşit sayan bir 
uygulama, dalalet ve ihanetten başka bir şey değil
dir. 

Geçmiş dönemlerde, özellikle belediyeler ve kamu 
İktisadî teşebbüslerinde meydana gelen sapık perso
nel uygulamalarını da bertaraf edecek şekilde, dev
letin personel rejiminin acilen gözden geçirilmesi ve 
devletle alakalı bir görevde çalışacak vatandaşın, ön
celikle devlet personel imtihanına tabi tutulması ve 
ancak bu imtihanı kazandıktan sonra, ihtisasa göre il
gili birimde göreve başlayabilmesi usulü gerçekleşti
rilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, bakanlığın gümrük İlle ilgili 
temel görevinin ihtisasa dayalı olduğu açıktır; fakat 
gümrük görevlilerimin, ihtisas eğitimi ile ilgili yeterli 
slistemin kurulduğunu iddia etmek de mümkün değil
dir. Gerek Türk ve gerekse yabancı kişilerle devamlı 
olarak muhatap olan gümrük görevlilerinin, kurula
cak olan bir gümrük meslek okulu mezunu olmasını, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı personelinin kesinlikle 
geçim sıkıntısından azade kılınmalarını istemek ve 
beklemek hakkımızdır kanaatindeyim. Aksi halde, 
ailesinin geçimini sağlayamayan, çocuğunun tahsilini 
yaptıramayan ve geleceğine güvenle bakamayan bir 
maliyeci veya gümrükçüden, kaçakçılığın önlenmesi 
gibi bir ulvî görevde müspet netice beklemek kesin
likle hayal olur. 

'Böylesine sıkıntı içindeki devlet personelinin rüş
vete litilmesinde, aslî suçlu, acaba bizzat devlet ve 
onun temsilcileri olarak bizler olmuyor muyuz? Dev
letin bu konuda gerekli tedbirleri alması ve ideal sa
hibi nitelikli elemanların sayısını artırıcı, maddî ve 
manevî şartlan sağlaması gereğinde geç kaldığı inan
cında olduğumuzu açıkça belirtmek isterim. 

Sayın milletvekillerli, gümrük konusunun düzel
mesi ve soruin olmaktan çıkması, personel kadar da 
gümrük teşkilatlarının ve gümrük mevzuatının ıslaha
tına bağlıdır. Bu üçlü ıslahat tamam olmadıkça, ka
çakçılığın, suiistimalin ve rüşvetin önlenmesi müm
kün değildir. Bu üçlünün bozukluğunu açıkça or

taya koyan ve son bir ay içinde birçok vatandaşla 
birlikte, Çorum'lu bir hemşerimiziin de başına gelen 
bir olayı kısaca anlatmak istiyorum. 

Avrupa'dan kesin dönüş yapan bir hemşerimiz, 
eşyalarını TIR vasıtasıyla Türkiye'ye nakletmeye ka
rar vermiş ve kendisi eşyalarından önce Türkiye'ye 
dönmüştür. Dönüşünden bir müddet sıonra, hemşeri-
mize gümrük müdürlüğünden bir çağrı gellir; çağrıda, 
«Eşyalarınızın naklinde bir karışıklık oldu. Acele ge
lerek eşyalarımızı teşhis etmeniz rica olunur» denmek
tedir. Hemşerimiz acele olarak gümrüğe gider ve tak
riben 800 bin liralık eşyalarının, paketlerinin içinde 
mevcut olmadığını tespit eder. Gümrük görevlileri
mizin cevabı ise, hazindir; «Bizim bir suçumuz yok. 
Eşyalarınızı taşıyan TIR, Bulgaristan hudutları içe
risinde durdurulmuş ve eşyalarınız açılarak bir kısmı 
alınmıştır; mevcut eşyalarınızı teslim alarak gitmek 
durumundasınız» denir, işin aksi yalnı, eşyaların Bul
garistan gümrüğünde açıldığına dair hiçbir kayıt da 
mevcut değildir. Kaybolan eşyalar da, teyp, video ve
saire gibi, yükte hafif, pahada ağır eşyalardır. Hem-
şeriimiz, yazılı dilekçeyle müracaatını yapmış ve eşya
larının kendisine iadesini talep edip, beklemektedir. 
Bu durumda suçlu kimdir? Takdirlerinize arz ediyo
rum. 

Bizim kanaatimiz odur ki, köklü bir gümrük ıs
lahatının gerçekleştirilmeline kadar alınacak en önem
li tedbir, çok yaygın bir gümrük, denetim ve teftiş 
kuruluşunun süratle geliştirilmesi ve uygulamada gö-
revlendirilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, kısacası, Türkiye gümrükle-
riyle, Türkiye Cumhuriyetinin itibarı birbiriyle doğ
ru orantılıdır. Gümrük sorunlarını ortadan kaldıra
mamış bir devletin ve hükümetin saygınlık kazanma
sı, âdeta imkânsızdır. Gümrük mevzuatının ıslah ve 
modernizasyonu konusundaki 1985 yılı müspet çalış
malarına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve sayın 
hükümetin 1986 yılında da aralıksız devam edeceğine 
samimiyetle inanıyoruz. 

Değerli milletvekillerli, izninizle, tekel konularına* 
da kısaca değinmek istiyorum, öncelikle şunu belirt
mek isterim ki, başta sigara olmak üzere, çay ve diğer 
ürünlerdein Tekel Genel Müdürlüğünün iştigal konu
suna giren malların üretim, pazarlama ve tüketimle-
rindeki liberasyon çalışmalarına katılıyor ve destek
liyoruz. Yalnız, konunun çok önemli olduğu da göz
den ırak tutulmamalıdır. Liberasyon, sadece bir ka
rar meselesi değildir. Liberasyonun devlet ile ilgili yö
nü vardır, özel teşebbüs ile ilgili yönü vardır ve ni-
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hayet, vatandaş lile ilgili, dar anlamıyla, tüketici ve 
üreticiyle ilgili yönü vardır. 

Liberasyonun devlet ile ilgili yönü, sistem ile il
gili kararların verilmesi ve bu .kararların uygula
masını ve kontrolünü sağlayacak kadroların bulun
ması ve görevlendirilmesidir. Kadrolar, konuşmamın 
başında arz ettiğim genel niteliklere sahip, sistem ve 
rejime inançlı vatanseverlerden oluşmalıdır. Liberas
yon konusunda bugünkü sağ iktidarın başarısızlığı, 
memleketimizdeki tüm sağ siyasal güç ve dengeleri 
menfi yönde etkileyecek ve sol siyasal güçlerin geliş
mesine yarayacaktır. 'Bu sebeple, sağ iktidarların ba
şarılı olması, halisane dileğimizdir. 

Sayın milletvekilleri, liberasyonun özel teşebbüs 
ile ilgili yönüne de kısaca değinmek istiyorum : Özel 
teşebbüse açılan tekel konuları, büyük yatırımları ge
rektirmektedir. Bu konuda devlet, iç ve dış sermaye
ye belirli güvenceler vermek zorundadır. Teşvik ted
birleri! ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, 
bu güvencelerin başında gelir. Kısacası, devlet güve
nilir devlet olmalıdır, özel teşebbüs de güvenilir dev
letin muamele ve himayesine layık olduğunu ispat et
melidir. 

Sayın milletvekilleri, üzülerek belirtmek isterim 
ki, şu anda özel teşebbüsün tekel konularına bakışı, 
sanki tekellim kaldırılmayıp özelleştirilerek kendilerine 
devredileceği ve piyasaya yine tekelmiş gibi hükmede
cekleri istikametindedir. (MDP sıralarından alkışlar) 
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Devlet, belirli bir süre, kısacası rekabet sıhhatli piya
sa kurallarının tam olarak işleyeceği ana kadar, dü
zenleyici nazım rolünü oynamaya devam etmelidir. 

Yalnız şunu da açıklıkla belirtmek isterim ki, 
devlet, tekel ürünlerinin halka intikali yolu ile, vası
talı vergi koyma yolundan kesinlikle vazgeçmelidir. 
Devletin bu hatalı kararı ile oluşacak piyasa, aynı 
konuda üretim ve pazarlama yapan özel teşebbüse, 
çok fahiş miktarlarda kârın akmasına sebep olacak, 
âdeta vatandaşın soyulması gibi bir netice ortaya çı
kacaktır. Devlet de bu konuda genel ekonomi kaide
lerine, yani maliyet + talep ve makul kâr prensip
lerine uymalıdır. Bu hususlar halledilmeden, tekel 
konularının özel teşebbüsle açılması da mümkün ola
mayacaktır kanaatindeyiz. Örneğin, Tekel Genel Mü
dürlüğünün (bizzat Genel Müdürün açıkladığına gö
re) 50 Türk Lirasına mal ettiği yerli sigarayı 210 
Türk Lirasına sattığı gerçeğine göre, Özel teşebbüs, 
yerli sigarayı devletten daha ucuza mal edeceğine gö
re, devletin fiyatına satarsa fahiş kâr elde etmiş ola
caktır; satmazsa, devlet ürünlerimin rekabet şansı ke
sinlikle kalmayacaktır. Kısacası, ekonomideki zorla
malar ve baskılar kalkmadıkça, liberasyonda başarı 
şansı, keslinlikle yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
polemiklerden ve aktüel konulardan uzak, yapıcı ve 
genel bir çerçeve içerisinde sunmaya çalıştım. Bu ve
sileyle, 1986 yılı bütçesinin hazırlanmasında emeği 
geçenlere partim adına teşekkür ediyor ve bütçenin 
yüce milletime hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Al
lah'tan niyaz ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar sona ermiş

tir. 
Şahsı adına konuşmak isteyen arkadaşlarımızdan, 

lehinde Sayın îsmail Saruhan; buyurun efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 1976 bütçesinin (Gürültüler) 
pardon 198'6 bütçesinin... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (fstan'bul) — 10 
yıl geridesin. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim; o, sizim düşündüğünüz gilbi. 

'BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim lütfen. 
ÎSMAÎL SARUHAN (Devamla) — 1986 yılı büt

çe müzakerelerinin sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Bu 
yüce Mecliste konuşulan hususlara baktığımızda, ül-

özellikle bu yıl tüccarın tütün baş fiyatlarını yük
sek tutarak, tekele nazaran avantajlı alım yapması
nı fakat bedellerin ödenmesi sırasında bür bolü beş 
nispetinde ıskarta kararı alarak, ödemeden bu mik
tarı tenzil etmek suretiyle, üretici aleyhine haksız 
kazanç elde etme yolunu seçmesi ve özel çay fabri
kalarının, tekel çayı kalitesini aşmadığı anlaşılan çay
ların kilosunu, tekel çayından kilo başına 1 000 Türk 
Lirası gibi fahiş bir farkla satmaya başlamasını ve 
nihayet Virjinya tütünün yetiştirilmesi ve kullanılma
sının uzun vadede Türk tütüncülüğüme zararlı olaca
ğı aşikâr iken, özel teşebbüsün ve yabancı sermaye
nin baskısı ile bu konuda üretici aleyhine kararlar 
alınmasını ve teşvikler verilmesirii, bu iddiamıza açık 
birer delil olarak gösterebiliriz. (MDP ve SHP sıra
larından «Çok doğru» sesleri, alkışlar) 

Bu ve benzeri örnekler göstermektedir ki, devlet, 
tekel konularının özel teşebbüse devri ve açılması ko
nusunda gerekli altyapı çalışmalarını başlatmalı ve 
toplumda en önemli kesim olan üretici ve tüketicileri 
doğrudan özel teşebbüsün linsafına terk etmemelidir. 
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kem izin çok karanlık bir çizgide olduğunun ifade 
edilmesinden üzüntü duymamak mümkün değildir. 
Bu düşünceden hareket ederek, Anavatan Partisi Hü
kümetinin ,son iki yıldaki icraatının sadece bir bö
lümünü sizlere aktarmak istiyorum. 

1983 yılında gayri saifî millî hâsıla hızı 3,3 iken, 
1984 yılında yüzde 5,9 ile son sekiz yılın en yüksek 
büyüme hızına ulaşmıştır. 1985 yılında ise, yüzde 5 
dolayında 'bir 'büyüme hızı beklenmektedir. 1983 yı
lında 5 milyar 727 milyon dolar olan ihracatımız, 
1984 'yılında 7 milyar 134 milyon dolara ulaşmış; 
1985 yılında ise ihracatımız 8 milyar 200 milyon 
dolaylarında gerçekleşecektir. 1985 yılı ihracatı, 1979 
yılına oranla 4 misline yakın artmıştır. 

Sanayi ürünlerinin ihracat içindeki payı 1983 yı
lında yüzde 63,9 iken, 1985 yılında bu rakam ilk do
kuz aylık verilere göre, yüzde 79'a yükselmiştir. 

1980 yılında ihracatımız, yapılan ithalatın ancak 
yüzde 36,6'sını karşılamakta ilken, 1985 yılında ihra
catımızın imalatı karşılama oranı yüzde 72,2ye çık
mıştır. 1980 yılında bütün ihracatımız sadece petrol 
ithalatına yenmezken, 1983 yılında ihracat gelirleri
mizin yüzde '64'ü ile 1985 yılında fee, yüzde 46'sı ile 
petrol ithalatımızın tamamını karşılayabilmekteyiz. 

1983 yılında 411 milyon dolar olan turizm ge
lirimiz, 3 mislinden fazla artarak, 1985 yılında 1,5 
milyar dolar civarına çıkmıştır. 

1983 yılında sabit fiyatlarla toplam yatırımlar 4,7 
trilyon Türk Lirası iken, 1984 yılında 4,9 trilyon 
Türk Lirası ve 1985 yılında ise, 5,1 trilyon Türk Li
rasına ulaşmıştır. 

Teşvik belgesi verilen yatırımlar 571 milyar Türk 
Lirası iken, 1'984'te 1 trilyon 105 milyar Türk Lira
sına, 1985 yılında ise, 3 trilyon 187 milyar Türk Li
rasına yükselerek, ihracatımız döneminden 6 mislin
den daha fazla artmıştır. 

Hükümetimiz, KİT'lerin kârlı ve verimli bir şe
kilde çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 1983 yılında ge
lirlerinin ancak yüzde 27,7'sini yatırımlara ayırırken, 
1985 yılındaki yatırımlarının yüzde 65.Tini kendi 
gelirleri ile finans etmişlerdir. Gelecek.yıl bu oran 
yüzde 96*ya çıkarılacaktır. 1983 yılında 34,4 milyar 
Türk Lirası zarar eden KİT'ler, 1984 yılında 464,9 
ve 1985 yılında ise 783,4 milyar Türk Lirası kâr 
eder duruma gelmişlerdir. 

Tasarruflar, teşvik politikamız sayesinde son iki 
yılda toplam mevduat hacmi yüzde 10'6'lık bir artış 
göstererek 3,83 milyar Türk Lirasından 6.3'52 milyar 
Türk Lirasına yükselmektedir. Tasarruf mevduatın

da yüzde 142,7'iik bir artış göstererek 1 trilyon 899 
milyar Türk Lirasından 4 trilyon 609 milyar Türk 
Lirasına ulaşmıştır. Hükümetimiz döneminde Bioğaz 
Köprüsü, Keban ve Oymapınar Barajlarının 150 mil
yar Türk Liralık gelir ortaklığı senetlerinin satışı yo
lu ile halkımızın tasarruflarını değerlendirerek, yeni 
verimli yatırım imkânları sağlanmıştır. 

Ziraat Bankası tarafından üreticilerimize verilen 
ziraî krediler 1983 yılında 685 milyar Türk Lirası 
iken, 1984 yılında 851 milyar Türk Lirasına ve 1985 
yılında ise, 1 trilyon 182 milyar Türk Lirasına yük
selerek iki misli artış göstermiştir. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın küçük sanayi sektö
rüne Halk Bankasınca 1983 yılında toplam 159,1 mil
yar Türk Lirası kredi verilmişken, hu kredinin 1984 
yılında 207,3 ve 1985*te ise 314,6 milyar Türk Lira
sına çıkarılması sağlanmıştır. 

Ortadireği ev sahibi yapmak maksadıyla Toplu 
Konut Fonu teşkil edilmiş, yüksek gelir oranlarının 
tüketilmesinden alınan fonlar ile 230 348 vatanda
şımıza toplam 469,6 milyar Türk Liralık kredi 
sağlanmıştır. Kamu 'Ortaklığı Fonunda 1985 yılı 
itibariyle toplam 250 milyar liralık kaynaktan Ka-
rakaya ve Atatürk Barajları gibi önemli projelerin 
bulunduğu 14 baraj ve hidroelektrik saritralları pro
jelerine finansman sağlamak, yapılanı da hızlandır-

' malk suretiyle erken devreye sokulmaları temin edi
lecektir. 

Elektrik enerjisi üretimi 1983 yılında 27,3 mil
yar kilovat iken, 1984'te 30,6 milyar kilovat ve 1985 
yılında ise 34,6 milyar kilovata yükselmiştir. Elek
trik enerjisi tüketimi 1983'te yüzde 4,5 oranında ar
tarken 1984'te yüzde 12,4, 1985'te 12,1 oranında art
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Sarühan, süreniz doldu, ko
nuşmanızı toparlayın lütfen efendim. 

IÎSMAJİL SARUHAN ı(|DeVamlla) — Sayın Başkan 
daha başılaimadıım. 

İÖA$KIAN — Efendim, ben süreye bağlıyım, sizin 
konuşmanıza değil. 

JSMAÎL SARUHAN (Devamla) — Tarımda ve-
rimlli'liği artırmayı hedef alan hükümetimiz, 1984 ve 
1985 yılarında 65 600 tonu ithal ve 469 400 tonu 
da yerli üretim ollmak üzere, toplam 535 bin ton to
humu, çlfltçliılerimıize, veriimii artırmak amacıyla ver-
mişitir.1 

(BAŞKAN — Toparlayın efendim, lütfen. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın mlle/t^kıüleri, Iburaya kadar ifade etmeye ça-
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lıştığım konulana kalktığımızda, Anavatan Partisi Hü-
kümetin'in ne derece 'başariı olduğunu, (bu saydıkları
mın çok küçük 'bir bölümünü teşkili ettiğini ve yüz
lerde konuyu burada iıfadıe 'etmeye zamanlımın yetme-
diigind sîizıleire anılıaıtaıak ;isıtarim. 

Her şeyden önce, ülkemizi, güzel vatanımızı Af
rika'ya benzetmek büyük yanlışlık olur. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim, toparlayın lüt
fen, 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Türkiye'de 'iş-
kencenfe Var olduğunu iddia etmenin de haksızlığı, 
gerçeği ortadadır. Gerek 12 EyM öncesi ve gerekse 
sonrasında Türk Silahlı Kuvvettenim ve güvenlik kuv-
vtitferinli arkadan vuran ıha'inJlerfe tek söz söylenmemesıi 
düşünldür üçüdür. 

.Sayın" Başkan, k<muşmamı Ikii cüımilıeyle bitiriyo
rum. 

tlş bilen, iş bitiren ıhükümötim'izlin başarılı çalışma
ları sayesinde ihracatımız artmışltıır. Yurt içinde ve 
dünyada yükselen ittfibarıımızjla, mültetimiiz adına kı
vanç duyuyor ve kutluyorum. 

Bu duygularla hepinizle saylgıllar sunanım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saırulhan. 
Aleyhte oilmak üzere, Sayın Vural Arıkan. (Al

kışlar) 
Buyurun elfendim. 
Sayın Arıkan, 10 dakika süreniz olduğunu tekrar 

hatırlatıyorum. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Bugün ve yarın huzurlarınızda 
yapacağım 10'ar dakikalık iki korsan konuşmayla, 
bütçenin... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ne konuşma
sı? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Korsan konuş
ma efendim. 

... tki korsan konuşmayla, hem bütçenin nitelik
lerini belirlemeye çalışacağım ve hem de önerilerde 
bulunmaya gayret edeceğim. 

Bütçenin, maliye politikasının en etkin aracı ol
duğunda kuşku yok; ama 1980'den bu yana bütçele
rimizin sağlıklı olmadığını yakından görebiliyoruz. 
özellikle kesinhesaplar ortaya çıktıktan sonra, bu 
çok daha aşikâr olarak ortaya çıkıyor. Bakınız arz 
edeyim. 

1982'den 1983 bütçesine devreden konsolide büt
çe tahakkuk artığı 365 milyardır. 1983 yılı tahsila
tından sonra ertesi yıla devreden tahakkuk artığı ise, 
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507 milyardır. 1984 yılına ait Hazine genel hesabını 
incelediğimizde görülen, konsolide bütçe gelirlerinde
ki tahakkuk artığı 589 milyar liradır. Konsolide büt
çe gelirlerinden 611 milyar liralık kısmı, karşılık pa
ra ve proje kredilerinden olduğu için, indirirseniz 
geriye 3 trilyon 277 milyarlık gelir tahsilatı olduğu 
görülür, bunun içerisinde bakayalar yüzde 20'yi bu
lur. Vergi gelirleri açısından bunu incelediğimiz za
man 2 trilyon 900 milyar tahsilattan, tahakkuk artı
ğı, 527 milyar liradır. Sanıyorum ki, son beş yıl içe
risinde Türk bütçelerinin en sağlıksız durumu bu 
noktadan kaynaklanmaktadır; ANAP'ın parti prog
ramında vardır, hükümet programında da var. Ver
gide, verginin tahakkuku değil, tahsili esası önemli
dir. Tahsil edilememezlik giderek büyük boyutlara 
ulaşmaktadır. Benim tahminim, 1985 kesinhesabında 
bunun 600 milyar lirayı bulacağıdır. Bu çıplak tuta
rıdır, biliyorsunuz; bir de verginin ferileri vardır. 
1984 yılında yapılan tadillerle gecikme zamlarının 
tavanı kaldırıldı, gecikme zamlarının nispeti artırıl
dı; kesilmesi veya durdurulması da söz konusu olma
dığına göre, bu artığın 1985 yılı sonu itibariyle 1 tril
yona ulaştığı söylenebilir. İşte, sağlıksızlık burada
dır. 

Bugün mü yaşadık bunu? Hayır, bu, öteden beri 
gelen bir olay, hatta 80 sene önce Osmanlı maliye
sini de rahatsız eden bir konu. 1925 bütçesinde Büt
çe Komisyonu Başkanı Cavit Bey bu konuda aynen 
şöyle söylüyor. (Bakın, günümüze de uyuyor): «Ba
kaya meselesi Osmanlı maliyesinin kanayan yarası-
dır. Geçmiş yılların malî tarihî hesabatı, bize bu yüz
den uğradığımız zararları göstermektedir. O suretle 
ki, her senenin bütçesinin bakaya kısmı genel gelir
ler içerisinde ihmal ve müsamaha edilemeyecek bir 
meblağı oluşturur. Bu bakaya, kısmen tahsil olunur
sa da, kısmen pek eski senelere ait bulunması nede
niyle, yahut sair sebepler dolayısıyla tahsili imkân
sız olur. Kanunî takibatın da hiçbir tesiri olmaz, he
le bazı vergiler hakkında ikide bir ilan edilen aflar, 
halkın borcunu ödememeye, yarın, öbürgün vuku 
bulacak bir ilandan istifade için beklemeye sevk eder
di. Bu istifadeyi edenler de, İstanbul halkının büyük 
kısmıyla cemiyetin yüksek sınıflan idi. Zavallı köy
lü bütün borcunu tediye eder, türlü eziyetlerle öde
meye fazlasıyla mecbur tutulurdu.» Sanıyorum ki, 
bugün içinde yaşadığımız durum budur. 

Sayın Başbakanımızla birlikte görkemli seyahat
lere çıkan kişilerin borçlarını hatırlayınız; Paktaş 
olayını hatırlayınız - ki şimdi kurtardık - bütün bun
lar bakayadan ileri gelmektedir. 
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MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Kurtarmadık, 
satın aldık. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Arz edeyim 
efendim; ne yapılmadan önce, paktaş'm neden kur
tarıldığını arz edeyim. 

6183 sayılı Kanunda bir tefemi müessesesi var
dır. Satılamayan gayrimenkulun yarı fiyatıyla vergi 
idaresi bunu satın alabilir; ancak ilgilinin, mükelle
fin de bir hakkı vardır; 1 yıl sonra kamu borçlarını 
ödediği takdirde, bunu idare geri vermek mecburi
yetindedir. 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Anlaşıldı, 
anlaşıldı. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Bu devrede Sü-
merbank müdahale ettiğine göre, ondan, onu da is-
teyebilmeniz mümkün olamayacağından, kurtarma 
hüviyetini kazanır. 

Şimdi, ne yapabiliriz? Bu konuda iki öneriyi arz 
edeceğim. 

Birisi, Türk vergi sisteminde tüzelkişi temsilcile
rinin, tüzelkişinin vergi borçlarından şahsî sorumlu
lukları vardır. Vergi Usul Kanununun 10 uncu mad
desinde, Vergi Usul Kanununun 344 üncü madde
sinde bunun ilkeleri yer alır. Yalnız, bu çıplak bir 
sorumluluk değildir; bu sorumluluk için kasıt ya da 
ihmalle ödememe söz konusudur. îşte, yapılması la
zım gelen şey vergi borçlarında tüzelkişi yöneticile
rinin, temsilcilerinin de kasıt ya da ihmal aranmak
sızın vergi borcundan şahsî sorumluluğu olmalıdır; 
eğer bu sorumluluk olsaydı, görkemli seyahatlere 
katılan beylerin, yalılarda alemler düzenleyen bey
lerin, vergi borçlarını kolaylıkla ödemesi mümkün 
olabilirdi. (SHP ve MDP sıralarından alkışlar). 

İkinci konu nedir, bunu kaldırabilmek için ikin
ci konu nedir? İkinci konu teşkilatımızdan gelir; ör
nek vereceğim, önce illeri yeriyorum : 1984 sonuna 
göre, Adana 82 milyar tahakkuk, tahsilat 52 milyar, 
artık 29 milyar, yüzde 30 nispetinde; Ankara 399 
milyar, 345 milyar tahsilat, 54 milyar tahakkuk, ba
kaya nispeti yüzde 14-16; Bursa 82, 71, 10, yüzde 
12; Diyarbakır 12, 9, 2,5 yüzde 20; Eskişehir yüzde 
18; Gaziantep yüzde 25; Hatay yüzde 35; İçel yüzde 
21; istanbul yüzde 22; izmir yüzde 16; Kayseri yüz
de 29; Kocaeli yüzde 14; Konya yüzde 18. Demek 
ki, 500 milyarlık tahsilatın 400 milyarlık kısmı 13 
ilimizde toplanmıştır. 

'6183 sayılı Kanunun uygulandığı 1954 yılından 
itibaren vergi daireleri, nitelik itibariyle, vergi ala
cağını doğuran olaydan tahsilata kiadar her evrede 

görevlidir; yoklamayı yapar, incelemeyi yapar, tar-
hiyatı yapar, itirazla uğraşır, uzlaşmayla uğraşır, tah
sille uğraşır, ayrıca bir de yönetimle uğraşır. Vergi 
dairelerimizin bunu kendi 'bünyeleri içerisinde çöze
bilmeleri mümkün değildir. 

IBu bütçe antienflasyonîst midir, yoksa enflasyona 
yardım mı ediyor? Bence enflasyona yardım ediyor. 
Bunu samimî olarak söylüyorum, katiyen kritik için 
söylemiyorum; 'bu konularda uğr'aşan bir esnaf ola
rak söylüyorum. 

Sayın 'Maliye Bakanımıza göre 'bütçedeki açık 
504 milyardır ve ibu açık, net 'istikraz hâsılatryla fi
nanse edilecektir. Bu açığa en az 250 milyar daha 
ila've etmelisiniz. Sebebi : Gösterge ve bütçe gerek
çesi. Bütçe 'gerekçesinin çeşitli gelirler cetveli var sa
yın ımilletvelküleri; çeşitli gelirler cetveline bakıyor
sunuz 1980 yılında bütçe tahmini 9 315, tahsilat 85; 
1981 yılında 'bütçe tahmini 2998, 1982 yılında bütçe 
tahmini 67 64, 1983 yılında bütçe tahmini 138 203, 
1984 yılı bütçesinde 341 miılyar liralık bütçe tahmini 
yapılmış; tahsilat 1'76 milyarla sınırlı kalmış. 1985 yılı 
'bütçesinde 425 milyar liralı'k tahmin yapılmış, on 
•aylık neticeye göre, 1985 yılının gerçekleşebilecek 
miktarı 198 milyar lira olabilmiştir. Yani, tahminin 
yarısını ancak ya'kalayabilimektedir. 

Bu sene Ibütçesinde tahmin 497 milyardır. Geçmiş 
'beş yıllık vetireye göre, oluşuma göre, 'bu, azamî 250 
milyarla sınırlı kalır. Bu itibarla, 250 milyarın da 
'buraya ilave edilmesi lazım, gelir. 

Düşündüm, dedim ki, acaba bunun bir örneğini 
geçmişte görmedik mi? Maliye Bakanlığı Teşkilat 
'Kanununun 1936 yılındaki hazırlıklarına baktım. 
-Atatürk döneminde çıkan kanunda- genelde üç mü
dürlük ihdas etmişler: Biri varidat müdürlüğü, ikinci
si muhasebat müdürlüğü, üçüncüsü tahsilat müdür
lüğü; buna paralöl olarak istanbul ili için ayrı bir 
örgüt kurmuşlar. Tahsilat müdürleri, altlarında tah
silat şefleri, sürekli hâsılat kontrolörleri, altlarında 
icra memurları, veznedarlar vesaire yer alıyor. O 
yıllara batıyorsunuz, 1925Men 1938 yılına kadar dev
let bütçesinde -1925 aşarın kaldırıldığı yıl ve 1931 
dünya buhranının etkilediği yıl hariç olmak üzere-
•mtfvazene var. Hem de muvazenei umumiyeyi hâsıl 
ederken, iç borçlanmaları dahi naz'arı itibara almı
yorlar. Demek ki, o sistemde tahsilat yapılabiliyordu. 
Bunun için ben öyle zannediyorum ki, kararnamelerle 
dahi bu 112 - 13 ilde müstakilen tahsilat işleriyle me
mur olan organların kurulması, bu sağlıksızlığı orta
dan kaldırabilir diyorum; bu birinci konu. 
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BALKAN — Sayın Arı kan süreniz doldu, to
parlayın efendim. 

VURAL ARIKAN (Davamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

1986 bütçesi açısından üzerinde durulması lazım 
gelen (bk 'konu da Kurumlar Vergisidir. Kurumlar 
Vergisi tahmin ve tahakkukunu nazarı itibara aldı
ğınız zaman enflasyondan kaçınılmayacağını da an
layacaksınız. Bakınız nasıl? 1986 yılı için Kurumlar 
Vergisi 1 trilyon 50 milyar öngörülmüştür. Bu, 1985 
Kurumlar Vergisi tahsilatının yüzde 100 nispetinde 
artışıdır. Bunu çözmek lazım. Bizim maliyecilerimiz 
gerçekten sıhhatli 'talhmin yaparlar. Benim de kanaa
tim 'bu 1 trilyon 50 milyarlık Kurumlar Vergisi tah
silatının olacağı noktasındadır; ama kaynağı nedir? 

-önemli olan Ibu. 

Kaynak, KİT 'kârlarından ileri geliyor. 1984 yı
lındaki KtT kârlarına bakın, Kurumlar Vergisindeki 
yansımasını 'görürsünüz. 1985 senesinde verilen be
yannamelere 'balkın, onu da görürsünüz, önümüzde, 
1 trilyonluk 'kâr öngörülmüştür 1985 yılında; Kurum
lar Vergisi hâsılatı 1 trilyonu aşıracaktır. 

KİT'lerde rasyonel bir çalışma olsa, bu gelir ar
tışları iktisadî olsa, fou kutlanacak hir 'bütçe olurdu; 
hem enflasyonu aşağı çekmeye yardım ederdi, hem 
de Hazineye gelir sağlayabilirdi; ama, şimdi enflas
yonu körükler nitelikte 'olacaktır; çünkü ne 'söyle
nirse söylensin, 'kurumlar vergilerinin KİT gibi un
surlarda piyasaya yansıması mümkündür. Zararı çe
ken kim, KtT damlarından? .ANAP'ın ortaîdirek ola

rak tavsif ettiği kimseler. Ne oluyor bu? Bu bir nevi, 
Maurice Duverger'in belirttiği gibi, sosyalist ekono
milerin vergi politikasını andırıyor. Halbuki, ANAP' 
in parti ve hükümet programında 'böyle bir sistem 
mevcut değildir. (SHP, MDP ve 'Bağımsızlar sıra
larından alkışlar) 

ıBAŞKAN — Toparlayın Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN {Devamla) — Toparlıyorum 
efendim, ıson cümleye geliyorum. 

Bütçenin antien'flasyortist olmadığını gösteren bir 
husus da, harçların incelenmesinde görülür. Sayın 
Başbakanımızın müsamahasını suiistimal etmemek 
için okumuyorum. 1985 yılına göre, 1986 yılı için 
öngörülen enflâsyon artış oranının yüzde 25 olduğu 
ve çabanın da bu yolda sürdürüldüğü hükümet tara
fından ifade ediliyor, basında da yer alıyor. Bütün 
harçların geçen seneki toplam hâsılatı 680 milyar li
radır. Bu serte ne zam yapılacaktır bilir misiniz; hep
sinde öngörülen artış, hedeflenen enflasyonun aşağı 
yukarı üç misli tutannda, yüzde 70 tutarında; 430 
milyar liralık artış yapılacak. Bunların hepsi, mali
yet enflasyonunu etkileyen hususlardır. 

Yarın devam etmek üzere hepinize saygılar sunu
yorum. (SHP, MDP ve Bağımsızlar sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Değerli milletvekilleri, saat 17.50'de toplanmak 

üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.40 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Cemal ÖzbUen (KırklareU) 

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

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

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

B) MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI (De
vam) 

1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1986 Malt Yı
lı Bütçesi, 

2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1984 Malî Yı
lı Kesinhesabı. 

BAŞKAN .— Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın Bakan söz istemişlerdir; kendilerini kürsü

ye davet ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar). 
Sayın Bakan, süreniz 1 saattir efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 1986 yılı bütçe
siyle ilgili, değerli konuşmacıların görüşlerine müm
kün mertebe cevap verebilmek ve zihinlerde mevcut 
bazı anlaşılmamış hususlar varsa, onları da açıklığa 
kavuşturmak için huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği 
üzere, 1973 yılından önce ülkemizde üne item veya 
klasik bütçe olarak bilinen bütçe sistemi uygulan
maktaydı. Bu sistem, devletin hangi mal ve hizmet
lerden ne miktarda satın alma yapabileceğini tayin 
ediyordu. 1973 yılından itibaren uygulanan bütçeler 
ise, program bütçe sistemidir. Bu sistem bütün dün
ya ülkelerinde kullanılan bir sistemdir. Yani, hükü
metler planlarını yaparlar, yıllık programlarını ha
zırlarlar; program, plan ve bütçe birbirinden ayrıl
maz, birbirini tamamlayan önemli dokümanlar ola
rak kullanılırlar. 

O halde, bizim bütçemiz de, biraz önce ifade et
tiğim gibi, Beş Yıllık Plan 1986 yılı programı istika
metinde bir bütçedir. Bütçenin gerekçesini, 1986 yılı 
programını ve bütçeyi mutlaka birlikte değerlendir
mekte fayda vardır. 

Bir konuşmacı, bütçelerin programları takip et
mediği, programlarla bütçeler arasında farklılıklar 
olduğunu ifade etti. Ancak değerli milletvekilleri, 
eğer 1981 yılından itibaren program hedeflerini ve 
bütçe tekliflerini gözden geçirecek olur isek, bütçe
lerin program hedeflerini aynen takip ettiğini görü
rüz. Bu husus, 1981 yılında, program hedefi 1 tril
yon 581 milyar 800 milyon; bütçe hedefi, 1 trilyon 
581 milyar 800 milyon; bütçe ödeneği, 1 trilyon 558 
milyar 700 milyon olarak gerçekleşmiştir. 

Seneler itibariyle, program bütçe ve bütçe öde
nekleri paralel olarak gelişmiş, 1984 yılında, prog
ram hedefi, 3 trilyon 250 milyar, bütçe teklifi 3 tril
yon 250 milyar ve bütçe ödeneği, 3 trilyon 285 mil
yar olarak gerçekleşmiştir. 1985 program hedefi, 5 
trilyon 508 milyardır; bütçe teklifimiz de 5 trilyon 
508 milyardır; bütçe ödeneklerinin, 5 trilyon 542 mil
yar 200 milyon olarak gerçekleşeceği tahmin edil
mektedir. Aynı anlayış içinde hazırlanmış olan 1986 
bütçesi de, program büyüklüğüne uygun olarak, 7 
trilyon 251,5 milyar olarak yüce Meclse sunulmuş, an
cak Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklik
le, 7 trilyon 254 milyar 100 milyon lira olarak Genel 
Kurula inmiştir. 

O halde, tıpkı geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, 
bütçemiz, plan ve program hedeflerine uygun olarak 
hazırlanmıştır ve - biraz önce de ifade ettiğim gibi -
bütçeleri, mutlaka program ve gerekçeleriyle birlikte 
değerlendirmek lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, 1986 bütçesinin, samimî bir 
bütçe olmadığı, bazı hususları gözden kaçırmak üze
re tanzim edilmiş olduğu, değerli konuşmacılar ta
rafından ifade edildi. Halbuki, biz, hem 1985 yılı büt-
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çesini hazırlarken, hem de 1986 yılı bütçesini hazır
larken, bütçenin mümkün olduğu kadar ihtiyaçlara 
cevap verecek, sağlıklı, samimî bir bütçe olmasına özen 
gösterdik. 1985 yılı bütçesinin, tahmin edilenler çer
çevesinde geliştiğini görmekle, büyük memnuniyet du
yuyoruz. 

1985 yılı bütçesini yüce Meclise takdim ederken, 
«Bu bütçe, samimî bir bütçedir, ihtiyaçları olduğu gi
bi gösteren bir bütçedir ve inancımız odur ki, 1985 
yılında, daha önceki yıllarda olduğu gibi, ek ödenek 
talepleriyle karşınıza gelmeyeceğiz» demiştik; nitekim, 
1985 yılında böylesine bir ihtiyaç doğmamıştır. Gene, 
ödeneklerle, tahmin edilenler arasındaki farklar, 1984 
yılı için önceki senelere göre daha düşüktür. 1985 se
nesinin gerçekleşmesi de, 1984 yılı bütçesine göre, da
ha iyi bir şekilde tecelli edecektir. 

Bütçemizde bazı hususların dikkatlerden kaçırıl
mak istendiği ifade edilmiş ve devlet borç yönetimin
den bahsedilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bütçenin genel takdiminde de 
arz ettiğim gibi, şimdiye kadar bütçelerde devlet borç
ları, borç anaparalar, devlet gelirlerinde «gelir» ola
rak kaydediliyor; ödemeler ise «gider» olarak kayde
diliyordu; genel bütçenin içinde bu olayların nasıl ol
duğunu izlemek hayli güç oluyordu. IBir taraftan mü
kerrer ödemeleri önlemek, diğer taraftan, devletin yurt 
dışından ve yurt içinden aldığı borçları daha iyi bir 
şekilde takip edebilmek ve bu borçlarda meydana ge
lecek gelişmeleri yüce Meclisin takdirlerine sunmak 
için, hemen bütün dünya ülkelerinde kullanılan bir 
sistemi karşınıza getirdik. 

Bu sistemde, memleketin öz kaynaklarından elde 
edilen gelirler ve memleket için yapılmış olan harca
malar, daha büyük bir açıklıkla görülebilecek ve dev
letin borçları daha büyük bir netlikle takip edilebile
cektir. 

Gene değerli konuşmacılar, fonlardan bahsettiler. 
Bu fonların bütçeyi küçülttüğünü, hele hele tamamen 
denetimden uzak olduğunu söylediler. 

Fonlar, hükümetimiz tarafından olduğu gibi, da
ha önceki hükümetler tarafından da kullanılmıştır. 
Bazı özel programları gerçekleştirebilmek, bazı prog
ramların gerçekleştirilmesine hız sağlayabilmek ve 
başka nedenlerle fonlar ihdas edilir. 

Bizim ihdas ettiğimiz fonlar, «Toplu Konut Fonu», 
«Kamu Ortaklığı Fonu», «Tanıtma Fonu», «Savun
ma Sanayii Fonu», «Geliştirme ve Destekleme Fo
nu» gibi, memleketin büyük ihtiyaçlarına cevap ve

rebilecek ve birçok faaliyeti büyük bir süratle tamam
lamaya imkân verecek fonlardır •» 

Bu fonların denetimi, kendi mevzuatları içinde, 
kanunlarıyla, açık bir şekilde ifade edilmiştir. Ayrıca, 
Cumhurbaşkanlığına bağlı,, Devlet Denetleme Kuru
lunun bu fonları denetleme yetkisi vardır. «Denet
lemesi olmayan bir fon vardır» demek, herhalde hak
sızlık olur; çünkü bunlar kanunlarla yapılmaktadır. 
Kanunları bu yüce Meclis yapmaktadır; yüce Meclis 
de fonları ihdas ederken, bu fonların nasıl denetle
neceğini ve kimler tarafından denetleneceğini açıkça 
ifade etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, gene konuşmacılardan bazıla
rı, bütçenin gayri safî millî hâsıla içindeki payının gi
derek düştüğünü ve bu durumun iyi bir durum ol
madığım, bütçenin gayri safî millî hâsıla içindeki pa
yının mutlaka büyümesi icap ettiğini ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, bütçeler, hükümet politika
larını, parti programlarını da yansıtan önemli birer ve
sikadır. Biz Anavatan Partisi olarak, kamunun, müm
kün olduğu kadar, altyapı yatırımlarıyla uğraşmasını, 
idame yatırımlarını gerçekleştirmesini; ama bu ara
da, özellikle imalat sanayiinin özel sektör tarafından 
yapılmasını hedef almış bir hükümetiz. O halde, bi
zim, ille de, «bütçenin gayri safi millî hâsıla içindeki 
payının artırılması gerekmektedir» şeklindeki bir ifa
deye katılmamız mümkün değildir. Ancak, şunu he
men ifade etmek istiyorum ki, 1985 ve 1986 yılların
da, bütçenin, gayri safî millî hâsıla içindeki payı 
giderek artacak şekilde düzenlenmiştir. 

Ayrıca, bütçelerin gayri safî millî hâsıla içindeki 
payının mutlaka sağlıklı bir ekonominin göstergeleri 
olduğu düşüncesi de yanlıştır. Geçtiğimiz senelerde, 
konsolide bütçe içindeki paylan gayri safi millî hâsı
laya oranları yüzde 20'ler, yüzde 22'ler civarında 
olan bütçelerin yüzde lOO'lere varan enflasyonlara 
şahit olduklarını ifade etmek, herhalde bu söylediğimi, 
yani «gayri safî millî hâsıla içindeki oram yüksek büt
çelerin, mutlaka ve mutlaka, sağlıklı, ekonomik gös
tergeler olmadığı» sözünü teyit etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bir konuşmacımız, «Kollanan 
ihracat kollanmaya devam mı edilecektir?» diye sordu. 

(Tabiî ki, yine, ekonomik anlayışlar, ekonomik he
defler çerçevesinde, hükümetlerin kendi programları 
istikametinde bazı sektörleri daha fazla teşvik etme
leri olağandır. Yatırımları teşvik etmek istiyorsanız, 
yatırımları özendirici tedbirler alırsınız; ihracatı teş
vik etmek istiyorsanız, ihracatı özendirici ve kolay
laştırıcı tedbirler almak zorundasınız. Biz, seneler 
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ve senelerce, ödemeler dengesini bir türlü düzgün bir 
hale getiremediğimiz"" için, mutlaka ve mutlaka ihra
catı artırmak ihtiyacındayız diyerek yola çıktık ve 
ihracatımızı artırmak için de her türlü tedbiri aldık. 
2 milyar sınırında olan ihracat, bugün artık 8 milyar
ları aşmak durumuna geldi. 

ihracatla ithalat arasındaki dengeler, ihracatın it
halatı karşılama oranları, dış ticaret açıklarının gi
derek azalması gibi önemli göstergeler, tuttuğumuz 
yolun doğru olduğunu göstermektedir. İhracatın ar
tırılması bizim hedeflerimizden bir tanesidir. Gayet 
tabiî ki, ihracat artırılmalıdır. 

Herhalde, konuşan arkadaşımız, «Hayır, ihracatı 
desteklemeyelim, ihracat yine eskisi gibi 2 milyarlara 
insin. Yine bütün dünyaya açılma yerine, döviz ika
mesi sistemlerini getirelim. Bütün dünya ile temas ku
ralım, bütün dünya -ile ticaret yapalım yerine, koru
ma duvarlarının arkasına saklanalım, kabuğumuza 
çekilelim» demek istemiyor. 

Değerli milletvekilleri, bakanlığımın teşkilatı ve 
yaptığı işler konusunda, bütçenin genel takdiminde 
sizlere oldukça geniş bilgiler vermeye çalışmıştım; an
cak, yeri geldiği için, çok kısa başlıklar halinde, ba
kanlığımın bazı birimlerini tekrar hatırlatmak istiyo
rum. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının, her şeyden ön
ce, Hesap Uzmanları Kurulu, Teftiş Kurulu, Araş
tırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu gibi da
nışma ve denetim hizmetleri birimleri var. Bu birim
lerin yanı sıra, işte günlerden beri tartıştığımız bütçe
mizi hazırlayan, bunun plana ve programa uygun bir 
şekilde yürütülmesinin takibini yapan, tasarruf ted
birlerini araştırıp hükümete teklif eden Bütçe Malî 
Kontrol Genel Müdürlüğümüz; gelir kanunlarını çı
kartan, kanunların kendisine verdiği yetkiyle gelirleri 
tahsil etmeye çalışan Gelirler Genel Müdürlüğü; dev
letin muhasebesini tutan, hesapların uygun şekilde yü
rüyüp yürümediğini takip eden Muhasebat Genel Mü
dürlüğü var. Bunun yanı sıra, devletin ihtiyaç duy
duğu taşınmaz malların satın alınması, kamulaştırıl
ması, yönetimi, korunması, kiralanması ve elden çı
karılmasıyla ilgili hizmetleri yapan Millî Emlak Ge
nel Müdürlüğü; devletin hukuk danışmanlığı ve mu-
hakemat hizmetlerini yürütümekten sorumlu Başhu-
kuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü; 
Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve gümrük
lerle lgili diğer yasa, tüzük ve mevzuatın uygulanma
sı ve tarife anlaşmazlıklarını inceleyip, karara bağla
makla görevli Gümrükler Genel Müdürlüğü; kaçak

çılığın men, takip ve tahkiki işleri ve başta silah ve 
uyuşturucu maddeler gibi kaçakçılık konusuna giren 
hususları takip etmek ve bu konudaki ihbarları tah
kik ettirmek gibi görevleri yerine getiren Gümrük 
Muhafaza Genel Müdürlüğü; gümrüklerde devlet ma
lı olmuş mallan tasfiye etmek için kurulmuş, Tasfiye 
Genel Müdürlüğü ve bakanlığımızın ihtiyacı olan des
tek, eğitim ve teknik işleri yapan diğer genel müdür
lük ve bağımsız daire başkanlıkları var. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine idaresinden 
ayrılmış bir bakanlık olarak, sadece bir finansman, 
bir tahsilat bakanlığı gibi görülmemek gereken bir 
kuruluştur. Hazine, hükümet programı, parti prog
ramı çerçevesinde Maliye ve Gümrük Bakanlığından 
ayrılmış, Başbakanlık bünyesine alınmış. Bu, bizim 
politikalarımızın bir neticesi; ama Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı, gümrükler teşkilatını da bünyesine almak 
suretiyle gücünü ve etkinliğini sürdürmektedir. 

Değerli milletvekilleri, her şeyden önce şunu ha
tırdan çıkarmamak lazım: Mutlaka ve mutlaka, devlet 
yönetiminde bütünlük esastır. Bir bakanlığı şu veya 
bu şekilde teçhiz edebilirsiniz veya bir bakanlıktan bir 
parçasını alıp, bir başka yere verebilirsiniz. Bütün 
bunlar, devlet yönetiminin, hükümet bütünlüğünün 
aksamaması çerçevesinde yapılmalıdır ve hükümeti
miz, bütün bakanlıklarda yapılan reorganizasyon ne
ticesinde, programını aksatmadan yürütmektedir, yü
rütmeye de devam edecektir. 

Değerli konuşmacılar gelir sisteminden bahsetti
ler; «Gelir sistemi âdil değildir, yetersizdir ve bu 
vergiler, vergilerin masrafları karşılama oranları, ver
gilerin gayri safi millî hâsıla oranları giderek düş
mektedir. O halde vergiler artırılmalıdır» diye ifade
de bulundular. 

Daha birkaç gün önce bu yüce Mecliste* huzuru
nuza getirdiğimiz vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masıyla ilgili yasayı tartışırken, «Getirilen vergiler çok 
fazladır, bu kadar yükü bu vatandaşın çekmesi müm
kün değildir. Vergi yükleri çok ağırdır. Bunları azalt
mak lazımdır? diye tenkit edenler, bugün vergilerin 
gayri safi millî hâsıla içindeki payının ufaklığından, 
vergilerin azlığından bahsetmektedirler. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — iyi dinlememişsiniz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bu ko
nuda biz de onlara katılıyoruz. Vergilerin gayri safi 
millî hâsıla içindeki payı mutlaka artırılmalı, vergile
rin masrafları karşılama miktarı mutlaka artırılmalı; 
yani, vergiler yaygınlaştırılmalı, vergiler âdil olmalı; 
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kavranamayan kazançlar kavranabilmeli, alınamayan 
vergiler alınabilmeli. işte, biz de bu anlayıştan ha
reket ederek, huzurunuza, kabul ettiğiniz, vergi ka
nunlarındaki değişiklikleri getirdik. İşte bu nedenledir 
ki, 1986 yılından itibaren, bizim vergi kazançlarımız, 
geçtiğimiz yıllara nazaran daha da artacaktır diyoruz. 

Bazı arkadaşlar, Kurumlar Vergisinin 1986 bütçe
sinde çok büyük bir artışla ifade edildiğinden bahse
derek, «Bunlar, 1986 yılında KİT'lerin yapacağı zam
ların bir ifadesidir» buyuruyorlar. 

Haklı oldukları taraflar vardır; ama değerli ar
kadaşlar, bu sözü söylerken, 1986 senesinde tahsil edi
lecek olan Kurumlar Vergisinin ve Gelir Vergisinin, 
1985 yılı faaliyetlerini yansıtacağını herhalde unutma
mak gerekir. 1985 yılında başlattığımız Katma Değer 
Vergisi uygulaması, ücretlilere vergi iadesi hadisesi, 
1 000 liradan düşük masrafların fişle kaydedilmesi ve 
bunların vergi iadesine esas olarak kabul edilmesi hu
susunun getirilmesi nedeniyle, 1986 yılında alaca
ğımız, 1985 yılına ait faaliyetlerin neticesi, Gelir Ver
gisi ve Kurumlar Vergisi miktarları hakikaten arta
caktır. Tabiî ki, bu rakamların üzerine, dahilî tevki-
fatla elde edilecek ilave kazançları göz ardı etmemek 
lazımdır; ama sadece ve sadece kürsüye çıkıp, «İşte 
KİT'lerin yapacağı zamların bir neticesi, Kurumlar 
Vergisi artışı bu kadar düşünülmüştür» demek, her
halde biraz haksızlık olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bazı konuşmacılar tütün me
selelerinden ve sigara imalatından bahsettiler. Aynı 
konuya, genel bütçe konuşmaları sırasında Sayın Ana-
muhalefet Partisi Genel Başkanı Aydın Güven Gür-
kan da değinmişti. Müsaade ederseniz Sayın Aydın 
Güven Gürkan'ın sözlerini tekrar etmek istiyorum. 
Sayın Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı şöyle de
mişti: «Sayın milletvekilleri, bir ülkeyi fakirleştirerek 
her şeyi nasıl bulunur hale getirirsiniz; bunun en gü
zel örneğini sigara vermektedir. Sayın Başbakanın ağ
zından düşürmediği sigara kuyruğu döneminde, yani 
1979'da, Türkiye'de 71 bin ton sigara üretilmiş ve tü
ketilmiştir; 1985'te ise toplam üretim ve tüketim 62 
bin ton dolaylarında olmuştur. Şimdi, bir memleketi 
fakirleştiriyorsunuz ve bu fakirleştirmenin sonunda da 
bolluk meydana getiriyorsunuz.» 

Enteresan bir sözcük. Tabiî, bu konu üzerinde 
tartışmak mümkün, önümüzdeki günlerde de 
tartışırız; ama bugünkü konuşmacı arkadaşlarımız 
da yine aynı sözleri ifade ettiler; kendilerinden, ko
nuşmaları sırasında rakamları rica ettim; 1950'li se
nelerden bu yana getirmişler rakamları; hakikaten iyi 

bir araştırma yapmışlar, kendilerini tebrik ediyorum. 
Bizim de elimizde dokümanlar var; elimizdeki bu do
kümanlarda bir enteresan durum var; o da, elimiz
deki doküman diyor ki: 1979 yılında filtreli sigara 
üretimi 25 883 ton, sade sigara üretimi ise 22 600 ton, 
Şimdi, 22 600 ile 25 883'ü topladık mı, 48 483 ton 
çıkıyor. İfade edilen 71 bin tonun, acaba nasıl bir 
değer olup, nereden bulunduğunu araştırdık. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Tekelden; tütün ma
mulleri üretimi. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bakıyo
ruz ki, o tarihlerde enteresan bir olay var; o tarihler
de biz kalkmışız, Yugoslavya, Bulgaristan gibi bazı 
ülkelerde fason üretim yaptırmışız. Bu fason üretim 
anlaşmaları, vesaireler de enteresan hükümleri içer
mekte, Acaba, bu yerli üretimle fason üretimi toplayıp 
da 69, 70, 71 bin gibi rakamlar mı elde ettiler diyo
ruz? Ama, onu da toplasanız, o da yine 70 binin üze
rine çıkmıyor; ama bir hakikat var; o hakikat, işte 
48 500 veya 48 bin ton civarında bir sigara üretiminin 
olduğudur. 

«Diğer tütün mamulleri de var» buyurdular; ona 
da bakıyoruz, belki onlar da bir hayli yük getirir 
diye ona da bakalım... 

H. 'BARIŞ CAN (Sinop) — Nereden bakıyorsunuz 
Sayın Bakanım? Kaynağını da gösterin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Tütün 
0,5; pipo, puro 0,1; toplam 0,6; yani ne yapsak bu 
rakamları bulmamız mümkün değil. 1985 yılında ise, 
tahmin edilen üretim miktarı 66 bin ton civarında. 

Bir memleketi fakirleştirerek kuyrukları artırmak 
ve ortadan kaldırmak veya olmayan üretimleri biri
lerinin azaltmış olduğunu ifade etmek, herhalde pek 
haklı bir davranış olmasa gerek. Evet, o tarihlerde ha
kikaten bir hayli fason sigara yaptırılmış ve pazarlan-
mış; pazarlanan rakamları da okusanız, o rakamları 
bulmanız mümkün değil. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Nereden okuyorsu
nuz Sayın Bakan? Ben size «Tekel Bülteni» diye kay
nak gösterdim, siz nereden okuyorsunuz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Devle
tin elindeki arşivler en ciddî, en güvenilir kaynaklar
dır, değerli milletvekilleri. 

Değerli arkadaşlar, tütün politikalarından bahse
dildi, yapılan yanlışlar ifade edildi, önümüzdeki gün
lerde tütünün gündeme geleceği söylendi. 
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Tütün konusu, hakikaten çok önemli bir konudur. 
Memleketimizde 400 binin üzerinde aile tütün ile iş
tigal etmektedir. Bu 400 binin üzerindeki aileyi 5'le 
çarparsanız, en azından 2 milyon insan tarlalara git
mekte, tütün dikmekte, çapalamakta, sabahın 03.00' 
ünde kalkıp fide kırmakta, bunu dizmekte, kurutmak
ta ve satmakta. Bunu alıp satanlar, taşıyanlar, tekel 
işletmelerinde sigara imalatında uğraşanlar, çalışan iş
çilerimiz, memurlarımız, bunların satışlarıyla uğraşan 
insanları bir düşünün... Tütünden ve sigaradan ekmek 
yiyen insan sayısı herhalde 3-3,5 milyon mertebesin
dedir, üç aşağı beş yukarı. Demek ki, tütün, memle
ketimizde fevkalade önemli bir sosyoekonomik ha
dise. 

'Bakınız, biz iki yıldan beri tütün politikası olarak 
ne yaptık? Biz iki yıldan beri tütün üreticisinin karşı
sına gidiyoruz, diyoruz ki, değerli tütün üreticisi, biz 
tütünü, Türk tütününü mutlaka ve mutlaka daha ka
liteli üretmek mecburiyetindeyiz. Kaliteli ürettiğiniz 
tütüne, alnınızın teriyle elde ettiğiniz ürününüze iyi 
para kazanmayı istiyorsanız, sulak arazide tütün ek
mekten vazgeçiniz; kilo çeken, kalitesiz tütünü artık 
satamayacaksınız. Geçen sene tütün üreticisinin kar
şısına çıktığımızda değerli üreticiler, tekelin elinde 
hiçbir işe yaramayan; ne sigara imalatında kullanıla
bilen, ne ihraç imkânı olan 0 ilâ 4 randımanda 10 bin
lerce ton tütün var. Bu tütünü olsa olsa biz - yakmak 
dahil - imha etmek suretiyle ortadan kaldırabiliriz ve 
bundan sonra da böyle kalitesiz tütünü almak, depo
lamak niyetinde değiliz. Yüzlerce ve yüzlerce insanı, 
böylesine kalitesiz tütünün bakılması, aktarılması için 
kullanmaya hiç niyetimiz yok; milyarlarca liralık de
po kirasını ödemeye hiç niyetimiz yok; bu memleketin 
paralarını kalitesiz mala dökmenin de artık hiç anla
mı yok. O halde ne yapınız? Kaliteli tütün üretiniz ve 
ürettiğiniz kaliteli tütünün karşılığını alacaksınız de
dik. 

Biz gene geçen sene tütün piyasalarını açarken de
dik ki, sizin emeğiniz çok uzun bir süreden sonra an
cak paraya dönüşebilmektedir. Biz hükümet olarak 
çareler arayacağız ve mutlaka tütün piyasalarını da
ha önce açmanın yollarını bulacağız. Daha önceki 
senelerde 15-17 şubatta açılan tütün piyasalarını, iki 
senedir, 6 şubatta açtık ve bu sene Allah kısmet eder
se bir ay önce, 6 Ocakta açacağız. Bunu, daha iki haf
ta önce Akhisar'da, Cumaovası'nda, Manisa'da, izmir' 
de tütün üreticileriyle yaptığımız toplantılarda üreti
ciye açıkça ifade ettik. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İSMET TURHANGÎL (Manisa) — Tekele kalırsa 
alırsınız, Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Gene 
tütün üreticisine, bizim, piyasaları açarken ifade et
tiğimiz bir başka husus daha var: Alın terinizin daha 
iyi değerlendirilmesi için ek tedbirler alacağız. Belki 
de önümüzdeki sene tütün borsasını ihdas ediveririz. 
işte, o bahsettiğiniz, tüccarla üretici arasındaki anlaş
mazlıklar, «Tekele kalırsa alırsın, kalmazsa alamaz
sın» gibi bazı enteresan ifadeler, «üreticinin alın teri 
iyi değerlenmedi, yeteri kadar baş fiyat takdir edil
medi» gibi sızlanmalar da ortadan kalkar; tütün de, 
borsalarda alıcısını bulur, iyi fiyatla değerlenir. 

MEHMET ABDÜRRIEZAK CEYLAN (Siirt) — 
300 lira fiyatla mı Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Devamla) — Şunu 
iftiharla ifade etmek istiyorum ki, dünyadaki o meş
hur «Şark tütünü» sözü, artık giderek yerini «Türk 
tütünü» sözüne bırakmaktadır ve biz hükümet olarak 
Türk tütününün kalitesini, Türk tütüncüsünün ve tü
tüncülüğünün geleceğini çok büyük bir ciddiyetle ta
kip etmekteyiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, tabiî ki, üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz bir başka husus da, Türkiye'de sigara 
üretiminin daha kaliteli bir hale getirilmesidir. Sene
lerin ihmali ile bir taşın üstüne taş koymadan geçiri
len seneler sonucunda, maalesef bugün pek de kalite
li olmayan sigaralar içmekteyiz, işte ufacık bir zorla
ma, ufacık bir gayretle, başlanmış olan Tokat Sigara 
Fabrikasının süratle devreye alınması sonucunda, dün
ya standartlarına uygun, kaliteli bir sigara üretilebil
miştir. Hedefimiz, diğer tesislerde de bazı değişiklikler 
yapmak, modernizasyon işlemlerini gerçekleştirmek, 
diğer fabrikalarda da daha kaliteli sigara imal etmek; 
önümüzdeki zaman içinde memleketimizin şartlarına 
ve memleketimizin hayrına olabilecek ortaklıklar kur
mak, dünya teknolojıilerini Türkiye'ye getirmek ve Türk 
tütününün, Türk sigarasının dünya pazarlarında daha 
iyi yer alabilmesini sağlamak olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bir konuşmacımız, «Hep gör
düğümüz otomobil, yat, lüks tüketim ile, kazanç ve 
vergi arasında bağ kurulması zarureti vardır» ifade
leri ile cümlelerini arz ettiler. 

Demek ki, o arkadaşımız da hakikaten, alınan ver
gilerin azlığından veya alınamayan vergilerden bah
setmektedir. Hedefimiz, o alınamayan vergileri alınır 
hale getirebilmektir. Biliyorsunuz, tasvip ettiğiniz 
vergi kanunlarındaki değişiklikle, biz, hayat standar
dını da bugünün şartlarına uygun bir hale getirmişiz-
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dir. Tabiî ki, daha çok kazanan, kazancına mütenasip 
olarak daha çok vergi verme durumunda olacaktır. 

Biraz karışık oldu galiba; yabancı sigara alımı - sa
tımından bahsetti bir arkadaşımız. «<Bu fonlar ne olu
yor? Nerelere gidiyor? Hani nerede? Faaliyetlerden, 
neticelerinden haberimiz yok» buyurdular. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Böyle bir şey söyleme
dim ki... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, bakınız, 1984 yılında Tekel, dahildeki si
gara ve içki satışlarından ve ithal ettiği sigaralardan, 
toplam 30 milyar civarında bir parayı Toplu Konut 
Fonuna ödemiş. 1985 yılı 30 Kasım itibariyle, ise bu 
rakam takriben, 80 milyar 892 milyon; yani 30 Ka
sım 1985'e kadar Toplu Konut Fonuna 116 milyar 
687 milyon liralık bir imkân sağlanmış; yıl sonunda 
bu imkânın daha da artacağı muhakkak. 

. 19 Aralık 1985 tarihi itibariyle Toplu Konut Fo
nunda neler olmuş: 3 187 kooperatife kredi verilmiş, 
196 937 konuta kredi verilmiş demektir. Ayrıca, ferdî 
kredi ile satın alınan konut sayısı 20 182'dir. inşaatı 
tamamlanan kooperatif sayısı 752 ve inşaatı tamam
lanan konut sayısı 34 091'dir. Diğerlerinin inşaatı de
vam etmektedir. Toplu Konut Fonunda imkânlar art
tıkça, Toplu Konut Fonundan kredi verilecek konut 
sayısı ve kooperatif sayısı da artacaktır. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce de bahsettiğim gibi, 
bakanlığımızın önemli genel müdürlüklerinden bir ta-
nes de Gümrükler Genel Müdürlüğüdür. Pek sayın 
bir konuşmacının, «Gümrüklerde mutlaka, yetişmiş, 
iyi ücret alan personel bulundurulmalıdır» şeklindeki 
ifadelerine katılmamak mümkün değil. Biz de Güm
rükler Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel 
Müdürlüğü kadrolarını süratle yüksekokul mezunu 
kimselerle doldurmaktayız ve bahsedildiği gibi, bun
ların eğitilerek, iyi vasıflı, iyi yetişmiş ve iyi ücret 
alan personel olarak gümrük kapılarında, bu, çok 
önemli yerlerde görev alması istikametinde çalışma
larımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, 1986 yılında, bahset
tikleri rüşvet olaylarının asgarîye indirilebilmesini sağ
lamak için, gümrük mevzuatında da önemli değişik
likler formalitelerde önemli basitlikler getireceğiz. 

Bu arada, naklî hane yapan bir vatandaşın eşya
larının başına gelenleri misal olarak verdiler. Biz, bu 
hususu düşündük; bu hususu düşündüğümüz için de 
bir gümrük dışı mağazalar sistemi geliştirdik. Gümrük 
dışı mağazalar, inşallah yılbaşında ihale edilecek ve 

ilkbaharda hizmete girecektir. Nedir bu gümrük dışı 
mağazalar, kime hizmet edecektir? 

Değerli milletvekilleri, yurt dışında binlerce va
tandaşımız çalışıyor ve her sene bunların önemli bir 
kısmı yurda kesin dönüş yapıyor. Bu vatandaşları
mız kesin dönüş yaparken aldıkları eşyalara birçok 
para veriyorlar, TIR bulmak için uğraşıyorlar, - sa
yın milletvekilimizin verdiği örnek gibi - yurda ge
lirken yolda bazı ülkelerden geçişte bazı yanlış mua
melelere maruz kalıyorlar. Ayrıca, gümrüklerde, sonra 
da yurt içinde, eşyaların başına çeşitli işler gelebiliyor. 

Biz diyoruz ki, bu gümrük dışı mağazalarda va
tandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek tüm da
yanıklı ihtiyaç maddeleri, mobilyaya varıncaya ka
dar satılabilsin. İşçilerimiz kesin dönüş yaptıktan son
ra altı ay içinde bu mağazalara gitsinler, evlerinde 
kullanmak istedikleri eşyaları seçsinler, orada döviz
le ödeme yapsınlar, aldıkları mallar adreslerine posta
lansın. Eğer, alışkanlıkları veya arzuları nedeniyle 
Avrupa malı eşyayı tercih ediyorlarsa - olsun var
sın - onu alsınlar; ama yurdumuzda üretilen ve ka
litesi dünyaca kabul edilen dayanıklı tüketim mal
larını almak istiyorlarsa, kendilerine ucuz mal alma 
imkânı da getirelim; yüzde 10'a varan bir vergi iadesi 
sistemi geliştirelim, daha ucuza kaliteli malları alsın
lar, o zahmetlere hiç katlanmasınlar ve dövizlerini 
kendi memleketlerinde bozdursunlar. (ANAP sırala
rından alkışlar) Bu sistem geliştiğinde, bu sistem yer
leştiğinde lüzumsuz vakit harcamaları önlenecek ve 
önemli bir döviz tasarrufu memleketimize sağlanacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, bir konuşmacı, PAKTAŞ'tan 
bahsetti. «Geçtiğimiz günlerde PAKTAŞ kurtarıldı» 
diye ifade buyurdu. PAKTAŞ olayı, bir kurtarma ha
disesi değildir değerli arkadaşlar. PAKTAŞ, çeşitli 
zamanlarda kendisine gösterilen imkânları kullanma
makta ısrar etmiş, vergi borcu ve cezalan takriben 
15 milyara ulaşmış, tüm borçları 40 milyarları bulmuş 
bir kuruluştur. Biz, vergi borcumuzu alabilmek için, 
kanunun bize verdiği yetkileri kullandık. 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Ka
nunda bir teferru maddesi var, bakınız o teferru mad
desinde ne diyor : «Eğer, Devlet, alacağını alamaya
cağını anlarsa, o alacağını tahsil etmek için haciz ko
yar, ondan sonra da satışa çıkartır.» Yapılan odur. 
«İkinci artırma tarihinden başlayarak, 1 yıl içinde 
gayrimenkul, en az bir kere daha satışa çıkarıldığı 
halde, satılmasına imkân bulunmadığı takdirde, gay
rimenkul, alacaklı amme idaresinin talebi üzerine ve 
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satış komisyonu kararıyla, amme idaresince teferru 
edilebilir. Teferru bedeli, gayrimenkulun biçilen ra
yiç değerinin yüzde 50'sidir.» Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı da, kanunun kendisine verdiği yetkiyi kulla
narak, PAKTAŞ'ın gayrimenkullerini teferru etmiş
tir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — İyi yapmış. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Devamla) — Bundan 
böyle de, vergi kanunlarında tarif ettiğimiz gibi, be
yanını açık ve doğru olarak ifade etmeyen, vergi borç
larını ödememekte ısrarlı olan, vergi ödememeyi 
ucuz bir finansman kaynağı ve haksız bir rekabet va
sıtası olarak kullanan, devletin müsamahalarını kö
tüye kullanan mükellefler olursa, benzeri uygulama
lar hiç çekinmeden yapılacaktır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, teferru edilen fabrikaların, sa
dece, işletilmesinin organizasyonu Sümerbank'a ve
rilmiştir; teferru edilen gayrimenkul, Sümerbank'a 
devredilmemiştir. Sümerbank, buranın işletilmesini or
ganize etmek için görevlendirilmiştir. Bir işletme şir
keti kurulacaktır; bu şirket, burasını, kâr edinceye 
kadar, kendisini ekonomiye katkıda bulunur hale ge
tirinceye kadar işletmeye devam edecek, ondan sonra 
da bu tesisler, hisse senetleri ihdas edilmek suretiyle 
halka satılacaktır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— 15 milyar borç ne olacak? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Vergi 
Usul Kanunu ve hukuk düzenimiz vardır; bunlar ge
nel hukuk kuralları çerçevesinde halledilecektir efen
dim. 

Sayın milletvekilleri, bir konuşmacımız, vergi ala
caklarının durumunu ifade ettiler; «Vergi tahsilatı, 
vergi tahakkuklarının çok gerisinde gerçekleşmekte
dir» dediler. 

Haklıdırlar; geçtiğimiz yıllarda hakikaten vergi 
tahsilatları, hep, tahakkukların çok gerisinde kalmış
tır. Ancak, gerek yeni çıkan Katma Değer Vergisi 
Kanunu, gerek ücretlilere vergi iadesi sistemi ve ge
rekse Gellirler Genel Müdürlüğünün etkin ve yay
gın kontrollerinli sürdürmesi, 1985 yılında tahakkuk
ların, hatta taıhsila'tların üstüne çıkması .imkânını sağ
lamış; geçen senelerden kalan, tahsil edilemeyen ver
gilerin de tahsili edilebilir bir hale gelmesine imkân 
vermiştlir. Kasım sonu itibariyle, 1985'te vergli ge-
Mıerinin toplamında gerçekleşme oranı yüzde 95ibir. 
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[ Kurumlar Vergisindeki gerçekleşme miktarı, yani 
tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 1'10,9; Gelir Ver
gisindeki tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 82,6'ldır. 
Yani, geçtiğimiz senelerde olduğu gib'i yüzde 60, yüz
de 70 mertebesinde kalan tahsilatım, tahakkuka oran-
(İtaırı, artık yutkarılara çıkmış ve senelerden beri ilk 
defa 1985 yıllında tahsilat, tahakkukun önüne geç
miştir. Tahsilattaki artış, bir önceki seneye göre ta
hakkuktaki artıştan daha fazla olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, vergi İdaresinin daha iyıi hiz
met görebilmesi üçin yetişmiş insanları çalıştırmak, 

. askere adam alır gibi a'dam alıp, ondan sonra bun
ları mükellefin, üstüne -salmak- niyetinde değiliz. 
Yüksek tahsilli insanları, İmtihanlarla, özellikle ve 
titizlikle seçerek, onları yetiştirdikten sonıra Mal'iye 
ve Gümrük Bakanlığı ordusuna katmak ve onların 
güler yüzlü, iyi niyetli, her şeyden önce vatanî bor
cumuz olan vergljnin 'daha iyi tahsil edilebilmesine 
hizmet edecek 'bir şekle getirilmesi, Maliye ve Güm
rük (Bakanlığının hedefleri arasıındadur, Senelerden 

ı beri gerçekleştirilmemiş olan bilgisayarlı işlem ve ça
lışmaya da İnşallah 1986 yılında başlıyoruz. Ankara' 
daikl tüm vergi daireleri, 1985 yılma ait Gelir ve 
Kurumlar Verlglisi tahsilatlarını bilgisayarla yapacak-

I lardır. İstanbul'daki tüm vergi daireleri, en geç Ağuıs-
I tos ayında aynı lişlemi bu sene yapmaya başlaya

caklardır. 1987 senesinde İstanbul ve Ankara'ya ila
veten İzmir, Bursa, Adana'da .'bilgisayar merkezleri 
kurulacaktur. 1988 yılında, Türkiye'nin yüzde 80'den 
fazla vergi tahsilatını sağlayan 15 vilayetimfa, bil
gisayarla çalışır hale geleedkMr. Ayrıca, bilgisayarla 
çalışmaya 'başlayınca, bıir bilgi merkezi de ihdas edi
lecek; böylece, çapraz kontroller yapılmak suretiyle 
tüm müşterilerin hem bütün mükellefiyetleri ve hem 
de diğer mükelleflerle yaptıkları alışverişleri izlemek, 
takip etmek mümkün olacaktır. Hedefimiz, Türk 
Milletine layık olaMlımek, daha iyi hizmet verebal-
mıektir. 

Sayın ©aşjkan, değerli milletvekilleri; müsamaha
nızı daha fazla !İs'tis<mar etmemek için .sözlerime bu
rada sıon veriyor, 1986 yılı bütçesinin memleketimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Sağölıun efendim. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İSayıın balkanın konuşmuş olması (itibariyle, İçtü

züğümüzün «iScm söz miıtletvek ilinin» hükmü gere
ğince Iblir arkadaşıımıza söz Vereceğim. 

Üzerinde konuşmak üzere, Sayın Cafer Tayyar 
I Sadıklar, buyurun. 
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Sayın Sadıklar, süreniz 10 dakikadır, hatırlatı
rımı. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, yüce (Meclisin çok değerli üyeleri; 
bir ülkede işçi şikâyetçi, esnaf şikâyetçi, çiftçi şikâet-
çi, sanayicilerin çoğunluğu şikâyetçi; fakat bu kür
süden hükümet, pembe tablolar çizmeye devam et
mektedir. Bunun belki kısa vadeli bazı faydaları 
olabilir; ancak, bunun en büyük tehlikesi, bu tablo
ya hükümetin bizzat kendisinin de inanmasıdır. O 
zaman, bazı hataları düzeltmek imkânı da ortadan 
kalkar. Bir misal arz edeceğim : Biraz önce bir mu
halefet partisi mensubu arkadaşımız, dış ticaretle il
gili bir uyarıda bulundu. Bu uyarının 'diğer bir şek
lini de bendeniz, daha önceki toplantılarda 'arz et
miştim; dış ticaretteki gelişmelerin memnuniyet ve
rici olduğunu ifade ettikten sonra, eğer, bu konuda 
dikkat edilmezse, ülke bundan zarar görebilir demiş
tim. 

Eğer bir ülkede, «dış ticaret hadleri» denen eko
nomik kavram ters gitmeye başlarsa, ülke dışarıya 
kaynak aktarır; bunu Sayın Başbakan çok iyi bilir
ler. Bu konuda elimizde rakam olmadığından, rakam 
toplanması ricasıyla konunun altını çizerek önemini 
belirtmiş ve dikkatli olunması gerektiğini söylemiş
tim. 'Sayın Başbakanın burada kullandığı OECD ra
porlarında bu konuda rakam var. Ben geçen konuş
mamda bunu kullanmak istemedim; kendi rakamı
mızı bulmak istedim, fakat mümkün olmadı, onun 
için o rakamı kullanıyorum. 

1984 yılında ihracat mallarının fiyatlarındaki ar
tış daha düşük, ithal mallarının fiyatlarındaki artış 
daha yüksektir. O zaman, ihraç ettikçe, daha fazla 
ihraç ettikçe, kan kaybedeceksiniz. Bizim buradaki 
uyarımız şuydu : Evet, memnuniyet verici ama; kur 
politikanıza, madde politikanıza dikkat etmezseniz, 
bir gün bu 'dayandığınız dış ticaret "politikası ülkede 
zararlı sonuçlar doğurabilir. Bunu ne dinlemek, ne 
de not almak lütfunda bulunuyorlar. Hatalarınızı bu 
şekilde kabul itmemekle bu pembe tabloları devam 
ettirmekle, geri dönülmez bir noktaya 'gelinebilir kıy
metli arkadaşlarım; çünkü dinlemesini bilmiyoruz. 

İBugün Türk-tş, işçi sorunlarını milletvekillerimize 
ve hükümetimize arz etmek üzere toplantı tertip etti; 
bir hükümet üyesi bile oraya 'gelmedi. (ANAP 'sıra
larından gürültüler) 

B. DO&ANCAN AKYÜREK (istanbul) — Büt
çe var, 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Hükümet üyesi diyorum arkadaşım. Bütçemiz vardı; 
ama biz de gittik; onu da söyledik. 

Arz etmek istediğim şu, değerli arkadaşlarım : 
Bizim memleketsever işçilerimiz bugüne kadar -Türk 
İş (bünyesi içinde-, hiçbir zaman sokağa çıkmadı ve 
çıkmamak içinde direndi. Şimdi, hükümet diyalog
lardan, diyalog çağrılarından mümkün 'olduğu kadar 
kaçmaiktadur. Getirdiği ve çıkarmak istediği kanun-
îarla, sanki işçiyi köşeye sıkıştırmak istemektedir. 
Bundan sadece hükümet değil, bütün memleket za
rar görebilir. Kendilerinden ricamız; hem muhalefete, 
hem işçi kesimine ve hem de şikâyet 'gelen kesimlere 
diyalogda lütfen açık olsunlar. 

MUSTAFA ÇAKAUOĞLU (Antalya) — Onla
rın cevabı evvelce verildi beyefendi. 

BAŞKAN — Müsaade edin, hatibin sözünü kes
meyin lütfen efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
'Değerli arkadaşlarım, dünyanın her yerinde, maliye 
bakanlıkları en güçlü bakanlıklardan biridir. Bizde 
de en güçlü bakanlıklardan biri Maliye Bakanlığı idi; 
fakat hükümetimiz, uygulamakta olduğu politika, 
gereği, bu güçlü bakanlığı hergün biraz daha güçsüz 
kılmak için her şeyi yaptı. Maliye konularıyla Maliye 
Bakanlığının uğraşması normaldir; ama bugün malî 
konularla maliye, belki sadece yüzde 10 seviyesinde 
meşigül oluyor. Malî konuların çoğu Maliye Bakan
lığı bünyesi dışında kotarılmaktadır arkadaşlar. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Tem
cit pilavı, temcit... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade 
edin. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Eğer bu temcit pilavlarına birazcık kulak verseydi
niz, iş bu hale gelmezdi. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Onun 
hesabını biz vereceğiz. 

MUSTAFA ÇAKAUOĞLU (Antalya) — Ne ha
le gelmiş ki? 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, karşılıklı 
konuşma yeri değil. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Niçin malî konuların bir çoğu Maliye Bakanlığı bün
yesinden uzaklaştırıldı? Bütçeden misal arz ediyo-
uz : Bütçenin yüzde 5ö'si bugün, bütçe ve Maliye 
Bakanlığının dışında, fonlarla veyahut borç idaresiyle 
idare edilmek isteniyor. Niçin bu yol tercih ediliyor? 
Maliye Bakanlığı bünyesi içinde daha fazla disiplin 
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vardır, daha fazla kontrol vardır, onun için oradan 
çıkılmak isteniyor. Disiplinden, kontrolden kaçmak 
'belki kısa vadede bazı avantajlar sağlayabilir; ama 
uzun vadede devleti çok müşkül durumlara da gö
türebilir. Bunun için, 'Bütçe Komisyonunda yaptığı
mız çağrıyı burada da tekrarlıyoruz ve Anayasanın 
108 inci maddesindeki kontrol müessesesinin, hükü
metin bu konuda, yeni bir kontrol müessesesi geti
rinceye kadar işlemesini temenni ediyoruz. Bu te
mennimiz, hem devlet için, hem hükümetin daha iyi 
çalışması içindir. 

Sayın milletvekilleri, yeni bir 'bütçe tanımı getiril
di ve bunun dünyadaki diğer ülkelerde de 'böyle ol
duğu konusunda misaller verildi. 'Maliye Bakanlığı 
yetkilileri, bu konudaki birçok dokümanı bendenize 
gönderdiler, kendilerine teşekkür arz ederim; ancak, 
özelikle uzun vadeli 'borçların bütçe (bünyesinden 
ayrılıp, ayrıca idare edilmesinin mahzurlu olduğuna 
dair ve aksine misallere dair birçok memleket 'büt
çesini örnek olarak verebiliriz. Bu arada, misal ola
rak, İngiltere bütçesini" ele alalım. İngiltere bütçesin
de de, yatırımlar ve uzun vadeli borçlar ayrılmış; 
ama gene bütçe içinde ve bütçemin altında gösteril
miş, bütçenin dışına çıkartılmamıştır. 

Şimdi, yeni 'bir uygulama ile bu sistem götürül
mek: istenilmektedir. Bunun mahzurları ne olabilir? 
IBu kısa müddet içinde bunun teferruatına girmek çok 
zor; ama bunun sonunda kısa vadeli borçlarla uzun 
vadeli borçlar birbirine karıştırılırsa; uzun vadeli 
borçlar, kısa vadeli borçlarla ödenmeye kalkılırsa, 
sonunda ortaya bazı mahzurlar çıkar. Bu konuda sa
dece bir misal arz edeceğim : 

»Bütçe tasarısı metninde, alınacak borçla ilgili yet
kiyi yüce heyetinizden, 1,6 trilyon olarak istiyorlar 
ve altında bir notta da, «Bu oran yüzde 50'ye kadar 
artırılabilir» deniyor. Burada bahis konusu olan 800 
milyardır ve soruyorum, bu 800 milyarı hangi ka
nun maddesine göre, hangi esasa göre, hangi kont
rol mekanizması içinde sarf edeceksiniz; bu yetkiyi 
verirken, bu kadar büyük bir meblağı hükümet ne 
yapacak diye biz hiç düşünmeyecek miyiz? İşte ufa^ 
cık bir mahzuru 800 milyar liradır arkadaşlar. 

'Bütçenin'bünyesi ile ilgili birkaç maruza'tımı da 
arz etmek istiyorum. Giderlerin yüzde yüz samimî 
olduğuna dair kanımız yoktur. Nitekim, personel gi
derleri ile ilgili ödenekler konurken 49 katsayı esas 
alınmış. 'Bu sene 56 ve 02 katsayısı öngörüldüğüne 
göre, -«Aradaki fark başka bir yerden 'ödenecek» şek
linde bir not var. Kbnan ödeneğin, bütün bu ar'tışı 
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| karşılayacağı kanısında değilim. Hazırlanışında bir 
gayri samimiyet olduğunu burada ifade etmek isti
yorum. 

Gelirlerde de aynı durum vardır. Gelirlerdeki ar
tış yüzde 55 civarında öngörülmekte ve en büyük 
varsayım da, maliye teşkilatının hemen ve derhal 
reorganize edilerek bu artışı sağlayacağıdır; bu, yıl
larca bizim de en büyük temennimiz ve altını çizdi
ğimiz bir husus'tur. Ancak, bu konudaki tedbirleri 
bu sene alıyoruz, bu bütçe ile bazı şeyler yapıyoruz ve 

J 1986 yılında da bunun sonuç 'vereceğini bekliyoruz, 
! Belki bu tedbirler 1987 yılında sonuç verir; ama 

1986 yılında bu sonucu almak nasıl mümkün olur 
arkadaşlarım? Bu iyimser bir tablodur ve tabiî ger
çekleşmesini maliye teşkilatındaki arkadaşlar kadar 
da dilerim. 

Aynı şekilde samimiyetle ilgili bir konuyu arz 
ediyorum: Devlet tahvillerinde eskiden vergi yoktu, 
şimdi ise devlet tahvillerine vergi getiriyoruz; fakat 
bu hususun, genelde malî dengeyi sağlarken büyük 
sakıncalar doğuracağından korkuyoruz. Eğer, devlet 
tahvilleri satılıyorsa, önemli bir faktör de, bunun 
vergisiz olmasıdır. Şimdi ise hükümet, bir anlamda 
da, kendi bindiği dalı kesmektedir. 

Değerli arkadaşlarını, gümrük ve tekelle ilgili 'bir
kaç hususa kısaca değinmek istiyorum. Maliye ve 
Gümrük 'Bakanı değeri! arkadaşımız buyurdular ki, 
kendisinden önceki dönemde taş taş üzerine konul
mamış ve kendileri gelmişler Tokat fabrikasını açı-
vermişler. 

İnsaf ediniz arkadaşım; sizin, Tokat fabrikası 
üzerindeki hisseniz 'belki yüzde 1 Mir. 

MAUÜYİE VE OÜİM'RÜK BAKANI AHMET 
KURTO0BE ALlPTEMÖÇÎN <lBursa) — Hızlandır
dık, Sayın Sadıklar. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Ne yapıldıysa bundan evvel yapılmıştır. 

MALİYE VE GÜMRÜK 'BAKANI AHMET 
KURTC0BE ALPTEMİOÇİN (Bursa) — Hızlnadır-
dık efendim, devreye aldık. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Müsaade 
edin de rahatça konuşsun. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bununla ilgisi yok; biz onun yapılması için bizzat 
dört - beş defa bakanlığımıza gittik, başında izledik. 

BAŞKAN — Etendim karşılıklı konuşmayın; de
vam ediniz toparlayınız, süreniz doluyor. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Arkadaşlarım, asıl önemli olan nokta bu değildir. 
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•Bundan evvelki yapılanları eğer inkâr ederse'k, belki 
bir gün sizinkini de inkâr ederler. 'Onun için, inkâr 
etmemekte fayda var. 

Arkadaşlarım, şimdi asıl önemli olan; bu sigara 
.fabrikaları ve sigara politikasıdır. 1979 yılından ra
kamlar verildi. T979'da üretim niçin yetersizdi? Ka
pasite yeterliydi; fakat üretim yetersizdi... Bunun se
bebi, hepimizce bilinen anarşik olaylardır. Fabrika
larımız 'kapasitesinin yüzde lO'uyla çalışamıyordu ve 
onu fason yaptırmak mecburiyetindeydik. 

Buradan geçeceğim nokta başka, arkadaşlarım. 
BARBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Ki

mi müdafaa ediyorsunuz? 

CAFER TAWAR SADIKLAR (Devamla) — 
'Kimseyi müdafaa ettiğim yok Sayın Başbakanım. 

Burada Söylemek istediğim, başka şey. Türkiye'de 
yeterli sigara .fabrikası kapasitesi vardır, o günde 
vardı, bugün de vardır ve üstelik de ülkede 8 yerde 
yeni sigara fabrikası yapılmak üzere teşebbüse ge
çilmiş ve çoğu fabrikaların da üzeri kapatılmıştır. 
İşte misalleri: Akhisar, tamir, Samsun, Diyarbakır, 
Erzurum. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, süreniz doldu, lüt
fen toparlayın. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Hay bay Sayın Başkanım. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim, bitirsinler. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, yeterli kapasitemiz, üretme 
imkânımız varken, sigara ithalatına doğrudan doğ
ruya bu şekilde girmenin mahzurlarını yarın çekece
ğiz. 

Tütün konusunda eğer bir konuşma olursa, bu
nun mahzurlarını teker teker arz edeceğim. Bu alış
ma meselesidir;: bugün yabancı tütüne alışma ora
nı, tüketim oranı yüzde yüzleri aşarken, tüketimde, 
yerli sigaraları ancak yüzde 25 civarında artırabil-
dik. 

İSMET TURHANGlL '(Manisa) — Ne yüzde 
100'ü, yüzde 400. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Burada potansiyel bir -tehlike vardır; başka konuş
malarımda bunu arz etmeye çalışacağım. 

Bu aşamada, 1986 yılı bütçesinin maliye teşkila
tına ve ülkemize hayırlı olmasını diler, yüce Meclisi 
en derin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 

Sayın nıilletvekileri, s'oru sormak isteyen sayın 
üyelerin tespitine geçiyorum. 

Soru sormak isteyen arkadaşlarımın isimlerini 
okuyorum : Sayın Enver Özcan (sorusu yazılıdır, 
onu okutacağım), Sayın İsmet Turhangil, Sayın Ba
rış Can, Sayın Durmuş Fikri Sağlar, Sayın Abdurre-
zak Ceylan, Sayın Tevfik Bilal, Sayın Türkân Tur
gut Arıkan ve Sayın Memduh Yaşa. 

Soru sormak için tespit işlemi bitmiştir. 
Sayın Enver özcan'ın sorularını okutuyorum : 
Tokat Milletvekili Enver özcan'ın soruları : 
«Ankara dışındaki yeni binasına taşınan gümrük 

idaresinde çalışan personel, evlerinden işyerlerine gi-
diş-gelişlerinde ve öğle yemeklerinde çok büyük mağ
duriyet içinde bulunmaktadırlar. Sabah-akşam, bir
kaç aktarma yaparak, belediye 'otobüsleriyle gidip-
gelen, öğle yemeklerini evlerinden getirdikleri sand
viçlerle idare etmeye çalışan, çay ve kahve servisi 
bulunmayan bu personelden, etkin, verimli ve sağ
lıklı bir hizmet beklenebilir mi? 

Yüzden fazla devlet memurunun, taşıt ve yemek 
sorunu, bakanlığınızın gücünü aşacak boyuttaki bir 
sorun mudur? Değilse, çözüm yönünden bir girişi
miniz ya da hazırlığınız var mıdır, çözüm tarihini 
yaklaşık olarak verebilir misiniz?» 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

IKIURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Efendim 
bek tek mi cevap vereyim, yoksa hepsine birden mi 
cevap vereyim?' 

BAŞKAN — Nasıl tensip ederseniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — İsterseniz 
bütün sorular sorulsun sonra hepsine birden cevap 
vereyim. 

BAŞKAN — Efendim tek tek cevap vermekte 
yarar var. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMÖÇİN (Bursa) — (Hay hay, 
siz öyle tensip ediyorsanız, öyle yapalım Sayın Baş
kan. 

Bakanlığımızın gücü dahilindedir, gerekli düzen
lemeler yapılmaktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sorularınızı sormadan evvel bir hususu açıklama

ma müsaade edin sayın arkadaşlarım. Sorular kısa, 
gerekçesiz ve şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin yapı-
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•lacaktır. İstirham ediyorum, buna hassasiyet göstere
lim. 

Sayın bakanlar da aynı hususa riayet ederek ce
vap vereceklerdir, lütfen. 

Sayın Turhangil Buyurun efendim. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş

kan, geçen seneki bütçe görüşmeleri sırasında, 
3*1.12.1960 'tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu ile 4.1.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununda değişiklik yapan 2995 sayılı, kısaca adı 
«Servet Affı» diye nitelendirilen kanunla ilgili ola
rak soru sormuştum. 

O zaman yazılı olarak cevap vereceğini ifade eden 
sayın 'bakan, rnu'htelif vesilelerle yazılı ve sözlü ikaz
larımdan sonra verdikleri cevapta; bu kanundan is
tifade eden mükellef adedi bakımından, istatistik! 
'bi'Pgi toplanmasına •'bakanlıkça 'gerek duyulmadığını, 
yine servet esasına dayalı tarhiyatların yargı merci
lerinde bulunduğundan 'bahisle devletin, ne kadar 
vergi alacağından vazgeçtiğinin tespitinin mümkün 
olmadığını, 7 vilayette 2995 sayılı Yasadan istifade 
eden mükelleflerin kimler olduğunun tespitine ba
kanlıkça da gerek duyulmadığını ve istatistik! bilgi 
tutulmadığını 'bildiren yazıları elimdedir. 

Şimdi soruyorum : Anayasanın 98 inci maddesi, 
İçtüzüğün 94, 95, 96, 97 ve 98 inci maddeleri; mil
letvekillerinin denetim yollarını 'belirttiğine göre -el
bette milletvekillerini yanıltmayı da sayın bakanlığın 
düşünmediğini kabul edersek- 'bakanlığın yüce Mec
lise sevk ettiği Gelir Vergisi tasarılarında istatistik! 
bilgilere değer verip vermediklerini öğrenmek istiyo
rum ve eğer değer veriyorlarsa, bugün aynı sorula
rımı tekrar yeniliyorum efendim. 

İkinci sorum : Tekel, tütün piyasasına girmeyi 
planlarken, tüccarlar kemdi analarında anlaşarak iyi 
tütünleri 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunu hiçe sayarak piyasaya girmiş, iyi tütünlere 
1 900 ilâ 2 800 Türk Lirası arasında fiyat vermiş ve 
koçanı tütün üreticisinin elinden almıştır, bu gerçek 
bir vakıadır. 

Tekel eksperleri, Tekel Genel Müdürlüğünce ve
rilen emir üzerine, tütün tespitine gittiğinde, koçanı 
olmayan tütüne bakmamıştır. Bunu fırsat bilen tütün 
tüccarlarının da bu kez dine geçirdiği koçanlardan 
yüzde 2'5'lere varan ıskonto ve ıskartalar çıkarma
ları üzerine sayın 'bakan siz, Başbakan Yardımcısı ve 
(Devlet- Bakanı Sayın Kaya Erdem 'bey ile birlikte 
Manisa'nın Akhisar İlçesini ziyaret ettiniz. Burada 
örgütün yönetiminde ortaya konulan senaryoda tüc

carın ıskarta ve ıskonto çıkartabileceğini sayın ba
lkan ifade etmiştir. 

Simdi sorum efendim : 
1. 1177 sayılı Kanunun ıskarta ve Iskontoya 

karşı olan bu hükümlerine hükümet olarak karşı 
mıdırlar? 

2. 'Bu hükümleri değiştirmeyi düşünmekte mi
dirler? 

3. Tütün üreticisini, tütün tüccarına karşı nasıl 
koruyacaklardır? 

4. Tekel de tüccar gibi 'hareket edecek ise, ifa
deleri bu dur efendim... 

BAŞKAN — Evet, teferruata lüzum yok, sorunu
zu sorun. 

İSMET TURHANGÎL <(Mamisa) — ... oyunu da 
şartlarına göre oynamak icap edeceğinden, ne düşü
nülmektedir? 

Biraz evvel sayın b'akan tütün borsası açacakla
rını söylediler, bunu duyunca fevkalade iiçlendim, 
memnun oldum, o hususta da teşekkür ederim. 'Bu 
arada, 1196 sayılı Kanunda belirtilen tütün tarım sa
tış kooperatifleri hakkında ne düşünülmektedir? 

5. Holdinglerin, ekimine müsaade ettiler; ancak 
büyük sulak taban arazilerine ekilebilen Virjinya tü
tünü ekimi ile küçük alile işletmesi şeklinde -sayın ba
kanın da ifadesidir- 400 birim aile, 3 -3 ,5 milyon in
sanı ilgilendiren Şark tütünü üretimini azaltmayacak 
mıdır? Şark tütünü eken ailelerin durumu ne ola
caktır, bir önlemleri var mıdır? Yunanlistan ve Bul
garistan'da Virjinya tütününün, şark tütününe yap
tığı tahribat incelenmiş midir? 

6. İthal sigarayı sevgilisine gösteriş yapan çırak
ların, konken masasında joker bekleyen sosyete ha
nımlarının, aylık geliri 150 bin liranın üzerinde olan
ların, sigara tliryakisi üst düzey bürokratların... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

İBAŞKAN — Efendim, gerekçesiz olarak sualini
zi sorun lütfen. 

İSMET TURHANGÎL (Manisa) — Soruyorum 
efendim, soracağım. 

İBAŞKAN — Ama lüzumsuz efendim, teferruat 
bunlar. Çok rica ederim sualinizi sorun. 

İSMET TURHANGÎL ıflManisa) — Peki efen
dim. 

... ve her 100 kişiden 17 kişi lithal sigarası kullan
dığınla, 1984 yılının altı ayında 31 milyon paket ya
bancı sigara ithal edildiğine, Nisan 1985'te 4,5 kat 
artarak 135 milyon sigara paketi ithal edildiğine ve 
şimdiye kadar 26,5 milyon dolar da ödendiğine göre, 
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bu yabancı sigara ithaline devam edilecek midir? 
•(ANAP- sıralarından gürültüler) Bu yükselişe göre, yer
li sigara na^ıl korunacaktır? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Evet, devam edin efendim. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın bakan 

varken siz cevap vereoeksiniz, buyurun. 
BAŞKAN — Sualinizi sorun lütfen. 
İSMET TURHANGİL i(Mamiisa) — Son sorum 

efendim : Yarım kalmış sigara fabrikaları ne olacak
tır? 

BAŞKAN — Teşjekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın Baş
kanım, sayın milletvekilinin sorduğu suallerin hatı
rımda tutabildiğim kadarına şimdi, kalanına da daha 
sonra yazılı cevap vereceğim; ancak, sizin müsamaha
nızın istismar edilmemesi hususunu lütfen değerli 
milletvekillerine bir kere daha rica eder misiniz efen
dim? 

'BAŞKAN — Bilhassa rica ettim, biliyorsunuz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bu âdet nereden çık
tı Sayın Bakanım? 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; gayet tabiî ki, istatistikî 
bilgilere değer veriyoruz, istatistikî bilgilere değer 
verdiğimizi de hep ifade ediyoruz; ancak, maalesef 
yaşadığımız günlere kadar, bu istatistikî bilgiiler ko
nusunda, başka yerlerde olduğu gibi, Maliye ve Güm
rük Bakanlığında da gerektiği kadar hassas davrana
mamış ve hele sayın soru sahibinin sorduğu bilgileri 
toplayacak şekilde de teçhiz edilmemiş; ancak, ken
dilerinin sorduğu sualler, başka kaynaklardan da ge
len sualler dikkate alınarak, biz, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığında bu istikamette çalışmalar yapıyoruz. 
özellikle bilgisayara geçtiğimiz zaman, bilgi merkezi
nin de kurulması neticesinde, bu ve benzeri suallere 
daha rahat cevap vermek mümkün olacaktır. 

Efendim, «Bu, ıskartaya karşı mıdır?», «Tüccara 
karşı ekiciyi nasıl koruyacak?» «Tekel tüccar gibi fa
aliyet nasıl yapacak?» dediler. 

Efendim, konuşmamda ifade ettim; biz geçen se
ne tütün piyasasını açarken bazı noktaları vurgula
dık; sıfır ila dört randımanlı tütünleri artık depola-
mayacağız; bunları imha edeceğiz. Tütünün kalitesi
ne önem veriyoruz, iyi tütüne iyi para vareoeğiz, kö-
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tü tütüne para vermeyeceğiz, bundan sonra biz de 
pliyasalara tüccar gibi gelip artık şimdiye kadar ta
kip ettiğimiz randıman usulüne göre fiyat vermeyece
ğiz, grad usulüne göre fiyat vereceğiz. Böylece, bel
li bir randımanın üstünde olduğu halde, maalesef fi
yat veremediğimiz iyi kaliteli tütüne, daha iyi para 
verme imkânına kavuşacağız. Sizin, emeğinizi daha 
önce ve daha kısa zamanda değerlendirmeniz için her 
çareye başvuracağız, demiştik. 

İşte, söylediklerimizi şu şekilde yapıyoruz : Bu 
sene, geçen seneden bir ay önce, yani 6 Ocak 1936'da 
tütün piyasasını açacağız; tekrar ediyorum. Ayrıca, 
Tekel de, tüccar gibi piyasaya girecek ve grad usu
lüne göre fiyat verecek; böylece iyi kaliteli tütüne da
ha iyi para verme imkânına kavuşacak, kötü ve ran
dımanı düşük tütüne de para vermeyecektir. 

(Bundan sonra, bir adım daha atılacaktır; önümüz
deki sene borsanın teessüsü için çalışmalar, etütler 
yapılmaktadır; borsanın kurulması gerçekleştirilecek
tir. 

Tütün kanunlarında, eğer, eksik ya da bugünün 
şartlarına cevap vermeyen hususlar varsa, bunlar da 
ayrıca sizlerin de katkılarıyla, düzeltilip, değiştirile
cektir. 

Bugüne kadar tütün kooperatifleriyle ilgili pek 
önemli bir şey yapıldığını zannetmiyorum; ama, her
halde borsa kurulması gerçekleştiğinde, bunlar daha 
aktif bir duruma geleceklerdir. Kooperatiflerle ilgili 
düzenlemeleri de yine, biz oturur, beraberce yaparız, 
onları da çalışır hale getiririz. 

İSMET TURHANGİL i(Manisa) — Var ama, iş
lemiyor efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — İşler hale 
getiririz. !Btizden önce yapılmış, maalesef işlememiş. 
tnşallah değerli katkılarınızla biz bunu işler hale ge
tiririz. 

Arkadaşımız, yine «Virjinya tütünü üretiminin bi
zim tütünümüze yapacağı tahribata ve diğer özellik
lere dikkat ediliyor mu?» şeklinde bir soru sormuş
lardı. 

iBen, kürsüde bunları dile getirmeye çalışmıştım; 
ama demek ki, yeterli ifadelerde bulunamamışım. Ga
yet tabiî ki, Virjinya tütününün özellikleri, dominant 
bir tip oluşu, kros döllenme vesaire özellikleri, hep 
bildiğimiz ve dikkatle takip ettiğimiz konular. Eğer 
bunun ekimine izin verilmişse, belirli yerlerde ve be
lirli alan içerisindedir. Bu konular da Tekel tarafından 
büyük bir dikkatle ve titizlikle takip edilmektedir. 
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«Yarım kalmış sigara fabrikaları ne olacaktır?» 
buyurdular; 

Fevkalade büyük ve başarılı icraatlarından dolayı, 
ben Sayın Sadıklar'ı teşekkürle huzurunuzda anıyo
rum. Herhalde kendileri benim sözlerimi yanlış an
ladılar; ben, «Yarım kalmış sigara fabrikalarından 
bir tanesini biz hızlandırdık ve bir an evvel devreye 
girmesinli sağladık» dedim. Şüphesiz ki, kendi katkı
ları büyüktür; ama karınca kaderince biz de bir şey
ler yaptık. Şimdi o adı geçen tesis çalışmaktadır ve 
Türkiye'nin en kaliteli sigarasını üretmektedir. Bu 
memlekete bir taş koyanı, bir çivi çakanı biz her za
man şükranla yâd etmesini biliriz. Ancak maalesef, 
Tokat'ın yanı sıra, Samsun'da, Akhisar'da, İzmir'de, 
Diyarbakır'da ve Erzurum İlimizin Pasinler ilçesin
de de -zannediyorum- bir fabrika vardır. Bunların, 
kimisi yüzde 25, kimisi yüzde 45, kimlisi yüzde 80 
mertebelerinde bitmiştir. Hükümetimiz, maalesef,' bı
rakıldıkları gibi duran, üzerine taş konulmayan fab
rikaları da bir başka şekilde değerlendirmenin yolla
rını aramaktadır. Belkli de, o bahsettiğimiz sigara fab
rikalarının kurulmasında, maalesef hiçbir işe yarama
dan duran o millî servetin, ekonomiye katkıda bulu
nur hale getirilmesi imkânları gerçekleştirilecektir. 

Eksik kalan hususlar varsa, onları da yazılı ola
rak takdim ederim. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Barış Can. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, ben 

rakam göstermiştim, ona karşılık sayın bakan açıkla
malarında cevap verdiler. 

Benim kaynaklarım, Tekel bültenleri ve Devlet 
İstatistik Enstitüsü kaynaklarıdır; rakamlar da doğru
dur, belgeleyebilirim. 

Birinci sorum : Kendilerinin kullandıkları kaynak
ları öğrenmek istiyorum? Aldatmacadan kurtulmak 
için, artık bundan sonra Mecliste sürekli rakam tar
tışmasına gireceğiz. 

İkinci sorum : Sayın bakan, konuşmalarında, fon
lara gelen paraların nerelerde kullanıldığını belirtti
ler. Bu, şuna benziyor; biz, enflasyon oranını soruyo
ruz, «Caddebostan'da denize girmek daha güzeldir» 
şeklinde cevap alıyoruz. Geçen de açıklamıştım, bu 
tür soru - cevap alışkanlığı hükümette genel bir eği
lim haline gelmiştir. Biz, onu sormadık Sayın Başka
nım, belkli zatı âliniz de izlemişsinizdir; biz, «Fonla
ra giden para nerede kullanılıyor?» demedik. Eskiden 
fonlar vardı, biliyorduk; ama bütçe içindeydi. Onun 

21 * 12 . 1985 0 : 3 

gerekçesini de sayın bakan, «bütçenin küçüklüğü» 
olarak açıkladılar. O zaman fonlar Meclis denetimi 
içindeydi. O bakımdan, verdikleri rakamlar bizîi hiç 
ilgilendirmiyor. Yüksek Denetleme Kurulunun, yürüt
menin bir devamı olarak yaptığı denetimleri de bizi il
gilendirmiyor. Fonlar, Türkiye Büyük M'illet Meclisi
nin denetimi dışındadır. Buna bağlı olarak; yabancı 
sigara ithali, iddia edildiği gibi kaçakçılığı önlememiş; 
tersine, meşruiyet yaratarak motive etmliştir dedim. 
Bu, benim görüşüm ve bunu rakamlarla da açıkladım. 
Kendileri konuyu saptırdılar. Kürsüden cevap vermiş 
oldukları için, soruyorum : Bu konuda ne düşünüyor
lar? Ben, fonların nerede kullanıldığını sormadım. 

Sayın bakan, bütçeler... 
BAŞKAN — Sorunuzu Başkanlığa hitaben sora

caksınız efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

bakan, «Bütçeler plan ve programla uyumlu olmalı
dır» dediler. Sayın Özal da, geçen gün gazetelerde 
«Büyüme, enflasyonu kamçılar ve enflasyonun aleyhi
nedir» diye buyurmuşlardı. 

Sayın Başkan, şimdi sayın bakandan soruyorum : 
Kalkınma hızını; bir saptayalım : Türkiye'de 1986 yılı 
içlin plana, programa ve bütçeye göre yüzde kaç ola
rak saptıyorlar? Çünkü, yüksek faiz politikası sebe
biyle, halk yatırım yapamayacağına göre -şimdi, mev
duat artışı sebebiyle o da düşüyor- tüccar, ihracatçı 
sermaye tekellerine belli nedenlerle angaje olduğuna 
ve sanayicinin de durumu belli olduğuna ve bütçede 
de kamu yatırımları için bir ödenek göremidiğimlize 
göre, bu büyümeyi kim yapacaktır? Kalkınma hızına 
nasıl uyum sağlanacaktır? Bunu, kendi ifadeleri ol
duğu için soruyorum. 

Sayın Başkanım, sayın bakan bir şey daha söyle
diler; «Gayri safi millî hâsıla payının artması, büyü
menin, dolayısıyla ekonominin liyiye gittiğinin işareti 
değildir» dediler. 

Ekonominin iyiye gittiğinin işaretlerini, maliyeci 
olarak bildiğtim, o anlattığım maliye görüşü içindeki 
bakanın ağzından öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın 'Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; sayın soru sahibine terbiye 
hudutlarını aşmadan ve soruları takip edebildiğim 

I kadar cevap vermeye çalışacağım; geri kalanını da 
kendilerine yazılı olarak takdim edeceğim. Çünkü, bu-
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rada bir bütçe konuşması yapılırken, enflasyondan 
bahsedip, Caddebostan'da denize girmek gibi birta
kım tabirlerle örnekler vermiek, herhalde şu çatıya 
yakışacak bir hareket değil. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Soruların saptırıldı
ğını söyledim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; değerli soru sahibi, kaynak
ların ne olduğunu sordu. 

Kaynaklar, Tekel Genel Müdürlüğünün kaynakla
rıdır ve bu kaynaklar, döner sermaye işletmesi yıl
lık bilançolarından çıkarılmıştır ve yıl sonu keslinhe-
saplarını ifade etmektedir. Biz, o tarihlerde kullanı
lan malî yıl hesaplarını ve o tarihlerde kullanılma
dığı halde, «Acaba böyle bir rakam, böyle bir he
sap sonucu mu çıkmıştır?» diyerek, takvim yıl rakam
larını araştırdık; fakat ne yaparsanız yapın, bahsedi
len 70-71 bin ton rakamlarına ulaşmak mümkün de
ğildir. O tarihlerde yapılan filtreli ve filtresiz sigara 
rakamları açıktır. Sayın Başbakanımız da açıkça ifa
de etmliştir; ben de aynı rakamları tekrar ettim. Kay 
naklar, bilanço rakamlarıdır, Tekel işletmeleri ~Gene1 
Müdürlüğünün rakamlarıdır. Bu rakamlar kesindir ve 
yıl sonu kesinhesaplarından çıkarılmış rakamlardır. 
Arada çıkarılan bazı bilgiler, bazı tahminler ve bazı 
yayınlar, bu kesinhesapları herhalde değiştiremezler. 

Arkadaşımızın son suallerine cevap vermek isti
yorum. «Gayri safi millî hâsılanın büyümesi, ekono
minin göstergesi değildir» demişim. Ben öyle bir şey 
söylemedim; «Bütçenin, gayri safi millî hâsılaya oranı, 
mutlaka ekonominin iyiye gidiyor olduğunun bir gös
tergesi değildir. Çünkü, yüzde 20'nin üstünde olan bu 
oranlar yaşandığında, yüzde yüzlere varan enflasyon
lar yaşanmıştır. O dönemleri bu günlere tercih etme
nin bir mantığı olmamak gerekir» dedim. 

Sayın soru sahibinin diğer suallerine de, müsaade 
ederseniz yazılı olarak cevap vereceğim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

bakana müdahale gereğini duymuyor musunuz? Açık
lamasında bir şey vardı. 

BAŞKAN — Bir şey yok. Zatı âliniz Caddebos
tan'dan filan bahsettiniz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Takdirimize bırakıyo
rum; ben bir örnekleme yaptım, soruların saptırıldı
ğını arz ettim. 

BAŞKAN — Sayın bakan da aynı ifadeyi kulla
narak burada... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Bakan cevap 
verdi mi burada? 

BAŞKAN — Bir dakika ama, beni dinleyin efen
dim. Sual soruyorsunuz, dinleyin de... 

Sayın Bakan «Burada, Meclisin huzurunda bu şe
kil kelimelerin kullanılması doğru değildir» dediler; 
mesele bundan ibaret, bunda bir şey yok. 

İSMET TURiHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan, bu yazılı cevaplar altı ayda verilmesin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, onu> kendileri takdir eder; 
siz tekrar sorarsınız, Meclise getirirsiniz, gündsm dışı 
konuşursunuz; burada sayın bakanı icbar edecek de
liliz. 

Sayın Fikri Sağlar, buyurun efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçel) — Sayın Baş
kanım, günün ilerleyen saatlerinde sayın bakan hayli 
sorulmuş, dikkati dağılmış: kullandığı kelimelere pek 
'azla dikkat edemiyor. Ben, onun için... (ANAP sıra-
1 arından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Ben, 
onun için çok kısa... (ANAP sıralarından gürültüler, 
-ura kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN —- Efendim, rica ederim, müdahale et
meyin efendim, müdahale etmeyin... (ANAP sıraların-
lan gürültüler) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Efendim, 
siz amigo musunuz; önce sliz algılıyorsunuz? (ANAP 
sıralarından «Sözünü geri alsın» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müda
hale etmeyin lütfen. (Gürültüler) 

Buyurun, sualinizi sorun. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Çok kısa 
olarak sormak istiyorum... (ANAP sıralarından «Sö
zünü geri alsın» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin lütfen. 
Sualinizi sorun. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Sö

zünü geri alsın. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Efendim, 

çok kısa sormak istiyorum... (Gürültüler) 
MEHMET ALI DOĞUŞLU (Bingöl) — Sayın 

Başkan, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Nedir, nedir?.. 
MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Sözünü 

geri alsın. 
BAŞKAN — Sizin müdahale hakkınız var mı?.. 

Niçin müdahale ediyorsunuz?.. Ben müdahale ede
rim. 
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Efendim, buyurun Sayın Sağlar, sualinizi lütfen 
sorunuz. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Efendim, 
bu hareketten sonra sual sormaya gerek duymuyo
rum. '(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrezak Ceylan. (Gürül
tüler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — Sayın bakana hakaret ediyor. 

NADİR PAZARBAŞI (Çanakkale) — Dışarı çık
sın, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, rica ederlim, şah
siyetle meşgul olmayalım sevgili arkadaşlarını. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Biz Genel Kurulu 
terk ediyoruz, siz kendi kendinize cevap verin; ken
diniz sorun, kendiniz cevap verin... (ANAP sıraların
dan «Cevap veririz» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederfim, karşılıklı konuşmaya
lım. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Millet, cevabını çok 
yakında sizlere verecek... (ANAP sıralarından «Sen 
kbnuşma» sesleri) Bakan karışır, Başbakan karışır, 
herkes karışır; Başkan var burada, Başkan idare 
eder... 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuşmaya
lım. Huzur içerisinde devam eden bir müzakereyi ne 
şekle sokuyorsunuz; çok rica ederim. 

Buyurun... 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Efendim, protesto 

ediyoruz, sorumuzu sormuyoruz. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te

kirdağ) — Bunlar kendi hareketlerini görmüyorlar Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Abdurrezak Ceylan, buyurun 
efendim, sorunuzu sorun. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Başkanım, geçen sene bütçe müzakerelerinde 
sayın bakanımdan sorup, «Yazılı olarak cevaplandı
racağım» dediği sualimi tekrar yenilemek istiyorum. 

1984 Aralık ayında akaryakıt fiyatına ilave edi
len Akaryakıt Tüketim Vergisiyle birlikte yüzde 10 
KDV alınıyor. Bu uygulama ile alınan bu vergilerin, 
mükerrer vergi olup olmadığını çok sayın bakanım
dan öğrenmek istiyorum; bu, birinci sualim. 

İkinci sualim : Batman, Beşirii ve Kurtalan'da in
şa edilen; fakat çok ufak eksiklikleri kalan yaprak 
tütün bakım ve işleme evleri ne zaman işletmeye açı
lacaktır? 
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| Üçüncü sualim : Çok sayın bakanım, konuşma-
I sında, «Türk tütününün ismini daha fazla duyuraca

ğız» dediler. Sayın bakanımdan soruyorum : Tütü
nün kalitesini iyileştirmeden, sesini duyurmak müm
kün müdür? Şayet, sayın bakanım «Mümkün değil-

I dir» derse, o zaman, bugüne kadar olan alım meto
duyla, kaliteyi yükseltmek mümkün müdür?.. Başfi-
yatı yüksek ilan edip, eksperlere ortalama fiyat tah
didi ile alım fiyatını düşürmek suretiyle, kaliteli tütün 
üreten üretidiler mağdur olmuyorlar mı? 

I Bu sene tütün mubayaası aynı metotla mı yapıla
caktır yani eksperlerin, ortalama fiyatı tutturma mec
buriyeti olacak mıdır; yoksa, «iyi tütüne iyi para de
yip üreticilere iyi tütün üretme imkânı sağlanacak 

I mıdır? 
Teşekkür ederim efendm. 
BAŞKAN — Buna cevap verdiler; dğer arkadaş-

I 1ar aynı şeyi sordular. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Katma Değer Vergisiy
le, Akaryakıt Tüketim Vergisi, aynı mahiyette ver
giler değildirler. Dolayısıyla mükerrer vergileme söz 

I konusu değildir. Kaldıki, Vergi Usul Kanununun 
117 nci maddesinin üçüncü bendi hükmü şöyle di
yor: «Verginin mükerrer olması, aynı vergi kanunu
nun uygulanmasında belli bir vergilendirme döne-

I mi için, aynı matrah üzerinden bir defadan fazla 
I vergi istenmesi veya alınmasıdır.» Görüldüğü gibi, 

vergide mükerrerlik, ancak aynı vergi kanununun 
çerçevesinde veya başka bir deyimle aynı vergi için 
söz konusu olabilmektedir. Halbuki bu örnekte, aym 
vergi olması söz konusu değildir ve mükerrerlik ha
disesi yoktur. 

Batman, Beşiri ve Kurtalan'daki yaprak tütün 
'bakımevleri hemen hemen bitmiş durumdadır, inşal
lah 1986 yılında hizmete alınacaktır. Açılış törenine 
sizi de davet ediyoruz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Teşekkür ederim, sağolun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Tütünün 
kalitesinin iyileştirilmesi çabalarımız devam etmekte
dir. 1984 yılı mahsulü oldukça iyi bir kalite göster
miş olup 1985 yıh ürünü de inşallah iyi bir kalite 
gösterecektir. Yaptığımız tetkikler, aldığımız haber
ler tütün kalitesinin daha iyiye gittiği istikametinde-

I dir. 
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(FiyaJt politikalarımız, randıman usûlüne göre 
değil, grad usulüne göre olacaktır. Eksperlerimiz 
eğitilmektedir. Bahsettiğimiz yanlışlıklar, sürtüşme
ler, problemler ibu sene inşallah karşımıza, çıkmaya-
caktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tevfik Bilal. («Yok» sesleri) , 
Sayın Türkân Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT AAIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, sayın bakana'bir tek sorum var; 1984 ve 
iı985 yıllarında çeşitli amacılarla, işletme, kurum ve 
kuruluşların fiilen yararlandıkları gümrük muafiyetti tu
tarı toplamını sormuştum; anıcaik, 'bunun tespit edi
lemediğini, bilgisayarla mümkün İhale geleceğini be
lirtmişlerdi. 

Maliye Bakanlığının görevleri arasında, devlet 
hesaplarını kontrol etmek vardır. Ayrıca Maliye Ba
kanlığında Araştırma, Planlama, Koordinasyon Daire 
Başkanlığı vardır; Gümrük Kontrol Genel Müdürlü
ğü de vardır; hiç değilse üç büyük şehirde'bu rakam
ları tespit etmek mümkün değil midir? 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim,. 
/Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bunsa) — Mıüm-
ıklündtür ©fendim; bu istikamette çalışmalarımız de
vam etmektedir; sayın sual sahibi milletvekillimize 
bu çalışmaların neticesinde mütemmim malumat. 
arz edilecektir. 

Arz ederim ef enıdim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Salyın Bakan. 
Sayın Memdulh Yaşa, 'buyurun efendim. 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sa

yın Başkan, benim birkaç tane mini sorum var, mü
him sorular değil. Bir tanesi, sayın balkan, konuş-. 
masına başlarken, ve program bütçemin uygulan
madığı tenkidine cevap verirken, bütçelerin progra
ma uygun olarak hazırlandığını ifade buyurlular. 

İBizim, program bütçeden anladığımız başka şey
dir; sayın bakanın, «Programa uygun bütçe» tavsifi 
de, zannediyorum, 'başka şeydir. 

Program bütçe, bir bütçeleme tekniğidir. Zanne
diyorum, bu aranıyor. Halen bu tatbik edilmekte 
midir? Yani program bütçe, bilhassa Amerika'daki 
modele uyguıu tarzda, bütün devlet fonksiyonları en 
küçük programa indirgenerek, maliyetleri bile he
saplanarak bütçeleme tekniği uygulanıyor mu Tür
kiye'de; yoksa, sadece, planın beşte birini teşkü eden 

yıllık programa uygunluk mu aranıyor? Acaba bir 
tarif, bir mefhum ihtilafı mı var aramızda? Onu öğ
renmek istiyorum, birinci sorum bu. 

İkinci sorum: Sayın bakan buyurdular ki, nakli 
hane sureti ile Türkiye*ye gelen bir zatın eşyasının 
kaybolması gibi, hakikaten nahoş hallerin bertaraf 
edilmesi için, Gümrük Vergisinden muaf mağaza
ların açılacağını ifade buyurdular. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Gümrük 
dışı mağazalar. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Bu 
tip mağazaların açılmasını ben memnuniyetle karşı
larım. Yalnız, vergi muafiyeti sadece bu mağazalar
dan alınan mallara uygulanmaz. Bazı muafiyetler, 
sadece, kullanılmış mallara uygulanır. Ayrıca, Tür
kiye'ye nakli hane suretiyle gelecek kişilerin bütün 
ev eşyalarını bulundukları yerde satıp, gelip hudut
ta tekrar ev eşyası alması da beklenemez. Bu bir 
fayda sağlar; ama zannediyorum, sayın bakan biraz 
umumî konuştu, yani «Biz bu mağazaları açmakla 
bütün bu mahzurlar bertaraf edüir» dedi. Bana bi
raz fazla gibi geldi; bilmiyorum kendileri ne düşü
nürler? 

Üçüncü sorum şu Sayın Başkanım: Gümrükler 
Genel Müdürlüğünün, bakanlık ünitelerinin birisi ol
duğunu ifade buyurdular; doğrudur. Yalnız, güm
rüklerin, özellikle çağımızda ve hele sanayileşmiş 
Türkiye'de iktisadî fonksiyonu, malî fonksiyonunun 
önünde gelir. 1940'larda, rahmetli Maliye Bakanı 
Fuat Ağralı, «Gümrükler Genel Müdürlüğü, benim 
için, Hooapaşa Maliye Şubesinden farksızdır» dedi. 
Bugün öyle değil... Bugün gümrük politikası, gerek
tiğinde gümrükler idaresinin sağlayabileceği iradı 
dahi feda edecek bir anlayışla idare edilebilir; yani 
iktisadî politika için bu feda edilebilir. 

Maliye politikamız, Türkiye'nin iktisadî politika
sını tespitte aktif bir rol oynayamadığına ve özellikle 
de dış ticaretimiz, başka bir üniteye devredilmiş bu
lunduğuna göre, dış ticaret politikasının esaslı unsur
larından biri olan gümrük politikasının acaba, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devri düşünül
mekte midir? 

Diğer bir sorum: Bu sorumu, sion vergi tedbirleri 
paketimden ilham alarak ve bir parça da kendi temen
nimi katarak sormak istiyorum. Acaba Maliye Bakan
lığında Gelir Vergisi alanında, üniter vergi tipinden, 
sedüler vergi tipine geçmek için, bir çalışma yapıl-



T. B. M. M. B : 51 21 t 12 « 1985 0 : 3 

makta mıdır? Böyle bir hazırlıkları ve niyetleri var 
mıdır? 

Son soruma geçiyorum, Sayın Başkanım; Ma
liye Bakanlığında vergi yükü dağılımı konusunda bir 
araştırıma yapılmakta mıdır? özellikle şu tip vergi 
yükü araştırması : 

a) Gelir grupları itibariyle vergi yükü, 
ıb) Üretim alanları itibariyle vergi yükü, 
c) Coğrafî dağılım itibariyle vergi yükü araştır

ması yapılmakta mıdır? 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşa. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMJOÇİN (Bursa) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilimize teşekkür ediyorum. Mi
ni sualleri hakikaten çok kapsamlı ve her biri âdeta 
'bir konferans mahiyetinde. 

Efendim, programı - Bütçe, - program uyumu, ta
biî ki, farklı mefhumlardır. Bizim bütçemiz, idarî 
yapı ve organizasyonun elverdiği ölçüde, program-
bütçe anlayışına göre yapılmış ve program, alt 
program şeklindedir. Ancak, maliyet - fayda ilişkisi, 
henüz beklenilen şekilde kurulabilmiş değildir. İfade 
ettiğim üzere, «Bütçe, program, plan hedefleri ve büt
çenin gerekçesi gibi unsurların mutlaka beraber tet
kik edilmesi gerekir» derken, bu mefhumların tar
tışmasını buraya getirmek istemedim. Bu ifade, 
«Bütçe programa uymuyor, program daha sonra ya
pıldı; bize dağıtılmadı vesaire» gibi bir eleştiriye ce
vap olsun diye söylenmiş, bir ifadedir. 

Gümrük dışı mağazalarla ilgili tebliğleri ve ka
rarları saym soru sahibine gönderdiğimiz zaman, 
zannediyorum endişeleri ortadan kalkacaktır ve bu 
ıkonuda daha etraflı malumaıt sahibi olacaklardır. 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün görevleri, ku
ruluşuyla ilgili Kanun Hükmünde Kararnamede 
açık bir şekilde ifade edilmiştir. Biz, Gümrükler Ge
nel Müdürlüğünün, tarif edilen görevlerini, en iyi 
şekilde yapması istikametinde çabalarımızı sürdü
rüyoruz. 

Vergi sistemlerimiz açıktır. Yapılmak istenilen 
değişiklikler, yüoe Meclisin tasvibi alınarak, kanun 
şekline gelmiştir. 

Vergi yükü üzerindeki çalışmalarımız - diğer ça
lışmalarımızda olduğu gibi - vardır ve devam etmek
tedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

/. —' Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1986 Malt 
Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu 

101 

İM 

•112 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bui 
©dilımişıfcir. 
Devlet Bütçeslinin Düzen-
ılenmesi, Uygulanması ve 
Denetıimfi 
İBAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 
Devlet Gelirlerine îîlişlkin 
Hizmetler 
(BAŞKAIN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Lira 

17 548 732 000 

2 389 840 000 

49 075 869 000 

113 Devlet Muhasebe Hiz
metleri 9 800 545 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler.,.. Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

114 Devlet 'Mallarına İlişiklin 
Hizmetler 38 268 676 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

1116 Devlet Hukuk Danışmanılı-
ğı ve Muhakemait Hizmet
leri- 2 957 207 
BAŞKAN — Kalbul' eden
ler.,. Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 
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Prog. 
kodu 

117 

118 

920 

930 

940 

T. B. M. 

Açıklama 

Gümrük Kanunılaırının Uy
gulanması ve Menimesli 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 
Gümrük Kaçakçılığı ile 
Mücadele Htizımıetleri 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 
iktisadî Transferler ve 
Yardımlar 
'BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilimiştiir. 
Malî Transferler 1 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 
Sosyal Transferler 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
adilmiştiiır. 

M. B : 51 

Lira 

4 611 647 000 

3 275 538 000 

25 000 000 000 

603 950 311 000 

8 230 000 000 

21 s 12 

Prog. 
kodu 

950 

. 1985 0 : 3 

Açıklama Lira 

Borç Ödemeleri 153 471 455 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
ödümî tür., 

GENEL TOPLAM 1 918 579 820 (MM> 

BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Ba'karakğı (bütçesiinin bölüm
leri kalbul eküılım!i#r. 

2. -— Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1984 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
1984 'Malî Yılı Kesinlhesalbmın 'bölümlerine geçilme
sini oyılannıza sunuyiorum : Ka'bul edenler... Etme
yenler.. Kalbul edilmiştir. 
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Bölümleri okutup, ayn ayrı onayınıza sunacağım. 
A 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

§ 

101 

111 

112 

113 

114 

116 

117 

118 

920 

930 

940 

950 

990 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet bütçesinin düzenlenmesi, uygulanması ve denetimi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet gelirlerine ilişkin hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Devlet Muhasebe hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Devlet mallarına ilişkin hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Devlet hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük Kanunlarının uygulanması ve izlenmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük kaçakçılığı ile mücadele hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
İktisadî transferler ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 
Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CETVELİ 

Ödenek Gider 

Lira Lira 

7 361 654 000 6 727 400 224 

1 217 207 400 933 686 347 

21 167 373 148 21 801 943 633 

6 765 736 200 6 363 347 141 

9 603 611 391 8 995 366 904 

1 717 284 312 1 599 470 797 

4 573 979 990 4 357 742 667 

1 766 576 150 1 654 383 716 

10 400 000 000 10 400 000 000 

611 077 282 811 491 165 404 500 

1 831 496 400 1 284 013 840 

19 052 641 728 36 064 818 453 

2 850 794 390 2 850 794 390 

699 385 637 920 594 198 372 612 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1984 yılı kesin-
hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1986 yılı bütçesi 
ile 1984 yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir. Milletimiz 
ve memleketimiz için hayırlı, uğurlu olmasını dile
rim. (Alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, 1986 Yılı Genel ve Katma 
Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1984 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarılarının 1 inci maddeleri kapsamına gi
ren bakanlık ve ilgili kuruluşların bütçeleriyle, kesin-
hesaplarının görüşülmesi tamamlanmış bulunmakta
dır. 

Şimdi, 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları
nın gider bütçesiyle ilgili 1 inci maddesini tekrar 
okuttuktan sonra, oylarınıza sunacağım. 

1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
BıRİNCt KISIM 
Genel Hükümler 

BÎRıNCÎ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi : 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin 

harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (7 104 111 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Derneği üyesi ba
zı öğrencilere dernekten ayrılmaları için baskı yapıl
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldı
rım Akbulut'un yazılı cevabı (7/740) 

6 . 11 . 1985 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, içişleri Bakanı Sayın Yıl
dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

1, Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrenci Der
neği üyelerinden olan Zafer Yılmaz, Servet Yıldırım, 
Akın Aydın, Tunay özden isimli öğrencilerin yurt-

21 12 * 1985 0 : 3 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi, daha evvel kabul edilmiş bulu
nan cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (6 600 000 000 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde, gelir bütçesiyle ilgili
dir. Ancak, programa göre, gelir bütçesi üzerindeki 
görüşmeler yarınki birleşimde yapılacaktır. 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 

Gelir bütçesi üzerindeki görüşmeleri ve bütçe ve 
kesinhesap kanun tasarılarının maddelerinin oylama
sını yapmak için 22 Aralık 1985 Pazar günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
(Alkışlar). 

Kapanma Saati : 19.50 

lanndan alınarak siyasî şubeye götürüldükleri doğ
ru mudur? 

2. Bu öğrencilerin gözaltına alınma nedenlerini 
açıklar mısınız? 

3. Haklarında ihbar var iddiası ile gözaltına alı
nan ve serbest bırakılan bu öğrencilere, öğrenci der
neği üyeliğinden çekilmeleri ve derneğe üye olmama
ları hangi hakla istenmiştir? 

4. Yasal bir öğrenci derneğine üye olmuş bu 
öğrencileri, siyasî şubeye götürürken, gözlerini bağ
lama ve onları dövme, tehdit etme hakkım polisler 
kimden almaktadır? 

5. öğrencilerin yasal zeminlerde dernek kura
rak, faaliyet sürdürmelerinin Bakanlığınızca ne gibi 
sakıncaları görülmektedir? 

6. Bu tür yasa dışı işlemlerden vazgeçmeleri için 
siyasî şubeleri uyaracak mısınız? 

• • • > • — ^ > « « ^ — • • • 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 21 . 12 . 1985 
453007 

Daire : Güvenlik 
Şube : Dernekler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in so

ru önergesi. 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre

terliğinin 11.12.1985 tarih ve 7/740-4715/18169 sayılı 
yazıları. 

Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen «Orta Doğu Teknik Üni
versitesi Öğrenci Derneği Üyesi bazı öğrencilere der
nekten ayrılmaları için baskı yapıldığı iddiasına» dair 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili bil
giler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

1. Zafer Yılmaz, Servet Yıldırım, Akın Aydın 
ve Tünay özdemir isimli öğrenciler, öğrenci yurtla
rından değil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jandar
ma Bölük Komutanlığınca yakalanarak Ankara Em
niyet Müdürlüğüne sevkedilmişlerdir. 

2. 7.5.1985 tarihinde Türkiye ve Kuzey Kürdis-
tan Kurtuluş örgütü Militanı ve Ankara 11 Komite
si ile Merkez Komite arasında kurye görevlisi Kenan 
kod adlı Seven Yıldız ile Mehmet Kayserilioğlu adı
na düzenlenmiş sahte kimlikler ile yakalanan Ah
met ye Naciye oğlu Zonguldak 1949 doğumlu Meh
met Ali Küçük ile aynı örgüt militanı, Aynur Yıldız 
sahte kimliği ile yakalanan ve İzmir Sıkıyönetim 
Komutanlığınca örgütsel faaliyetlerden dolayı 1 yıl 
15 güne hükümlü aranı» durumda bulunan Ahmet 
ve Şengül kızı Nazilli 1960 doğumlu Selma Gülte-
kin'in yakalanması ile başlatılan operasyon netice
sinde : 

Ankara'da çeşitli fakültelerde ve yüksekokullarda 
kod isimlerle örgütün Genç Kurtuluşcular Birliği ru
muzuyla bildiri dağıttıkları belirlenen 28 örgüt mili
tanı Temmuz 1985 ayında Sıkıyönetim Askerî Sav
cılığına sevkedilmişlerdir. 

15.10.1985 günü Ankara'da aynı örgüt militanı 
olarak aranan Kenan kod adlı Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi öğrencisi Şefik Çolak'ın yakalanması ve 
bu şahsın yapılan sorgusu sonucu alınan ifadesi dik
kate alınarak; 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile 
Tıp Fakültelerinde örgüt militanları tespit edilerek 

yakalanmaya başlanmış; bu arada 28.10.1985 günü 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jandarma Komutan
lığınca yapılan arama ve kontroller sırasında Akın 
Aydın ve Servet Yıldırım adlı öğrenciler de yakala
narak Ankara Emniyet Müdürlüğüne durumlarının 
tetkiki için gönderilmişlerdir. 

Akın Aydın'ın; 16.10.1980 tarihinde Halkın Kur
tuluşu adlı kanun dışı örgüt militanı olarak bildiri 
dağıtma, korsan mitinge katılma gibi eylemlerinden 
dolayı Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına sevkedil-
diği, 

Servet Yıldırım'ın ise 17.12.1980 tarihinde Türki
ye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi - Devrimci Yol ad
lı kanun dışı örgüt militanı olarak duvarlara yazı 
yazıp afiş asarken yakalanarak Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığına sevkedildiği tespit edilmiştir. Her iki 
şahıs hakkında bu defa yapılan incelemede Türkiye 
ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş örgütü adlı kanun dı
şı örgütle ilişkilerinin bulunmadığı anlaşıldığından 
29.10.1985 günü serbest bırakılmışlardır. 

Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 29.10.1985 
günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jandarma Bö
lük Komutanlığınca aynı konu ile ilgili olarak yapı
lan kontroller sırasında yakalanan ve bilahara du
rumlarının tetkiki için Ankara Emniyet Müdürlüğü
ne gönderilen Zafer Yılmaz ile Tünay Özdemir adın
daki öğrencilerle ilgili olarak yaptırılan arşiv tetkika-
tmda herhangi bir örgütsel faaliyetlerinin bulunma
dığı anlaşıldığından 30.10.1985 günü serbest bırakıl
mışlardır. 

3. Gözaltına alman ve serbest bırakılan bu öğ
rencilere, öğrenci derneği üyeliğinden çekilmeleri ve 
üye olmamaları yönünden herhangi bir baskı kesin
likle yapılmamıştır. 

4. Bahsi geçen öğrencilere gözlerini bağlamak, 
dövme, tehdit etme gibi herhangi bir işlem yapılma
mıştır. 

5. Öğrencilerin kanunlara uygun dernek kur
malarında ve dernek tüzüğünde gösterilen amaçla
rı doğrultusunda faaliyet göstermelerinde Bakanlığım
ca hiç bir sakınca bulunmamaktadır. 

6. Polis ve jandarma teşkilatımız kanunlar çer
çevesinde görevlerini yapmaktadırlar. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
2. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 

bazı emniyet mensupları hakkındaki iddialara ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/746) 
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Türkiye Büyük Miillet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususuna delaletleri
nizi saygı ile arz ederim. 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

1. Ankara Emniyet Müdürlüğü 2 nci 1 inci kıs
mında halen hazır ekipte bulunan Komiser Mehmet 
Yılmaz işkence suçundan Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı 2 No. lu Askerî Mahkemesince mahkûm edil-
diği ve bu mahkûmiyetinin Askerî Yargıtayca da 
onaylandığı doğru mudur? Kararda bu kişinin «işken
ce uzmanı» olarak nitelendirdiği doğru mudur? 

2. Aynı kişi yine işkence suçundan Ankara Yeni
mahalle 1 inci Asliye Ceza Mahkemesince 10 ay ha
pis ve 5 ay da meslekten men cezası ile cezalandırıl
dığı ileri sürülmektedir. Bu doğru mudur? 

3. Bu olaylar doğru ise bu kişi halen niçin aktif 
bir görevde tutulmaktadır? Olaylara karışmış herhan
gi bir kamu görevlisi bu gibi durumlarda en azından 
bir tedbir olarak görevden alınması ya da geri hiz
mete çekilmesi gerekmez mü idi? Bu konuda kendisi 
özel bir himaye mi görmektedir? 

4. Halen Tunceli Emniyet Müdürü bulunan Celal 
Şirinterlikçi bu yere gelmeden önce Sivas Emniyet 
Müdür Yardımcısı iken, ayırıcı ve bölücü eylemlerde 
bulunmak, fikrini görev yaptığı memurlara empoze 
etmek, kendisine alet olmayanları yakıştırmalarla yıp-
randırmaya çalışmak, bunları itiyat haline getirmek
ten ve kendisine alet olmayan emniyet mensuplarının 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre meslekten ili
şiğinin kesilmesine haksız sebebiyet vermekten dolayı 
adıgeçen hakkında Sivas Valiliğince veya Bakanlığı
nızca herhangi bir. kovuşturma yapılmış mıdır? 

5. 12 Eylül sonrasında eski alışkanlıklarını de
vam ettirdiği için 29.1.1982 tarihinde resen emekliye 
sevkedilen, ancak, hizmet süresindeki eksiklik nede
niyle emekliliği iptal edilen, kendi görüşüne karşıt 
düşüncede olanlarla amirleri ve üst düzey yöneticileri 
hakkında asılsız ihbar ve şikâyetlerde bulunarak yıp
ratıcı kampanyalar açan; bu sakıncalı davranışları 
nedeniyle devamlı takibe alındığı, aktif görevden alın
masının açıkça önerildiği ileri sürülen Celal Şirinter-
likçi niçin geri pasif bir hizmete alınmamış da aktif 
bir görev olan Tunceli Emniyet Müdürlüğüne geti
rilmiştir? Bu kişi hakkında soruşturma açılmış mıdır? 

6. Hakkında ileri sürülen bu vahim iddialar kar
şısında bu kişinin bir tedbir olarak görevinden alın
ması, en azından Tunceli İli dışında bir göreve atan
ması düşünülmekte midir? 
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7. İki ay önce Malazgirt İlçesi Oltukaya Köyün
den ifadesi alınmak üzere karakola götürülen 20 yaş
larındaki Cevher Yaşar adındaki kıza bu yerde işken
ce edildiği, birkaç gün sonra pencereden atıldığı ve 
intihar süsü verilmek istendiği öğrenilmiştir. Doğru 
mudur? Adlî ve idarî bir kovuşturma yapılmış mıdır? 
Sonucu nedir? 

8.- 1985 yılı Temmuz ayı sonlarında istanbul'da 
trafik kazasında ölen Pülümürlü bir gencin cenazesi 
adıgeçen ilçenin Gökçekonak Köyünde toprağa veri
lirken, Kur'an okuyan, 85 yaşlarındaki Düzgün Düz-
gün'e ve mezarın kazılmasında, cenazenin yıkanma
sında hizmeti geçenlere verilen paraya emniyet kuv
vetlerince elkonulmuştur. Bu kişiler hangi suçtan kaç 
gün nezarete alınmıştır? Adlî veya idarî tahkikat ol
muş mudur? Olmuşsa sonucu nedir? 

9. Tunceli merkezinde evinlin bahçesinde ve ana
yol kenarında iki ay evvel vurulan Ali Merkit adlı 
vatandaşın gizemli ölümü açıklığa kavuşmuş mudur? 

10. Tunceli merkezinde bundan yaklaşık iki ay 
önce sarhoş 3 polis mütecaviz davranışlarda buluna
rak bir birahanede olay çıkarmışlar mıdır? Bunlar 
Tunceli halkına uluorta küfür etmişler midir? Olay 
mahkemeye üntikal etmiş midir? Sonucu nedir? 

11. Hozat İlçesinde emniyet ve jandarma kuv
vetleri horlama ve fena davranışları sonucu bazı köy
lerin göçe zorlandığı doğru mudur? Ayrıca ilçe mer
kezinde de huzursuzluk yaratıldığı doğru mudur? Doğ
ru ise buna sebebiyet verenler hakkında bir işlem ya
pılmış mıdır? Sonucu nedir? 

12. Tunceli 11 bazında 70 yaşlarında 10-15 aile 
reisi çeşitli illerde mecburî ikamete tabi tutulduğu be
lirtilmektedir. Bu kişiler hangi suçtan kaç yıl sürgün
de kalacaklardır? Bu konuda adlî ve idarî tahkikat 
olmuş mudur? Olmuşsa sonucu nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 21.12.1985 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 11.9/672 

Konu: Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan 
Yıldırım'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: .T.B.M.M. Başkanlığının 11.11.1985 gün ve 

Gensek 7/746-4742-18242 sayılı yazıları. 
İlgi yazı ekinde gönderilen Sayın Tunceli Milletve

kili Ali Rıdvan Yıldırım'ın bazı emniyet ve jandar
ma mensupları hakkındaki iddialara ilişkin yazılı so
ru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
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Cevap 1. Komiser Mehmet Yılmaz hakkında An
kara Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yaptığı sırada, 
T.K.P. adlı yasadışı örgüt üyesi olarak yakalanan 
Muammer Nadir Kaya isimli şahsa, 5.4.1981 tarihin
de «suimuamelede bulunmak suçundan» dolayı An
kara 1 numaralı Askerî Mahkemesinin 1984/281 esas 
sayısına kayden dava açıldığı ve 26.3.1985 günü yapı

dan duruşmasında sekiz ay hapis cezasına çarptırıl
dığı, ancak karar temyiz edildiğinden anılan mahke
mece dosyanın Yargıtay a gönderildiği, henüz kesin
leşmediği anlaşılmıştır. 

Cevap 2. Adıgeçen hakkında, Şeref Yalçın isimli 
kişinin ölü bulunması olayının soruşturulması sırasın
da, Enver Yücesan ve Orhan Yücesan adlı şahısları 
«işkence iddiası, mesken masuniyetini ihlal, görevi 
kötüye kullanmak ve hürriyeti tahdit» suçlarından, Ye
nimahalle 1 inci Asliye Ceza Mahkemesinin 1985/90 
esas sayısına kayden dava açıldığı ve 30.10.1985 tari
hinde yapılan duruşmasında, mesken masuniyetini ih
lal ve evde arama yapmak suçundan iki ay onbeş 
gün hapis ve bu müddet kadar muvakkaten memuri
yetten mahrumiyetine, Enver Yücesan'a suimuamelede 
bulunmak suçundan ise iki ay onbeş gün hapis ve bu 
müddet kadar muvakkaten memuriyetten mahrumi
yetine karar verilmiş, T.C.K. nun 69 ve müteakip 
maddeleri gereğince cezaları toplanarak bu üç fiil
den dolayı, 10 ay hapis ve beş ay müddetle muvak
katen memuriyetten mahrumiyet cezası verilerek tes
cil edilmiş, bu karar sanık ve müdahil vekili tara
fından temyiz edildiğinden, 10.11.1985 tarihinde dos
ya Yargıtaya gönderilmiştir. 

Cevap 3. Komiser Mehmet Yılmaz'ın görev yeri 
değiştirilmiş olup, yukarıda sözü edilen mahkeme ka
rarları kesinleştiğinde hakkında gerekli kanunî işlem 
yapılacaktır. 

Cevap 4. Tunceli Emniyet Müdürü Celal Şirin-
terlikçi hakkında Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı 
iken, bazı iddialar ileri sürülmüş; bu iddialar Sivas 
Valiliğine incelettirilmiş olup, neticede sözkonusu Em
niyet görevlisi hakkında kanunî kovuşturma yapılma
sını gerektirecek bir husus tespit edilememiştir. 

Cevap 5. Yukarıda da belirtildiği üzere, adıge
çen hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin olarak ka
nunî kovuşturma yapılmasını gerektirecek delil elde 
edilememiştir. 

Cevap 6. Tunceli Emniyet Müdürlüğüne 8.8.1985 
tarihinde atanan Celal Şirinterlikçi'nin, bu görevinden 
alınmasını gerektirecek bir durum zuhur etmemiştir. 

Cevap 7. Malazgirt İlçesi Otlukaya Köyü muh
tarı Hasan Çelikdemir'in, TKP/ML Partizan adlı ille
gal örgüt militanlarınca öldürülmesi olayı ile ilgili 
olarak, örgütün birinci derecede elemanlarından Me-
valİ kızı Cevher Yaşar 29 kişi ile birlikte gözetim al
tına alınmıştır. 

Adıgeçen 4 Eylül 1985 günü muhafaza altında 
iken bir fırsatını bulup sabaha karşı 04.00 sıraların
da bulunduğu yerden kendisini atarak intihar etmiş
tir. Bununla ilgili olarak Mazgirt İlçesi C. Savcılığı 
ve 8 inci Kolordu Sıkıyönetim Komutanlığı Adlî Mü
şavirliği olaya elkoyarak mahallinde gerekli tahkikat 
yapmışlardır. Sanıkların gözetim altında bulunduğu 
yer Mazgirt Burgurcular Yatılı Bölge Okulup olup, 
bu okulda başlarında Tabur Komutanı olmak üzere 
bir operasyon birliği, Emniyet Sorgulama Timi, Maz
girt Jandarma Bölük Komutanı üslenmiş ve Alay 
Komutan yardımcısı sık sık binaya giderek gerekli 
denetimleri yapmışlardır. 

Cevap 8. 1985 yılı Temmuz ayı sonlarında İstan
bul'da trafik kazasında ölen gencin toprağa verilişi 
sırasında herhangi bir olay cereyan etmemiştir. An
cak, aynı günlerde, Avusturya'da ölen bir vatandaşın 
cenazesi Pülümür'e getirilmiş ölünün vasiyeti gereği, 
mahallî âdetlere göre cenaze üzerine defin sırasında 
konulmakta olan paranın, konulmasına cenaze sahip
lerince karşı çıkılmasına rağmen, Düzgün Düzgün 
isimli şahıs ve arkadaşları âdetlerin bozulacağı ge
rekçesi ile itirazda bulunarak cenaze üzerine bir mik
tar para konulmasını sağlamışlar, bilahara vilayet ve 
sıkıyönetim makamlarına bu paranın kanun dışı ör
gütlere verildiği ihbar edilmiştir. 

Bu ihbar üzerine, sıkıyönetim emirleri hilafına pa
ra toplamak fiilinden ve ayrıca paranın akıbetini tes
pit amacı ile Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığınca 
defin sırasında toplanan parayı alan kişiler 21 Tem
muz 1985 günü gözaltına alınmışlar, gerekli tahkikat 
yapılarak 9 gün sonra sefbest bırakılmışlardır. 

Tahkikat sonucunda 154 750.— TL. nin fakirlere 
ve hizmet yapanlara dağıtıldığı anlaşılmış, sanıklar 
üzerinde de 403 250.— TL. olması gerektiği tespit 
edilmiş olup, bu para kendilerinden alınarak 5.8.1985 
günü cenaze sahiplerine teslim edilmiştir. 

Cevap 9. Maktul AH Mefkit'in, 1980 yılından ön
ce oğlu Yıldırım Merkit ile kızı Cemile Mefkit'in, ya
sa dışı ve bölücü PKK örgütünün bölge kurucula
rından olması nedeniyle, bu örgüte maddî yardımda 
bulunduğu, kızının evli olduğu silahlı çete mensubu 
Ali Haydar Kaytan'dan boşanması, oğlu Yıldırım 
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Merkit'in de cezaevine düşmesinden sonra bu örgü
te yaptığı maddî yardımı kestiği ve oğlunun PKK 
örgütü aleyhine itiraflarda bulunması üzerine, aynı 
örgüt elemanları tarafından öldürüldüğü tespit edil
miştir. 

Cevap 10. Tunceli Emniyet kadrosunda görevli 
üç polis memuru görev istirahatlisi iken, bir biraha
neye giderek oturdukları ve orada taşkınlık yaparak 
birahanenin camını kırdıkları ve biraları yere döktük
leri iddiası üzerine, konunun tahkikatına başlanmış, 
birahane sahibi şikâyetçi olmamış ve Tuncelililere kü
für edildiği hususunda da bir delil elde edilememiştir. 

Olayla ilgili olarak yapılan tahkikat devam et
mekte olup, sonucuna göre gereği yapılacaktır. 

Cevap 11. Hozat İlçesinde emniyet ve jandarma 
kuvvetlerinin horlama ve fena davranışları sonucu bazı 
köylülerin göçe zorlandığı ve güvenlik kuvvetlerin
ce anılan ilçe merkezinde huzursuzluk çıkarıldığına 
ilişkin iddialar asılsızdır. 

Esasen anılan ilçe, bölücü ve yıkıcı örgüt eleman
larının eylem alanı olmuş ve. ilçeden bunlara yatak
lık eden bazı kişilerle birlikte halk üzerinde baskı 
kurulmaya çalışılmıştır. Nitekim örgüte yataklık yap
mak ve adam öldürmek suçlarından yalnızca Erkoç 
ailesinden 9 kişi gözaltına alınmış, bunlardan üçü Sı
kıyönetim Askerî Mahkemesine sevk edilmiş ve ay
nı sülaleden Aziz Erkoç'ta Aliboğazı mevkiinde si
lahlı çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir. Yi
ne 16 Eylül 1985 tarihinde partizan örgütünce ilçe 
merkezinde bir kahvehanenin taranması sonucu 3 va
tandaşımız ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştır. Bunun üze
rine daha müessif olayların önlenmesi için güvenlik 
kuvvetlerince daha önce alınan kontrol tedbirleri ar
tırılmıştır. Ancak halkın bir kısmının gerek mevcut 
olan kan davalarından gerekse örgütlerin baskıların
dan kurtulmak için bölgeden ayrılmak istedikleri bir 
kısım vatandaşların da kendilerini örgütlere kaptır
mamak için bölgeden ayrıldıkları, istihbar edilmiştir. 

Bu durumun da yıkıcı unsurların bilinen propaganda 
taktikleri çerçevesinde, vatandaşların «Güvenlik kuv
vetlerince göçe zorlandığı» şeklinde istismar edildiği . 
değerlendirilmektedir. 

Cevap 12. Tunceli ilinden mecburî ikamete tabi 
tutulan 18 kişinin kimlik, yaş ve mecburî ikamet yer
lerini gösteren çizelge (Ek - A'dadır). 

a) Sözkonusu kişiler, bölgenin duyarlılığı da dik
kate alınarak; 

1. Yasa dışı yıkıcı ve bölücü örgüt ve faaliyet
lerle yakın ilişkileri bulunmak, 

2. Kaçak teröristleri evlerinde barındırmak, 
3. Güvenlik kuvvetlerine bilgi vermemek, 
4. İaşe ve ibate de dahil teröristlere yataklık et

mek suretiyle destek sağlamak, 
5. Güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya varan du

rumlarda bile teröristlere yardımcı olmak, 
6. Teröristlere istihbarat desteği sağlamak ve he

def göstermek, 
7. ideolojik sebeple adam öldürmeye azmettir

mek veya adam öldürmeye feran iştirak, 
gibi nedenlerle mecburî ikamete tabi tutulmuşlar

dır. 
b) Bunlardan bir kısmı; aile fertlerinden çoğu te

rörizme bulaşmış, bazı fertleri güvenlik kuvvetleri ile 
çatışmada ölmüş veya yıllardır aranmakta olan ve bu 
nedenle güvenlik makamlarınca çok yakından izlenen 
kişilerdir. 

c) Mecburî ikamet süreleri 5 yıl olup, mecburî 
ikamet kararları, bugüne kadar sivil ve askerî yargı 
organlarına intikal eden eylem ve. faaliyetleri ile gü
venlik ve mülkî makamlarının izleme ve tespitlerini 
ihtiva eden çok yönlü bir inceleme sonunda alınmış
tır. Bir kısmı hakkında da kesinleşerek infaz edilmiş 
mahkeme kararları bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

içişleri Bakanı 
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TUNCELİ'DE MECBURÎ İKAMETE 
Sıra 
No.: • K i m l i ğ i 

TABI TUTULANLAR 
Mecburî İkamete 

Yaşı Tabi Tutulduğu il 

1 Hıdır Güngör Mehmet oğlu 1932 doğumlu 
Nazimiye Güzelpınar Köyü Nüfusuna kayıtlı 

2 Zülfü Açıktepe Ferhat oğlu 1956 doğumlu 
Merkez Hüsnü Mezrasından Nazimiye 

3 Ferhat Kanat Cibo oğlu 1927 doğumlu Geriş 
K. Nazimiye 

4 Geyik İnce ve Hüseyin İnce ile oğulları 
Hasan ince 

ÇEMlŞGEZEK 
5 ismail Karadağ Mustafa oğlu 1952 doğumlu 

Gözlüçayır Köyü 
ÇEMlŞGEZEK 

6 Rıza Gürsel Cafer oğlu 1939 doğumlu 
Tekeli Köyü 

ÇEMlŞGEZEK 
7 İbrahim Gürsel Cafer oğlu 1935 doğumlu 

Tekeli Köyü 
ÇEMlŞGEZEK 

8 Ali Sancar Mustafa oğlu 1335 doğumlu 
Kalaycı Köyü 

MAZGİRT 
9 imam Boztaş Mustâfa oğlu 1926 doğumlu 

Alanyazı Köyü 
MAZGİRT 

10 Ali Rıza Boztaş Mustafa oğlu 1340 doğumlu 
Alanyazı Köyü 

MAZGİRT 
11 Mehmet Sahan Mustafa oğlu 1915 doğumlu 

MAZGİRT 
12 Şükrü Bakış Beser'den olma 1339 doğumlu 

Geçitveren Köyü 
PÜLÜMÜR 

13 Hüseyin Kaya Ahmet oğlu 1931 doğumlu 
Dağbek Köyü 

PÜLÜMÜR 
14 Mustafa Doğan İlçe Merkezinde Bakkal 

Yenibaş Köyü eski Muhtarı 
HOZAT 

15 Hasan Temel Ormanyolu Köyü eski Muhtarı 
HOZAT 

16 Efendi Demir Tavuk Köyü 
HOZAT 

Sıra 

53 KASTAMONU 

29 TEKİRDAĞ 

58 BOLU 

54 EDİRNE 

33 SAKARYA 

50 KIRKLARELİ 

46 TEKİRDAĞ 

66 SAKARYA 

59 KASTAMONU 

61 BOLU 

86 BİLECİK 

62 BİLECİK 

54 KIRKLARELİ 

TOKAT 

EDİRNE 

— TOKAT 

Mecburî İkamete 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

51 İNCİ BİRLEŞİM 

21 . 12 . 1985 Cumartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Pkn ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 
361) (Dağıtma tarftü : 4.12.1985) 

X 2. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuru
luşların Kesinihesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna Hlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Kesinlhesap Kanunu Ta
sarısı ve Han ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 3. — Kaltima Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısa ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1985) 

X 4. — 1984 Malî Yılı Kaloma Bütçeli idarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Miskin Sayıştay »Başkanlığı Tezkeresi ile 
1984 Malî Yılı Katma 'Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tari
hi : 4.12.1985) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikrd Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
Ki soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na • İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver*in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri İhracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişldn 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. -r- İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit iBatumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Sinop Milletvekili Halk Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Balkanından SÖTJIÜ soru önergemi (6/424) 

15. — İstanbul MIMetvekili Sabit Baltuimlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

16. — İçel MiiötveMli Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

17. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

18. — İstanlbui Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

19. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Gülerdin, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkim Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

23. — Çorum Mille'tvek'ili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

24. — Ay'dın Milletvekili Er<tuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

25. — Hatay Milletvekili Abdurraıhman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 
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26. — Aydın Milletvekili Ertağrul Gökgün'ün, be-: 
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandu-ılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gö'kgün^ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

28. — Haitay Milletvekili Mustafa Muraıt Sökmen« 
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına. ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

30. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

31. — Kalhramıanmaraş Milletvekili Möh'met Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Söfomen-
oğlu'nun, Yükseköğretimi Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

35. — Haitay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

* 
36. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayd'emir'in, genç

lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

37. — Hatay Milletvekili Abdufralhman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/493) 



38. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabi! 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nün, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

42. — Adana Milletvekili Cüneytt Canver'İn, Is-
tanbul - Sarıyer Karakolundakıi bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi; ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iade edilmemesinin nedenlerine Miskin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

44. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

46. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narİn'kı, Ta
rım - İş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır (Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakaniindan sözlü soru önergesi (6/524) 
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49. — Konya Milletvekili Safbri Irmak'ın, bir ka-

mu görevlisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/525) 

50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre-! 
tim açığına ilişkin Devlet Bakamından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir"in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Ahacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan fözlü 
soru önergesi (6/530) 

54. — Şanlıurfa Milletttvekili Vetihi Ataklı'nın, Şan^ 
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

55. -r- Şanlıurfa Milletvekili Vedihİ Aftaklılnın, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü toru 
önergesi (6/532) 

56. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

57. — Aydın Miüetlvekiili Ertuğrul Gökigünlün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

58. — Istanlbul Milletvekili İmren Aykut'un, ifyer-
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
'önergesi 1(6/535) 

59. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel' 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

'60. — Hatay Milletvekili Abdürrahman Demir-
taş'm, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından föz
lü soru önergesi (6/537) 



61. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/538) 

62. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırraı'ın, 
Kayseri ilinin hava 'kirliliği için alınacak tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

63. — Uşak Milletvekili Yusuf Demk'in, bazı 
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki tafban fiyatlarına 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

7 
KANON TAISARI VE TEKİİFLERÎYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎÖER İŞLER 
1. — 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Ha'kkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 386) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

2. _ 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 11 'inci Maddesinin 
(G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu 
Raporu (1/710) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1985) 

3. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/730) 
(S. Sayısı ; 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) 

4. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus

tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
ri : 30.5.1985; 4.11.1985) 

6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

7. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (2/23'6) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 

8. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinde Değişüklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet özde-
mir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mah-
mud Altunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil
letvekili Mehmet özdemir ve 8 Arkadaşının Aynı Ko
nuda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 
(S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

9. — Konya Milletvekili Haydar Köyuncu'nun, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı MaddeUr, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/214) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma 
tarihi : 11.12.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


