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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş 
ve İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 1985 Malî 
Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş ve İdareler Ke-
sinhesap Kanunu Tasarılarının (1/798, 1/799, 3/1150, 
1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 510, 509) 
görüşmelerine devam edilerek : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı; 

1987 Malî Yılı Bütçeleri ile 1985 Malî Yılı Ke-
siohesaplan kabul edildi. 

11 Aralık 1986 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşime saat 15.47'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekiîi 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 12 s 1986 Perşembe 

Tezkereler 
1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi (3/1198) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1986) 

2. — Karış Milletvekili Musa Öğün ve Aydın Mil
letvekili İskender Cenap Ege'nin Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1199) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi;. 10.12.1986) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın Yasama Dokuınutmazlığının Kaldırılması Hak

kında Baş'bakanlık Tezkeresi (3/1200) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) -(Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1986) 

4. —- Hatay Milletvekili Murat Sökmenoğlu'nun 
Yasıama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1201) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1986) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, melez mısır tohumu ithal edileceği iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1488) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.12.1986) 

— 396 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Bnşkaıtvekiti İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köynıen (Giresun), İsmail Üğdül (Edime) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclislinin 38 'inci Birleşimini açıyorum. 

m . — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 

1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Ku
ruluşlar ve İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar ve İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 
510, 509) (1) 

A) BAŞBAKANLIK 
1. — Başbakanlık 1987 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Başbakanlık 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Büt

çe Kanun Tasarılarıyla, 1985 Mailî Yılı Kesinhesap 
Kanım Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Programa göre, Başbakanlık Bütçesi ve Kesinhe-
sabi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Grupları ve şahısları adına söz alan sayın mil

letvekillerinin adlarını' okuyorum. 
Grupları adına söz alanlar: DYP Grubu adına Sa

yın Koksal Toptan; ANAP Grubu adına birinci sı
rada Sayın Lutfullah Kayalar, ikinci sırada Sayın Mu
zaffer Arıcı; SHP Grubu adına birinci sırada Sayın 
Ayhan Fırat, ikinci sırada Sayın Yusuf Ziya Kazan-
cıoğlu. 

Şahısları adına söz alanlar : Lehinde, Sayın Müm
taz Güler, Sayın Göksel Kalaycıoğlu; aleyhinde, Sa
yın Türkân Arıkan; üzerinde, Sayın Nejat Abdullah 
Resuloğlu, 

Efendim, konuşma süresi, gruplar adına 1 saat, 
şahıslar adına 10 dakikadır. 

Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
'Sayın Koksal Toptanındır; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Sayın .Başkan, yüce Meclisin değerli üye-

(1) 499, 500, 510, 509 sıra sayılı basmayazılar, 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim tutanağına eklidir. 

teri; Başbakanlık bütçesiyle İlgili Doğru Yol Parti
si Grubunun görüşlerini arz etmeden önce, yüce he
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel, yüce Meclisle 'ilgili 
ve özeleştiri sayılabilecek bir tespitimi ifade etmek is-. 
tiyorum. 

(Sayın üyelerin de malumları olduğu üzere, parla
mentoların önemli görevlerinden biri ve 'belki en önem
lisi, bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek 
ve kabul etmektir. Pek çok parlamentoda olduğu gi
bi, 'bizde de bütçe müzakereleri çok geniş kapsamlı, 
canlı ve heyecanlı olur; zevkle, ilgiyle dinlenilen ko
nuşma ve tartışmalar yapılır. Özellikle, 'bütçenin tü
mü üzerindeki görüşmeler, hem iktidar ve hem die 
muhalefet kanatlarının geniş bir katılımı ve takibi al
tında gerçekleşir. 

Üzüntüyle İfade etmek isterim ki, yazılı basını
mızda da dikkatleri çektiği gibi, bu senek! bütçe mü
zakereleri, saydığım 'bu özellikleri taşımaktan çok 
uzak 'bir hava içinde başladı ve öyle de devam ede
ceğe benzemektedir. Bunun nedenlerini tartışmak, 
aramak ve" bulmak elbette mümkündür; nedeni belki 
bir değil, 'birkaç tanedir. Ne ve nasıl olursa olsun, 
her halde herkes kabul ve teslim eder ki, bu durumun. 
başta gelen nedeni Meclisimizin iç yapısının henüz 
tam oturmamış olmasından kaynaklanmaktadır. 

'6 Kaisıim seçimlerinden bu yana üç yılı aşkın bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen, Mecliste hâlâ yeni 
parti arayışlarının olması, ıpartilerarasındakli milletve
kili ve hatta örneği kolay kolay görülmeyecek şekil
de parti transferlerinin yapılması, daha da yapılaca
ğının ufukta görülmesi bunun açık kanıtıdır. 

Bir zamanlar, bir milletvekilinin bir partiden isti
fa ederek, bir başka partiye girmesi büyük olay sa
yılır ve ilgili - ilgisiz herkes parlamentonun saygın
lığı üzerine, politika ve politikacının çirkinliği üze
rine nutuklar atar, yazılar yazardiı. Şimdi ise, Mec-
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lisin neredeyse yarısına yakın bir kısmı partisini de
ğiştirdiği; sadece milletvekilleri değil, partiler 'başka 
partilere iltihak ettiği halde, kimsenin kılı kıpırdan-' 
mamakta; gazete sayfalarını, Meclis zabıtlarını dol
duran sözler ve suçlamalar yok farzediimekte; on
dan sonra da, parlamentonun saygınlığının önemi an
latılmaya çalışılmaktadır, 

Kimin kabahatli olduğunu aramıyorum. Esasen, 
geride bırakılması gereken ve üzerinde pek çok şey 
söylenmesi mümkün olan bazı hususları irdelemenin, 
onları tartışma masasına yatırmanın ülkemize şimdi
lik bir şey kazandıracağına da inanmıyoruz. 

Bizim, üzerinde her şart altında taviz vermeden 
duracağımız büyük müesseseler vardır. • Bunlardan bi
ri parlamentodur. Sözlerimiz, bu konudaki hassasiyet
ten ve yüce Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşının o buna
lımlı, o çileli günlerinde bile açık tuttuğu bu yüce 
Meclisi, eller, gönüller ve her şeyin üzerinde tutmak 
gerekliliğinden ileri gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, hiç şüphe yoktur ki, parla
mentonun nitelik ve nicelik bakımından üstün bir gö
rüntü arz etmesi ve verimli çalışabilmesi görevi en 
başta hükümetlere ve özellikle Başbakanlığa düşen 
bir görevdir. Özellikle Meclisimizde de gördüğümüz 
gibi, Meclis ekseriyetinin çok büyük bir kısmını elin
de tutan hükümet ve Başbakan, parlamentodan hiçbir 
endişe duymadan, Meclisi çalıştıracak kanun tasarı
larını Meclislerde genişliğine tartışma zemini yarat
malı; kanun tekliflerinin kimden geldiğine değil, içe
riğine bakılarak değerlendirilmeli, çok iyi niyetlerle 
bile verilmiş olsa, araştırma önergeleri ön yargıyla 
reddedilmemelidir. Bir kanun teklif veya tasarısı gö
rüşülürken, gecenin bir geç saatinde bir önergeyle baş
ka bir kanunun esaslı bir hükmü değiştirilmemeli ve 
böyle bir tutum sanki çok büyük bir marifetmiş gibi, 
«gol atma» şeklinde de nitelendirilmemelidir. 

Milletvekillerinin görevi sadece seçmenlerine şirin 
görünebilmek için cevabını 6 ay veya bir sene sonra 
alabildiği sorular sormak olmamalı, kanun yapımına 
gerek Genel Kurulda ve gerekse komisyonlarda ikti
dar - muhalefet ayırımı yapılmaksızın herkesin, her 
üyenin katılımı sağlanmalıdır. 

Sayın Başbakan, «Muhalefet görevini, Meclisteki 
muhalefet partileri değil de basın yapıyor» şeklinde
ki, ağıza alınması bile yanlış ve hoş olmayan izlenim
den de süratle sıyrılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, iktidar her rejimde ve her 
sistemde vardır. Muhalefet ise, organize şekilde yal
nız demokratik parlamentolarda bulunur. Bugün, Mec-
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lisimizdeki muhalefet partilerini önemsemez görünen 
Sayın Başbakan, 6 Kasım seçimlerinde iktidarı kendi 
partisinin değil de, başka bir partinin kazanması du
rumunda, kendi partisinin şu andaki durumunun ne 
olabileceğinin hesabını iyice yapması gerekir. Mesele
ye böyle yaklaştığı takdirde, daha doğru ve daha sağ
lıklı sonuçlara varabileceği kuşkusuzdur. 

Her ne kadar Sayın Başbakan böyle düşünmemek
te ve Meclisteki muhalefeti ortadan kaldırmak için 
olsa gerek, bizim buradan tekrar etmemize siyasî ah
lakımızın ve kişisel sempatimizin cevaz vermediği söz
lerin sahiplerini partisine almakla, tüm muhalifleri 
bu yolla muvafık ihale getirmek metodunu keşfedip, 
uygulamaya koydu ise de, bunun çıkar yol olmadığı
nı bilmesinde büyük yararlar olduğu düşüncesinde
yim. 

Değerli milletvekilleri, bize göre, esasen Mecliste
ki sayısını her artırışında, Meclis kompozisyonu ile 
millet iradesi arasındaki çarpıklık daha da belirgin ha
le gelmektedir. 28 Eylül seçimlerinden çıkan sonuca 
göre, iktidarın oyu yüzde 32'dir; Meclisteki durum 
ise, nerede ise bunun tam zıddıdır. Millet iradesinin 
tezahürü olan yüzde 32'lik oy oranı, iktidar partisinin 
bugünkü üye sayısının karşılığı değildir. O nedenle, 
hiç şüphesiz kendi bilecekleri bir iştir; ama, iktidarın 
kendi parti grubuna ekleyeceği her yeni üye, bu çar
pıklığı daha net hale getirmekten başka bir işe yara
mayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık bütçesi üzerin
deki görüşmeler, genel olarak, bütçenin tümü üzerin
deki görüşmelerle ayniyet arz ederler. Başbakan, icra 
organının başı olduğu için, Başbakanlık bütçesi de hü
kümetin genel, siyasî, sosyal ve ekonomik politikala
rının tartışıldığı bir bütçe olur. Bu olgudan hareket
le biz de, kendimize göre öncelik verdiğimiz bazı ko
nulardaki görüşlerimizi kısaca ifade etmeye çalışaca
ğız. Öncelikle, işin gereği olarak, her bütçede, her ko
nuşmacının üzerinde durması tabiî olan hükümetin 
uygulamakta olduğu ekonomik politikalara değinmek 
istiyoruz. 

Bütçenin tümü üzerindeki eleştirilere cevap veren 
Sayın Başbakan, 9 Aralık 1986 günü, bir zamanlar 
bir sayın liderin, her zaman ve her zeminde tekrarla
dığı üslubu hatırlatan bir tarzda, DYP ve SHP'nin, 
adına «Karma ekonomi» dediğimiz modeli savunmak
ta olduklarını; kendilerinin ise, adına «serbest piyasa 
ekonomisi» dedikleri modelden yana olduklarını tek
rarlamıştır. Burada, Doğru Yol Partisinin savunduğu 
ekonomik model üzerinde uzun boylu durmayacağım. 
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Sadece hükümetin, adına «serbest piyasa ekonomisi» 
dediği; ama bilinen ve uygulanan şekli ile serbest pi
yasa ekonomisi şartlarından farklı modeline kısaca 
temas etmek istiyorum: 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, serbest piya
sa ekonomisinin en önemli şartı, fiyatların arz - talep 
şartları içinde ve serbestçe piyasada teşekkül etmesi
dir. Oysa, KİT'ler ve hatta özel sektör kuruluşlarınca 
üretilen ve ekonomide temel girdi niteliği taşıyan çoğu 
ürünün fiyatı, hükümet tarafından tespit edilmekte
dir. Hal böyle olunca, bu temel girdilere bağımlı olan 
bütün malların fiyatlarına da müdahale var demek
tir. Bugün, hiçbir iktisatçı, domates ve benzeri birkaç 
istisna dışında, ülkemizde,- fiyatı piyasada serbestçe 
teşekkül eden bir tek temel mal örneği gösteremez. 

Serbest piyasa sisteminin ikinci önemli şartı da, 
tekellerin olmamasıdır.- Nitekim hükümet, kamu ve 
özel sektörde tekelleri kaldıracağını vaat ederek işba
şına gelmiştir. Yapılan ise, bunun tersidir. Tekelleş
me, özel sektörde teşvik edilmekte; milyonlarca çift
çimizden esirgenen sübvansiyonlar, tekelleşen ve ha
yalî ihracat yapan birkaç holdinge cömertçe dağıtıl
maktadır. Kamu kesiminde ise, mevcut tekeller devam
lı zam politikasıyla güçlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Faiz hadleri, serbest bırakılmak şöyle dursun, Ha
zine bonoları lehine düzenlenerek, tasarruf ve yatı
rımları artırıcı, enflasyonu frenleyici yönde değil, tam 
tersine, yülksek enflasyonun sebeplerinden biri olan 
bütçe açıklarının kapatılma aracı olarak kullanılmak
tadır. Sonuç, serbest piyasa anlayışına zıt bir uygula
mayla kaynak israfına yol açmaktadır. 

Aynı şey, döviz kurları için de söylenebilir. En kı
sa sürede konvertibiliteye geçeceğini iddia ederi hükü
met, bugün onun adını anmamakta; buna karşılık, dö
viz kurlarını her gün tespit ederek, çeşitli teşviklerle 
çok pahalıya mal ettiği doları, lüks mal ithalatçıları
na çok ucuza satmaktadır. Bunun adı, «güçlendirece
ğiz» denilen orta direğin kesesinden lüks ithal malı 
alan ve satan bir avuç insanın sübvanse edilmesidir. 

Değerli milletvekilleri, söylendiğinin ve sanılanın 
tersine, piyasada serbest rekabet şartlarını oluşturmak 
için çaba harcayan değil, işine gelen yerlerde ve gel
diği zaman müdahalenin dozunu her gün biraz daha 
artıran, ekonomik faaliyeti en ince ayrıntısına kadar 
kontrol etmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayjz. 
Piyasada serbest olan rekabet değil, çıkarcılıktır. Hü
kümet desteğiyle kuvvetlinin zayıfı ezme hürriyeti ve 
imkânları sağlanmıştır. Esasen, ithalatın liberasyonun

dan kasıt, ülkemiz için, geri kalmış olan ülkeler için 
hammadde, malzeme, yatırım ve ara malı, petrol ve 
zarurî gıda maddeleriyle, ilaç gibi önemli malların 
ithaline engel olmamak demek olmalıdır. Peynir, muz, 
çiçek, ayakkabı ve oyuncak gibi malların ithali için, 
bunları çok rahat ithal edebileceğimiz bir döviz faz
lasına, dış ödemeler fazlasına sahip oluncaya kadar 
beklenilmesi "gerektiği kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, her vesileyle itibar artması 
olarak nitelendirilen borçlanmak yoluyla bu mallan 
ithal edip, satın alma gücü olmayan milyonlarca in
sanımızın gözü önüne sergilemeye akıllı politika değil, 
Anadoludaki avam tabirle «Hem kel, hem fodul ol
mak» derler. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik istikrarın sağlan
ması için üzerinde önemle durulması gereken konular, 
bize göre ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla 
topyekûn kalkınma hamlesinin yeniden harekete ge
çirilmesi, istikrar içinde büyüme, ekonominin kendi 
gücüyle, kendi kendisini götürebilecek kudrete kavuş
ması, tarımın geliştirilmesi, sanayileşmenin ilerlemesi; 
altyapının, memleketin bugün ve yarınki ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir şekilde geliştirilmesi olarak sıralana
bilir. Ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla top
yekûn kalkınma, her şeyden önce bir şevk ve heyecan 
işidir. Memleket sevdasıyla ilmin, aklın ve alın teri
nin katkısını, ülkenin imkânlarını en iyi şekilde kul
lanmak ve zamanı en iyi şekilde değerlendirmek me
selesidir. Bu büyük iddiayı önce akıllara ve gönüllere 
sığdırmak, sonra inançla çalışmak topyekûn kalkın
manın ön şartıdır. Bu büyük hamle, demokrasiden, 
millete inanmaktan ve onunla beraber olmaktan güç 
alacaktır. Sağlıklı, sürekli ve dengeli büyüme, topye
kûn kalkınmanın kalbidir. Kendiliğinden olmaz; uzun. 
inançlı ve inatçı bir gayret ister. 

Değerli milletvekilleri, istikrar içinde büyüme ön
celikle siyasî istikrara bağlıdır. Büyüme ortamını el
verişli veya elverişsiz yapan siyasî şartlardır. Müsait 
olmayan siyasî şartlar içinde sağlıklı, sürekli, dengeli 
bir büyüme ve onun neticelerinden bahsedilmesi im
kânsızdır. İstikrar içinde büyüme, ülke kaynaklarının 
seferber edilmesini gerektirir. Türkiye gibi, kaynakladı 
sınırlı ve kısıtlı olan ve ihtiyaçların bu kaynaklarla 
karşılanması imkânı bulunmayan bir ülkede, büyüme 
ve refah ancak söz konusu kaynakların mutlaka akıl
lıca ve yerinde kullanılmasıyla sağlanabilir. Bu ise, 
plan, program, bütçe ve gözetilebilecek dengeler de
mektir. 
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Sayın milletvekilleri, dünyadaki 161 devlet arasın
da, arazi büyüklüğü bakımından 36 ncı, nüfus büyük
lüğü bakımından 16 ncı sırada bulunan Türkiye, fert 
başına düşen gayri safi millî hâsıla bakımından bin 
dolar ile sıralamada 71 inci sırada bulunmaktadır. Sa
nayileşmiş toplumlarda 11 doları aşan fert başına gay
ri safi millî hâsıla, Akdeniz ülkeleri arasında bulunan 
İspanya'da 5 bin doları, Yunanistan'da 4 bin doları, 
Portekiz'de ise, 2 503 doları bulmaktadır. Bu rakam
lar, Türkiye'nin, siyasî ve coğrafî yakınlık içinde ol
duğu Batı Avrupa'ya ve Akdeniz ülkelerine nispetle, 
ne kadar gerilerde olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin 
hedefi, ekonomik manada Avrupa'nın dışında kalma
mak ve imkân nispetinde onun ölçülerine yaklaşmak
tır. İstikrar içinde büyüme işte bu hedefe ulaşmanın 
yoludur. 

Değerli, milletvekilleri, bugün Türkiye'nin sahip 
olduğu büyüklükler küçümsenmeyecek miktarlar ol
makla beraber, Türkiye'nin güçlü ve kuvvetli olması 
için büyük rakamlara ulaşması zarureti gözden ka
çırılmamalıdır. Türkiye'nin üretime ihtiyacı vardır; 
bolluk ve iş, üretimden çıkacaktır. Ekonominin ken
di gücüyle kendisini götürecek hale gelmesi Türkiye' 
nin hayatî bir meselesidir. Zira Türkiye, kazandığı 
döviz ve sarf ettiği döviz arasında önemli bir fark 
olan bir memlekettir. Bugün ödünç alman paralarla 
sağlanan ithalat cennetinin ömrünün uzunolması şüp
helidir. Bunun bir gün tıkanması ve büyük sıkıntılar 
yaratması endişesini ciddî olarak taşımaktayız. Tür
kiye, ihracatı ile yurt dışına kaynak transfer eder du
rumdadır. Zira, gittikçe daha pahalı alıp, gittikçe da-
hu ucuz satmaktadır. Borçlarını ise ülke içinde ya
rattığı kaynaklardan değil, çoğu kısa vadeli yeni al
dığı borçlarla ödemektedir. Borç bulunamazsa ne 
olacaktır? 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de çalışan nüfu-
sun yüzde 55'i gelirini topraktan sağlamaktadır. Tür
kiye'nin önemli bir üretim gücünü teşkil eden bu hu
sus, öte yandan ülkedeki fukaralığın da sebebidir. 
Tarımdaki kazancın sanayie nispetle düşük olduğu 
göz önüne alınacak olursa, tarıma özel önem veril
mesinin zorunluluğu ortaya çıkar. Tarımın ihmal 
edilmesi, hem üretimin düşmesi ve hem de büyük 
kitlenin refah seviyesinin alçalması demektir. Bize 
göre Türk tarımı daha uzunca bir müddet Devlet 
desteğine muhtaçtır. Özellikle gübre, akaryakıt, to
hum, makine, ilaç vesaire gibi girdilerde miktar ve 
fiyat istikrarı ve Devlet desteği, tarım kredisinin ye
terli ve düşük faizli olması, üreticiye alın teri kar

şılığının eksiksiz verilmesi, muhafaza ve pazarlama 
zincirinin tanzimiyle üreticinin gelire, medenî hiz
metlere, sosyal imkânlara kavuşması, pazarın müşte
risi haline gelmesi tarım sektöründe ilk akla gelen 
büyük tedbirlerdir. 

Türkiye'de sanayi genişlemeye ve kurulmaya de
vam etmelidir. Türkiye sanayileşmekten vazgeçemez 
veya o anlama gelecek bir duruma gelemez. Türki
ye'yi henüz bir sanayi ülkesi saymak mümkün değil-

, dir. İhracatın yüzde 80'inin sanayi ürünü olarak sa
yılması bunu göstermez. Zira, kişi başına gayri safi 
millî hâsılası bin dolar olan bir ülkeye sanayi ülkesi 
demek mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin önümüzdeki 
yıllardaki meselesi hem sanayi kurmaya devam et
mek, hem de mevcut sanayii ezdirmeden ona reka
bet gücü kazandırmaktır. Temel mal ve hizmetlerin 
Devlet tarafından fevkalade fahiş bir şekilde tespit 
edildiği Türkiye'de sanayinin nasıl' rekabet gücü ka
zanabileceği önemli bir soru olarak ortada durmak
tadır. Türkiye'de bu sorunların giderilebilmesi bir 
yana, bunların daha karmaşık bir hal aldığını, sa
nayimizin çıkmazlara girdiğini görmekteyiz. Ülke
mizdeki çok dar imkân ve sermaye ile yaşamaya ça
lışan genç sanayimiz büyük bir deneyim ve serma
ye birikimine sahip dış sanayinin acımasız rekabeti
ne açılmış ve adeta kaderi ile başbaşa bırakılmıştır. 
Son bir yıl içinde 400 fabrikanın kapanmasını ve özel
likle son günlerde peşpeşe gelen haciz ve iflas olay
larını ciddî bir endişeyle izlemekteyiz. Devlet, batar 
hale gelmeye yüz tutmuş sanayi şirketlerini kurtar
mak yerine, onların dış rekabet karşısında ezilmesini 
önleyecek düzenlemeler yapsa, herhalde daha doğru 
ve akılcı hareket etmiş olurdu. 

Değerli milletvekilleri, takip edilen bu ekonomik 
model, gelir dağılımının, kapanması çok zor şekilde 
dengesiz açılmasına ve korkunç bir tarzda bozulma
sına sebep olmuştur. İşsizler ordusuna her yıl yarım 
milyon daha eklenmektedir. İş isteyen gençlerimize 
yeni yatırımlar yapılarak, yeni iş alanları yaratılarak 
iş bulunması yerine, «Kendi işini kendin kür» gibi, 
iki aylık çıraklık eğitimi gibi, hiç de ciddî olmayan 
ve sonuç vermeyen yollar gösterilmektedir. Evlere 
şenlik TRT'miz de bütün bunları büyük bir icat ve
ya keşifmiş gibi anlatmakta, işsiz gençlerimizin ümit
siz hale getirilmesinin vasıtası olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkelerin kalkınmasında ve
ya kalkınmış sayılmasında önemli olan unsur, insan
dır. Bir ülkenin insanı refah içindeyse, o devletin re-
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fah devleti olduğundan bahsedilebilir. İnsanı fakir, 
devleti zengin olan devlet, çağdaş devlet değildir. 
Bir ülkede işsiz sayısı her gün artıyor; işçi, memur, 
köylü ve esnafın reel geliri sürekli düşüyorsa, o ül
kenin iyi idare edildiğinden söz etmek mümkün ola
maz. Bir ülkeyi idare edenler, böyle bir tabloyu gö
re göre, «Biz ihracatı dört kat artırdık» diye, sadece 
bununla övünebiliyorsa, o ülkede yaşayan insanlar, 
«Bu paralar kimlere ve nerelere gidiyor?» diye dü
şünmeye başlarlar. 

Bütçe ve diğer vesilelerle sürekli şekilde ve eko
nomik başarının göstergesi olarak, «yurt dışına kaç 
bavulla gidilip gelindiği» sözleri burada öne sürüldü; 
ekonomik başarı bavul sayısıyla orantılı hale getiril
di. Yurt dışına gidebilmeye ülkemizde kaç kişinin 
gücü yeter, onu bilemiyorum; ama Sayın Başbakanın 
dış gezilerinin ardından zaman zaman neşredilen ve 
macera romanları gibi heyecanla okunan gezi not
larından öyle anlaşılmaktadır ki, yurt dışından dö
nenler, böyle bir - iki bavulla değil, pek çok bavulla 
dönmektedirler. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Uçakla geliyor. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) -— Değerli mil
letvekilleri, esasen bizim sözlerimizin hedefi, hiç şüp
hesiz, Sayın Başbakanın gezilerine katılabilme onu
runa eren işadamlarımız veya hafta sonlarını yahut 
yıllık tatillerini Avrupa'nın çeşitli dinlenme ve eğlen
ce merkezlerinde geçiren mutlu vatandaşlarımız de
ğildir. Biz bu insanlarımızın refah seviyelerinin, ta
kip edilen bu ekonomik modelin sonucu, alabildiğine 
yükseldiğine inanıyoruz. Onların refah seviyelerinin 
düşük olduğu yolunda bir eleştirimiz de söz konusu 
değil. Bizim bahsettiğimiz; ama belli ki bir türlü an
latamadığımız, bırakınız Avrupa'yı, Amerika'yı, Ja
ponya'yı, hatta yaşadığı il merkezini ömründe gör
memiş veya artan vasıta parası sebebiyle ayda bir 
gün bile kasaba merkezine inme gücü bulamayan 
insanlarımızın durumudur. Ben Zonguldak'ın Hisar 
Köyünden Mevlüt Yörük'ün, haftanın cuma günü va
sıta parası bulamadığı için nahiye merkezine ineme-
diğini söylüyorum; siz bana Nic'te yazlık tatil yapan 
insanların bavullarından bahsediyorsunuz... 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Verseydin 
beş - on kuruş, inseydi... 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Siz başka dili, 

biz başka dili konuşuyoruz. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Değerli milletvekilleri, siz, millî gelirin yüzde 80' 
ini paylaşan insanlara bakarak övünüyorsunuz. Biz, 
satınalma gücü 1977 seviyesine indirilmiş işçimizden, 
raflarındaki malları tükenmiş esnafımızdan, traktörü
nü satan köylümüzden ve vergi iadesi makbuzu ara
yıcısı haline getirilen memurumuzdan bahsediyoruz. 
Siz, «Eskiden yurt dışına üç senede bir gidilirdi; şim
di isteyen istediği kadar gidebilir» diye, Türkiye'nin 
derdinin, turistik gezi yapabilen ve sayısı 100 bini geç
meyen insanlardan ibaret olduğunu sanıyorsunuz; biz 
ise, fakirleşen çalışanlarımızın ve işsiz gençlerimizin 
gelecekten ümitlerini kesmekte olduğunu anlatmaya 
çalışıyoruz. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Onun için mi 
fakir babası oldunuz? 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bu denli sos
yal dengesizliğin, ileride giderilmesi çok zor gaileler 
yaratabileceği konusundaki endişelerimizi söylüyoruz. 
Refahtan ümidini kesen insanların, başka arayışlar 
içine itilebileceğinin tehlikesine işaret etmeye çalışı
yoruz. 

Değerli milletvekilleri, ekonomi ile ilgili bu kısa 
tahlilden sonra, Sayın Başbakanın da bütçe görüşme
leri sebebiyle yapılan eleştirilere verdiği cevapta üze
rinde durduğu ve kamuoyunda «Geçici 4 üncü mad
de» olarak anılan, Anayasanın geçici 4 üncü maddesi 
üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, yüksek malumlarınız oldu
ğu üzere, anılan madde, bazı siyasetçilere birtakım 
kısıtlamalar getirmektedir. Maddeyi uzun boylu tar
tışmak ve yanlışı üzerinde durmak istemiyorum. İfa
de etmek istediğim şudur : Demokratik toplumlarda 
bu tür yasakları savunmak mümkün değildir. Esa
sen, Anayasanın geçici 4 üncü maddesini Anayasa 
metnine itfial eden kuvvet de, bugün bu maddenin 
kaldırılmasından yana, fevkalade anlamlı, takdire *şa-
yan ve demokrat bir tutum sergilemektedir. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Maddeyi koyanların gerekçesi ortadan kalktığına 
göre, maddenin muhafazasından yana olmak, Ana
yasaya bağlılık veya kısıtlamaların ülkeye yarar sağ
layacağı fikrinden değil, siyasî gelecekten endişe duy
maktan kaynaklanır. Anayasanın geçici 4 üncü mad
desinin kaldırılması, Sayın Demirel veya Sayın Ece-
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vit'e koltuk ikram edilmesi veya bir ihsanda bulu
nulması da değildir. Böyle bir yaklaşım, siyasetçilere 
yakışmaz, önemli olan, anılan maddenin ülkemize ve 
demokrasimize ne kazandıracağı ve ne kaybettirece
ğidir. Ve yine önemli olan, o yasaklıların seçilme hak
larının geri verilmesinden çok, onları seçme isteği 
gösterecek insanların, bu haklarının ellerinden alın
mış olmasıdır ve bütün bunların ötesinde, Anayasanın 
geçici 4 üncü maddesinin kaldırılmasıyla, ülkemizde 
uzun zamandır özlemi çekilen geniş bir konsensüsün 
gerçekleşmesi yolunda önemli bir adımın atılacak ol
masıdır. 

Değerli milletvekilleri, zaten ülkemizde 150 yılı 
bulan demokratikleşme çabalarımızda, milletin çeşitli 
kesimleri arasındaki uzlaşmazlık, zaman zaman siya
setçilerin arasında da kendini göstermiş ve fikir ay
rılıkları, kısır parti çekişmesi, karşılıklı eleştriler, uz
laşmaz tutum olarak nitelendirilmiş; siyasî tansiyon, 
siyaset dışı mihraklar tarafından sürekli körüklenme-
ye çalışılmıştır. 

TürîtiyeMe politik sistem, genelde toplumsal, kül
türel ve ekonomik alt sistemlerle, daha işin başlan
gıcından itibaren uzlaşma halinde değil, maalesef he
men daima tepeden inme, elitten halka doğru oluş
turulmaya ve geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Türk Milleti, millî mücadelede veya 1946 sonra
sında millet olarak, kendi rızasıyla kendi'hayrına ve 
kendi haysiyetine uygun kararlar almasını ve bun
ları uygulamasını bilmiştir. Ne var ki, elitizmdn ge
nel olarak kendi tekelinde tutmak istediği politik sis
tem, onu tam demokrasiye ulaşmaktan, içinden çı
kardığı birtakım marjinal güçlerin müdahalesi ile alı
koymuştur. Bu ise, toplumda öylesine siyasî ihtilaf
lar yaratmıştır ki, bu ihtilaflar yüzünden, asgarî müş
terekleri görmek, onlar etrafında birleşmek bile müm
kün olamamıştır. Böyle bir süreçte, politik sistemin 
içlinden çıkan iktidarlar, ne kadar meşru olurlarsa ol
sunlar, halk tarafından ne kadar desteklenirlerse des
teklensinler, hâkimiyetin .kayıtsız şartsız millete ait 
olduğu ilkesine samimiyetle rıza göstermeyen, mille
ti reşit saymayan, dolayısıyla demokrasiye inanama
mış, güvenemem'iş birtakım güçlerin tasallutundan 
kurtulamamış ve her tasallut sonrasında demokrasi
nin dinamiğinden kaynaklanan normal ihtilafların ya
nı sıra, demokrasiye ters düşen, onun gelişmesine en
gel olan, zararlı olan yeni ihtilaflar, yeni aykırılıklar, 
yeni çelişkiler 'birbirini kovalamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; siya
setçiyi ve siyaseti ve sistemin kaybolan parlamentosu

nu korumak ve ona vaki her tecavüzü, her tasallutu 
defetmek, herkesten ve en başta, bu işin mensubu 
olanların işidir. Bize göre, içinde yaşadığımız 1986 
senesinin bu son günlerinde, Türkiye'de bunu düzelt
menin, bunu gerçekleştirmenin ve yukarıda dediğim 
gibi, geniş konsensüsü tam manasıyla sağlamanın fır
satı, yolu, Anayasa ile getirilen yasakların kaldırılma
sı olduğu düşüncesindeyiz. Sayın Başbakanın, bütçe
nin tümü üzerindeki eleştirilere cevabında ortaya koy
duğu ve fikir bazında bile olsa, müspet bir izlenim 
veren yaklaşımını çok olumlu bir adım olarak karşılı
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; barış
sever ve taahhütlerine daima sadik kalmış olan Tür
kiye'nin dış politikası, karşılıklı hak ve meşru men
faatlere saygılı, düayada'ki genel yumuşama ortamı
nın geliştirilmesine katkıda bulunmak için açık, gü
ven verici ve dikkatlidir. Dış politikamızın hareket 
noktası, millî menfaatlerimizlin korunmasıdır. Gurur
la ifade etmek istiyorum ki, heyecanla ifade etmek 
istiyorum ki, bütçenin tümü üzerinde yapılan konuş-
ımalarda, bütün parti sözcülerinin ittifak ettiği, bir ve 
beraber olduğu dış politikamız, şimdiye kadar cum
huriyet hükümetlerinin takip ettiği (yolda inançla, 
azimle ve kararlılıkla yürümüş ve bugüne kadar ge
tirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, dış politikadaki ana hedef
lerimiz, ülkenin güvenliğinin sağlanması 'için tedbir 
almak, yabancı ülkelerle münasebetlerimizi geliştir
mek, Türkiye'yi bir dostluk hâlesiyle çevirmek, kal
kınma gayretlerimize diplomasinin sağladığı ekono
mik, ticarî ve teknik işbirliği imkânlarını ilave ede
bilmek olarak özetlenebilir. En önemli mesele, hiç 
'şüphesiz ülkenin güvenliğidir. Türkiye dış güvenliğini 
en geniş teminata bağlama hedefini, jeopolitik duru
munun icap ettirdiği ittifaklara katılarak gerçekleş-
tirmiektedir. Temelinde, Türkiye'nin Batı alemiyle 
paylaştığı ferdî hürriyetlere ve demokratik devlet dü
zenine dayanan hayat - felsefesini yaşatmak fikrinin 
hâkim olduğu NATO, güvenlik politikamızdaki ye
rini hâlâ muhafaza etmektedir. Karşılıklı vecibelerin 
günün şartları ve son gelişmeler ışığında, müşterek 
güvenliği zedelemeden gözden geçirilmesi de gayet 
tabiîdir. 

Sayın 'milletlvekilleri, dış politikada büyük devlet
ler birer gerçektir, onları yok saymak da mümkün 
değildir. Önemli bir dış politika ilkesi, büyük devlet
lerin ülkemiz etrafında veya ülkemizle ilgili çatışır 
hale gelmemelerine azamî dikkat ve itina göstermek-
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tir. Batı Avrupa'nın en önemli siyasî ve iktisadî da
yanışma 'hareketlini tenkil öden Ortak Pazar içinde 
Türkiye'nin olması, üretim, eğittim, hizmet ve refah 
seviyemizi, altyapı ve imarımızı Avrupa seviyesine 
çıkarabilmek için zarurî bir zorlamadır; ülkenin men
faatinedir. Türkiye ne yazık ki, bu konuda demokra
sinin kesintilere uğraması sebebiyle çok zaman kay
betmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, Avrupa'dan kop-
mamalı, Batı ile büyük müşteıreği teşkil eden demok
rasiyi kaybetmemelidir. Türkiye, Amerika ile olan 
münasebetlerine de büyük bir özen göstermelidir. 
Amerika 'Birleşik Devletlerinin, dünyada takip edip 
uyguladığı metotlar göz ardı edilmeden, karşılıklı 
menfaat ilişkileri makurve iki tarafı tatmin edici bir 
esas ve düzene bağlanmalıdır. Süper güçlerle olan 
münasebetlerimizdekii ufak bir yanlışın bizi büyük 
meselelerle karşı karşıya bırakabileceği gözden ırak 
'tutulmamalıdır. 

Yukarida da ifade ettiğimiz gibi Türkiye, AET 
içinde yer almalıdır. Sayın Başbakanın, ülkemizin 
AET'ye tam üye olmak için 1987 yılında başvurula
cağını ifade etmesini, olumlu 'bir yaklaşım olarak 
karşılıyoruz. Ancak, sadece müracaatın AET'ye tam 
üye olm'a anlamı taşımadığı da unutulmamalı üye ül
kelerin taahhütleri altında bulunan işçilerimizin ser
best dolaşım hakkını bile kullandırmadıkları hususu 
dikkatle değerlendirilmelidir. İşçilerimizin serbest do
laşım hakkının kullandırılmaması, üzerinde önemle 
durulması gereken bir husustur. Bunun sağlanması
nın, bir bakanın tüm AET üyesi ülkelerini gezmesiy-
le mümkün olabileceğine inanmak saflıktır. Bu gezi 
olsa olsa, bu yemi sayın bakanın, dış geziler bakımın
dan aralarında büyük farklar bulunan diğer bakan
larla arasındaki açığı kapatmaktan başka bir işe ya
ramaz. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İşçilerimizin serbest dolaşım hakkının sağlanma
sı dış itibarımızın gereğidir. Dış itibar, ülkemizin, 
İngiliz, Fransız veya Alman banka ve bankerlerinden 
kısa vadeli yüksek faizle borç para almakla değil, 
işçilerimizin, anlaşmalarla sağlanmış olduğu şekilde 
bu ülkelere serbestçe gidebilmeler iyi e sağlanabilir. Bu 
iş, hiç şüphesiz hükümetin ve hariciyenin üzerine dü
şen önemli bir görevdir. Ayrıca, AET nezdindeki par
lamento grubumuz da bu konuda önemli görevler 
ifa edebilir. Ancak, bizi AET nezdinde temsil eden 
heyetin başkanı, oradaki konuşmalarında da, bütçe
nin tümü üzerinde yaptığı 'konuşmadaki üslubu kul
lanıyorsa, bırakınız bize birtakım yararlar sağla

masını, o kapıları Türkiye'riin yüzüne tümden kapa
tırlar diye ciddî şekilde endişe ederim. (DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Suudi Arabistan'ın, "Ha
tay'ı Türk toprakları kabul eıtmeyerek, bu ilimiz do
ğumlularına vize vermemesi; Bulgaristan'ın asimi
lasyona devam etmedi; Yunanistan'ın uluslararası 
sözleşmelere aykırı olarak Ege adalarını silahlandır
maya pervasızca, fütursuzca devam etmesıi; komşu 
ülkelerin radyo ve televizyon istasyonlarından millî 
gururumuzu incitici yayınlara engel olunamaması; 
herhalde dış politikada itibar yüksekliği göstergesi 
olmamak gerekir. 

Sayın Başbakan, devletin bir memuru olarak git
tiği ülkelere, şlimdi devletin bir Başbakanı olarak git
tiğinde gördüğü karşılama ve muamele farkını, artan 
dış itibar olarak değerlendirmek'tedir. (DYP sırala
rından alkışlar) Sayın Başbakan, bu yanlış yaklaşım
dan da kendisini sıyırmalıdır. 

©eğerli milletvekilleri, 1987 Yılı Başbakanlık Büt
çesinin Başbakanlık mensuplarına ve yüce Türk Mil
letine hayırlı olmasını diliyorum, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına, yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
ODYP sıralarından alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Koksal Top
tan. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Lutfullah 
Kayalar; buyurun. 

Grupları adına Sayın Kayalar ve Slayın Muzaf
fer Arıcı söz almışlardır. Konuşma süresini yarı ya
rıya kullanacaklardır herhalde. Onun için, süreniz 
30 dakikadır Sayın Kayalar. 

ANAP GRUBU ADINA LUTFULLAH KAYA
LAR (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 1987 Malî Yılı Başbakanlık Bütçestinin müzakere
si sebebiyle, Anavatan Partisi Grubu adına görüş ve 
düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinize saygılar su
narım. 

Bilindiği üzere bütçe kanunları, hükümetlerin ic
raatlarını yönlendiren, ülkenin ekonomik gelişmesini 
belirleyen; mevcut ve beklenilen tüm kaynakların bir 
yıl içinde nasıl harekete geçirileceğini ve bu potan
siyelin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmada na
sıl kanalize edileceğini gösteren özel nitelikli hukukî 
belgelerdir. 

IBu sebepledir ki, hem ekonomik, hem de politik 
nitelik taşıyan bütçe kanunları, hükümetlerin uygula
dıkları ekonomik ve sosyal politikaların bir progra
mı, genel anlamda ise bir müzakere niteliğindedir. 
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Sayın milletvekilleri, 3056 sayılı Kanunla yeniden 
düzenlenmiş olan Başbakanlığın kuruluş amacı; ba
kanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, hükümetin 
Ekonomik ve sosyal alanda genel siyasetinin yürütül
mesini gözetmek, devlet teşkilatının düzenli bir şekil
de işlemesini temin etmek, Anayasa ve kanunlarla 
Başbakana verilen görevleri yerine geüirmefktir. Di
ğer bir ifadeyle, tüm devlet faaliyetleriyle ilgili koor
dinasyonu sağlamaiktır. 

Meseleye bu açıdan bakma'k, Başbakanlık Bütçe-
siinin müzakeresi sırasında tüm idarî, sosyal ve eko
nomik alanlarda yapılan icraatlara kısaca değinmek 
gereğini ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, 45 inci 
Tüı'kiye Cumhuriyeti hükümeti olan Özal Hüküme
tinin, geçmiş üç yıl içinde gerçekleştirmiş olduğu ic
raatın temelini, sebep ve sonuçlarını çok iyi değer
lendirmek ve anlamak gerektiğini vurgulamak istiyo
rum. 

(Değerli milletvekilleri, bizlerin gönlünde yatan 
Tüıikiye, bütün siyasî, ekonomik ve sosyal müessese
leriyle Batı dünyasının en ileri ülkeleri seviyesine 
ulaştıracağımız bir Türkiye'dir. Bu amaca giden yol 
'ise, hürriyet içerisinde, demokrasi içinde kalkınmış 
ülkelerin seçtiği yegâne iktisadî yol olan rekabete da
yalı serbest piyasa ekonomisi düzenidir. 

Parti tüzük ve programında belirtildiği gibi, ik
tisadî politikasının temeli, yurdumuzun istikrar için
de kalkınması olan Anavatan Partisi, hükümet ile bir
likte geçrriiş yıllardan, kalan çok ciddî problemleri de 
devralmıştır. Nereden bakılırsa bakılsın, meselelerin 
iktisadî tarafı ağır basmaktadır. Enflasyonun düşü
rülmesi, işçi, memur, çiftçi, esnaf ve emeklinin mey
dana getirdiği orikdireğin güçlendirilmesi, dış öde
meler dengesinin sağlanması, issizliğin azaltılması, 
'konut meselesinıin çözümü, sosyal güvenliğin gelişti
rilmesi, millî birlik ve beraberliğimizin korunarak 
sağlam temellere dayandırılması, millî kültürümüze 
sahip çıkmak ve iktisaden güçlü olmakla mümkün 
olacaktır. 

Burada bir hususun daha altını çizerek vurgula-
«ıak istiyorum; İktisadî ve sosyal gelişmenin hede
fi, insanların daha mutlu hale gelmelerine, insanların 
yücelmesine yöneliktir. Kalkınma insan içindir; ada
let ve hürriyet insan içindir; demokratik rejim, insan 
hak ve hürriyetlerinin en iyi şekilde korunması için
dir. Temelinde insana seygi ve saygının, insana hiz
metin esas alınmadığı hiç bir hareketin de anlamı 
yoktur. 

Yukarıda belirttiğimiz meselelerin yalnız partimi
zin değil, gelmiş geçmiş bütün Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetlerinin ve muhalefetlerinin ele alması gerek
li devletin temel meseleleri olduğu kanaatini taşımak
tayız. 

Meselelerimizin çözümünün genel olarak ekono
mik problemlerimizin halline bağlı olduğunu daha 
önce ifade etmiştim. Bu amaçla, izlemeyi vaat ettiği
miz ve 3 yıldır tavizsiz uyguladığımız iktisadî poli
tikamızın esaslarını sizlere hatırlatmak istiyorum. 

İktisadî gelişme politikamızın esasları şunlardır : 
Kalkınmanın (hızlandırılması, sosyal dengenin iyileş
tirilmesi, fertlerin kabiliyet ve çalışmalarına göre ge
lişime arzularının teşvik edilmesi, gruplar arasındaki 
gelir dağılımı farklılıklarının azaltılması, bölgelerara-
sı gelişmişlik farklarının asgariye indirilmesi, fakirli
ğin yerine refahın yaygınlaştırılması... Bu amaçların 
yeşereceği ortam ise ekonominin kendi tabiî kanun
ları içerisinde geliştiği bir serbest piyasa olacaktır. O 
halde, ülke menfaatleri doğrultusunda müdahale ve 
tahditler asgariye indirilmeli ve rekabet şartları hâ
kim kılınmalıdır. 

Tekellerin güçlenmesine izin verilmeden mevcut 
tekellerin tahalkkümü de ortadan kaldırılarak büyük 
halk kitlelerine yeterli, kaliteli ucuz mal ve hizmet su
nulması ancak böyle bir ortamda mümkün olacak
ta'. ... , 

Bu genel hedeflere ulaşılması için ülkelerimiz ise 
şunlardır : Tasarrufların teşviki, tasarrufların ve kay
nakların verimli ve süratli bir şekilde kullanımı ile 
yatırım ve "üretim artışının sağlanması, istihdam im
kânlarının artması, dış ödemeler dengesinin istikrarlı 
ve sürekli çözüme kavuşturulması, ihracatın artırıla-
ra<k millî gelir içindeki payının yükseltilmesi, enflas
yonun düşük seviyelere indirilmesi, fiyat istikrarının 
sağlanması, iktisadî, malî, para ve kredi politikaların
da karar bütünlüğünün sağlanması... 

.Bütün bunlar gerçekleştirilirken devletin rolünü 
sadece istikrarın teminine yönelik olarak düşünmü
şüzdür. Devletin tanzim edici ve yönlendirici fonksi
yonu genel seviyede olmalı, ancak altyapı mahiyetin
deki işlere yönelmelidir. Şu hususu açıklıkla vurgu
lamak istiyorum : İktisadî faaliyetlerde devlet, va
tandaşın rakibi değil, aksine, ona hizmet eden, ge
lişmesini kolaylaştıran b'ir yardımcıdır. 

Şimdiye kadar açıkladığım hususlar Anavatan 
Partisinin ekonomik ve sosyal görüşlerinin kısa bir 
özeliydi. Aklınıza şu soru gelebilir; «Her şey iyi, gü
zel ve doğru. Peki, icraata gelince, bu güzel düşün-
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çeler isti'kametinde neler yapıldı, düşündüklerimizli 
gerçekleştirebildik mi?» Bu sorunun basit ve tek ke
limelik bir cevalbı var, o da, «Evet». 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Bravo! 
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Hükü

met, 3 yıllık icraatı içinde, ilk 2 yida düşündüğümüz 
sistemin temelini oluşturmuş bulunuyor. Artık bu te
mel üzerfinSde hepimizi her geçen gün daha iyi hayat 
seviyesine ulaştıracak icraatın sürdürüldüğünü mem
nuniyet ve mutlulukla gözlüyoruz. 

Bütün faaliyetlere ve gerçekleştirilenlere değinmek 
için zaman yetersiz kalacaktır. Bu nedenle, birkaç 
çarpıcı örneğe temas etmek istiyorum. 

Vatandaşlarımızın çoğu içJin huzur ve mutluluğun 
ilk şartı, bir yuvaya sahip olmaktır. Refahın yaygın
laştırılması, sosyal adalet ve sosyal güvenliğin temi
ninde de konut sahipliğini yaygınlaştırmanın önemi 
büyüktür, özal Hükümeti, konut yapımı için her tür
lü imkân ve kaynağın seferber edilmesini zorunlu gö
rerek, şimdiye kadar el atılmamış bütçe dışı kaynak
lar bulmuştur. Devlet bütçesinde yeterli kaynak bu
lunamaması nedeniyle, bu konuda 1984 yılına geli-
ninceye kadar yeterince finansman sağlanamamıştı. 
Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bulunan Toplu 
(Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca, yak
laşık üç yıl içinde toplu konut alanında 380 000 do
layında konuta kredi bağlantısı yapılmıştır. 

(Fonun . kurulduğu tarihten bugüne kadar yapılan 
harcamaların 330 milyar lirası kooperatiflere, 105 
milyar lirası şahıslara ferdî kredi olarak verilmiş, 20 
-milyar lirası da toplu konut alanlarının kamulaştırıl
ması ve altyapiisının geliştirilmesi için, Geliştirme ve 
Destekleme Fonu aracılığıyla belediyelere transfer 
edilmiştir. 

Son üç yıllık icraat neticesinde bu konuda cum
huriyet tarihinde görülmemiş bir uygulamanın ger
çekleştirilmesi grübumuzea fevkalade memnuniyetle 
karşılanmaküadı r. 

Bu fon sayesinde yuva sahibi olan tüm ortadi-
rek vatandaşlarımız adına huzurunuzda, hükümeti
mize teşekkürü, yerine 'getirtilmesi gereken bir borç 
olarak görüyoruz. 

1986 yılında çıkardığımız bV kanunla memur, işçi 
ve bunların emeklilerine konut edinmelerini kolay
laştırıcı yardım mahiyetinde yeni imkânlar getiril
miştir. Böylece, önümüzdeki yıllarda dar gelirli va
tandaşlarımızın konut sahibi olmaları hedeflenmiş
tir. Bu da ayrı bir memnuniyet kaynağıdır. 

Kamu altyapı, yatırımlarının gittikçe artan ihti
yaçlara paralel olarak süratle ve zamanında tamam
lanmasının gerekliliği hepinizin malumudur. Bunun 
için gerekli k'aynalklar, kamuya ait köprü, baraj, sant
ral gibi, gelir ortaklığı ve hisse senedi gibi halkın 
ortaklığı ile temin edilmiştir. Bu kaynağın en az 
yüzde 10'u kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam 
artırıcı yatırımlarda kullanılmaktadır. 

Görüldüğü gibi, uygulanan ekonomik politikalar 
ışığında, kamu, tedricen ekonomik hayatltaki ağırlığı
nı azaltmakta, iktisadî gelişmenin yaygınlaştırılması 
için -gerekli olan altyapının -teminine ağırlık vermek
tedir. 

ıBaşbakanlığa bağlı Olarak faaliyet gösteden 
'KİT'lerin çalışmalarına da bu çerçeve içerisinde te
mas etmek istiyorum. Kamu iktisadî teşebbüslerinin 
ekonomide önemli bir yeri vardır. Teşebbüs gücünün 
yetersiz olduğu dönemlerde çeşitli sektörlerde sana
yileşmenin devlet eliyle ıbaşlalMmaisı zarureti sonucu 
kurulan tesisler giderek 'büyüyerek bugünkü durum
larına gelmişlerdir. 

'Hükümetimizin programında da vaat edildiği gilbi, 
büyüyen ekonomimiz içinde 'KİT'lerin payının gide
rek. azaltılması hedeflenmiş olup, ülkemiztn mevcut 
teşebbüs gücü göz önüne alınarak, öze İlikle imaüat 
sanayii alanında 'KİT'lerin yeni yatırım yapmaları 
kısıtlanmakta; ancak, kalkınmada öncelikli yörelerde 
devlet eliyle altyapı niteliğjindeki yatırımlar yapılmak
ta, (bunların .da rantaol çalışır hale gelmelerini mütea
kip, hisselerinin halika devredilmesi planlanmakta
dır. 

Kamu iktisadî teşebbüslerine ibütçeden destek sağ
lanması uygulamasından da vazgeçildiğini görmek
teyiz. KİT'lerin verimsiz çalışmaları sonucu ortaya 
çıkan zararların bütçeden karşılanmasının, bütçe açık
larınım anahedeflerinden biri olduğu herkes tara
fından bilinen bir gerçektir. O halde, bu hatalı poli
tikaya bir son -verilmesi gerekliydi. Bunun yapılması
nın yanı sıra, gerekli idarî düzenlemelerin sağlan
masıyla KİT'lerin modern işletmecilik yöntemleriyle 
çalıştırılmasının daha çok önemli bir İcraat olduğunu 
ifade etmek isterim. 

Büitün bunların -yapılması sonucunda verimli ve 
kârlı çalışan iŞletrnelervn halka açılması mümkün ola
cak ve devletin ekonomideki müdahaleciliği yerine, 
yönlendiriciliği amacına da ulaşılmış olunacaktır. 

Biildiğimiz kadarıyla hükümet, KİT'lerin halka. 
açılmasıyla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Bu 
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konunun çok önemli (Olduğunun idraki içinde ilk uy
gulamaların 'başarılı olmasının, gelecekteki çalışma
lar ve sermaye piyasasının gelişmesine yönelik çaba
ları ollımlu etkilemesi açısından şart olduğunu bili
yoruz. Bu 'balkımdan aceleci olmamanın, başarı için 
şartların tam oluştuğunu görmeden hatalı hareket 
edilmemesinin ıdoğru olduğu inancını grup olarak 
paylaşmaktayız. 

ihracatın önemini hepimiz kabul ediyoruz. Dış 
ticaretin düzenlenmesi reformu, ile ihracatla ilgili 
ithalat ve hammadde temininden yurt dışına mal çı
kışına, ihracat sonrası işlemlerim tamamlanmasına ka
dar formalitelerin basitleştirilmesini grup olarak des
teklemekteyiz. 

Kambiyo mevzuatı reformunun önemini izah et
meye bile gerek duymuyorum. iBasitleştirilen mevzuat, 
günümüz dünyasının ve Türkiye'sinin ekonomik ve 
sosyopolitik şartlarına uygun isteyebilir ha:îe getiril
miştir. Uygulanan program, gerek makro ekonomik 
alanda, gerekse piyasa ekonomisi uygulamalarında 
bankalara önemli görevler yüklemektedir. Bkonamlik 
ve Ticarî yapıdaki gelişmelere uygun olarak Banka
lar Kanununda da yapılan değişiklikleri, grup olarak 
olumlu bulmaktayız. 

'Sayın (milletvekilleri, Serbest 'Bölgeler 'Kanunu ise 
Türkiye'nin bu alanda ihtiyaç duyduğu kanunî dü
zenlemeyi sağlamıştır. Türkiye'de ihracat için yatırım 
ve ürdtimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji 
girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını 
ucuz ve düzenleyici bir şekilde temin etmek, dış fi
nansman ve ticaret imkânlarından daha fazla ya
rarlanmak amacıyla Antalya 've Mersin'de iki ser
best 'baliğe kurulmuş ve faaliyete -geçme aşamasına 
gelmiştir. İzmir ve Adana'da iki bölgenin daha ku
ruluş çalışmalarının sürdürülmekte olduğunu biliyor 
ve 'bu çalışmaların önümüzdeki sene meyvelerini ve
receğine ıgrup olarak inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmada öncelikli yöre
ler konusunda yapılan çalışmalara göz attığımız
da, çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerinde yer alan 27 ilimiz kalkınmada öncelikli yöre 
olarak belirlenmiştir. Bu yörelerin diğer yörelere olan 
gelişmişlik farkının azaltılması ve refahın yurt sat
hına dengeli bir şekilde dağıtılması amacımızdır. Bu 
nedenle hükümet, söz konusu yörelere daha önce ben
zeri görülmemiş teşvik tedbirleri götürmüştür. Bu 
tedbirler arasında gümrük muafiyetleri, yatırım indi
rimleri, yatırımlar için arsa ve arazi temini gibi 
yardımların yanı sıra, Kamu Ortaklığı Fonunda top-
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lanan paralardan en az yüzde 10'unun buralardaki 
yatırımlarda kullanılması ve bu (bölgelerde çalışan
ların daha az vergi vermeleri imkânı da sağlanmış
tır. Tüm bu gelişmeler grubumuzca takdirle karşı-
lanmaktadıır. 

Sözlerimin bu kısmında da yine hükümet progra
mımızın anahedef ferinden biri olan enflasyon konu
suna kısaca değinmek işitiyorum. Şüphe yokki enf
lasyon, gelir dağılımını ve sosyal dengeyi bozan, hu
zursuzluklar* körükleyen çok önemli ekonomik bir 
rahatsızlık olup, zor ve uzun vadeli bir iştir. Bura
da ilk hedef enflasyonun hızını kesmek, sonra da 
aşağıya çökmektir. Hükümetimizin aldığı sıkı tedbir
leri© aşırı enflasyon kontrol altına alınmıştır. Res
mî endekslerin gösterdiği oranlara baktığımızda da, 
enflasyonun düşmekte olduğunu memnuniyetle müşa
hede ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, hükümetimiz enflasyona 
karşı mücadelecini sürdürürken, dar gelirlilerin enf
lasyon altında ezilmemesi için ayrıca takdire şayan 
tedbirleri almayı da ihmal etmemiştir. Bu meyanda 
memur ımaaşlarının enflasyon oranı üzerinde artırıl
ması, çiftçiye kaliteli tohum temin edilmesi, ürün 
bedellerinin geciktirilmeden ödenmesi, taban fiyat
larının erken açıklanması gibi, kamu personelinin ma
lî ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için 199, 241 
ve 244 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler çıka
rılmış olması da grubumuzca olumlu bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, müsaade ederseniz bi
raz da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu hakkında söz etmek istiyorum: 

Türk toplumu, dinimizin, geleneklerimizün, örf 
ve âdetlerimizin de etkisiyle sosyal dayanışma ve yar
dımlaşmaya çok büyük önem veren bir toplumdur. 
Hiçbir 'sosyal1 güvenlik kurumunun el uzatamadığı va
tandaşlarımız, bulgun bu hayırlı kanun sayesinde 
devletimizi yanlarında bulmuş, çaresizliklerini bir 
ölçüde de olsa (giderebilmenin mutluluğunu yaşamış
lardır. 

1986 yılında kurulmuş olan bu fonda bugüne ka« 
dar 46,9 milyar lira. toplanmış, kanun gereği il ve 
ilçe merkezilerinde kurulmuş olan 647 vakfa 16,2 mil
yar lira aktarılmıştır; fakat her ne hikmetse, bu ka
nunun Meclisimizdeki müzakereleri sırasında ve büt
çenin tümü üzerindeki görüşmeleri sırasında, özel
likle Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan de
ğerli sözcünün ısrarla üzerinde durduğu bir konu 
vardır, «2022 sayılı Kanunla aynı sonuca erişilebile
ceğini» değişik kez ifade etmişlerdir. 
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Bu Kanunun Meolisimıizde görüşülmesi sırasın
da, 2022 sayılı Kanunla Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Kanunu arasında espri olarak 
fark'iı'lıklıar olduğunu ve 2022 sayılı Kanunla bizim 
istediğimiz amaçlara ulaşılamayacağını ifade etmiş
tik. 

Bu konunun kapanması için ve dana iyi anlama
larını teminen, burada neden espri farklılığı vardır 
kısaca izah etmek demekteyim: 

Değerli mMetvekilleri, 2022 sayılı Kanun, bilin
diği gibi maktu bir maaş şeklinde yardımı öngör
mektedir. Bu maktu maaş, değişen katsayılara göre 
de artış gösterebilmektedir; ama, maktu ve sınırlı 
olması bunun özeliğidir. Bizim öngördüğümüz sos
yali dayanışmada ve 'toplumda «fakir, fukara» ismi 
takılan kanunda, maktuluk söz konusu değildir, kat
sayı ile değişen bir yardım söz konusu değildir. Bu
rada, kişinin tespit edilen haline göre ve o anda vak
fın yönetim kurulunun 'tespit edebileceği değişken 
miktarlar söz konusudur; bu miktar 5 bin lira da 
diabilir, 500 bin lira da olabilir. Onun için, bu iki 
kanun arasında büyük bir fark vardır. 

Ayrıca, 2022 sayılı Kanunda öngörülen maaştır, 
adı üstündedir ve devamlılık arz etmektedir; yani 
burada kişiye bir sefer maaş bağlandığı zaman, ar
tık ölene kadar o kişi, o maaşı alacaktır. Halbuki 
'bizim öngördüğümüz bu fondan yapılan yardımlar
da böyle bir devamlılık söz konusu değildir. 

2022 sayılı Kanunda, kanunun önigördüğü merci
lere başvuru esas tultuilmak'tadır; ama bizim çıkarmış 
olduğumuz, Sosyal Dayanışmayı Teşvik Eden Fon 
sayesinde, kişinin bizzat başvurusuna gerek yoktur. 
Vakıf yönetim kurulu, görebildiği ve çeşitli kanal
larla ıtespit edebildiği kadarıyla muhtaç durumdaki 
kişilere yardım yapabilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, süreniz dolmak, üze
redir efendim. 

LOTFULLAH KAYALAR »(Devamla) — Sayın 
Başkanım, bir iki dakika .daha müsaadenizi rica ede
ceğim,; 

2022 sayılı Kainunda öngörülen kaynak bütçe
dendir. (Halbuki burada büyük bir esipri farklılığı var
dır; sadece bütçe kaynakları söz konusu değildir; 
fonun gelirlerinin üzerine o yöredeki vatandaşlarımı
zın vereceği zekat, ıfitre ve bağışlar da kabul edile
bilmekte, devlet ve millet ele ele bir hale gelmektedir. 
2022 sayılı Kanunun merkeziyetçi olduğunu biliyo
ruz. Yand, başvurular kabul edilecek, Ankara'ya ge
lecek; burada değerlendirilecek, tekrar dönecektir. 

Bunların merkeziyötçil'ik olduğu da, aşikârdır. Hal-. 
buiki bu fon ile getirilen yardımlar, anında il veya 
ilçe merkezinde, vakıf yönetim kurulunun bir kara
rıyla mümkün olabilmektedir. 

'Bir diğer önemli fark da, 2022 sayılı Kanunda 
sadece maaş sekinden nakdî yardım vardır; ama geti
rilen bu fonla yapılan yardımlarda, aynı zamanda 
aynî yardımlar yapılması da söz konusudur. -Biz bu 
konunun daha iyi arilaşiılmaisı ve bir daha Meclis 
kürsüsünde bahsedilmemesi için, bu açıklamayı yap
mış bulunmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, hükümet kurulduğunda yur
dun her taralında mevcut olan sıkıyönetim, bugün 
yalnızca 5 illimizde uygulanmakta ve bütün dünya
mda anarşi ve terörün tırmandığı bir dönemde, gü
zel yurdumuz ateş çemberiyle Çevrilmiş bir huzur 
ülkesi durumunda bulunmakta, iç ve dışta itibarımız 
her geçen gün artmaktadır. Böylece parti ve hükümet 
programlarında içirttiğimiz temel ekonomik, mese
lelerin yanında, huzur ve güvenin sağlanması hedefi
ne tam olarak vardığımızı söyleyebiliriz. 

İM. TURAN BAYBZtT (Kahramanmaraş) — 
Politik amacınızı da söylesenize. 

LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, görülmektedir ki ıpartıimlzin progra
mı, seçim beyannamesi ve Hükümet programı bir 
bütünlük arz etmektedir. Yani, partimizi kurarken 
ne demişsek, milletin huzuruna çıkıp iktidara talip 
olduğumuzda da aynı şeyi söylemiş ve iktidar olduk
tan sonra da, 'hiçbir sapma göstermeden hükümet 
programında da aynı konular yazılmıştır. Hükümeti
mizin bu konuları devletimizin bekası, milletimizin 
refahı doğrultusunda, tek tek çözmekte olmasından 
dolayı grup olarak kıvanç duymakta ve kendilerini 
tebrik etmekteyiz. 

İşte bu nedenlerle Anavatan Partisi Grubu ola
rak, hükümetin halknmız yararma olduğuna inandı-
ğımız her icraatının yanındayız. Hükümetimize des
tek otaıayı mutlulukların en büyüğü olarak tanım-
'lıyonız. 

Sözlerimi bitirirken 1987 Malî Yılı Başbakanlık 
Bütçesinin memleketimiz ve milletimiz için hayırlı 
olmasını diler, hepinizi saygı ile selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayalar. 
Sayın Muzaffer Arıcı, grup adına, buyurun efen

dim; süreniz 25 dakikadır.. 
ANAP GRUBU ADINA MUZAFFER ARICI 

^Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekillleri; 1987 
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yılı Başbakanlık Bütçesi 'görüşmeleri vesiiesiyie Ana
vatan Partisi Gru'bu adına söz almış 'bulunuyorum. 
Bu vesileyle (hepinizi saygı ile selamlarım. 

Bütçeler, hükümetlerin. memleket meselelerine ba
kışlarının 'birer aynasıdır. Gendi olarak demokra
tik sistemlerde 'her hükümet bir veya birkaç parti
nin iştirakiyle kurulabildiğine göre, getirilen bütçe
lerin, partilerin seçim 'beyannamelerine, parti ve hü
kümet prolgramlarına uyum sağlayıp sağlamadığına 
bakılması gerekir. Çünkü, bir memleketin meseleleri
nin nasıl ve ne şekilde çözülebileceğine inanan in
sanlar, bir program altında birleşerek bir parti ku
rabilirler; Ibir program etrafında (toparlanan bu in
sanlar, seçim zamanı gelince bir seçim beyannamesi 
yayınlarlar; seçimi kazanıp iktidar oldukları zaman 
da, bir (hükümet programı hazırlayıp gerekli güven
oyuna baş vururlar. ıPafti programı, seçim beyanna
mesi ve hükümet programı (ile uyum içinde bir büt
çe getiren hükümetlerin bu uyumluluğu değil, uyum
suzluğu tenkit edilmelidir. 

Hepinizin malumu olduğu üzere, Başbakanlık bü-
!tün devlet faaliyetleriyle yakından ilgilidir. Hüküme
tin gendi siyasetinin yürütülmesi Başbakanlık tara
fından sağlanır. Hal böyle «olunca, Başbakanlık büt
çesinin tartışılması, devlet faaliyetlerinin tartışılma
sı manasına gelmektedir. 

Vatandaşın hükümetlerden istediği huzur içinde 
kalkınmadır. Hepimizin bildiği gibi, kalkınma, sos
yal Ve ekonomik yönden bir denge içinde olmalıdır. 
Anavatan Partisi kalkınmayı beton ve demir yığını 
olarak görmemektedir. Huzur anlayışımızın temelin
de de insanları sevmek esprisi yatmaktadır. Bizim 
inancımız odur ki, devlet millet için vardır. 

Bütçelerin, hükümetlerin İhtiyaçlarla imkânları 
dengeleme siyasetinin bir sonucu olduğu malumunuz
dur. Cumhuriyet hükümetlerinin 45 inci olan Özal 
Hükümeti, imkânları artırarak ihtiyaçların karşılana
bileceği fiıkriınden işe başlanmıştır. Olmayan serveti 
devlet eliyle bile dağııtamayacağımızı ta baştan bil
mekteyiz. Fonları biz icat etmedik; fakat toplum 
yararına en 'iyi çalışır hale biz getirdik. Bizi, mem
leketi niçin fonlarla idare ediyorsunuz diye suçla
yacağınız, niye Toplu Konut Fonu vasıtasıyla bu
güne kadar 380 binden fazla konuta Ikredi vereme
diniz, biz olsaydık şu yolu takip ederek 700 bin ko
nut yapımına kredi verebilirdik, siz niye azını ve
riyorsunuz diye tenkit ediniz. Yılardır yapımı sü
ren barajları biz olsak 3 yılda değil1 de 2 yılda, haltta 
1 yılda bitirirdik diye tenkit edimiz. 'Böyle tenkit 

I ediniz ki, (tarım politikasına geldiği zaman da bu 
I memleketin özüne inebilmek mümkün olsun. Bugün 
I Türkiye tarımının ana açmazı sulama problemidir. 

Eğer biz bu yatırımları ne kadar çabuk bitirir, ne 
kadar çöbulk neticelendirirsek, Türk tarımını içinde 
bulunduğu çıkmazdan kurtaracağımız inancındayız. 
Tek yol da, Türk tarımının bir an önce sulu tarıma 

I geçmesidir. 

Yıllardır ihmal edilmiş Doğu ve Güneydoğunun 
kalkınmasını daha (hızlı gerçekleştirir, elektriklii köy-

I lerin sayısını 1987 yılı sonuna bırakmazdık diye ten
kit ediniz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş
vik Fonu iile (memlekette dinleyiciyi ortadan kaldır-

I dik. Fakir fukara rencide edilmeden bir yardım sis
temi getirilmişitir. ©iz olsak, getireceğimiz tedbirlerle 

[ fon gelirlerini artırır, fakir fukaraya daha çoık yar-
I dıım ederdik diye söyleyiniz. Ana'vatan Partisi Hü

kümetinin, her yaptığının kesin ve doğru olduğu sek
ilinde bir saplantısı yoktur; ama tenkitlerin de çifte 
standarda dayanmaması gerekir. Bir taraftan tenkit 

I edeceksiniz, başka taraftan da, tenkit ettiğiniz hu
susları tavsiye olarak söyleyeceksiniz; bu dönem ka
panmıştır. 

Biz inanıyoruz ki, Türk demokrasisi mahallî ida
relerin güçlendiği oranda kuvvetlenecektıir. Bunun 

I için de mahallî idarelere önem veriyoruz, yetki veri
yoruz, Diyeceksiniz ki, «'Kendilerine verilen yetkileri 
bazıları çarçur ediyor, kaynak 'israfına yol açıyor.» 
Olabilir; yalnız, bu yerlere gelen insanlar seçimle 
gelmiştir, halk beğenmediği 'takdirde de bir daha seç-
meyecektir, bundan korkmamak gerek. 

©unun yanında, .sadece bu israftan bahsederek 
sistemin geniş faydalarını inkâr etmemek lazım. Ana
vatan Hükümeti döneminde Ankara'ya Igelip avuç 

I açan belediye başkanları yoktur. Plan değişikliği ce
vabım 3 aydır, 5 aydır gelmedıi diyen vatandaş da 
kalmamıştır.; Yolları yürünebilen, sokakları gezile-
bilen, kanalizasyon problemleri birer birer çözülme
ye başlanmış pırıl pırıl beldeler ortaya çıkmaktadır; 

I hem de bunlar, belediye başkanının partisine bile ba
kılmaksızın yapılmaktadır. Nüfusu 25 binden az olan 
birçok kasaba, ikâza belediyelerimiz, İçişleri Fonun
dan aldığı yardımlarla memleketlerinde eserlere eser
ler katmaktadır. 

'Sayın milletvekilleri, cumhuriyet hükümetleri için
de iıllk defa bizlim hükümetimiz, işsizliğin üzerine bi
limsel bir görüşle giderek, beceri kursları organizas
yonları ile kalifiye eleman yetiştirip, bunların iş-güç 

I sahibi olmalarına imkân sağlamaktadır. Toplumu-
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•muzda artık- «Her (işi yapanım ağabey» dönemi 'Sü
ratle 'bitmektedir. Sunî yolanla kişilere iş yaratarak 
maiyet artırımına sebep olan yollar artık yoktur. 
Bundan sonra, üretim artışını hedef alan bir istihdam 
politikası izlenmektedir. Bu cümleden olarak, yıllar
dır bir türlü halledemediğimiz köy Ve kasabalarımızın 
ebe, hemşire, sağlık memuru problemleri birer bi
rer çözülmektedir. Bu alınan tedbirleri candan des
tekliyoruz. Bu nevi tedbirlerin, memlekette az 'bulu
nan meslek grupları için de alınmasında fayda mü
lahaza etmekteyiz. 

Anavatan Partisi hükümetlerinden önce sonu 
«cek, ealk» lanla biten birçok bütçe konuşmaları din-
lemişsinizdir. Dinlemişslnizdir; ama her dönemde bu 
«cök, cak» 1ar ıbir türlü 'bitmemiştir. Neden bitme
miştir? Ya başta bahsettiğimiz programlarla uygu
lamalar 'bir'birini tutmamıştır ya da çok defasında ya
pamayacaklarını vaadetmişlerdir de ondan bitmemiş
tir. Bizim hükümetlerimizin icraatlarında 'bu çelişki
yi 'bugüne kadar kimse göremez. inşallah bundan 
sonraki 'bütçelerde de göremeyeceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, «Altyapı olmadan Türk fut
bolu kalkınamaz» lafını yıllarca etmişizdir; fakat alt
yapıya ciddî bir şekilde başJİayamamışızdır; ama 
ANAP Hükümeti hu konuya ciddî bir şekilde eğilmiş, 
'bugün yurdun çeşitli yerlerinde irili ufaklı yüzler
ce spor tesıiısinin yapımını 'başlatmış, çoğunu da aç
mıştır. Spor sahaları, 'basketbol sahaları, voleybol 
sahaları 'birer birer vatandaşımızın ve gençliğin hiz
metine 'sunulmuktadır. Artık, top peşinde koşarken 
araba altında kalıp can veren çocukları pek yakında 
hiç göremeyeceğiz. Kahve köşelerinde vakit öldüren 
gençleri artık göremeyeceğiz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kuduzdan bahset 
biraz da. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Siz 'bahse

din sıranız geldiğinde. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, duymazsanız da
ha iyi olur; siz devam edin efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bahsedeceğiz. 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, yıllardır gazetelerde okudukça, TV'de 
seyrettikçe tüylerimizin ürperdiği trafik kazalarından 
'bahsetmek istiyorum. 

Hepimizin de 'bildiği gibi, binlerce vatandaşımız 
aşırı hız, hatalı sollama vesaire gibi sebepler yüzün
den, hayatlarını kaybetmekte ya da sakat kalmakta-
dırlar. Hataların bir kısmı sürücüde, bir kısmı da tek

nik olabilir; ama, yollarımızın 20 noi yüzyıl şartları
na uymayan kalitede olmalarının da kazalara neden 
olmakta büyük etken olduğu reddedilemez, Toplum-
laırın gelişmişliğinin, zamanı ne derece iyi kulllan-
dıklarıyla ölçüldüğü şu dönemde, bir araba sürücü
sünü «120 ile niye ıgidiyorsun?» diye daha fazla suç-
laımaımamız gerek. Hükümetimizin otoyollar mesele
sine çok olumlu bir şekilde baktığı inancındayım. 
Keşke programlananın daha üstünde ve memleketin 
imkânları nispetinde daha fazıla otoyol yapılabilme
sinde çok büyük faydalar görmekteyiz. Bugün ülke
nin güllük, gülistanlık olup her derdinin sona erdi
ğini söyleyemiyoruz; ama kara, kapkara tablolar çi
zilerek memleketin İyi idare edilmediğine dair yapı
lan tezviratı da kınıyoruz. 

Bizim iktisadî politikamızı şöyle özetleyebiliriz : 
Biz, devletin, vatandaşın yapabileceği işlere burnunu 
sokmamasını, vatandaşın teşebbüs gücüne onun yar
dımcısı olmasını istiyoruz. Biz inanıyoruz ki, devlet 
altyapı meselelerini çözdükçe, vatandaşlarımızın te
şebbüs gücünü baltalayan engelleri ortadan kaldırdık
ça, vatandaşıımızın şevki ve çalışma gücü artacak; 
dolayısıyla kendi işlini kendi kurar hale gelip, devle
te iş için avuç açmayacaktır. !Bu cümleden olarak, 

meslekî eğitime verilen önemi takdirle karşılıyor; 
bu eğitimden amacın, kendine güveni olan eleman 
yetiştirme olduğunu anlıyoruz. 

Sayın ımiiletvekilleri, ileride tarihin kesimlikle doğ
rusunu yazacağıma inandığımız bir konudan bahse
derek sözlerimi bitirmek 'istiyorum : Yurdumuz 12 
Eylül 1980 duvarına, kötü idarelerin anarşiyi do
ğurduğu için mi, yoksa anarşinin kötü idarelere yol 
açtığı için çarpmıştır? Bizce birincisi doğrudur, yani 
kötü idareler anarşiye yol açmıştır. Bugün memleke
tin kötü idare edildiğini söyleyenler vardır, yarın da 
olacaktır. İyi idarenin eskisi gibi olduğu söylenmek 
isteniyorsa, bu yol çıkmaz sokaktır. O yolda giden
lere sesleniyorum : Yolunuzun sonu hüsrandır! 

ANAP Grubu adına hepinizi saygıyla selamlar, 
hürmetlerimi arz ederim. Başbakanlık bütçemizin ha
yırlı olmasını dilerim. (ANAP sıra1!arından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıcı. 
Sosyalıdemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Ayhan Fırat. 
Sayın Fırat, Sayın Kazancıoğlu ile süreyi payla

şıyorsunuz, süreniz 30 dakika efendim. 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FİRAT (Ma

latya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ön
ce hepinizi Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bildiğiniz gibi, 
yüce Meclise gelen konsolide devlet bütçesi 11 tril
yon civarındadır. Bu bütçeye 2,5 trilyon civarındaki 
fon bütçeleriyle, yine 2,5 trilyon civarındaki 1987 dış 
borç anapara ve faiz ödemeleri dahil değildir. Bun
ları da dahil ettiğiniz takdirde, bütçe 16 trilyonu ge
çer. Yani hükümet, bugün yüce Meclisin huzuruna 
bütçenin tümünü getirmemiştir, yüzde 65'ini getirmiş
tir. 

Bu bütçede hükümetin öne sürdüğüne, belirttiği
ne göre, açığı da 1 trilyon 70 milyardır. Ancak, bazı 
gelir kalemlerinde yapılmış olan iyimser tahminleri 
göz önüne alırsanız, bütçe açığının 1,5 trilyonu bula
cağı bellidir. 

150 bin nüfuslu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Hükümetinin Bütçesi 103 milyardır. Eğer bu nüfusu 
Türkiye nüfusuna oranlar ve bütçeyi ona göre hesap 
ederseniz, Türkiye Cumhuriyeti konsolide devlet büt
çesinin en az 35 trilyon olması gerekirdi. Bunu söy
lemekten maksadım, bu bütçenin ne denli kifayetsiz 
bir bütçe olduğunu belirtmektir. Bu bütçenin yüzde 
16'sı da, ANAP Hükümeti zamanında hiç görülme
miş şekilde yalnız tüketim kalemlerine ayrılmıştır. Bu 
bütçe ANAP Hükümetine uygun bir bütçedir, bu da 
çok doğaldır. Çünkü, siz bütçe gelirlerini yalnız dar 
gelirliler ve bordrolular üzerine yükleyen bir iktidar
sınız. Siz zenginlerin üzerine gidememektesiniz. Sizin 
iktidarınızda yılda 350 bin lira kazanan ile 3.5 mil
yon lira kazanan aynı vergi dilimi içerisinde işlem 
görmektedir. 

Sizin iktidarınızda Kurumlar Vergisi yüzde 50'den 
yüzde 40'lara indirilmiş ve bu şirket sahipleri Serbest 
Meslek Kazanç Vergisi ödemekten kurtarılmışlardır. 

îşte onun için diyorum ki, devlet Hazinesini de
vamlı surette küçülttüğünüz bu bütçe, daracık, kü
çücük ve genelde fakiri ve dar gelirliyi daha da fakir 
yapacak, tüketime ağırlık veren bir bütçedir. 

Şimdi sormak istiyorum hükümetten; bu bütçe 
ile, üç yıldır perişan ettiğiniz işçi ve memura ne ve
rebilirsiniz; emekli, dul ve yetime ne sağlayabilirsiniz? 
Bu bütçe ile, kahve köşelerinde vakit öldüren, üni
versiteye giremeyen gençlere ne imkân temin ede
bilirsiniz? (SHP sıralarından alkışlar) Bu bütçe ile, 
iktidarınız süresince yılbeyıl artan ve dört milyona 
yaklaştırdığınız işsizler ordusuna nasıl iş bulabilirsi
niz? Bu bütçe ile, bir yıl boyunca âlın terini toprağa 
akıtan ve ürettiği ürünün değer bedelini alamayan 
fedakâr ve cefakâr Türk çiftçi ve köylüsüne ne ve
rebilirsiniz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Her şeyi 
veririz. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bu bütçe ile, tril
yonları aşan protestolu senetlerin... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bir dakika. 
Efendim, çok istirham ediyorum... 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Efendim, 

yanlış söylüyor. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim; yanlış 
söyler, doğru söyler, lütfen hatibi dinleyelim. Şimdi
ye kadar diğer hatipleri nasıl sessizce dinlediysek, 
bu hatibi de dinlemek zorundayız. Lütfen efendim, 
laf atmayın. 

Buyun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bu bütçe ile, tril

yonları aşan protestolu senetlerin cirit attığı çarşı 
esnafına ve zanaatkara ne verebilirsiniz? (SHP sıra
larından alkışlar) Bu bütçe ile, 30 milyar dolara yük
seltmiş olduğunuz borçlarınızın sahiplerine ne. öde
yebilirsiniz? 

HtLMI BİÇER (Sinop) — Sizin aklınız ermez. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bu bütçe ile, siz 

ancak yine bazı yandaşlarınıza bir miktar iş, hayalî 
ihracatçılara milyarlık vergi iadeleri; muz, çocuk bezi, 
otomobil ithalatçılarına milyarlar ve yine siz, bazı 
partiniz mensuplarının akrabalarının kurdukları şir
ketlere ve belirli holdinglere milyarlık banka kredileri 
ile devlet ihalelerini verebilirsiniz. Bundan da hiç 
şüphemiz yoktur. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başbakanlık 
1987 yılı Bütçesine bir göz atalım. Daha önceki yıl
larda, 1985'te milyarlara yakın ödenek koyduğumuz 
ı(610) taşıt kaleminde 1986'da da 582 milyon Türk 
Lirası konmuştu. Gelin görün ki, 1987'de bu miktar 
1 milyar 191 milyona yükseltilmiştir. 31 tane araba 
alınacaktır ve her arabanın ortalama fiyatı 40 mil
yona gelmektedir. Arabaların markasının şimdi ne 
olacağını anladınız mı? 186 arabası olan Başbakan
lığa 31 araba daha ilave edilecektir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, bu memlekette birçok köy okulu bir veya. 
iki milyon Türk Lirası için çatısız, birçok köy susuz, 
birçok köy yolsuz, köprüsüz beklemektedir. Geçen 
seneki bütçe görüşmelerinde söylemiştim; Hasançelebi 
Bucağı Köylüköyü'nde 3 bin dönümlük arazi, 3 mil
yon lira için beş altı senedir susuz bekliyor; ekinleri 
bu yıl da kavruldu gitti. Yine Anadolunun birçok vi-
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layetinin birçok köyünde yol olmadığından, hastalar, 
kış aylarında sağlık ocaklarına dört kişinin taşıdığı 
uydurma sedyelerle getirilmektedirler; gazetelerde de 
okuyorsunuz. Hal böyle iken, siz hâlâ Ankara kal
dırımlarına ikinci kat pembe kaldırımları ilave et
mekle meşgulsünüz. Bu savurganlıktan lütfen vazge
çiniz. 

Sayın milletvekilleri, bakanların kendilerine tahsis 
edilmiş, iki - üç makam arabası, hanımlarına tahsis 
edilmiş özel arabalar, bakanlık ve genel müdürlük
lerde yüzlerce araba ve bu arabalar için bir o kadar 
şoför kadrosu... Arabaların çoğunluğu Mercedes ve
ya Amerikan menşeli... Sayın hükümetten rica ettik; 
«Lütfen bu israfa bu savurganlığa son veriniz» dedik; 
ama, maalesef sesimizi duyuramadık. 

Sayın milletvekilleri, size samimî olarak söylü
yorum ve buradan kendilerine teşekkür etmek istiyo
rum; birkaç sene öncesine kadar o büyük arabalara 
binen dört yıldızlı kuvvet kumandanları orgeneraller 
bile, makam arabası olarak artık Renault'yu kulla
nıyorlar. Bu hükümet üyelerini, bakanlıkları ve genel 
müdürlükleri hoşgörebiliyor musunuz bu tutumların
da? Size soruyorum! 

BAŞKAN — Lütfen heyete hitap edin. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — He

yete hitap ediyor Sayın Başkan. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — 2 milyon memu

run maaşında küçük çapta bir iyileşme temin edebil
mek için, katsayının 70 olmasını istedik; ancak, hü
kümet 112 milyarı ayırmayı çok gördü. 

YILMAZ DEMİR — (Bilecik) — Çok. sertsiniz 
Sayın Başkan; o kadar sertlik yaramaz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim, müdahale etmezsek daha iyi dinleriz. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Ama aynı hükü
met, KİT'lerin vergi borçları ve bazı camilerin etra
fının tanzimli için, 120 milyarı bir kalemde bütçeye 
ilave etmekten çekinmedi. 

Dünya petrol fiyatları 35 dolardan 13-14 dolara 
düştüğü halde, hükümet 7-8 aydan beri, hâlâ Türk 
çiftçisine mazotu 200 liradan satabiliyor. Petrol fi
yatlarını düşürmeyen bu hükümet, halkın cebinden 
1 trilyonu bugüne kadar haksız olarak almış bulunu
yor. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 112 nci mad
desinde «Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı ola
rak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükü
metin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir» ve yi
ne «Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasaya ve 
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kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek 
ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür» denil
mektedir. 

Çıkartılan bir yasa, Başbakanlığın tamamen icra
nın içerisine girmesiyle Anayasanın yukarıdaki hük
münü de ihlal etmiştir. Bugün Başbakanlığa, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden tutun da, 
MİT, TRT, Planlama, Hazine ve Dış Ticaret, Ana
dolu Bankası, Devlet Yatırım Bankası, Ziraat Banka
sı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Taşkömürü 
Kurumu, Tapu ve Kadastro, SEKA, TPAO, Etibank, 
Sümerbank, Çevre Genel Müdürlüğü ve Türkiye De
mir Çelik İşletmeleri gibi tam 34 kuruluş bağlı bu
lunmaktadır. Şimdi sormak istiyorum; Enerji Bakan
lığı varken, ne işi var Taşkömürü Kurumunun *ne işi 
var TPAO'nun Başbakanlıkta? Eğer ülkenin enerji 
sorunlarını tek elde toplayarak, dengeli bir üretim 
ve tüketim politikası uygulayarak, farklı enerji sek
törleri arasında koordinasyonu sağlamak istiyorsanız, 
tüm başka ülkelerde olduğu gibi, enerjiyle ilgili tüm 
kurumları bir çatı altında toplamanız gerekirdi. Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı varken, ne işi var SEKA' 
nın ve Sümerbank'ın Başbakanlıkta? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birkaç gün
dür güncel bir konu haline gelmiş olan, Ege ekici 
tütün piyasasından da bir nebze bahsetmek istiyo
rum. Tütün ekicisi kroke duruma gelmiştir. Siz fi
yatlarınızı açıkladıktan sonra perişan olmuş, kanı 
donmuştur. İnanın, itimat edin, Egeli milletvekilleri 
gitsinler, memleketlerindeki o binlerce insanı dinlesin
ler; 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Yok, yok!.. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Tüm üreticiyi, 

tüccara mahkûm etmişsiniz. Nasıl mı; size anlatayım: 
Verdiğiniz (B) grat fiyatı 1100 lira, Muğla yöresinde 
ortalama fiyat 650 - 700 lira. 

AHMET ALTİNTAŞ (Muğla) — 1 200 lira be
yefendi; rakamlarınız yanlış. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bir dakika beye
fendi; birçok üreticinin eline verdiğiniz kağıtta, 400 -
500 liradır; bende isimleri de vardır, tek tek almışım. 
«Tüccar iyi tütünü alır» diyor sayın bakan. Hayır; 
tüccar iyi tütünü almıyor. Geçen sene yaptığınız bir 
tatbikatla -tütün fidesini bilenler bu konuyu bilir-
«Alt tarafını sıyırın» dediniz. Tütüncü alt tarafını sı
yırdı, üst tarafını da almadı, kaliteli yaprağı kul
landı; ama gelin görün ki, geçen sene tütününü 3 200 
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liraya kadar satmış olan bu üretici, bugün Tekel'Jn 
verdiği fiyatlara mahkûm edilmiştir ve Tekel de (B) 
grat tütünün fiyatını 1 100 lirada tutmuştur. Muğla 
da ortalama fiyat 650 - 700 liradır, Akhisar ve civa
rında ise ortalama fiyat 1 100 liradır. 

Muhterem arkadaşlarım, tüccar, o sıyırma denen 
ve hiçbir işe yaramadığı iddia edilen ıskarta kısmı, 
yani 400 - 500 liralık tütünü almaktadır. Tüccar, «bin 
liranın üstündeki tütünleri bana getirme» demektedir. 
Gidin sorun. Tüccar, Akhisar yöresinde en kaliteli 
tütünü yetiştiren Gelembe ve Kırkağaç'ta devletin, 
Tekelin verdiği fiyatlara 50 lira 100 lira zam vererek 
almaktadır. 

Nasıl oluyor? Piyasayı birinci günü açtınız, tüccar 
piyasaya girmedi, gece saat 23.30'da girdi, bir saat 
sonra piyasadan çekildi. Neden? Çünkü Tekelin 
bütün üreticiye kart vermesi gerekirdi. Tütün piya
sasını 1 Aralıkta açtınız, ama üreticinin yüzde 40'ına 
bu kartı veremediniz. Bugün hâlâ yüzde 30'una bile 
bu kartı vermiş değilsiniz. Tüccar hemen kendini geri 
çekti. Neden geri çekti. Tekelin (B) grat fiyatını gö
rünce, (A) grat da 2 770... Tüccar kendini geri çekti. 
Geçen sene 3 200 liraya en normal tütünleri alan 
tüccar, bu defa en kaliteli tütüne bakıyor, «Getir kar
tını» diyor. Kartını görmeden hiçbir üreticiye fiyat 
vermiyor. Halbuki, anlatılan o değildi. Anlatılan, tüc
car da Tekel gibi fiyatını verecekti. Ama kartını gör
meden hiç kimseye fiyat vermiyor; kartını alıyor, 50 
lira üstünü vererek üreticiden tütününü alıyor. 

Bakın, bugün size yüce Meclis huzurunda söylü
yorum : Geçen sene 3 bin liraya, 3 200 liraya tütün 
satılmıştı ve çok miktarda satılmıştı; Egeli arkadaş
larım bilir, yalanı yok. Bu sene enflasyon yüzde 35 
diyorsunuz. Ne yapar bu? Bin küsur lira yapar. Ko
yun bin küsur lirayı üstüne, ne yapar arkadaşlar 4 bin 
küsur lira yapar. Şimdi, yüze Meclis huzurunda size 
-açık bono; eğer tüccarın bu sene 3 200 liraya kadar 
veya 3 500 liraya kadar tütün aldığını gösterirseniz 
istifa edeceğim. İşte size açık bono... Perişan ettiniz; 
3.5 milyon tütün ekicisini bu hükümet, on tane hol
dinge, on tane tüccara mahkûm etmiştir. (SHP sıra
larından, alkışlar) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — İspat et. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Arkadaşım, ben 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan geldim; 
bilmeden, sonuçları incelemeden konuşmam. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, lütfen siz ko
nuşmanıza devam edin. 

I AYHAN FIRAT (Devamla) — Arkadaşlar, size 
bir şey daha söyleyeceğim: Tüccarın bu sene tütün 
ihraç fiyatı 4 dolarla 6 dolar arasındadır. 

I Şimdi bakın, hükümet yüzde 5'le tüccara prim 
vereceğini söyledi. Ne yapar bu? 3 500 ile 5 bin lira 
arasında para yapar. Nerede bu ortalama fiyat? 700 

I lira. Üreticiden tütününü, bin liradan 700 liradan ala
caksın, 4 500 liraya satacaksın. İşte, sizin iktidarı-

I nızdaki sosyal adalet anlayışı budur arkadaşlar. Bi-
I zim iktidarımızda, bunu tam ters çevireceğiz. Alın te-
I rini bir yıl boyunca çoluk çocuğuyla toprağa döken 
I tütün üreticisi, tütününün kilosuna 3 bin 3 500 lira 
I alacak, ihraç eden tüccar ise, ancak bin lira alacak

tır. 
MEHMET ÖZDEMtR (Elazığ) — İktidar olur-

I sanız tabiî. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Olacağız. 

I BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme-
I yi0-

AYHAN FIRAT (Devamla) - - Tavsiye ederim; 
I sosyal adaletten bahsediyorsunuz,' siz de böyle yapın. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Siz kendi ken-
I dimizi toparlayın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Onun cevabını 

I sonunda vereceğim. 
MEHMET ÖZDEMIÎR (Elâzığ) — .Sizin iktidar 

I olmanız, hayal. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın mMetvekil-

I ieri, ANAP Hükümetlinin sanayideki büyüm© hızına 
I da ıbiır bakalım : Yüzde 11 civarında 'bir büyüme hızı 
I olduğunu söylüyorlar; 'bugün 'bu ülkede 480'in üstün-
I deki fabrika kapalıdır, işte, 'bütçe konuşmasında sa-
I yın bakanın beyanatları zabıttadır. 483 fabrika bu-
I gün Türkiye'de kapalıdır. 
I Size soruyorum, 'bir tarım ülkesinde traktör fab-
I rifcası kapanır mı? Bir tarım ülkesinde ıgübre fabri-
I kası ıkap'anıır mı? Ama, Türk çiftçisinin ahım gücü 'bu 
I hale gddilkten sonra kapanır arkadaşlar. İşte, Tünki-
I ye'de kapanmıştır. 
I 1984'te Türkiye'de 55 'bin traktör üretilmiştir, 
I 1985''fce 45 'bine düşmüştür, 1986'nın altı ayılık ısüre-
I sinde üretim 11 500'dür, yani yıllık 23 bindir. Muh-
I terem arkadaşlar, işte Türk tarım politikasının Türk 
I çiftçisini getirdiği yer. 
I Pelki, 1983'te 8,5 milyon ton olarak kullanılan 
I gübre miktarının 7,2 milyon tona düştüğünü söyle-
I Kliğim zaman, siz burada itiraz ettiniz. Şimdi açın, 
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size dağıtılmış kitaplara balkın; 7,2 milyon tona düş
müştür hükümetiniz dönemlinde. 

BAŞKAN — Beş daikikanız var efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkan, 

yanlışlık olmasın. 
Sizin ıbir de serbest piyasa ekonomimiz var, biraz 

da ondan bahsetmek istiyorum : Balkın, medar serbest 
piyasa ekonomisi? Sizim nazariyeniz inedir? Üreten, 
ürettiğimi istediği fiyata satar, yani arz ve talep me
selesi diyorsunuz. Tamam, kabul. Peki siz, üreten 
ürettiğimi istediği fiyata satar diyorsunuz da, Türk 
çiftçisinin. ürettiği pamuğuma, tütününe, 'buğdayına ni
ye ta'ban ücretini düşük tutarak üreticiyi perişen ©di
yorsunuz, elimi kolumu 'bağlıyorsunuz? 'Bırakın da is
tediği fiyata satsın. Ama hayır, oma tabam fiyat ve
riyorsunuz, serbest bırakmıyorsunuz. 

Gelelim öbürüne : Memura ne veriyorsun? Me
mura, işte bu sene verdiğin gibi 4 katsayı artış veri
yorsun, onum da elimi kolunu 'bağlıyorsun. 

işçiye ne veriyorsun? İşçiyi de asgarî ücretle ça
lışmaya mahkûm ediyorsun, oma da verdiğim belli. 

Pekli, nedir senin bu serbest piyasa ekonomin? 
Valiniz sanayici serbesttir sizde.: Bir senede altı yedi 
kere zam yaparlar 'beyaz eşyaya da, otomotiv sana
yiine de, traktörüne de, gübresine de. Sanayici ser
best, enflasyon serbest; öbürlerinim elimi kolumu 'bağ
lamışsın, canavara yedkiyorsun. Böyle olmaz. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Tavan 
fiyatı verilmemiş, tabam fiyatı verilmiş. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Ben de taban di
yorum, kulağını aç. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, karşılık
lı konuşmayın efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Evet, ben de omu 
iddia ediyorum. Tütünde niye tavam fiyat veriyor
sun, Artukarslan işte ikili tatbikat. Tütünde tavan 
fiyat, diğerlerinde taban fiyat. Hangisi işine gelir
se, omu tatbik ediyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen Genel Kurula, 
Başkanlığa hitap ediniz. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, günlerdir 'burada Sayın Başbakan da 
söyledi, «Muhabere 'sistemlerinde, herkesi Avrupa ile 
konuşturuyoruz, sunumla konuşturuyoruz.» Arkadaş
lar soruyorum, Katanya - Antalya denizaltı kablo-
suyla Türkiye, Avrupa ille de Amerika ile de konu
şur, Siz irili yaptınız? 1970'de yapıldı 

Peki, AUımanya'ya Edirne üzerinden bağlanan rad
yolink sistemi isiz mi yaptınız? 1973'de yapıldı. Peki, 
Kuzey Anadolu, Orta Anadolu, Güney Anadolu 
1 800 kanallı radyolink sistemlerini siz mi yaptınız? 

MEHMET ÖZDEMİR (Elâzığ) — Biz yaptık. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Hayır, 1970'İi 

senelerde yapıldı. 
MEHMET ÖZDEMİR (Elâzığ) — Köylüye biz 

götürdük. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş

mayınız. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Adana - Ankara' 

yi,' Ankara - Samsun'u, Malatya - Diyarbakır'ı, Er
zurum'u, Tatvan bağlantısını siz mi yaptınız? Atina 
'bağlantısını siz mi yaptınız? Hepsi 19701i senelerde 
yapıâdr. 

Arkadaşlar, bakım yer istasyonu, uydu haberleş
mesi bile 1970te 'başladı, sizin iktidarınızdan önce 
'bitti. Yalnız şunu söylemek istiyorum : Bugün Tür
kiye'de en iyi çalışan KİT kurumu PTT'dir. Biz 
•sizin yaptıklarınızı da kabul ediyoruz; ama sizin 
yaptığınız, yalnız lokal 'bağlantılar ve santrallerdir. 
Kalkıp, 30 senelik emeği, 3 yılımıza mahkûm ede
mezsiniz; haklımın hakkını, herkesin hakkını kendisi
ne vermeye mecbursunuz. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fırat, süreniz doldu efen
dim. 

• AYHAN FIRAT (Devamla) — Peki, bitiriyo
rum. 

Sayın arkadaşlar çok şeyim var; ama anlatamı
yorum. Yalnız durum «bu iken, daha dün bu sıralar
dan benim gibi tenkit eden arkadaşlarım, bakıyorum 
bugün ANAP sıralarında oturuyorlar. Bugün ANAP 
sıraları kalabalıklaşıyor; neden?.. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Gerçeği bu
luyorlar, gerçeği. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Ben de kendile
rine hatırlatmak istiyorum ve diyorum ki, bilesiniz 
ki ANAP teknesi bu yükü kaldırmaz. (SHP sırala
rından alkışlar) 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Sen de gele
ceksin, hak yoluna geleceksin. 

SALIM EREL (Konya) — Hak yolu değil, çıkar 
yolu. 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sözlerimi bağlıyo

rum. 
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Sayın, Başbakana, sayın hükümete, sayın iktidar 
milletvekillerine söylemek isterim ki, siz ve hüküme
tiniz, yanlı davranmanızı devam ettirdikçe; ihaleleri 
yandaşlarınıza yaptıkça; taban fiyatlarını düşük tut
tukça; lüks inşaata devam ettikçe; akarsu ve diğer 
millî kaynaklar dururken, ithal kömüre dayalı santral • 
ler kurmaya kalktıkça; araba saltanatı, lüks ve israfa 
son vermedikçe; yatırımları üretime dönük yapma
dıkça; çok kazanandan çok vergi almadıkça; hayalî 
ihracata göz yumdukça; 500'e yakın fabrikayı kapalı 
tuttukça; kapasite kullanımını artırmadıkça; sosyal 
içerikli yasaları dışladıkça ve denk bütçe yapama
dıkça; ne işsizliğe çare bulabilirsiniz, ne enflasyonu 
önleyebilirsiniz, ne de bin doların altına indirdiğiniz 
millî geliri yükseltebilirsiniz; siz, kaderinize hızla yak
laşmaktasınız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bir şey de Ankara Belediyesi için söylemek istiyo
rum. iktidara geldiğiniz gün musluklardan su akıyor
du, daha bir hafta önceye kadar iki günde bir akı
yordu, sizin belediyeniz sayesinde halk sekiz günde 
bir suya mahkûm edildi. 

AHMET ŞEVKET GEDİK (Adana) — Allah'ın 
işi o. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Çoluk çocuk has
talandı, belediye başkanı istifa etsin. 

BAŞKAN — Lütfen... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bakın, AKFA' 

ya verdiğiniz paralarla, pembe kaldırımlara verdiği
niz paralarla, Kızılırmak'ı Ankara'ya getirirdiniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Millet aya gi

diyor, siz suyu kesiyorsunuz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sekiz günde bir 

su, olur mu? 
BAŞKAN — Belediyeye gidin. " 
YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — Millet hasta oldu, 

ölecek Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Scsyaldemokrat Halkçı Parti Orubu 

adına Sayın Yusuf Ziya Kazancıoğlu, buyurun efen
dim. 

SHP GRUBU ADINA YUSUF ZIYA KAZAN
CIOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Başbakanlık bütçesi içinde devletin en mühim 
kuruluşları yer almıştır ve bu kuruluşların devletin 
umumî politikasında büyük payı vardır. Bu itibarla, 
Başbakanlık bütçesinin tümü üzerindeki görüşrheler-

ı de bu kuruluşlarla ilgili görüşlerin de yer alması la
zım geldiği düşüncesindeyim ve bu noktadan hare-

I ketle sözlerime başlayacağım. 
I Biz grup olarak biraz farklı konuşmalıyız, işlerin 
I kökenine inmeliyiz. Ne diyor Demokritos? «Bir şeyin 

hakikatini öğrenmeyi, kral olmaya tercih ederim.» 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi ispat edeceğim ki, Anavatan Partisinin yü-
I rüttüğü ekonominin kökenini kendileri bilmiyorlar; 
I bunu ispat edeceğim. Böyle lokal görüşmelerden uzak 

görüşeceğim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Siz öyle 
I düşünün. 
I BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim efendim. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
I Şimdi sabırla" dinleyin. 

Bütçe, hükümet icraatını gösteren bir belgedir; 
bu icraatın en mühim konusu da ekonomidir. Bu se-

I beple biz de ekonomiye ağırlık vereceğiz. Bütçe, halk
tan toplanan vergilerin israf edilmemesi için, hükü
met harcamalarını kontrol etmek için mevcuttur, ana-

I fikir budur. Elbetteki gayri kanunî bir harcama var-
I sa, onu Mecliste mutlaka görüşmek lazımdır. Şunu 
I demek isterim: Bütçede rakamları dile getirmek sure

tiyle memleketin ekonomik tablosunu çizmek, kalkın-
I masını sağlamak hiçbir şey ifade etmez. Ekonomi 

konusunda artık rakamlara dayanan eleştirileri, gö-
I nişleri, yani rakamcıl kritiği mümkün mertebe terket-
I meliyiz. Bu noktayı biraz ileride tamamiyle tebarüz 
I ettireceğim. 
I Esas tablo, bütçenin dışında, milletin çalışma-
I sini ve yaşamını gösteren tablodur, yani milletin için-
I de bulunduğu yaşam tablosudur, sahasıdır. Millet, 
I bütçe kelimeleriyle rakamlarıyla hoşnut olmuyor ar

tık. Millet ekmek istiyor, tenceremi nasıl kaynataca
ğım onu bana anlat diyor. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bütçe, müfettişler, uzmanlar ve Sa-

I yıştay yoluyla kontrol edilebilir. 
I Hükümet, icraatında, genel olarak biç kimsenin 
I hüsnüniyetinden şüphe etmemeliyiz ama üzüntü ile 
I söyleyeyim ki çok açık vermektedir. Sayın Başvekil 

iyi bir ressam; fakat eline yanlış bir fırsa almış. Bu 
I noktayı vurgulamak için, iktidarın icraatına ve var-
I dığı neticelere anahatlarıyla bir göz atalım. 

I Üç senelik icraatları içerisinde bazı ilerlemeler ol-
I muş ise, bu tabiî genişlemenin bir sonucudur. Yoksa, 
I icraatlarının bir sonucu değildir, iktidarın hedefi, 
I memleketi ekonomik olarak kalkındırmak ve bu su-
J retle müreffeh bir Türkiye yaratmaktır. Tekrar edi-
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yorum, bunda samimidir ve biz bü hedefe canı gö- ' 
nülden iştirak ederiz; ancak, ekonomide kabul ettiği 
sistemle bu hedefe varmak mümkün değildir. İktidar, 
serbest pazar sistemini kabul etmiştir, yani Friedman 
modelini kabul etmiştir. Friedman, Keynes'in bir de
vamıdır; ancak, Keynes yatırımcıdır. Keynes yatırım 
yoluyla ekonomiyi geliştirmek, iş sahalarını açmak, 
işsizlere iş temin etmek ister; «yatırımı devlet ya
par ve yapmalıdır» der. 

Gelelim Friedman'a: O, yatırımdan devletin eli
ni, ayağını çeker ve bunu hususî sektöre bırakır, işte 
Amerikan modeli dediğimiz budur. Aşırı bir liberalizm 
ve pazarcılıktır, işte Sayın Başbakan bize bu mo
deli tatbik ediyor. Bu modelin memleketimize uyma
dığını, 9.7.1984 tarihinde Mecliste bu kürsüden Dev
let Planlama Teşkilatı bütçesi görüşülürken, bütün 
ayrıntılarıyla izah etmiştim. O zaman 6 kişiye konuş
ma sırası gelmiş, bunlardan beşine Sayın Kaya Er
dem cevap vermiş, son kişi olan bana cevap verme
mişti; şöyle bir burun atmıştı. Şimdi cevap versinler. 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Bilmiyor o ko
nuları, bilmiyor. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — E, 
öğrensinler... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

O zaman izah etmiştim; gelin beraber oturup konu
şalım dedim, kabul etmediniz; ama o gün düzlüğe çı
kacak ekonominin, bugün içinden çıkılmaz bir hale 
geldiğini görmekteyiz... 

MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — Bize gel, bize 
gel... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başbakan, ne dedi ne yaptı? Hükümet progra
mını tatbik ederken evvela ortadireği tarif etti; bu
nunla çiftçi, işçi, memur ve esnafı ve bunların emek
lilerini anladığını ifade etti ve aynı tarifin hemen 
altında «Çiftçisi aç, işçisi perişan, memuru, esnafı se
falete atılmış bir toplumun geleceği olmaz» diye ilave 
etti ve devamla «Bunlar sabit gelirlilerdir; bunların 
en büyük düşmanı enflasyondur, bunu aşağı çekece
ğiz diye buyurdular. Ne oldu? Durumda hiçbir yeni
lik olmadı. Bilakis aleyhe bir gelişme oldu. Enflas
yon canavarı, bugün daha beter ağzını açmış, fakir 
fukarayı yutmaktadır. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Yuttu, yuttu! 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Ortadirek mahvı perişan olmuştur. Fakirler daha fa
kir, zenginler daha zengin olmuştur. Siz iktidara gel
diğinizde işçi et yiyemiyordu, peynir yiyiyordu; şimdi 
peyniri de yiyemez oldu. («Ne yiyiyor?» sesleri) 

MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — Pasta yiyor. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Efendim, yediği içtiği, su ve tuz, başka bir şey yok. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Suyu da 

kesildi. 

BAŞKAN — Sayın İdare Amiri, lütfen efendim... 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Yiyeceğinden, giyeceğinden, kirasından, odunundan, 
kömüründen, gezmesinden, temizlenmesinden mahrum 
bir topluluk haline geldik. Şehirlerde milyonlarca halk 
gecekondularda sefaletin pençesinde inliyor. Hani Sa
yın Başbakan bizi bundan kurtaracaktı?.. Kurtara
madı. 

SURURI BAYKAL (Ankara) — O kendisini kur
tarsın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibi dinleyelim. 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

iktidar için üç sene az bir zaman değildir Türk top
lumunda bu korkunç tablo yaşanırken, onu bütçede
ki rakamlarla oyalayamazsınız. Kaldı ki, o rakamlar 
lehinize değildir. Bütçe açığı meydandadır. Bugün iş
çiyi - aldığı ücretle * peynir ekmek yemeye razı etti
ğinizi zannediyorsunuz. Hayır, o buna razı olmuş du
rumda değildir, mahkûm edilmiş durumdadır. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hayır, 
peynir de yok işin kötüsü. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Kaldı ki, onun ihtiyacı sadece peynir ekmek de de
ğildir; onun ihtiyacı insanca yaşamaktır. Bu, onun 
hakkıdır. 

Memurlarımız da aynı vaziyettedir. Düşünün, bir 
memuru bir yerden bir yere tayin ediyorsunuz, gittiği 
yerde aldığı para kirasına yetmez. Memurun durumu 
da işçinin durumu gibi yürekler acısıdır. 

Ya emeklilerin durumu?.. Bunlara ayrıca zavallı
lar da diyebiliriz. Çalışamazlar, enerjilerini kaybet
mişlerdir; bu sebeple üstelik ümitlerini de yitirmişler
dir. Bunlar da perişan oldular. 

MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — Emeklilere ha
karet oluyor. 

YUSUF ZÎYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Niçin bu hale geldik? Bunun sebebi, gittikçe artan 
hayat pahalılığıdır, enflasyondur. Amerikan modeli 
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ile Friedmancılıkla enflasyonu önleyemezsiniz; çünkü j 
Friedmancılık bizatihi enflasyonist bir politikadır. Bu
nu kitaplar yazıyor, Amerikan profesörleri söylüyor. 
Bu politika enflasyon üretir. Az gelişmiş ülkeler için I 
bir tuzaktır. Şimdi bir dakika müsaade edin, kitaba 
geçelim... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen Başkanlığa ve Genel 
Kurula hitap ediniz. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Evet, teşekkür ederim. " j 

ÖMER FERRUH ÎLTER (İstanbul) — Tahrik 
ediyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Müda
hale edelim istiyor. I 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — O kitap 

yanlış yazıyor. I 

BAŞKAN — Efendim, hangi kitap olduğunu bili
yor musunuz; müsaade edin de kitabın adını söyle- I 
sin. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Kitap burada, elimde. 

Hatırlıyorsunuz, plan konuşulurken, bu politika
yı tenkit eden profesörler, Friedman için, «Bırakın I 
bu Friedman oğlanları» şeklinde bir beyanda bulu- I 
nuyorlar; o, bu kitapta yazılı, size okudum. Şimdi ba
kın bir şey daha okuyacağım. I 

ÖMER FERRUH ÎLTER (İstanbul) — Hoca, han
gi kitap? I 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karıştırmayalım. - I 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Bana müracaat edersiniz, söylerim efendim. I 
Bu bir tuzaktır dedim. Bakın ne yazıyor, çok en- I 

teresan. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hangi 

kitap Sayın Başkan, söylesin de bilelim. I 

BAŞKAN — Sonra sorarsınız efendim. I 
MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Zapta 

geçsin Sayın Başkan. I 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

«Çünkü kapitalistler, aynen kedilerin miyavlaması gi- I 
bi, doğal olarak komplo kurarlar.» Görüyor muşu- I 
nuz? (ANAP sıralarından gürültüler) Darılmayın efen- I 
dim, bunu Amerikalılar diyor, biz demiyoruz. I 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen mikrofona yak
laşın efendim, duyulmuyor, anlaşılmıyor. I 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Friedman'lar kapitalistleri, bir kapitalist gibi davran- I 
maktan nasıl alıkoyabileceklerdir? | 

NAZMİ ÖNDER (Muş) — O kitabı kim yaz
mış? 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Kendi deyimini kullanmak gerekirse, bir havlayan ke
di türü yaratacak. Yahu, nasıl şey; bir kedi hem mi
yavlıyor, hem de havlıyor; böyle bir kedi de görme
dim; ama Amerika'da oluyor. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hangi ki
tap, hangi kitap? 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Bu kitabı bana Sayın Memduh Yaşa Bey, iki sene 
evvel tavsiye etti. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Adı ne, 
adı ne? 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Adı burada: «Bir Başka İktisat.». 

BAŞKAN — Lütfen devam buyurun efendim, 
lütfen karşılıklı konuşmayalım efendim. Kitabı da öğ
rendiniz. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Siz zaten bu kitabı anlayamazsınız. Gelin bana, size 
bir konferans vereyim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen... 
MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — Tahrik ediyor 

Sayın Başkan. 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Niçin bu hale geldik? Bunun sebebi, gittikçe artan 
hayat pahalılığıdır; onu izah ettim. 

Şimdi, şurada bir hususu açıklamak isterim: Tür
kiye halen ekonomik çırpıntılar içindedir. Amerikan 
ekonomisi para, kredi ve finans politikasına dayanır. 
Bu politika ile kalkınma yüzde 10'u geçemez. Bu, şu 
demektir: Yani, bunu bu sene yapar, yüzde 10 kal
kınır; ama ertesi sene yapar, bir yüzde 10 daha değil; 
daha ertesi sene yapar, bir yüzde 10 daha değil; böy
le yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40 değil; bir defaya mah
sus olmak üzere kalkınır, o kadar. Bunu da profe
sörlerden öğreniyoruz. 

İktidar, «Benim en önde gelen görevim, enflas
yonu önlemektir, aşağı çekmektir» demişti. Bunu ön
lemek için de, Amerika'da» olduğu gibi, sermaye biri
kimini esas almıştır. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Çekti. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

işte bu para birikimini temin etmekte yanlış yoldan 
gittiği için, hem iktidarı, hem memleketi çok büyük 
zarara soktu. 

MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — Kim? 
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YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
O takip ettiğiniz politika. 

Bu para birikimini nasıl temin etmeliydi? Para 
hazırdiı Bunu, ileride bizim nasıl yapacağımızı, va
kit kalırsa izah edeceğim. Para birikimini esas almak 
demek; iktidar, Merkez Bankası kaynaklarına başvur
madan, yüksek faizle bankalara para bulacak; banka
lar da onu kredi olarak sanayicilere verecek; onlar 
da fabrika kuracak, yatırım yapacak, böylece mem
leketi kalkındıracak demektir. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen kürsüye yumruk 
vurmayın; çünkü sesinizi kaydeden makine, o yum
rukları da alıyor. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Amerikalılar böyle düşündü, bu sebeple faiz hadlerini 
yüzde 9'dan ll'lere yükselttiler. Bankalarda para bi
rikti, sanayicilere yüzde 14 faizden kredi verildi. 

Ya bizde ne oldu?.. Bankalar mevduat faizini bir
den yüzde lO'dan yüzde 55'e çıkardılar; bu ise, kredi 
faizini yüzde 99'a çıkardı, toplanan mevduat sanayi
cilere verildi. 24 Ocak kararları ile bize bu tavsiye 
edildi. Ne olduğunu hep beraber görelim. 

Parasız olanlar, sene sonunda verdiklerinin yarısı
nı bankadan aldılar; ama bankalar, bugün dışarıya 
verdikleri paraları geri alamıyorlar ve pek yakında 
hepsi iflas edecektir. Holdingler de bankaların icra 
takibine tutuldular, Sayın Başbakanın dediği gibi, ev
lerini, mallarını, fabrikalarını satacaklar ve böylece 
borçlarını ödemeye çalışırken iflaslarını ilan edecek
ler; tabiî eğer milyarlarca liraya alıcı bulurlarsa. 

Son günlerin gazeteleri bu söylediklerim ile yani 
icra ve iflas takipleriyle dolup taşıyor. Para baba
ları, bankalar, hepsi Sayın Başbakanın kapısına geliyor, 
«Aman bizi kurtar» diyor. Aslında, görüyor musunuz, 
Amerikan modeli, Amerikan, zenginlerini ayakta tut
tuğu halde, bizde tutamıyor; çünkü onların zenginleri 
yüzde 14 faizli kredi ile üretiyor ve o kadar üretiyor 
ki, sürümden kazanıyor; çünkü dışarıda talep çok, 
hem de pek çok, malını hemen satıyor, hatta yetişti
remiyor. Bizde öylemi ya?.. 

Şimdi şu noktaya gelelim: Bankalar ödedikleri 
yüzde 55 faizleri kimden alıyor? Halktan. Sanayici
ler yüzde 99'a aldıkları kredileri kimden alıyor? Halk
tan. Ya Hazine bonoları?.. Bunlar, yüzde 50'den aşa
ğı kâr verirseniz alınmazlar. O halde Hazine, verdiği 
yüzde 50 kârı kimden alıyor? Halktan. Bankasıyla, 
sermayedarıyla, devletiyle halkın üzerine çullanmış 
vaziyetteyiz arkadaşlar; bu bizim halkımıza bunlar 
reva mıdır? (ANAP sıralarından «değil» sesleri) işin 

garibi, bu sömürenler de büyük bir sıkmü içerisinde
dir. Bunu Friedmancılık yapıyor. 

ALI RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — O Fried-
man'ı getirin de asalım. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın idare Amiri, siz sükû
neti temin edeceksiniz efendim. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, görüyor' musunuz, faiz hadleri ucuzluğa da 
mani olmuyor... Pardon, mani oluyor. 

BAŞKAN — Cümleyi bir daha tekrarlar mısınız 
efendim? (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Ucuzluğa mani oluyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ne olu
yor Sayın Başkan? 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Biraz dinle, sabırlı ol. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Friedmancılar, tuzaklarının anlaşıldığını fark ettiler, 
başka yol aramaya giriştiler, sonunda borçlandırma; 
yani dolar, sermaye ihracını çare olarak ileri sürdü
ler. Son ortaya çıkan Baker Planı budur; fakat bu da 
netice itibariyle aynı yola çıkmaktadır. 

Avrupa'da ucuzluk başlayınca, halk bundan her 
sahada istifade etti. Bizde pahalılık devam ettiğinden, 
turistleri de kaçırmışızdır. Bu sene milyonlarca dolar 
döviz kazanmamız rahatlıkla mümkün iken, bunda 
da bir turizm fiyaskosuna maruz kalmışızdır; çünkü 
otelciler de yüzde 50 faiz üzerinden kazanmak için 
fiyatlarını ona göre tanzim etmişlerdir; devlet de 
böyle yapmıştır. Tabiatıyla, bunu pahalı gören turist
ler ülkemize gelmekten vazgeçmişlerdir. Görüyor mu
sunuz, yüzde 55 faiz, turistleri de kaçırmıştır. 

Buna diğer bir misal: iktidar, Doğu'daki yatırım
ları özel sektörün yapmasını istedi, bunun için teş
vikler, muafiyetler tanıdı; fakat Doğu'da, hiçbir özel 
sektör yatırım yapmadı. Niye yapsın ki? Adamın 2 
milyar lirası vardır, bankaya yatırırsa sene sonunda 
1 milyar lira faiz alacaktır. Böyle, garanti, kolay, hazır 
para kazanmak varken, Doğu'ya gider de, yatırım ya
pacağım diye başını derde sokar mı? Mümkün değil. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bakın gö
rüyor musunuz, Doğu'yu kalkındıracağım diye, Fried-
man'ı yanlış anlamak suretiyle Doğu'yu mahvettiler. 

LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Hep 
Friedman; zaten suç hep Friedman'da. 

SURURI BAYKAL (Ankara) — Kalkındırmak is
temiyorlar. 
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YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Amerikan ekonomisi bize model olamaz. Orada, ha
len bütçede 150 milyar dolar açık vardır. Bu açık su
nîdir, Amerika bu açığı istediği anda kapatır. Ame
rika'nın öyle bir sanayii vardır ki, 2 harp gemisi veya 
30 - 40 harp tayyaresi satmakla bu açığı o anda kapa
tır. Biliyorsunuz, bu gibi şeylerin satışında pazarlık 
yoktur, istediği fiyatı vermeye mecbursunuz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Siz ken
diniz ne yapacaksınız ondan bahsedin; vaktiniz kal
madı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Az evvel «Memleketin durumunu bütçe değil, onun 
dışında yaşatan ekonomik tablo gösterir,» demiştim; 
bu da onun misalidir. 

Bir nebze de yabancı sermayeden bahsetmek iste
rim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Siz ne 
yapacaksınız? 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Ona geleceğim, vakit bulursam. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, süreniz yetmeyecek. 
Lütfen... 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Pekâlâ. 

Birinci Dünya Harbinden evvel Avrupa Amerika' 
da yatırım yapmıştır. Biz yani yabancı sermayeye ta
raftarız, izah ediyorum. 

LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Siz mi, 
grubunuz mu efendim? 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Birinci Dünya Harbinden evvel Avrupa, Amerika'da 
yatırım yapmıştır. Yani, Avrupa'ya borçlu idi; İkinci 
Dünya Harbinden sonra işler tersine tecelli etti, bu 
defa da Avrupa Amerika'ya borçlu düştü. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Amerika 
alacaklı oldu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, diyalogu dışarıda 
sürdürün. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Ama biz yabancı sermayeyi kabul etmekle, anlattı
ğım gibi, ilelebet Amerika'ya borçlu kalacağız; buna 
sebep de Friedman'cılıktır. Düşünebiliyor musunuz; 
Amerika'nın günün birinde bu gidişle bize borçlu ka
lacağını? 

BAŞKAN — Duyulmuyor efendim, lütfen mikro
fona yaklaşın. Anlaşılmıyor, kayıtlara girmiyor. 
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YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Düşünebiliyor musunuz;, Amerika'nın günün birinde 
bu gidişle bize borçlu kalacağını? Böyle bir hayale, 
rüyaya ne demeli? 

ALPASLAN PEHLİVANLI ıAnkara) — Allah 
demeli. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Hayal 
demeli. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Hayal denir. 

Bugün Türkiye, zengini ile fakiri ile bankaları ile 
birlikte sıkıntının en azamî şeklini çekmektedir. Çok 
şey anlatacağım; fakat burada kesiyorum ve bizim 
görüşlerimizi açıklayacağım. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bunlar > 
kimin görüşleriydi? 

BAŞKAN — Ne zaman açıklayacaksınız efen
dim? 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Vakit kaldığı nispette; ne yapalım. 

' YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ha
tibin zamanı gelmeden sözünü kesmeyin; bölüyorsu
nuz konuşmasını. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Eğer ikaz etmezsem, 
konuşması yarıda kesilir. Müsaade edin de ben onu 
bileyim, sizden öğrenmeyeyim. Ona göre ayarlar ken
disini. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Öğreneceksin Sa
yın Başkan. Lütfen ikide bir hatibin sözünü kesme
yin. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Şimdi gelelim^ biz iktidara geldiğimizde vaat ettik
lerimizi nasıl yapacağımıza... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — Siz iktidar yüzü 

göremezsiniz, hayalci olmayın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, süreniz doluyor; 
lütfen devam edin siz. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Biz sosyal demokratız, Anayasanın müsaade ettiği 
nispette soluz, izahlarımı bu görüşün ışığı altında ve
receğim. 

Şimdi, «Memleketimizde demokrasi yerleşti, yer
leşecek, demokrasiye geçiş dönemindeyiz» deniyor. 
Bu deyimlere ben hukuk bakımından «demokrasi» di
yorum. Bu manada demokrasi elbetteki olmalıdır, ko-
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runmalıdır. Ama, bunun yanında bir de hiç olmayan 
bir demokrasi var, o da ekonomik demokrasidir; ne
rede bu? (SHP sıralarından alkışlar) 

ENERJİ V& TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — O nasıl bir şey, anlat 
bakalım. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Anlatayım; yani anlarsan anlatacağım tabiî. (Gülüş
meler) 

Bugün dünyada iki sistem vardır; bunların birisi 
liberalizmdir, kapitalizmdir ve iktidar buna inanıyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Şimdi 
siz neye inanıyorsunuz? 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Sizin inançlarınız elbetteki muhteremdir, bizim inanç
larımız da muhteremdir. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — O ne? 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Sizde esas sermayedir, bizde esas emektir; sonra ser
maye gelir. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Dünya
da iki görüş var dediniz, birini söylediniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, birini söylüyor, birini söylemiyor. 

BAŞKAN — Aman efendim, şimdi yani birbirini
ze ders mi veriyorsunuz? Müsaade edin konuşsun. 

Buyurun efendim. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sosya

list görüş diyecekti, diyemedi. 
MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — Adını koy, 

adını. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YUGUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Diyelim ki, süz iktidardayken memleket baştan aşa
ğı sanayileş'ti; manzara yine değişmez. Neden mi di
yeceksiniz?.. Kapitalizmde sanayiden elde ed-len ka
zançlar, muayyen 'kanallardan holdinglerin 'kapitalle
rinin cebine akar. Çünkü, sistemde dağıtım 'kanalla
rının icabı budur. 

ALPASLAN PEHUVANLI (Ankara) — öteki
ne gel, ötekine. 

YUOUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Halbuki, sosyal demokraside bu 'kanallar, halka doğ
ru, topluma doğru akar. 

MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — Dünyada sos
yal demokrasi diye bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim, 

YUGUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Sosyal demokraside de dağıtım kanallarının icabı bu
dur. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Kapi
talizmin karşıtı sosyal demokrasi mi? Olmaz canım!. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade ediniz, 
müdahale etmeyiniz. 

YUOUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Canım, bırak öyle söylesin, bir şeyden anladığı yok, 
bağırıyor. (ANAP sıralarından «Sizin sistemin adı 
ne?» sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
YUOUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Kapitalist sistem, kazançları zenginlerin cebine indi
recek dağıtım kanalarını da beraberinde getirir. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Anlama
dılar, anlamadılar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz; anlasanız yanyana gelirsiniz. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, gü
rültü oluyor, dinleyem'iyoruz. 

BAŞKAN — Gürültü etmeyin o zaman. 
Lütfen bağlayın efendim. 
YÖ3UF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Bitiyor öayın Başkan. 
Gayet basit, para kimdeyse o kazanır. Para, ka

pitalistlerde olduğuna göre, o kazanır. Bunun için
dir ki, adına kapitalizm denir. İşte, s'istemlerimîz 
arasındaki esas fark buradadır. 

MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — Sizin sistemin 
adı ne? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
YU3UF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Alternatif oluşumuz da burada yatar. 
Sayın Başbakan, geçen senek! bütçe konuşmasın

da, «O halde alternatif biziz» dediler. Yine aynı ma
nada, bir başka münasebetle bizim için «Sağda çalışı
yorlar» dediler. Biz bu sözleri kabul etmiyoruz; yan
lış düşünüyorlar. 

Şimdi gelelim bizim temel politikamıza... (ANAP 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kazancıoğlu, süreniz geçiyor 
efendim. Çok rica ediyorum, Başbakanlık bütçesi üze
rinde konuşunuz. Bu söylediklerinizi başka bütçeler
de de söyleyebilirsiniz. 

YUOUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Bizim temel politikamız şudur : 

a) Emeksiz para kazanmaya karşıyız. (ANAP sı
ralarından «Biz de» sesleri.) 
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b) Sömürü düzenine karşıyız. (SHP sıralarından 
«Bravo», ANAP sıralarından «Biz de» sesleri.) 

c) Gelir dağılımındaki adalete karşıyız. (ANAP 
sıralarından «Adaletsizliğe karşıyız» sesleri.) 

«Gelir dağılımındaki adaletsizliğe karşıyız» diye-
cckfcjm efendim, sürçi lisan oldu. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
YLOUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
d) işçiden ve emekçiden yanayız. (SHP sıraların

dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Şimdi, bunları nasıl gerçekleştireceğiz?. 
BAŞKAN — Onu sonra anlatırsınız efendim, sü

reniz sona erdi. Lütfen, teşekkür edip kürsüden ininiz 
efendim. 

YUGUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Ne yapalım, kusura bakmayın, sözlerime son veri.-. 
yorum. (SHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Gayın Kazancıoğ-
lu. 

Efendim, Sayın Alaattin Fırat, komisyon adına 
söz istemiştir; buyurun Sayın Fırat. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın ıBaşkan, sayın 
milletvekilleri; sözlerime, Plan ve Bütçe Komisyonu 
adına en derin saygı ve selamlarımı ileterek başlamam 
istiyorum. 

Aslında söz almamın sebebi, Başbakanlık bütçesi 
ile ilgili bir takdir, bir de temenniyi dile getirmek 
içindir. 

Sayın milletvekilleri, takdirle ilgili husus, devlet ar
şiv hizmetleri ile ilgilidir. Özellikle, son üç yıldan 
beri Başbakanlık bütçesinin de raportörlüğünü yap
mış bulunmaktayım. Gerek bu vesile ile bu gelişme
leri, gerekse komisyondaki arkadaşlarımızın zaman 
zaman dile getirmiş oldukları bu arşiv hizmetleri ile 
ilgili çalışmaları yakinen takip etmiş bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarını, her millet bir tarihî mirasın 
sahibidir. Bu tarihî mirasın çök önemli bir bölümünü, 
arşivler, kütüphaneler, eski eserler gibi maddî ve ma
nevî kültür varlıkları teşkil ederler. Millet olabilme ve 
kalabilmede, bu kültür varlıklarının büyük yeri ve ro
lü vardır. Sahip olunan bu kültür varlıklarının nesil
lerden nesillere intikali ise, bunların muhafazası ve de
ğerlendirilmesi ile mümkündür. Geçmiş ile bugün ara
sında irtibat kurmak gibi hayatî bir görev yüklenen 
arşivler, tereddütsüz, bir milletin en değerli hazinesi 
ve devlet varlığının da hafızası hüviyetindedir. 

Osmanlı Devletinden devraldığımız zengin tarihî 
miras ile, kemiyet bakımından olduğu kadar, keyfi-
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yet bakımından da bugün dünyanın en zengin arşiv
lerine sahip sayılı ülkelerden birisi durumundayız. 
Buna, millî mücadele, onu takip eden dönem ve cum
huriyetin ilanından sonra bugüne kadar teşekkül et
miş bu devrin bütün tarihini, Türkiye Cumhuriyetinin 
doğuşunu, ilerleyiş yolunda geçirdiği çeşitli safhaları 
ve elde edilen neticeleri gösteren malzeme topluluğun
dan meydana gelen cumhuriyet dönemi arşivleri de 
ilave edilecek olursa, çok zengin bir arşiv potansiyeli
ne sahip olduğumuz görülür. Mevzuat yetersizliği, 
teşkilatlanma konusundaki aksaklıklar, arşiv hizmet
leri için yeterli malî kaynak ve imkânların ayrılma
yışı gibi sebeplerle, bugüne kadar arşiv hizmetleri 
ileri bir seviyeye çıkarılamamıştır. Bu meselelerin hal
li konusunda çeşitli dönemlerde büyük gayretler gös
terilmiş ise de, istenilen neticeye ulaşılamamıştır. An
cak, son yıllarda yapılan bazı çalışmalar vardır ve bu 
çalışmaları şu şekilde özetleyebiliriz: Millî arşiv po
litikasının esaslarını takip ve denetleyecek olan Dev
let Arşivleri Genel Müdürlüğünün 3056 Sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesi ile millî arşiv politikamızın 
esaslarını belirleyecek mevzuat çalışmalarına başlamış 
olması, bu çalışmaların en kısa zamanda sonuçlandı
rılması planlarının yapılmış bulunması; bu kanuna da
yanılarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün mo
dern arşivcilik hizmetlerine uygun olarak yeniden dü
zenlenmiş olması; Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
nün merkez teşkilatı ile Osmanlı Arşivleri Daire Baş
kanlığı İstanbul'da; Cumhuriyet Arşivi ve Doküman
tasyon Daire Başkanlıklarının ise Ankara'da teşkil 
edilmiş bulunulması; Başbakanlık Teşkilat Kanunu ile 
arşiv uzmanlığının müstakil bir kariyer olarak kabul 
edilmiş bulunması; Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğünün bu arşivcilik hizmetlerine uygun bir millî arşiv 
sitesine kavuşturulması projesinin de bu arada ele alın
mış bulunması... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bir dakikanızı istirham 
edeceğim. 

Komisyon, her zaman söz alabilir ve İçtüzük bunu 
amirdir. Ancak, komisyon, bilhassa Plan ve Bütçe 
Komisyonu, müzakerelerde, hatiplerin konuşmasında, 
mevcut olan bütçe raporuna aykırı, eksik, fazla bir 
şey varsa; bunu belirtmek için söz alır. Burada kimse, 
bu konu ile ilgili ne lehte, ne de aleyhte bir şey ko
nuşmadı. Sizinki, doğrudan doğruya bir üyenin ya
pacağı konuşma mahiyetindedir ve komisyonun mü
dahalesini gerektiren bir durum yoktur bu konuşma
nızda. Lütfen bunu dikkate alarak konuşunuz efen
dim. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, bu çalışmanın yapılması ve 
şu anda da Osmanlı arşivleri ile ilgili bu konuların iyi 
bir yolda olması takdirimizi mucip olmuştur; onu arz 
etmek istedim. 

İkinci bir husus ise; özellikle, raporumuzun bir 
kısmında kısmen bahsettik; -belki sayın arkadaşla
rımız bunu okudular - burada da şu hususu bir daha 
vurgulamak istiyoruz: Özellikle dış mihraklardan kay
naklanan Doğu ve Güneydoğu olayları, devlet istih
baratının güçlendirilmesi gereğini bir defa daha orta
ya koymuştur. 

Değerli arkadaşlarını, bir karşılaştırma yaptığımız 
zaman; Amerika Birleşik Devletlerinde istihbarat büt
çesinin, genel bütçeye oranı yüzde 1,5, Sovyet Sosya
list Cumhuriyetler Birliğinde yüzde 2,8, İsrail'de yüz
de 1,5, Ürdün^de yüzde 0,4Hür ve diğer komşu ülke
lerle mukayese yaptığımız zaman, bizim istihbarata 
ayırdığımız ödeneklerin bu mukayese içerisinde yeter
siz olduğunu vurgulamak istiyorum, önümüzdeki yıl
larda bu konuda gerekli çalışmalar - gerçi hayli çalış
ma yapılmış, birtakım düzenlemeler yapılmıştır - ya
pılacaktır; bunun bir gereği olarak vurgulamak istiyo
rum. 

Beni dinlediğiniz için, Plan ve Bütçe Komisyonu 
adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Şimdi, şahısları adına söz isteyenlere söz verece

ğim. 
Lehinde söz isteyen Sayın Mümtaz Güler; buyu

runuz efendim. 
Sayın Güler, söz süreniz 10 dakikadır. 
MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 1987 yılı Başbakanlık Bütçesi üze
rinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu ve
sileyle yüce heyetinize saygılar sunuyorum. 

Sağlam kaynaklarla finanse edilecek, azamî tasar
ruf zihniyeti içerisinde yüce milletimizin hizmetine 
sunulacak olan 1987 Malî Yılı Bütçesinin devletimi
ze, vatanımıza ve yüce milletimize hayırlı ve uğurlu 
olması dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. 

Başbakanlık bütçesi üzerinde, gerek Plan ve Büt
çe Komisyonunda, gerekse Genel Kurulumuzda ar
kadaşlarımız görüş ve düşüncelerini etraflıca ortaya 
koyarken, • Başbakanlığın çalışmaları hakkında bizleri 
aydınlatmış oldular. 
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Ben burada, kısa zaman dilimi içerisinde fazla bir 
şey söylemek niyetinde değilim; ancak, Başbakanlığın 
faaliyetleriyle ilgili takdir ve şükranlarımı belirterek, 
bir - iki konuya temas edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, 1982 Anayasasının genel 
esprisine uygun olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini 
sağlamak, hükümetin genel siyasetini gözetmek, dev
let teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini temin 
etmek, Anayasa ve kanunlarla Başbakana verilen gö
revleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş bulunan 
Başbakanlık Teşkilatı, 3056 sayılı Kanunla yeniden 
düzenlenerek, bugünkü şeklini almıştır. Malî, idarî ve 
sosyal güvenlikle ilgili milletimizi yakından ilgilendi
ren birçok önemli kararların alındığı ve yürütüldüğü 
Başbakanlık Teşkilatının anagörev ve sorumlulukla
rına da burada değinmek istiyorum: 

•Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak; hüküme
tin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek; Ana
yasa ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek 
maksadıyla gerekli tedbirleri almak; devlet teşkilatının 
düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin ede
cek prensipleri tespit etmek; hükümet programı ve 
kalkınma planlarıyla, yıllık programların uygulanma
sını takip etmdk; kanun, kanun hükmünde kararna
me, tüzük ve yönetmelik karar ve tekliflerinin, Ana
yasa ve diğer mevzuata uygunluğunu incelemek ve 
yasama organıyla olan münasebetlerini yürütmek; 
mevzuat hazırlama usul ve esaslarıyla ilgili ilkeleri 
tespit etmek ve geliştirmek; yürürlükte bulunan mev
zuatın sicillerini tutmak, kotlamak, tek metin haline 
getirmek, bilgiişlem sistemi içinde takip etmek ve ya
yınlamak; idarede etkinliğin sağlanması, görevlerin 
tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirl-
mesi, idarî ve usul işlemlerinin basitleştirilmesi, dev
let teşkilatının düzenlenmesi için gerekli olan sistem 
ve prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağ
lamak; devlet teşkilatındaki teftiş ve denetim siste
mini geliştirmek, uygulamasını takip etmek, gerekti
ğinde teftiş ve denetim yapmak; Türk Devlet ve mil
let hayatını ilgilendiren tarihî, hukukî, idarî, ekono
mik, ilmî doküman ve belgeleri toplamak, değerlen
dirmek ve düzenlemek; film, mikrofilm gibi ileri tek
nikleri uygulayarak, arşiv malzemesini tek nüsha ol
maktan kurtarmak; bunların tahribini önleyecek arşiv 
laboratuvarı kurmak; milletlerarası arşivcilikle ilgili 
hareketleri takip etmek, önemli arşiv malzemesini yurt 
ve dünya bilim çevrelerine sunmak. 
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Yüce Meclisimizce bilinen bu görevleri tekrar et
memin sebebi, Başbakanlık bütçesi çerçevesinde ya
pılacak işlerin genişliğini bir kere daha belirtmek için
dir. 

Değerli milletvekilleri, böylesine ağır bir yükün al
tında bulunan Başbakanlığın emrine, hızla değişen 
ekonomik ve sosyal şartların gerektirdiği tempoda 
koordinasyon ve takip mekanizmasını işletecek, kur
may hizmetleri görecek, her alanda ve her kademedeki 
gelişmeleri tespit ve takip edecek, yönetime dinamizm 
kazandıracak uzmanlaşmış çok güçlü kadroların ve
rilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Ayrıca, yeni Anayasamızın Başbakana yüklediği, 
bakanlıklararası koordinasyon görevi çerçevesinde, 
devlet bakanlarına bu koordinasyonun sağlanması ga
yesiyle görevler verilmiş ve bazı kamu iktisadî teşeb
büsleri Başbakanlığa bağlanmıştır. Bu koordinasyon 
görevinin bugüne kadar başarıyla uygulandığını, üç 
yıllık icraat neticesinde görmüş bulunuyoruz. 

Ekonominin tek elden yürütülmesi gayesiyle, sü
ratle ikmali göz önüne alınarak, Devlet Bakanlığı ve 
Başbakan Yardımcılığı bu işle görevli kılınmışitır. Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve ekonomik ko
nularla ilgili kurumlar da Devlet Bakanlığı ve Baş
bakan Yardımcılığına bağlanmak suretiyle, işlemler 
hızlandırılmış ve kontrolü sağlanmıştır. Bu, yerinde 
ve isabetli çalışmaları takdirle karşılıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, hükümetin uygulayacağı 
ekonomik politikaların temel hedefi, milletimize daha 
mutlu, daha müreffeh bir hayat tarzı sağlamaktır. 
Bunun da temeli, hükümet programımızda belirttiği
miz gibi, istikrar içinde büyüme ve enflasyonu kontrol 
altında tutarak, üretim faktörünün atıl kalmamasını 
sağlamaktır. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki, Anavatan Par
tisi bu espri içerisinde, hükümet ve parti progra
mında aziz milletimize vaat ettiklerini tek tek yerine 
getirmeye devam etmektedir. 

Bütçenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, yatırım
lar ihracatımızı, döviz gelirlerimiz de kalkınma ve re
fahımızı güçlendirecek istikamette durmadan artmak
tadır. Satın alma gücünü azaltan, tasarrufları eriten, 
yatırımları yavaşlatan enflasyonun aşağı çekilmesi ko
nusunda başarılı çalışmalar devam ederken, dar gelir
lilerin lehine getirilen ek tedbirleri de ayrıca takdirle 
karşılıyoruz, özellikle, memur maaşlarının enflasyon 
oranı üzerinde artırılması, faturaya bağlanmış harca
malar üzerinden vergi iadesi yapılması, konut yardımı 

gibi birçok sosyal konulara süratle eğilinmiş olmasını 
şükranla karşılıyoruz. 

Milletimiz, kendisine hizmet edenlerin daima ya
nında olmuştur. Bizler, bu inançla yüce milletimize 
hizmet etmenin gurur ve sevinci içerisinde yaşıyoruz. 
Zira, bu memleket insanları, kavgasız, huzur ve güven 
içinde gelişen, modernleşen ve güçlenen bir Türkiye 
istemektedir. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bağlayınız efen
dim. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — Kalkınmanın 
temel taşı, öncelikle huzur ve güvendir. Sayın özal 
Hükümeti, diğer konularda olduğu gibi, bu konuda da 
milletimizin takdir ve güvenini kazanmıştır. 

Bu düşüncelerle, şükranlarımı arz eder, yüce heye
tinize en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güler. 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ka

ya Erdem, söz mü istiyorsunuz efendim? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Söz Hükümetin, buyurunuz efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, süreniz 1 saattir efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; parti grupları ve şa
hısları adına konuşma yapan milletvekili arkadaşla-
riımın ortaya 'koydukları fikirlerden 'iştirak etmediği-
.ımiz veya değişlik görüşlerde olduğumuz konular hak
kında •açıklama yapmak ve Başbakanlık 'bütçesiyle 
alakalı önemli gördüğüm 'bir-iki konuya temas etmek 
için huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime 
'başlamadan evvel, yüce Meclisi saygıyla selarnlıyo-
nuım. (ANAP şuralarından alkışlar) 

Genelde, muhalefet sözcüsü milletvekili arkadaş
larım, Başbakanlık bütçesi görüşülürken, haklı ola
rak Türkiye ekonomisi, siyasî ortam ve dış politi
kayla alakalı konulara da temas ettiler. Ben, 'bun
lardan dış politika konusunda hükümetimizin uy
guladığı politikada genel 'hatlarıyla 'beraber olduk
ları ve bu konuda AET dışında ve hatta AET'deki -
fikirlere de iştirak etmiş olduklarını beyan etmiş al
malarını memnuniyetle karşılıyorum. 

Ekonomik politikada, genelde serbest piyasa eko-
nomlısinli esas almak suretiyle, bu konuda hüküme
tin uyguladığı serbest piyasa ekonomisi olmadığını 
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ve bunun isminin «Serbest piyasa ekonomisi» olma
sına rağmen, devletin ve hükümetin muhtelif müda
haleleriyle bu sistemin gerçekte bir ölçüde, anlam
lan manada veya düşündükleri tarzda 'bir serbest pi
yasa ekonomisi modelinin dışında olduğu beyan 
edildi. Buna, grupları adına konuşan iki parti de de
ğindiler. Hatta, muhalefet parti sözcülerinden bir ta
nesi, kendi ekonomi modellerinin izahını yapmaya
caklarını, ancak, ANAP'ın ekonomi moderne, ser
best piyasa ekoıno>mıisi konusuna değineceklerini söy
lediler. Gayet <ta!t>iî 'ben, bunlar söylenirken, ikti
dara geldiklerinde uygulamak istedikleri ekonomi 
modeliyle alakalı fikirlerin de, kısa da ollsa, ortaya 
konulmasının yüce Meclise faydalı olacağı ve bu ko
nunun da tartışma konusu yapılabileceği için yararlı 
olacağı (kanaatindeyim. Buna değinmekle geçiyorum. 

Serbest piyasa ekonomisi nedir ve nasıl olması 
lazım geldiğini özellikle üç senedir hükümet olarak 
uygulamaktayız. Ancak, burada belirli konulara yer 
veriknek suretiyle, uygulanan politikanın serbest pi
yasa ekonomisi olmadığı dile getirildi. Onlar neler
dir? 

Birincisi, fiyatlar serbest piyasa ekonomosinde ser
bestçe ortaya çıkar, uygulanır. Halbuki burada, fi
yatların serbest olarak uygulanmadığını ve buna uy
gun alarak da, hükümetin KİT ürünleri fiyatlarında 
bu serbestiyi uygulamadığını, hatta özel teşekküllere 
de bir ölçüde müdahale ettiğini... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Tekel
ler, tekeler... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Tekel
lere ikinci olarak değindliıler; ona da temas edeceğim; 
üçüncü olarak da döviz kurları konusu geliyor; ya
ni birinci olarak temas edilen konu, fiyatlar konu
suydu. 

Hükümet olarak bizim uyguladığımız politikada 
fiyatlara müdahale ettiğimiz, özellikle özel sektör 
fiyatlarına müdahale ettiğimiz konu söz konusu 
değil, -KİT'ler için de aynı şey varit- aksine, sayın 
muhalefetçe, bu yüce Mecliste aksinin, hatta yapıl
ması lazım geldiği halde, yapulmayıp, devamlı zam 
yapıldığı ve bu KİT'lerin zamlarına hükümetin niçin 
müdahale etmediği, zam politikası uyguladığı konusu 
tenkit edilmiştir. Biz hükümet olarak, ne özel sek
törün, ne de KİT'lerin fiyatlarına müdahaleyi, ser
best piyasa ekonomisi kuralları dışında yapmıyoruz; 
ama bu fiyatların serbest piyasa kuralılarına göre ça
lışması'knlkânı da sağlanıyor. 

İkinci olarak dile getirildi, «Tekellerin mevcut 
olması, serbest piyasa ekonomisi kurallarına uymaz» 
denildi; Türkiye'de de, devlet ve özel sektör tekel
lerinin, istediği fiyatı piyasaya empoze ettiği de dile 
getirildi. Acaba, bugün Türkiye'de bu ölçüde tekel 
var mıdır? İthalat Türkiye'de serbesttir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Fonlar hariç. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Ve bi
zim uyguladığımız politikada da, özel sektör herhangi 
bir surette tekele sahip ise, bu ithalatın, -hatta gerek
tiğinde sıfır gümrükle açılmak suretiyle - dünyanın 
dış rekabetine açılmasıdır; yalnız Türkiye'deki diğer 
bir firmanın rekabetine değil, eğer o iş tekelse, dün
ya rekabetiyle karşı karşıya getirilmek suretiyle, Tür
kiye'de herhangi bir firmanın, istediği fiyatla, iste
diği malı satması mümkün olmamaktadır ve piyasa
nın kurallarına göre olmaması da gerekir. Bugün (X) 
firması, diğer firmalarla aralarında anlaşarak ya da 
tok başına bir malın fiyatını belirtiyorsa, hükümet, 
bunu, gümrük ve fonlarını ind'irmdk suretiyle, belirli 
bir korumayla - burada da bir koruma politikası ga
yet tabiî olacaktır - bunun üstünde bir fivat ver-
meve kalktığı zaman, ithalatla dış ülkelerdeki reka
bete açılmak suretiyle, Türkiye'de istediği gibi, iste
diği kazancı sağlayamavacaktır. Aksine bu, bizim 
uyguladığımız şu politikanın uygulanmadığı dönem
lerde çok olmuştur; belki Türkiye'nin döviz sıkıntı
larının da etkisiyle, gümrük duvarlarıyla büyük ka
zançlar sağlanmıştır. Bu, yalnız Türkiye'de üretilen 
mallar için değil, ithalat için de olmuştur. 

Sayın sözcülerden bir tanesi, «'Serbest p'yasa eko
nomisi çıkarcılıktır» dedi; yani bugün ANAP'ın uy
guladığı bu politika. Ben tamamıyla aksi fikirdeyim. 
Çıkarcılık ne zaman vardı? Bizden evvelki dönem
de vardı; örneklerini vereyim : Kamu iktisadî teşeb
büslerinin fiyatlarına hükümetlerin müdahale ettiği 
-Bizde şimdi serbesttir- dönemde, demir - çelik ku
ruluşundan 10 bin ton demir tahsisi alan, büyük bir 
çıkar sağlıyordu. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Atilla Yurtçu da 
ithalatta sağlamıyor mu? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Fırat, müsaade ediniz 
efendim, isim zikretmiyorlar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Döviz 
'tahsisini almak suretiyle, 1 milyon dolarlık ithal mü-

, saadesl alıp, bununla getirdiği malı, yüzde 300, yüz
de 400 kârla satmak suretiyle menfaatler sağlanan 
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dönemleri Türkiye, serbest piyasa ekonomisinin bu
lunduğu şu dönemin dışında yaşamıştır. Bunların uy
gulamasını 20 sene yapan bir kimse olarak; o dö
nemlerde kimlerin nasıl çıkar sağladıklarını çok iyi 
biliyorum. Çıkarcılık, bu dönemde, yapılabilmesi 
limkânlarının tamamen kapatıldığı bir dönemdir, yap
ma imkânlarının ortadan kaldırıldığı bir dönemdir. 

rımız dönemlinde konvertibiliteye geçeceğiz» dedik. 
Bir kere, hiçbir suretle «Kısa dönemde geçeceğiz» 
tabiri söz konusu değildir. Bunu açıklığa kavuşturayım. 
Türkiye, 1984 yılı başından itibaren adım adım kon
vertibiliteye gitmektedir. Konvertibiliteye gitmek, otu
rup bir günde verilen kararla olabilir; ama bundan 
sonra da geriye dönersiniz. Bunun için yapılması la
zım gelenlerin adım adım bilinçli, bilerek kararlarını 
almanız ve sonunda da bir gün «Konvertibiliteye geç
tim» dediğiniz zaman, iki veya üç kararı alarak bu 
noktaya gelmek gerekir. Ben, bugüne kadar uygula
dığımız politikalarla adım adım konvertibiliteye yak
laştığımız kanaatindeyim. 

Burada bir konu daha dile getirildi; bunu muhte
lif muhalefet sözcüleri de her yerde, her vesileyle di
le getiriyorlar, onun için Yüce Meclise bu konuyu da 
açıklamak istiyorum. 

Bu kadar zorluklarla elde ettiğimiz dövizlerimizi, 
borçla sağladığımız dövizleri ithal yoluyla lüks mal
lara sarf ettiğimiz söyleniyor; muz, pudra vesaire şek
linde örnekler veriliyor. Bu konuyu açıklamakta ya
rar var; çünkü gerçekte durum nedir bilelim, rakam
lar nedir; buradaki gerçek nediri gördükten sonra, 
tenkitlerimizi veya değerlendirmelerimizi bu yönde 
yapalım. 

İthalatın serbestleşmesinden sonra, gayet tabiî bir
çok mallar Türkiye'ye gelmiştir. Biz bunları 6 Ka
sım seçimlerinden önce ve belediye seçimlerinden ev
vel de seçim meydanlarında dile getirdik; «Biz it
halattan, özellikle lüks ithalattan Konut Fonu'na, 
yüksek ölçülerde vergi almak suretiyle vatandaşları
mıza konut yapacağız, bunun gelirini buradan sağla
yacağız» dedik ve buna istinaden de birçok ithalatın, 
birçok kalemlerinden aldığımız gibi, özellikle lüks 
ithalattan çok yüksek vergiler almaya başladık, si
gara, araba ve bahsettiğimiz diğer o mallardan. 

Şimdi, «Lüks ithalat» tabiri şahıstan şahısa deği
şir; benim için lüks olan bir madde, diğer bir kimse 
için lüks olmayabilir; bu bakımdan, lüks anlayışı 
çok değişiktir tabiî. Bu konuda, şahıstan şahısa deği
şebilecek rakamlar olmasına rağmen, uzmanlarımızın, 
yani bu işle uğraşan arkadaşların çıkardıkları^ bir 
liste var. önümüzdeki bu listeye göre, 1984 yılında, 
araba ve sigara da dahil, yapılan ithalatın toplamı 
76 milyon 781 bin dolardır. Bunun içinden sigara ve 
otomobili düştükten sonra, geri kalan miktar 14 
milyon 300 bin dolardır. Yani, bizim şimdi şurada 
konuştuğumuz, dövizleri heba ettiğimizi söylediğiniz 
konu budur; ki bunların heba olmadığını, aksine dev-

AYD1N GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Fon 
oyunları?. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Ancak, 
bunun burada demagojisini yapabiliriz; gelir, nutuk 
çeker, söyleriz; onun ötesinde herhangi bir surette 
«Bundan şu bunu kazanmışitır, şu çıkarcılık yapmış» 
diyebileceğimi!z gerçek noktaları bulup getüremeyiz; 
yoktur çünkü. Devlet, tahsis yapmıyor, devlet müsaa
de 'eîıırtfyor. 

AYDİN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Fon 
oyunları? 

AYHAN FIRAT {Malaitya) — 30 900 ton demiri 
Rusya'ya sattılar. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Ni
ye kararname değiştiriyorsunuz? 

AHMET SARP (Diyarbakır) — Müsaade edin de 
çıkaralım; gensorulara cevap verin. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyelim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, hiç 'iştirak etmediğim tamamen kar
şı olduğum ve hatta gerçek dışı olduğunu bildiğim 
birçok konuları burada dile getirdiniz, yerimden en 
ufak bir müdahale dahi yapmadan sizleri sakin dinle
dim. Aynı anlayışı sizlerden de beklediğimü belirtmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Gayet tabiî Sayın Balkan. 
'Devam buyurun efendim. 
DEMLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Döviz 
kurları konusunda da, yine serbest piyasa ekonomisi
nin uygulanmadığının bir örneği olarak, döviz kur
larının serbest tespit edilmediği dile getirildi Tür
kiye'de döviz kurları belirli bir esas altında uygula
nır ve bunun tamamen Merkez Bankası tarafından 
konulan sistem içerisinde uygulamasına geçilir. Kon-
verCiMiteye kısa zamanda geçiş, hükümet tarafın
dan vaat edildiği halde, bunun yapılmadığı söylen
miştir. Bu da, serbest piyasa ekonomisiyle ilgili üçün
cü konu olarak dile getirildi. Hükümet programımız
da ve seçim beyannamemizde kayıt şudur : «îktida-
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letin 14 milyon doları vererek, ilave 10 milyon dolar 
kazandığını da izah edeceğim. Yani, serbest bırak
makla, biz burada döviz heba etmiyoruz, döviz ka
zanıyoruz; onu da anlatacağım. 

1985 yılında bu rakam 26 milyon dolar olmuş, 
şimdi de dokuz aylık 20 milyondur. Bunun sene so
nunda 30 milyon dolarda kalacağı tahmin edilmekte 
ve bir ölçüde de 1985 yılında ithalatın birden serbest 
bırakılmasıyla artan bu rakam 30 milyon dolar ci
varında kalmıştır. 

Şimdi, bu mallar nelerdir?.. Hepimiz biliyoruz; 
işte, oyuncaklar, ayakkabılar, parfümeriler, şampuan
lar, kravatlar, hepsi buna dahildir. Türkiye, bu mal
ların - yani, bilerek söylüyorum - büyük bir kısmını, 
şu bahsettiğim dövizin çok daha fazlasını vererek ge
tiriyordu; daha doğrusu Türkiye'ye bu mallar geli
yordu. Nasıl geliyordu?.. Türkiye'nin yurt dışında bir-
buçuk milyon, iki milyon işçisi vardır; o işçiler Tür
kiye'ye gelirken kazançlı gördükleri için bu malları 
alıp getiriyordu. Ayrıca, turist olarak yurt dışına çı
kanlar «Bavul ticareti» dediğimiz yolla bu malları 
Türkiye'ye getiriyorlardı. Çok iyi hatırlarım, yılbaşı 
tatilini (1977 - 1980 dönemleri arasında) yurt dışın
da, Kıbrıs'ta geçiren ve «Ben oraya giderim, şu ka
dar masraf yaparım, oradan getirdiğim malları Tür
kiye'de satarım, şu kadar kazanır, seyahatimi beda
vaya getiririm» diyenleri hepimiz cemiyet içerisinde 
çok dinledik, gördük. Bu kimseler, yurt dışındaki iş
çilerimiz, turistlerimiz bu malları nasıl getiriyorlar, ne
reden alıyorlardı?.. Perakende olarak mağazalardan 
alıyorlar; hem de yüksek fiyatlarla alıyorlardı. Yani, 
14 milyon dolarlık bir malı, belki 20 milyon dolara 
getiriyorlardı. Bu mallar, şimdi serbest ithalat yoluy
la geldiği ve toptan, normal yollardan alındığı için, 
birinci elden alındığı için ve ihraç kanalıyla geldiği 
için, o ülkenin koyduğu teşviklerden istifade ettiği 
için, ucuz gelyor. Yani, biz 20 milyon dolar sarfede-
rek getirdiğimiz malı, 14 milyon dolara getiriyoruz 
şimdi; yani, döviz tasarrufu yapıyoruz, bu bir. 

İki : Bu malların üzerinden büyük ölçülerde fon 
almak suretiyle, Konut Fonunu güçlendiriyoruz; fakir, 
konut sahibi olmayan kimseleri buradan konut sahibi 
yapıyoruz. 

Üçüncü bir faydası; Türkiye'ye turist olarak ge
lenler, kendi yaşadıkları ülkede aldıkları, kullandık
ları malları, o gittikleri ülkede bulmak isterler. Her 
şeyden evvel, giderken alıp kendi ülkesine götürmek 
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ister. Eskiden Türkiye'de «Kıbrıs'a mı gidelim veya 
herhangi bir, (X) ülkesine mi, diğer bir (B) ülkesine 
mi gidelim?» derken, «Ben oraya gittiğim zaman, 
Türkiye'de olmayan şu malları da getiririm. Onun 
için, Bulgaristan'a girmeyeyim de, .Almanya'ya gide
yim; çünkü Bulgaristan'da bir şey yok. Ama öbür 
tarafa gittiğimde, gelirken bazı mallar getirmek su
retiyle kazanırım» diye düşünüyor ve Almanya'ya git
meyi tercih ediyordu. 

Bugün, İslam ülkeleri, Bulgaristan, Yugoslavya 
hatta Macaristan dahil, birçok ülkenin insanı hem 
görmek, hem de kendi memleketlerinde bulamadık
ları malları bulacakları için Türkiye'ye seyahat etme
yi tercih ediyor. Yani, biz lüks ithalata verdiğimiz 
30 milyon doların bir kısmını, zaten gelen turiste bu 
malları satarak geri alıyoruz. 

Şunu da belirteyim : Bugüne kadar, ithalatın ser
best olmadığı dönemlerde, hükümetin aldığı, Konut 
Fonuna giden bu paralar kaçakçının, karaborsacının 
eline geçiyordu. En önemli husus budur. Bugün siga
ra ithalinden alınan 100 milyarlık bir parayı, eski
den kaçakçı kullanıyordu. Ne işlerde kullanıyordu?.. 
Belki de, hepimizin şikâyet ettiği, bizi 12 Eylül dö
nemine getiren anarşiyi besliyordu. Bugün, lüks tü
ketimden aldığımız bu paraları, çift fiyatlarla büyük 
vurgunlar vuran karaborsacı kazanıyordu. Şimdi, bu 
paralan devlet kazanır hale geldi; Konut Fonuna ge
lir sağlandı. Bu bakımdan, şu politikanın tenkit edile
rek, bunun ortadan kaldırılmasını iddia etmenin - çok 
özür dileyerek söylüyorum - mantığını anlamış de
ğilim. Hatta aksini söyleyeyim; bugün, bu fikri sa
vunanlar iktidara gelir de, bu uygulamalar kaldırılır
sa, Türkiye çok şeyler kaybeder. Kim kazanır? Sa
mimî söylüyorum, demagoji yapmıyorum; karabor
sacı kazanır, Türkiye'nin aleyhine çalışacaklar kaza
nır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu bakımdan, şu konunun aksi iddia ediliyor ise, 
incelensin; her türlü rakamı sizlere vermeye hazırız. 
Bakın, bu uygulamalarda tehlikeli bir gidiş, Türkiye 
dövizini çarçur eden bir durum varsa, hepinizden çok, 
birinci derecede bunun üzerine ben eğileceğim, ben 
önleyeceğim. Fakat, şu lüks ithalatta Türkiye'nin ka
zancı olduğundan, Türkiye'nin bundan yararlandığın
dan yüzde yüz emin olduğum için huzurunuzda mü
dafaa ediyorum. 

Diğer bir konu... 
BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen; diğer bir konu

ya geçmeden bir noktayı hatırlatayım efendim. 
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Ara verme saati geldi, saat 13.00. Sizin bu görüş
meniz, bu beyanınız ne kadar sürer. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Efen
dim, bir yarım saat daha sürer. 

/. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
Kuruluşlar ve Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 Malî 
Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar ve İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/798, 1/799, 3/1150, 
1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 510, 509) 
(Devam) 

A) BAŞBAKANLIK (Devam) 
1. — Başbakanlık 1987 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Başbakanlık 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Başbakanlık bütçesi ve kesinhesabı 

üzerindeki görüşmelere, kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
'Hükümet?.. Yerinde.. 
Konuşmasına devam etmek üzere, Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem, buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI fSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; serbest piyasa ekonomisi 
modeli ile alakalı olarak yapılan eleştirilere, kısmen 
cevap vermiş bulunuyorum. Hakikaten, serbest piya
sa ekonomisinin anlamının ne olduğunu; bunun ta
mamen, her yönü ile, serbest piyasa kurallarına gö
re mi; yoksa, devletin zaman zaman, belirli komi

l i . 12 . 1986 O : 2 

BAŞKAN — O zaman ara vermek durumunda
yız. 

Çalışma saatimiz dolmuştur; saat 14.00'te toplan
mak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

larda düzenlleyici kararlarıyla mı yönlendirilmesi la
zım gelip gelmediği konularını tartışma konusu yap
mak lazım. Zaten serbest piyasa ekonomisi de, Ba
tı Avrupa ülkelerinde, halita Amerika'da bile ta
mamen bu anlamda, yani düşündüğümüz anlamda 
»serbest değildir. Döviz kurlarına, diğer ekonomik 
politikalara - mesela bazen teşvik gibi - bazı karar
larla müdahale edildiği de görülmektedir ve edilmesi 
de zorunludur. Bu bakımdan, Sayın Ziya Kazancı-
oğlu'nun, bizim ekonomi politikamız ile ilgili yap
mış olduğu eleştirilere gayet tabiî iştirak etmiyoruz. 
Ancak, gayet tabiî kendisi, bu konuda tenkitlerde 
bulunuyorlar veya karşı görüşleri müdafaa ediyorlar. 
Gayet tabiî, hiçbir zaman, iktidarın uyguladığı bir 
politikaya da muhakkak surette iştirak söz konusu 
olmaması lazım gelir. 

Enflasyon hakkında, «Kontrol altına alınama
mıştır» konusunda, burada uzun uzun tartışmak is
temiyorum; ancak, enflasyon konusunda, bizim ka
naatimiz, kontrol altına alınmıştır ve enflasyon düş
mektedir; hükümetin bu yıl için öngördüğü hedefe 
de ulaşılmaktadır. Ancak, burada şu konuyu belir
teyim; Endekslerde anlaşmamız lazımdır. Geçen yıl 
burada ve Plan ve Bütçe Komisyonunda, bana sual 
olarak sordunuz ve «Değişik endeksler var; siz şu 
yüzde 25 hedefinizi hangi endekse göre aldınız, 

» > • • • < « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekıül İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : IsmaM Üğdül (Edirne), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — 38 inci Birleşimin İkindi Oturumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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bize bunu burada söyleyin de, yarın tuDturamadığı-
nız zaman bu endekste bir beraberlik sağlayalım» 
dediniz. Biz de 'burada ve aynı zamanda Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, açık açık söyledik ve dedik 
ki: «Bu endeks, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan 
eşya endeksinin Aralık 1985 - Aralık 1986, yani 12 
aylık bir dönemin enflasyon hesabıdır» 

Bunun üzerinden hesap ediyoruz dedikten sonra 
neticelere geliyorum: 1983 yılında bu rakam yüzde 
40 iken bu rakam -12 aylık bu endeks - 1984'te yüz
de 53,5 olmuştur, yükselmiştir - ki, nedenlerini Sayın 
Başbakan da anlattı - 1985'te 38,2'ye inmiştir. 1986'da 
da, en son kasım ayı endekslerine göre, yüzde 25,7' 
dir. Öyle ümit ediyoruz ki, bu rakam bu civarlarda 
gerçekleşecektir. Yani hükümet, bu enflasyon. konu
sunda büyük bir inişe geçmiş ve hedefini 1986 yılı 
için tutturmuştur. Zaten sayın milletvekillerimizin, bu 
bütçede, enflasyon konusuna fazla değinmemelerinin 
- kanaatimce - nedeni de bu. Buna mukabil, bu rakam 
1987 için yüzde 20 olarak hedeflenmiştir. 

Şimdi, yüzde 36 rakamından bahsediliyor. Yüzde 
36 rakamı nedir söyleyeyim: Bir şeyi tenkit etmek 
için birçok bahane bulursunuz. Elmayla armut deme
yeceğim; çok farklı 'hususlardır; ama o yüzde 35,7 de
diğimiz yıllık ortalama, 24 ayın ortalamasıdır; 1985 
ile 1986'nın yıllık ortalamasıdır ve yüzde 35'tir. Ne
den yüzde 35'tir? 1985'te yüzde 38 idi, şimdi yüzde 
25'tir. Siz iki seneyi ortalarsanız tabiî rakam yüksek 
çıkacaktır. Şimdi bunu alıp da, Türkiye'de enflasyon 
inmiyor veya işte şu rakamlarda demek, değişik ra
kamları birbiriyle mukayese etmektir ve yanlıştır; ama 
hükümet olarak biz hedefi iki seneye göre alıp da, siz
lere «hedefimiz bununla ölçülecek» deseydik; o za
man biz gayet tabiî yüzde 25 demez, yüzde 30 derdik; 
çünkü, toptan eşyada yıllık ortalama yüzde 30'dur; 
tüketicide yüzde 35 görünür, ise de toptan eşyada 30' 
dur. Yanı, enflasyon konusu bu rakamlar üzerinde 
gitmektedir; Plan ve Bütçe Komisyonunda bunu uzun 
uzun anlattım, onun için burada tekrar değinmek is
temiyorum. 

Şimdi, diğer bir konuya, gelir dağılımı ve işsizlik 
konusuna geçiyorum: Bu konu, burada sayın muha
lefet sözcüleri tarafından dile getirildi. Konuşmacılar 
bu konulara değinirken «Türkiye'deki işsizlere her yıl 
yarım milyon daha işsiz eklenmektedir» dediler ve 
hatta ««Bir ülkenin reel geliri artmıyor, işsizlik daima 
yükseliyorsa, o ülke iyi idare edilmiyor» diye bir ben
zetmede yapıldı. Hakikaten, ben de bunu birçok yer

de okuyorum; bu itibarla, bu konuya değinmekte ya
rar görüyorum. -

İşsizlik yatırımla alakalıdır. Eğer bol miktarda ya
tırım yaparsanız, ülke kalkınırsa, büyürse, işsizlik art
maz, azalır. İşsizlik ne zaman artar? Büyüme hızı düş
tüğü dönemlerde işsizlik artar, hatta sıfırlandığı za
manlarda büyük işsizler ordusu ortaya çıkar. Onun 
için Türkiye, kalkınma hızını büyütmek zorundadır; 
bir ülkede ne kadar yüksek kalkınma hızı elde edilir
se, işsizliğe o kadar çare bulunmuş olur. «Türkiye'nin 
bir numaralı sorunu işsizliktir» denildi, çok konuşul
du; hatta işsizlik şöyle tabir edildi, ^sosyal adaletin en 
kötü şekli, işsizliğe çare bulamamaktır» dendi. 

Şimdi, Türkiye'de kalkınma hızı ne durumdadır, 
hangi dönemlerde azalmış veya işsizliği artıracak şek
le gelmiştir diye baktığımız zaman, hakikaten 1980ı ön
cesinde, özellikle 1977 yılından itibaren, Türkiye'de 
kalkınma hızlarında düşüş olduğunu görürüz; hatta 
sıfırlanmış, eksi olmuş. Türkiye'nin kalkınma hızı ilk 
defa 1981'den itibaren artmaya .başlamış, Sayın Baş
bakan da bahsetti, 1981'de, zannediyorum 4,1; 1982' 
de 4,3; 1983'te biraz azalarak 3,2 olmuş. 

Türkiye'de işsizliğe her yıl yarım" milyon kişinin 
ilave edildiği iddia edilen bizim dönemimizde, 1984 
yılında kalkınma hızı 5,9 olmuştur. Nüfus artış yüz
desi olan yüzde 2,3 veya 2,4'ü bundan düştüğümüz 
zaman, Türkiye'de reel bir kalkınmanın ve büyümenin 
1985'te yüzde 5,1; 1986'da yüzde 7,8; hatta en son 
tahminin yüzde 7,9 olduğunu görüyoruz." Bu ölçüdeki 
kalkınmanın olduğu bir ülkede, işsizlik ordusuna her 
yıl 500 bin kişi ilave etmek mümkün değildir; bu dü
şünce gerçek dışıdır. Bu i$ ya bilinmiyor ya da bura
da demagoji yapılıyor demektir. Bunun başka bir ta
rifi yoktur. 

1987 Planında bu kalkınma hızı elde edildiği için, 
işsizlik ordusuna ilave mi ediliyor, eksiliyor mu; bu
rada rakamları var. (Sayfa : 292) İşgücü fazlası oran
ları 1985 yılında yüzde 16,3'e, 1986 yılında yüzde 
15,5'e, gerilemiş; 1987 yılında da yüzde 15'e gerileye
cektir. Yani, düşme vardır. 

Ülkelerde eğer işsizlik bir numaralı sorun ise, ül
kelerin kalkınmaya önem vermeleri gerekir. Yalnız, 
kalkınma para ister; çünkü, yatırım yapabilmek için 
döviziniz olacak, iç paranız olacak, buraya imkân ve
rebileceksiniz; başka türlü kalkınmayı artıramazsı
nız. 

Türkiye'deki yüzde 7.9'luk bir kalkınma hızının 
olup olmadığını, istatistiklerin neticelerine göre tenkit 
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ediyorsunuz. Ben size şunu söyleyeyim : 1986'da Tür
kiye 7,9'luk bir kalkınma hızım sağlamıştır. Neden? 
Çünkü, ödemeler dengesi ve yapılan yatırım malı it
halatı zaten bunu gösteriyor. Bir sayın arkadaşımız, 
«Petrol fiyatları dünyada düşerken, Türkiye bu pet
rol fiyat farklarını ne yaptı?» dedi, 

(İşte Türkiye, bu düşen petrol fiyat farklarını kal
kınmada ve dolayısıyla işsizliğin azaltılmasında kul
lanmak suretiyle, ülkenin bir numaralı sorununa ön
celik verdi. Bu imkânı başka türlü de kullanabilirdi
niz; ama bu sosyal adaleti en iyi kullanma şekli idi. 
Biz tercihi bu yönde yaptık. Kanaatim odur ki, bu 
imkân en isabetli bir şekilde kullanılmıştır. 

Bir de burada şu konuya değinmek istiyorum : 
Değişik şekillerde tenkitler yapılıyor, mesela fakirlik 
edebiyatı yapılıyor; «Şu kişinin şuradan şuraya gide
cek yol parası yokken, öbür taraftan şu kişi şuraya 
gidiyor; memlekette bu şekilde olanlar varken, şu şe
kilde lüks mallar ithal ediliyor.» deniliyor. Tabiî bun
lar tenkit yapılmak için kolayca söylenebilir, hatta 
bunları söylediğiniz zaman alkış da alırsınız, belirli 
ölçülerde hoşunuza da gider. Hakikaten bir iktidar 
tenkit edileb iliyorsa bu puan da toplayabilir. Acaba 
gerçek o mudur? Türk iyenin 30 - 40 sene evvelki gün
lerini bizim neslimiz çok iyi hatırlar. Bizler, elektrik
siz olan büyük bir kasabada ilkokulu ve ortaokulu 
okuduk; köyümüzde; kasabamızda ve ilçemizde 
elektrik yoktu. Çoğumuz, o zaman -içinizde hatırla
yanlar vardır- yeni elbise giyemezdik. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Memleket harp içinde değildi Sayın Bakan! Ağabe
yiniz, babanız şehit olmadı! 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 1950 -
1960 dönemlerini de hatırlamamız lazım. Bugün en 
gelişmiş ülkelerde dahi, bu bahsedilen tarzdaki kişi
lerden orabinlereesini bulmanız mümkündür. O tarz
daki kimseleri mukayese edeceksiniz, bugün New 
York'ta, Londra'da da, Paris'te de karşınıza çıkar 
ve bugün gittiğiniz zaman görürsünüz; o şehirlerde 
dahi sefil, açlıktan ölüp ana caddelerde yatanlarla 
karşı karşıya kalırsınız. Eğer onlarla mukayese et
mek imkânını bulduğunuz zaman, bunlar mümkün; 
fakat şunu kabul etmemiz lazım, Türkiye ilerlemek
tedir; reer geliri hakikaten artmaktadır. Bugün hepi
miz politikacı olarak gidiyoruz, dolaşıyoruz; köyle
rimizden «Manyetolu telefonu alın, bize otomatik te
lefon verin» diye talepler geliyor. Karşımıza, tele-
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fonu olmadığı için isteme şeklinde değil. «Benim man
yetolu telefonum var. otomatik istiyorum şeklinde» 

I çıkıyorlar. Otomatik telefon hat kapasitesi 250 Mra 
I imiş. 500'e çıkarılması talepleri geliyor, ki bu talep-
L 1er sizlere de geliyor. Türkiye bu noktalardadır, ama 
I bu kâfi değildir, kabul ediyorum, hükümet olarak da 
I kabul ediyoruz : Türkiye'nin daha çok ileriye git-
I rnesi îazıım; ileriye gitmek için de, fedakârlık ve sı- • 
I kıntıya katlanmamız lazım. 

I Japonya'nın bugün geldiği nokta konusunda bir 
I örnek vermek istiyorum : Japonya'da, 10 sene- evvel 
I bir genel müdür ailesi, o kadar küçük odalarda -te-
I levizyonda seyrettim- kalıyorlar ki, yatak odaları 
I yok, dolabın içine çocuk kıvrılmış, orada yatıyordu. 
I Japonya o fedakârlıklar neticesinde bugünkü noktaya 
I geldi. Türkiye'nin, hakikaten, geldiği noktayla bugün-
I kü durumuna bakıldığı zaman, büyük mesafeler ka-
I tediüdiği görülür. Bunda hizmeti geçen bütün hükü-
I metlere, millet olarak, bugünkü hükümetin bir görev-
I I is i olarak teşekkürü bir borç biliyorum; ama, geldi -
I ğimüz noktayı daha da geriye atmamız lazım; ileriye 
I gidiyoruz, ancak kâfi olmadığında da hepimiz M-
I fak halindeyiz. Hükümetlerin görevi de bunu çok 
I daha ileriye götürmektir. Biz o gayret içindeyiz ve 
I her sene de ilerlediğimiz görüşündeyim. 

I AET ve duş politika konusundan bahsederken, 
I Sayın Başbakanımızın ve bakanların yurt dışı gezi-
I leri ile alakalı hususlar muhtelif vesilelerle dile ge-
I tiriliyor. Hakikaten bütçenin tümü üzerinde yapılan 
I konuşmalarda, Sayın Başbakan da bu konuda açık-
I lama yaptı. Bugün aynı konu, burada tekrar dile ge

tirildi; hatta AET ile alakalı, ülkelerin, serbest do
laşımla ilgili hususları tenkit konusu edildi. Ben bun
lara uzun uzun değinmek istemiyorum; yalnız, bu ko-

I nunun bu şekilde dile getirilmesi, tenkit edilmesi, ka-
I naatimce doğru değildir yanlıştır. Yani Türkiye, sık 

sık, imkânlar ölçüsünde gidebildiği ölçülerde, yurt dı-
I şı temasları bakan düzeyinde, müsteşar düzeyinde; 
I tdknik eleman düzeyinde yapmak mecburiyetindedir. 
j zorunludur; fakat şunu bilinki, bir ülkenin yurt dışı 
I temaslar yapabilmesi için, önce o ülkenin bunu arzu 
I etmesi ve karşı ülkelerin de davet etmesi lazım; o 
I ilişkilerin içinde olmanız lazım. Aksi takdirde, elini

zi kolunuzu sallayarak gidemezsiniz. Türkiye'nin bu 
temaslarının -burada her şey tenkit edilebilir- şu yap
tığı temasların azlığı söz konusu edilebilir; ama, «gi
diliyor» diye burada dile getirilmesine, bu işin için
de olan bir kimse olarak iştirak etmediğimi; bu fco-

J nunun, ülkenin en önemli işlerinden bir tanesi oldu-
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ğunu belirtmek istiyorum. AET konusunu çok iyi bil
diğim için şunu söyleyebilirim : Değil böyle bir haf
ta müddetle o bölgelere gitmek, onbeş günde bir, 
ayda bir, buradakilerle muhtelif vesileler yaratarak 
bu ülkelerle bir temas etmek zorundayız; bakan dü
zeyinde, müsteşar düzeyinde, teknik eleman düzeyin
de temas ederek, onları ülkemize davet ederek, muh
telif kimselerle temas ettirerek, ikna ederek Türki
ye'nin ne olduğunu göstermemiz lazım. Bugün AET' 
riin babında bulunan kimseler Türkiye'yi tanımıyor; 
Türkiye'nin sanayiinin ne olduğunu, Türkiye'nin fi
zikî güpinün ne olduğunu bilmiyor. B'iz, bunlara bu
nu öğretemediğimiz sürece, ne kadar istesek, bizim 
tam üyelik mevzuunda karşımıza sorunlar çı'kar. Bu 
bakımdan, ülkenin dış temasının, buralarda bu şekil
de tenkit' değil, teşvik edilmesi, hatta bu konularda, 
gezilerin az olduğundan bahsedilmesin'in daha uygun 
olacağı kanaatini taşıyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Avrupaya niye gidilmiyor? Avrupa neden davet et
miyor Sayın ©akan? 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sayın Baye-
zit, lütfen efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakan açıklasınlar diye soruyorum S'ayın Baş
kan. 

BAŞKAN — İhtiyaç duyarlarsa, Sayın Bakan 
Kendileri açıklarlar efendim. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM v(Devamla) — Dış iti
bar konusuna da değinmek istiyorum. Bu konuda 
muhalefet sözcüsü bir arkadaşımız «Sayıp Başbaka
nın memur veya bürokrat olarak gittiği zamanki kar
şılanmasıyla, Başbakan olarak gittüği zamanki karşı
lanması mukayese edilerek itibar değerlendirilmez» 
dedi, doğrudur; ancak şunun bilinmesi lazımdır : Biz 
o konularda, bürokrat olarak bu gibi seyahatlere işti
rak ettiğimizde, balkanlarımızın, başbakanlarımızın 
nasıl karşılandığını; bugün nasıl karşılanmakta oldu
ğunu biliyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız olarak 
sizler de gittiğiniz zaman bunu gayet iyi bir şekilde 
görebilirs'inüz. Kredi itibarı, hiçbir zaman bu karşı
lamalarla da alakalı değildir. Bir ülkenin kredi itibarı 
her şeyden önce ekonomiktir. Yani, sizin ekonomik 
göstergeleriniz, dkonominizkt durumu güçlü ise kredi 
•itibarınız artar. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ekonominiz güç
lü ise zaten kredi almazsınız Sayın Bakan. Durumu
nuz iyi ise kredi almazsınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Ekono
mik gücünüz az ise, o takdirde kredi itibarınız da 
azalır. Vaktimiz kısıtlı olduğu için, sadece şunu söy
lemekle iktifa edeceğim : Demin söylediğim ve sizin 
de her yerde söylediğiniz gibi, Türkiye işsizlikle mü
cadele etmek, bu soruna çare bulmak mecburiyetin
dedir. İşsizlik sorununa çare bulmak için yatırım yap
manız lazım. Yatırım yapmanız için de kaynaklara 
ihtiyacınız vardır. Gücünüz ne kadar fazla olursa ol
sun, kendi yağınızla kavrulup, bunu kendi'imkânları
nızla yapmaya kalktığınız. zaman, belirli bir mesafe
de kalırsınız. Bu durumu bir firmanın gelişmesiyle 
mukayese edin; sırf öz kaynaklarıyla çalışan bir fir
manın gelişmesiyle, bankalardan da belirli ölçülerde 
yatırım kredisi alarak daha fazla imkânlarla daha 
ileriye giden bir firmanın durumunu mukayese edin. 

Eğer siz kalkınmak mecburiyetinde iseniz dış kay
naklara başvuracaksınız; tabiî bunu alırken hesaplı 
kitaplı alacaksınız. Bunun da usulleri ve' şekilleri mev
cuttur. Bunlara dikkat ederek bu kaynakları kullan
dığınız zaman, bir sorunun olacağını zannetmiyorum. 

«Dış itibar konusu ekonomiktir» dedim. Biz ken^ 
di kendimize «Dış itibarımız arttı» demiyoruz ki. Bu 
konularda dış ülkelerde ekonomlist dergileri, bu işle 
uğraşan enstitüler, bu işin istatistiklerini yapanlar 
var; ellerindeki göstergelere göre bunları hesap edi
yorlar ve ülkelerin kredi itibarlarını derecelendiriyor
lar. Bir zamanlar ben, IMF ve uluslararası bir kuru
luşun toplantısına gittiğim zaman, Türkiye bu liste
nin sondan üçüncü sırasında yer alıyordu. Halbuki 
Türkiye, geçen sene bu listenen 56 ncı sırasında idi, 
bu sene ise 51 inci sıraya yükseldiğini söylüyorlar. 
İşte bütün bunlara bakarak Türkiye'nin kredi itiba
rının arttığını söylüyoruz. Biz değil, bütün dünya 
bunu söylüyor. Biz istediğimiz kadar «Türkiye'nin 
kredi itibarı artmadı» diyelim; bu neticeler, bu iti
barın arttığını gösteriyor. Burada, bu itibar artıyor 
veya artmıyor dememiz hiçbir şey ifade etmez; iyi 
karşılanmalar da bu itibarın derecesini tam göster
mez. Bunu da bilmemizde yarar var. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — O parayı mal sat
mak için veriyorlar Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Baş
bakanlık bütçesinde, diğer bir önemli konu olan ara
ba, taşıt konusuna temas edildi. Plan ve Bütçe Ko-
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misyonunda da bu konu hakikaten uzun uzun tar
tışılmıştır. 31 adet yeni vasıtanın alınması hususu 
Mevcutları varken bu kadar vasıta alınması doğru 
mu, değil mi?» diye uzun uzun tartışıldı. Ben burada 
şu hususa temas edeceğim : Bu mevcut vasıtaların, 
bu sene asgarî 40 ilâ 60 arasındaki adedimin saf dışı 
veya kullanım harici tutulması gerekiyor. Yani, bun
lar Ömrünü tamamlamış olan vasıtalardır. Bu iti
barla, bunların yerine yenilerinin alınması düşünül
müştür. 

Ancak, şunu belirtmek istiyorum : Türkiye'de yal
nız araba konusunda değil, diğer konularda da ta
sarruflu hareket edip etmediğimiz tartışma konusu 
yapılabilir. Plan ve Bütçe Komisyonunda da tekrar
ladım, burada da çok az olarak değineceğim. Tür
kiye'de tasarrufa riayet edilmesi lazım. Ancak, buna 
tamamıyla riayet edildiğini de hiçbir zaman söyleye
meyeceğim. Zaten Cumhuriyetin ilanından bu yana, 
Türkiye, tasarruf konusunda arzu edilen neticeleri 

alamamıştır. Tasarruf, sadece burada tenkit ederek ve
ya bizim hükümet olarak büyük gayretler gösterme
mizle sağlanacak bir husus değildir. Tasarruf, bir 
eğitim ve kültür işidir. Bunu bir talebeye ilkokuldan 
başlayarak, aile bireylerinin anlatması, öğretmesi, 
'bilfiil tatbik etmesi lazım. Zira, bu husus buradan 
gelmektedir. Buralarda gerekli ilerlemeleri sağlaya
madığımız takdirde, tasarruf konusunda başarı elde 
etmemiz mümkün değildir. 

Tasarruf konusuna, hükümet olarak, 1987 büt
çesine yeni bir cepheden girmek istiyoruz. Hükümet 
olarak karar verildi; bu konuda bir genelgeyle, bü
tün kamu kuruluşlarına, hangi hususlarda ve nasıl ta-

' sarruf yapılması lazım geldiği konusundaki çalışma
lar da tamamlandı; gidiliyor. 1987 bütçesiyle, ilk ka
demede birtakım neticeler alacağımızı ümit ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, üç dakikanız var efen
dim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bitiri
yorum. 

Ancak bu, zamanla sağlanacak daha ileriki sene
lerde elde edilecek bir husustur; kısa dönemde neti
ce alınabileceğini beklememek lazımdır. Mesela, it
halatın liberizasyonunda, kambiyo rejiminde ve di
ğer konularda, bu hükümet nasıl birtakım atılımlar 
ve reformlar yaptıysa, tahmin ediyorum bu konu
nun da üzerine aynı ciddiyetle giderek, tasarruf ko
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nusuna da eğilmemıiz lazım. O zaman belki bu ara
balar ve bütçedeki diğer ödenekler de, tasarruf ko
nusuna çok daha ciddî bir şekilde eğilerek, bütçe 
içerisindeki bu büyük imkânları yatırıma intikal et
tirme imkânımız olabilir. Hatta yatırım rakamları 
üzerinde bile tasarruf yapabiliriz. Bu konu hüküme
tin gündemindedir; bunu tekrar belirtmek istiyorum. 

'Sözlerime son verirken, bir hususa açıklık getir
mek istiyorum : Ankara'nın su konusu burada dile 
getirildi ve hatta (tenkit konusu edildi. Muhakkak ki 
Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet Su işleri bütçesi ko
nuşulurken, yüce Meclis bu konuyu uzun uzun görü
şecektir. Yalnız ben, hepinizin 'tenkit ettiği fonlar ko
nusunu ele alarak, bunların bir ölçüde hangi işlerde 
kullanıldığına bir örnek vermek ve bu vesileyle de, 
Ankara'nın su isme 'bir nebze değinmek istiyorum. 

Ankara'nın su işinin halli, zannediyorum 150 mil
yon metreküplük Kınık Tüneli projesine bağlıdır. Bu 
proje, 1992 yılında tamamlanacak bir projeydi. Ya
ni, T992'ye kadar Ankara'nın su işi, her sene başımı
zın bir problemi olarak Türkiye'nin, Ankara'nın gün
deminde bulunacaktı. Hükümet olunca ne yaptık : 
1992'ye kadar Ankara bu şekilde gidemezdi. Çünkü, 
Ankara'nın nüfusu ve ihtiyaçları arttığına göre, bu
günkü sıkıntı önümüzdeki senelerde daha fazla ola
caktı. Buna bir çare bulunsun denildi. «Ne yapalım» 
d'iye düşündük. Para temin ederek, daha fazla para 
vererek veya birkaç müteahhidi daha devreye soka
rak, bu işi öne alma imkânlarını araştırdık. Bu ça
lışmalar sonucunda, Kamu Ortaklığı Fonundan bu
nun finansmanı sağlanarak, 1992*de bitecek olan iş, 
beş sene !geriye çekilmek suretiyle, 1987 Ekim'ine 
alındı. (ANAP sıralarından «ıBıravo» sesleri, alkışlar) 

15,5 kilometre olan Kınık Tüneli bugün tamam
lanmış ve en zor-, kısmı bitmiş durumdadır. 1987 
Ekiminden sonra gelecek olan 150 milyon metreküp 
su, Ankara'nın su ihtiyacını kesin olarak halledecek
tir. • . 

Çözüm bu idi ve bunun için Kamu Ortaklığı 
Fonunun bütün Ibüyük kaynağı buraya tahsis edil
miştir. Kanaatimce iyi bir iş de yapılmış ve bu suret
le Ankara'nın su işine kesin çözüm bulunmuştur. 
Daha teferruatlı izahatı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün bütçesinin görüşmeleri esnasında alabilir
siniz ve bu konuda sualler de sorabilirsiniz. 

Başbakanlık bütçesinin memleketlimize hayırlı ol
ması dileğiyle hepinize teşekkür ediyor ve saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Başbakanlık bütçesinin tümü üzerinde aleyhte ve 

şahsı adına konuşmak üzere Sayın Türkân Arıkan 
söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Arıkan; konuşma süreniz 10 da
kikadır efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, kişisel görüşlerimi 
'açıklamak üzere söz 'almış bulunuyorum. 

Üç yıllık Anavatan iktidarı döneminde gerçekten 
iyi şeyler yapılmıştır; öğrenci yurtları, afet evleri, 'ba
rajların ve otoyolların hızlandırılıması -Sayın Ulusu 
döneminde 'başlatılan- köylere elektrik ve telefon te
sisleri götürülmesi bunlardan 'birkaç örnektir; ancak, 
'bunlara karşın öylesine bazı işler yapılmış ve öylesi
ne yaklaşımlar içine girilmiştir ki, yapılanların iiyi et
kisi âdeta erimiiş, ortadan kalkmıştır. Bunlardan bir
kaçını açıklayacağım i 

'Birincisi, enflasyonda başarı sağlanamamıştır. Or-
tadirek perişan haldedir; ama Sayın Başbakan orta-
direğin durumunu âdeta görmek istememektedir. Tür
kiye iyi beslenemeyen bir nesil ile karşı karşıya kala
caktır; çelimsiz, gelişmemiiş insanlarla dolacaktır. 

İkinci konu, devlet ve demokrasi anlayışıyla il
gilidir. Sayın Başbakan tok ses ve tek. karar merdi 
olarak, bütün önemli işlerin kendisinde sonuçlanma
sını' sağlamıştır. Hemen her kuruluşla ilgili önemli 
kararlar Sayın Başbakana ait bulunmaktadır. Tüm 
yetkilerin Sayın Başbakanın elinde 'toplanması, son 
süzün Başbakana ait olması, devlet yönetiminde bir za
fiyetin işaretidir ve demokrasi ile bağdaşmayan bir 
tutumdur. 

Sayın Başbakan, «Her 'hizmeti yapıyoruz, 1988'de 
halk bu 'hizmetleri 'takdir edecek ve Anavatan Parti
sini 5 yıl daha iktidar yapacaktır» dediler. 

Sayın milletvekilleri, bakınız rahmetli profesör 
Ali Fuat Başgil, «Demokrasi Yolunda» adlı kitabında 
ne diyor : 

«İktidara serbest ve emin bir seçimle gelmiş, bir 
hükümetin demokratik olması için ilk şarttır; fakat, 
son şart değildir. Son şart ve asıl mühim olan iktidarı 
kullanıştır. Demokratik bir hükümet, iktidarı, huku
kî prensip ve insan hakları üzerinden kullanan hü
kümettir. 'Bunun 'teminatı yapılan işler olamaz; çün
kü, şayet hükümet (kuvvetleri bir şahsın veya bir 
zümrenin elinde ve (inhisarında ise, yapılan işlerde 
açık müzakerenin ve ciddî tartışmanın yeri olmadığı, 
bilakis kararlarda daima indî ve diktatoryal bir gö

rüş hâkim olduğu için, bu işlerin memleket hakkın
daki neticeleri daima karaniıktıır ve isabetli şüphelidir. 

Robespierre (Robespiyer) kurduğu kanlı terörünü 
milletin selametiyle meşrulaştırmaya çalışmıştır. II 
nci Abdülhamit, seneler süren istibdadına Meşruti
yeti «milleti neoibe-i Osmaniyenin selametinde» ara
mıştır. 

Bir memlekette bir hükümet heyeti ve teşkilatı, 
aşikâr ki, o memleket insanlarının menfaati ve hal
kın faydası için vardır; fakat bütün mesele bu he
yetin sırf amme menfaatleri için çalıştığından ve bu 
teşklatın hakikaten umumun iyiliği için işlediğin
den emin olabilmektir. 

Hükümet eliyle yapılan üslenin ve alınan tedbirle
rin gizli kalan maksatlar ve hususî menfaatler için 
değil de,, sırf halkın iyiliğine ve nesillerin hayrına 
olduğunun teminatı nedir ve ne olabilir?» Bunları 
soruyor rahmetli Başgil. 

Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; .kanımca bu 
teminat millî iradedir, millî ifadenin temsilcisi olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisidir; ama ne yazık ki 
Sayın Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
âdeta dışlamaktadır, milletvekillerini hiçe saymakta
dır, milletvekillerini âdeta siyasî yetimler gibi gör
mektedir. Milletvekilleri Türk Milletinin vekilleridir, 
Sayın Başbakan bunu hiçbir zaman unutmamalıdır. 
Sayın öza'l devlet müesseselerini temelinden sarsmak
tadır. Atatürk'ün bir kuyumcu titizliği ile, pırlanta iş
ler (gibi oluşturduğu kurumların etkinliklerini, sessiz 
sedasız azaltmakta Veya ortadan kaldırmaktadır. 

Üçüncü alarak TRT konusuna değineceğim. Ana
yasamızda TRT'nin tarafsızlığı, açık bir şekilde yer 

almıştır. Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusun
da serbestçe ve sağlıklı' bir şekilde oluşturulmasına 
yardımcı olmak -kanunda- TRT'nin görevleri ara
sındadır. Oysa, TRT, giderek artan bir şekilde, ta
rafsızlığını 'yitirmektedir. Âdeta, sadece iktidarın se
sini artıran bir organ, bir büyüteç haline gelmiştir. 
Bildiğiniz gibi «İcraatın İçinden» programlan TRT 
Kanununa göre hükümetin hakkıdır; ama bunun dı
şında TRT, her vesile ile sadece hükümetin propa
gandasını yapmaktadır. Topluma, demokrasiinin ge
liştirilmesi açısından katkısı bence sıfırdır. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) Demokrasi anlayışını ge-
îiş'tirmek için topluma hiçbir mesaj vermemektedir. 
Demokrasiyi âdeta buzdolabına koymuştur. Anayasa 
açısından, siyasal partiler açısından, demokrasinin ne 
olduğu açısından, diğer ülkelerdeki gelıişmeler açısın-
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dan vatandaşlarımızı aydınlatıcı, (kapsamlı hiçbir prog
ramı yoktur. 

TRT Kanununa ve Anayasaya ©öre, grubu olan 
partiledn faaliyetleri TRT^de yer alabilir; ama 'bu 
yıl içinde ibiır olay oldu -O partileri hedef alarak de
ğil, »bir anlayışı ortaya koymak için açıklıyorum- gru
bu olan 3 siyasî partinin genel 'başkanı ile röpor
tajlar yapıldı. Bu röportajlar, siyasî partilerin faa
liyetleriyle ilıgii açıklamalar mıdır? MDP feshedildik
ten sonra, ©siki 'bir MDP milletvekili TRT'de açıkla
ma yaptı -o milletvekili o sırada bağımsızdı- MDP 
feshedildikten üç beş gün sonra bağımsız hale gelen 
bir milletvekilinin açıklamasını TRT veriyor da, 
diğer bütün milletvekillerinin önemli 'konulardaki 
açıklamalarını neden vermiyor? 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Seninkimi de verecek. 
• TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Gündem dışı (konuşmalar TRT'de genellikle 'veril
mez. Ama tespit 'edebildiğini kadarıyla, TRT'de iki 
gündem dışı 'konuşmaya yer verilmiştir. Birincisi, Sa
yın Bayülkenlin dışişleriyle lilgili bir konuşması, ikin
cisi de Sayın Söyılemezpğlu'nun yıMan gecekondu
larla ilgili konuşmasıdır, Bunlar kuşkusuz önemli ko
nuşmalardır; ama üç yıl içinde, kendi içinde önemli 
olan pekçok gündem dışı konuşma yapılmıştır; TRT 
bunları neden vermemiştir? 

Mesela, bütün toplumun sağlığını ilgilendiren ku
duz konusunda, çok önemli bir konuşma yapıldı. Bu 
neden verilmedi? TRT ille de insanlarımız öldükten 
sonra mı, milletvekillerinin konuşmalarını kamuya 
duyuracaktır? «TV Dergisi» isimli programın birinin 
sonunda bir bilmece soruldu: El çırpan gençler gör
dük. Sayın sunucu «Neden böyle yapıyorlar?» diye 
'Sordu. Biraz sonra baktık ki, Sayın Başbakan bir top
lantıya gitmiş; orada toplulukla birlikte şarkı söylü
yor, el çırpıyor.. O program «İcraatın İçinden» prog
ramı mıdır, yoksa iktidar partisinin propogandasını 
yapmaya yönelik özel bir mesaj mıdır? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Şar
kıcı tanıtmış olabilir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Son örnek de bütçe görüşmelerinde gözlenmiştir. Kişi
sel görüşlerini belirten milletvekillerinin yüzleri «şip
şak» gösterilmiş ve kesilmiştir; görüşleri verilmemiş
tir. Sayın Özkaya'nın konuşması verilmesin diye Sa
yın Aşlkıh'ın konuşması da «güme» gitmiştir. 

Buna karşın TV programlarında Hasbi Menteş-
oğlu'na saatler ayrılmıştır. Milletvekillerinin görüşle

rini TV'de kamuoyuna yansıtmayacaksınız; parasıyla, 
bir spor kulübü başkanlığım ele geçirmiş olan bir ki
şiye saatler ayıracaksınız. Ben onun için diyorum ki, 
TRT'n'in bütçesi sıfır olmalıdır. (SHP ve Bağımsızlar 
sıralarından alkışlar) 

Değinmek istediğim diğer bir konu, irtica konusu
dur : Sayın Barbakan laiklik konusunda açık ve net 
değildir. Hepimiz Müslümanız, din konusunda hiç 
birimiz diğerinin üstünde değildir. Gazetelerimizde 
yer alan resimli, belgeli irtica ve tarikatlar konusun
daki yayınlar dosyalar doldurmuştur. Hümeyni taraf
tarlarının Türkiye'deki çeşitli faaliyetleri açıkça be-
lirülmektedir. DPT irtica odağı haline getirilmişse, 
Başbakan o kurumun başkanını derhal görevden uzak-
laştırmahdir, kardeşi olsa dahi. (SHP, DYP ve Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 

Kafadan üşütmüş bir kişi böylesine önemli bir ko
nuda nasıl çalıştırılmıştır? Böylesine önemli bir ku
rumda yıllarca nasıl tutulmuştur? Sözü edilen rapor, 
o kişiyi takibattan kurtarmanın bir yolu mudur aca
ba diye düşünüyorum? 

Din işlerinden sorumlu bir bakanın, Millî Savun
ma Bakanlığına vekâlet etmesi, Sayın Cumhurbaş
kanınca onaylanmamışsa, Başbakan o bakanı derhal 
görevden uzaklaştırmalıdır, zira Başbakan görevden 
alma konusunda deneyimlidir. (ANAP sıralarından 
«Aaa» sesleri, gürültüler) . 

Sayın Başbakanın irtica konusundaki tutumunu 
bir Bitlis fıkrasına benzetiyorum: Bir kiş'iyl anlından 
vurmuşlar, Bitlisli vatandaş başına dikilmiş, «Aman 
ne güzel, Allah gözlerini kurşunlardan korusun» de
miş. 

Başbakan laiklik konusunda son derece titiz ve 
duyarlı olmak zorundadır; bu konuda en küçücük 
bir taviz, gerçek dindar vatandaşlarımızı da rencide 
eder. 

Sözlerimi Atatürk'ün uyarılarıyla bitiriyorum : 
«Bunca asırlarda olduğu gibi, bugün bile milletlerin 
bilgisizliğinden ve tutuculuğundan yararlanarak bin-
bir türlü siyasal ve kişisel amaç ve yarar sağlamak 
için dini alet ve araç olarak kullanmak girişiminde 
bulunanların içeride ve dışarıda varlığı, bizi bu ko
nuda söz söylemekten, ne yazık ki henüz uzak bu
lundurmuyor. İnsanlıkta din hakkındaki uzmanlık ve 
derin bilgi sahibi olma, her türlü asılsız hikâyeler
den sıyrılarak gerçek ilim ve fen ışıklarıyla temizle
nip kusursuz oluncaya kadar, din oyunu aktörlerine 
her yerde rastlanacaktır. «Artık Türkiye din ve şeriat 
oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir, bu gibi 
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oyuncular varsa, kendilerine başka yerlerde sahne ara
sınlar.» Devam ediyor Yüce Atatürk : «tyi biliniz ki, 
Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, şeyhe bağlı 
kimseler, mensuplar ülkesi olamaz. En doğru, en ger
çek tarikat uygarlık tarikatıdır; uygarlığın emrettiği
ni ve istediğini yapmak, insan olmak için yeterlidir.» 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP, DYP 
ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân Arı-
kan. 

Efendim, Başbakanlık bütçesi üzerimde görüşmeler 
tamamlanmıştır, 

Şimdi Başbakanlık bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza arz edeceğim. (SHP, DYP sırala
rından «Soru var» sesleri) 

Efendim, soru soracak arkadaşlar müracaat etme
diği için... 

KILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bakmadınız ki 
efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; alacağım, alaca
ğım. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ha
ta milletvekillerinıde değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, benim alışkanlıklarım 
Cumhuriyet Senatosundan geliyor. Soru soracak ar
kadaşlar yazılı olarak müracaat ederler sıra yaparız. 
Böyle tek tek tespitte, hanginizi öne, hanginizi arka
ya yazacağımızı da şaşırıyoruz. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Biz 
alışmadık öyle şeylere. 

BAŞKAN — Alışmadınızsa, iyi şeylere alışalım. 
Şimdi, arkadaşlarım kusura bakmasınlar; eğer ya

zılı olsa daha objektif olurdu. Şimdi hepiniz birden 
el kaldırımca, göze hangisi ilişirse öncelikle o yazılı
yor. 

Sayın Yılmaz Demir, Sayın Aydemir, Sayın Sağlar, 
Sayın Özkaya, Sayın Resuloğlu, Sayın Sarıoğlu, Sayın 
Güler, Sayın Kazancıoğlu. 

Efendim, soru sormak isteyenlerin tespiti işlemi ta
mamlanmıştır, budan sonra soru için kimseye söz ve
remem. 

Muhterem arkadaşlar, yine kavgaya, gürültüye 
meydan vermemek için bir şeyi hatırlatacağım: Lüt
fen sadece soru halinde arkadaşlar. Yani, önden bir 
girişle, bilmem şu şöyle oldu, bu böyle ol'dü; şunu söy
ledi, bunu sözledi diye değil, soru ne ise onu doğru
dan doğruya sorarsınız ve karşınızdaki de onu anla
yacak kabiliyettedir; anlar ve ona göre cevabını verir. 

Sade soru olmak üzere, buyurun Sayın Demdr. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 25 

Ekim 1986 saat 20.00 haberlerinde, Iran ve Irak sava
şını gösteren bir Amerikan haritası, Türkiye'yi görüş 
açısından yayınlandı. Amerika'nın çizmiş Olduğu Tür-
kiye^de, Hatay Türkiye hudutları içinde değildi. Hükü
met bunu görebildi mi, görmüşse nasıl .düzeltecektir? 

Başbakan Yardımcısı Sayın Erdem «Türkiyede 
ekonomik koşullarda tasarruf sağlanamıyor» dedi. Bu 
tasarrufların partililere hübe edildiğini, peşkeş edildi
ğini de biliyoruz. Bütçeden milyarlar kimlere hibe edil
di? Nasıl verildi? Örneğin Gaziantep'te Taşar aile
sine ne kadar para verildi? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Buyurun Sayın Aydemir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan!.. 

BAŞKAN — Sualler bitsin ondan sonra cevap ve
rirsiniz. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Olur mu 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim cevap almak değil mi ne
tice? 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ama, 
dün uygulama başka yapıldı Sayın Başkan. Cevapla
rın hepsini veremez, unutur. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, mesele suallere 
cevap değil mi? Sayın bakanlar bu sualleri alırken, 
kafalarında herhalde bir makine yok. Sağa, sola sora
caklar, arkada oturan görevlilerden not alacaklar. Ya
rım cevap veriliyor, bu seferde yeteri derecede cevap 
verilmediği için şikâyetçi oluyorsunuz. Müsaade eder
seniz sorular bitsin. Sayın bakanlar da gereken notları 
alırlar size daha geniş biig'i verirler. Bu bir maksatla 
yapılmıyor. Çok rica ederim. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Başkanlık Divanı olarak bir fikir birliğine 
varılsın, hangisini uygulayacaksınız? Dünkünü mü uy
gulayacaksınız, yoksa bugünkünü mü? 

BAŞKAN — Bu yöntemi uygulayacağız. 
Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYpEMİR (izmir) — Saym Başkan, 

hükümet, kanun kuvvetinde kararname yetkisine da
yanarak, KIT personelinin istihdamını yeni bir statü
ye bağladı. Saym Başbakan geçenk'i konuşmasında 
«KİT'lerde reformu gerçekleştirdik» dedi. Şimdi ise 
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yeni statüde, (sözleşmeli personel statüsü) memurluğu 
kaldırıyor, birer senelik sözleşmeli personel olarak, yüz-
binlerce KİT memurunu sözleşmeli personel statüsüne 
geçirmiş bulunuyor. Şimdi böyle bir durumda memu
rin hukukunun, memur statüsünün memurlara sağla
mış olduğu hak ve güvenceler, garantiler kalkmış olu
yor, memur olmadıkları için. Yine KİT personeli iş
çi de sayılmadıkları için iş Kanununun sendikal hak
lar, toplusözleşme hakları, işçilere tanınmış olan di
ğer halklar da tamamen kalkmış oluyor. 

Böyle bir durumda mağduriyete uğrayan yüzlbin-
lerce KİT personelinin güvencelerini - gerek işçi sta
tüsünde, gerek memur statüsünde - sağlamak içlin ye
ni birtakım düzenlemeler düşünülmekte midir? Ay
rıca, bu uygulamanın, üst idarî 'seviyedeki memurlara 
da yer yer uygulandığı duyulmaktadır. Böyle bir uy
gulama var mıdır? Varsa Anayasanın, genel idare 
ilkelerinin ışığı altında, kamu hizmetlerinin ve iktisa
dî devlet teşekkülleri hizmetlerinin sürekli ve devamlı 
olarak memur statüsüne tabi kamu görevlileri eliyle 
görür, hükmü karşısında bu uygulama Anayaısayı zor
lama değil midir? Birinci sualim budur.-

İkinci sualim; basında, 400 işyerinin kapanmış ol
duğu ve halen 56 bin işçinin, bu işyerlerinin kapatıl
mış olmasından dolayı, açıkta kaldığı yazılmakta
dır. Bu' rakamı doğru mduur? Eğer doğru ise, bu 56 
bin İşçiden, işyerlerinin kapanmaları sebebiyle, işyer
lerinden alacaklı olanlarının miktarı nedir-ve bu işçi
lerin ne miktar alacakları kalmıştır? 

Bu işçilerin, alacaklarını temin yolumda, gerek es
ki çalıştıklarının karşılıklarını temin ve gerekse bu iş
çileri yeni işyerlerine yerleştirme bakımından, hükü
metçe bir önlem düşünülmekte midir? 

Üçüncü sualim: Anayasada Başbakanlığın görev
leri açık olarak yazılmıştır. Bunlar, koordinasyon gö
revi, hükümetin genel icraatını yürütmek ve bakanlar 
arasında işbirliğini sağlamaktır. Bu anayasal hüküm
ler karşısında, devlet bakanlarına birçok bakanlıkla
rın yetkisine giren işler verilmiştir. Dışişleri Bakanlığı
nın yetkisine giren işler iki devlet bakanına verilmiş; 
Çalışma Bakanlığının yetkisine giren işsizlik konusu 
bir devlet bakanına verilmiş; İmar Bakanlığının yet
kisine giren bir iş, bir devlet balkanına, konut sorunu 
olarak verilmiş. Yani birçok bakanlıkların sorumlu
luğunda ve yetkisinde olan işler, Başibakan onayı veya 
müşterek kararnameyle devlet bakanlıklarına gördü-
üüldüğüne göre, Anayasanın esas icracı bakanlara ver
miş olduğu bu görevler, devlet bakanlarına verilen 
görevler karşısında işlemekte midir, aslî bakanlar kendi 

görevlerinden sorumlu mudur? Sorumluysa, devlet ba
kanlarının gördüğü bu munzam görevlerin yanında, 
aynı işleri aslî bakanlar da görmekte midir? Görmü
yorlarsa, aralarındaki koordinasyon nasıl sağlanmak
tadır? Sorumluluklar nasıl tayin edilmektedir? 

BAŞKAN — Yani sorumluluk kime ait olacak? 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sorumluluk ki

me alit olacaktır ve işlemdeki güçlükler nasıl Anaya
saya uydurulacaktır? 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Sayın Sağlar, buyurun efendim. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

kanım, birinci sorum; Başbakanlık Teftiş Heyeti, 
1984 - 1986 yılları arasında, görev alanına giren kaç 
olaya el koymuştur ve bu olayların niteliklerine göre 
kategorileri nelerdir? 

İkinci sorum; Devlet Memurları Kanununun ilgili 
maddelerine göre, bir kurumdan diğer bir kuruma 
1984 - 1986 yılları arasında kaç kişi nakledilmiştir? 
Özellikle son zamanlarda bazı uygulamalar görüyo
ruz; Devlet Personel Dairesinden, uzmanlık isteyen 
ve uzman olan kişilerin, son derece ilgisiz yerlere nak
ledildiklerini gördük. Bunları nasıl açıklarlar? 

Üçüncü sorum ise; TRT, yasasına göre, güya ta
rafsızdır. Ancak, özellikle halber bültenleri, Bakanlar 
Kurulu bülteni haline gelmiştir. Sayın Başbakandan 
sormak isterim : Böyle bir emir mi vermiştir, yoksa 
TRT'deki ilgili kişiler böyle mi algılatmışliardır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
Sayın Özkaya, buyurun efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 

benim tek sorum, çok taze, güncel bir haberle ilgili
dir. Öğrendiğimize göre, Sayın Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliği bir açıklama yapmıştır. Bu açıklama
nın birinci bölümünü geçiyor, ikinci bölümüyle ilgili 
bir konuya açıklama getirilmesi ricasıyla sorumu yö
neltiyorum : 

Cumhurbaşkanlığına bağlı yüksek Denetleme Ku
rulunun, 60 üzerindeki konu ile ilgili yapmış olduğu 
incelemelerden - eğer belleğim şu anda beni, yanımda 
notum olmadığı için, yanıltmıyorsa - 49'u üzerinde 
uyarı için bir görüş bildirmiştir, yani bir uyarma, bir 
uyarı vardır. (ANAP sıralarından «Ne mahiyette?» 
sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Onu soruyo

rum zaten. 
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Bu çok geniş kapsamlı konulardaki oyanlar, aca- | 
ba hangi kategorileri kapsamaktadır? Hükümet bu 
uyarılara hak vermiş ve bir araştırma, soruşturma yap
mış mıdır; ya da hak vermeyip itirazda bulunmuş 
mudur; ya da sükût mu etmiştir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın Resuloğlur I 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, bütçe müzakereleri sırasında Sayın Baş
bakan, konuşmalarında, Sayın SHP Genel Başkanının 
tenkitlerine cevap verdiği halde, Doğru Yol Partisinin 
Sayın Genel Başkanı ve sözcülerinin yapmış olduğu 
tenkitlere cevap vermekten itina ile kaçınmışlardır. Bu 
kaçınma, Doğru Yol Partisi sözcülerinin ileri sürdük- I 
leri görüşlerin yüzde yüz doğruluğu karşısında söyle
yecek bir şeyi olmadığından mı kaynaklanmıştır, yok
sa Anayasal bir kuruluş alarak, muhalefet görevi ya
pan Doğru Yol Partisini hafife almak niyetini mi ta
şımaktadır? Bunun kamuoyu önünde açıklanması la
zımdır. (ANAP sıralarından «Böyle soru mu olur?» 
sesleri, gürültüler) I 

TALAT SARGIN (Tokat) — Arif olan anlar. 

BAŞKAN — Sorar efendim; milletvekili her türlü 
soru sorabilir. I 

Buyurun efendim. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

İkinci sualim Sayın Başkan; SHP ve Doğru Yol Par-
tüleri, Anayasanın hangi maddelerini hangi sebeplerle 
- çoğunluk oldukları takdirde - değiştireceklerini açık
lamışlardır. Sayın Özal ise, Anayasanın değiştirilmesi 
için gerekli olan üçte iki çoğunluğu basit çoğun
luğa, yani 201 oya indirebilmek için Anayasanın 175 
inci maddesinin değiştirilmesinde ısrar etmektedirler. 
Sayın özal'ın, bu teklifi kabul edildiği takdirde, ba
sit ekseriyetle, Anayasanın hangi maddelerine kastet
meyi tasarladığını ise büyük bir itina ile saklamakta
dırlar. Bu nedenle, Anavatan Partisinin 201 oy ile Ana
yasanın hangi maddelerini değiştirmeyi düşündüğünü I 
kamuoyuna açıklamalıdır. Zira, verilen... I 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Temenni, 
soru değil ki... I 

BAŞKAN — Şimdi, izah ediyorsunuz? 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

Devam ediyor, devam ediyor. 
BAŞKAN — «Açıklamalıdır» dediniz, tamam, 

'bitti. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) -

Zira verilen kanun tekliflinizde biz, zaten bir müd- I 
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det sonra kendiliğinden kalkacak olan geçici 4 üncü 
maddenin kaldırılmasını istemiştik. Sayın özal, 175 
inci maddenin değiştirilmesi ile neyi yapmak istemek
tedir? Kamuoyunda cevapları merakla beklenmekte
dir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Resuloğlu. 
Sayın Sarıoğlu. 
Doğrudan sual. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, bir tane dış sorum var. 
1. İran rejimi, defalarca, devletin radyo ve tele

vizyonundan, Türkiye Cumhuriyetine, rejimine ve Ata
türk'e açıktan dil uzatmıştır; ama bizim hükümetimiz, 
nedense birkaç gün gecikme ile, adeta o işten biraz 
uzak durarak veyahut da işin önemi kaybolduktan son
ra bir açıklama yapmıştır veya yapmak lüzumunu duy
muştur. Öyle diyelim. Türk kamuoyunun, bundan ger
çekten mustarip olduğunu herkes bilmektedir. Acaba 
Cumhuriyet Hükümeti neden susuyor? Bunun ceva
bını öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, sağolun. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ekonomik sorula

rım : 
2. Şu anda petrol ithalatı ortalama olarak kaç 

dolardan yapılmaktadır? Eğer, bu ithalat ile, daha ön
ceden... 

BAŞKAN — Güzel!.. (Gülüşmeler) — Lütfen efen
dim, lütfen... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Daha önce, biliyor
sunuz bugünkü fiyatlar, 30 - 33 dolara göre alan fi
yatlarıdır. Eğer bugünkü fiyatlar bunun altında ise, 
serbest piyasa ekonomisi uyguladığını söyleyen hükü
met, neden indirim yapmıyor? Bunu sormaya devam 
edeceğim; çünkü Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan 
Yardımcımız, «serbest piyasa ekonomisi» diye bunu 
ikide bir söylüyorlar. 

3. «Türkiye'de liberasyon alabildiğine uygulanı
yor» diyor; fakat herkes biliyor ki, dışarıya giden bir 
arkadaşımız bir televizyon getirse, bunun için 1 000 
mark vergi vermektedir. Şimdi, soruyorum; «İthalatı 
serbest bıraktık» derken Sayın Başkanım, bu sürekli 
olur, miktarı yeterli olur. Şimdi, Türkiye'de tekeller 
aldı yürüdü. Çünkü dışarıdan gelenin fiyatları yükse
liyor. Bu durumda, bunu nasıl izah ediyorlar? Sayın 
Başbakanımız bize burada bir ders vermeye kalktılar, 
dediler ki; «Biz serbest piyasayı uyguluyoruz» Allah 
da bilir öyle değil, biz de biliyoruz öyle değil. Niçin 
ibunu doğru dürüst izah etmiyorlar? 



T. B. M. M. B : 38 

4. Türkiye'de kaç tane resmî taşıt vardır ve bu 
taşıtlar için, bir yıl içerisinde ne kadar yakıt parası 
ödenmiştir? 

5. Her sene - bu, her sene olmadı; ama, geçen se
ne oldu Sayın Başkanım - kömür ithali yapıldı ve bu
nu daha iyi bilen, bu işin mütehassısı olan TKıt yaptı. 
Hükümet bu sene, Yüksek Planlama Kurulunun ka
rarıyla - zannediyorum Başbakan Yardımcısı başkan
lık ediyor - tuttular, bunu belediyeye verdiler. Fakat 
bütün yük TKt'nin üzerinde. Bu fikir nereden doğdu, 
niçin 'belediyeye verdiler? Bunun cevabını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Güler; doğrudan sorunuzu sorun efendim. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Sayın 

Başkan, iki sorum var. Birinci sorumu, iki yıl önce 
yine bütçe müzakerelerinde sormuştum; hiçbir önlem 
alınmadı, gereği yerine getirilmedi. Şimdi yineliyo
rum : 

Hemen hemen her gün televizyonda, radyoda gö
rüyoruz, dinliyoruz; «İstiklal Savaşı gazilerinden fi
lanca, 90 yaşında, 95 yaşında yurdun bir yerimde ve
fat etmiştir» diyor. Geçim sıkıntısı içerisinde olan bu 
insanlarla, bize bir yurt bahşetmiş olan bu insanlarla 
televizyon görüntülü olarak, röportaj yapma ihtiya
cını duymuyor mu? Nesli 'tükenmekte olan bu kutsal 
insanların hatıralarını, izlenimlerini Türk Milletine 
duyuracak bir program hazırlamasını televizyondan 
'bekliyoruz. Bu birinci sualim. 

İkincisi; aybaşında Sayın Başbakan «İcraatın için
den» programını yayınlattı. Başbakanın programını 
dinlemek istemeyenler, ikinci programı açtılar; orada 
da Sayın Başbakanla karşılaştılar. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Devlet tekeli. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Bundan 

böyle, birinci ve ikinci programlarda, bu «İcraatın 
İçinden» programı devam edecek mi? Eğer devam ede
cekse, vatandaşlar bizden haber bekliyorlar; sinemala
ra gidecekler, komşularına gidecekler. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Gitsinler. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Bir de, 

çocuklar bunu bir dizi zannediyorlar ve evde soru
yorlar; «Baiba, Turgut özal dizisi ne zaman bitecek?» 
diyorlar. (SHP sıralarından alkışlar) 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güler. 
Sayın Kazancıoğlu, buyurun efendim. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Efendim, Sayın Başbakan Vekili «AET işlerini iyi bil-
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diklerini» söylediler. Ben bunu kabul ediyorum. An
cak, bendeniz de birçok profesörlerin kitaplarından 
AET>i takip ettim. Hatta Türkiye'de bu konuyla il
gili 100 bin sayfa yazan kişilerle temas ettim, onların 
da kitaplarını aldım. Bende iyi bilirim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — «Ben bili
yorum» demedim. 

BAŞKAN — Evet; AET ile beyefendi de ilgileni
yor, Sayın Bakan da ilgileniyor. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Manevî baskı yap

ma Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Rica ederim efendim... (Gürültüler) 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Dalga mı geçiyor

sun? 
BAŞKAN — Rica ederim. 
Sayın Demir, siz Başkanlığa her zaman böyle mü

dahalede bulunuyorsunuz. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Siz dalga geçerse

niz, ben de söylerim. 
BAŞKAN — Sonra haddinizi bilirsiniz. Oturun 

yerinize. (SHP sıralarından gürültüler) Sizden öğrene
cek değilim. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu işi ben 
sizin yaşınız kadar yaptım. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Buyurun efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — İyi yapmamışsınız. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Ama yan

lış yapmışsınız. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Bu itibarla, AET'nin ehemmiyetine temas etmek iste
diler; bu bakımdan, AET'yi anlamak için dışarıya gi
denlerden bahsettiler ve bu münasebetle de bürok
ratların, tüccarların gittiğini söylediler. Bu arada, az 
miktarda da milletvekilleri gidiyor düşüncesindeyim. 
Bu milletvekillerinin dalga dalga o memleketlere gi
dip, «Bizim memleketimizdeki durum budur, AET' 
deki durumu da iyi anlasınlar» diye, bir düşüncele
ri var mıdır? Bir defa bunu soruyorum. 

2. Efendim, bendeniz Dışişleri Komisyonunda 
üyeyim; üç senedir oradayım. Vazifemiz, sadece iki 
devlet arasındaki anlaşmaları tasdik, yani tam bir 
noter, ben de orada kâtip gibiyim. 

Şimdi efendim, Dışişleri Komisyonunun bu va
zifesini daha aktif hale getirmelerini, bu meyanda 
Dışişleri Komisyonunu Millî Müdafaa Komisyonu 
gibi veya diğer komisyonlar gibi dış alemle temasını 
düşünürler mi? 

Saygılarımla. ' 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancıoğ-
lu. • 

Çok değerli arkadaşlarım, müsaadenizle bir nok
tayı arz edeyim : Sayın Kazancıoğlu'na şahsî büyük 
saygım var; hepinize ayrı ayrı saygım, sevgim var
dır. Ufak bazı latifeler, parlayacak bir havayı yu
muşatmak için yapılır. Kimseyle alay etmek ne had-
dimdir, ne ahlakım müsaittir. Çok rica ederim. (Al
kışlar) 

Efendim, sayın arkadaşlarımız suallerini tevcih 
ettiler. 

. Sayın Bakan, suallerin cevabını sırasıyla lütfen 
sizden alalım. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan, Sağlar'ın «Başbakanlık Teftiş Heyeti ne kadar 
hadiseye el koymuştur, neticeleri ne olmuştur?» so
rusuyla «1984 - 1986 yıllan arasında bir kurumdan 
diğer bir kuruma geçen kaç kişidir?» şeklindeki iki 
sorusuna yazılı cevap vereceğim. 

DURMUŞ FÜCRİ SAĞLAR (İçel) — Ne za
man efendim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — En kısa 
zamanda, arkadaşlar hazırlayınca vereceğim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — 6 ay ol
masın. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — «TRT ha
ber bülteninin Bakanlar Kurulu bülteni haline geldi
ğini.» 

3 üncü sorusunda, ileri sürerek, «Başbakandan 
sormak isterim, (Böyle bir emir mi vermiştir, yok
sa TRTidekü kişiler böyle mi algılamışlardır)?» de
miştir. 

Kurum, kanunen tarafsızdır. Hükümetin buna bir 
talimat vermesi söz konusu değildir. 

Sayın özkaya'nın sorusuna gelince; zannederim. 
Yüksek Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığına bağ
lı değildir. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkan
lığına bağlıdır. Yüksek Denetleme Kurulu Başba
kanlığa bağlıdır. Bu konuda bahsettikleri raporda 
uyarı konuları nedir, ne şey yapıldı, bu konuda her
hangi bir bilgim yok. İnceledikten sonra kendilerine 
bildirelim. 

Yalnız, Yüksek Denetleme Kurulunun kamu ikti
sadî teşebbüsleri hakkında da yaptığı incelemede, bu 
şekildeki temenniler ilgili kuruluştan alınmak sure
tiyle. Hükümet bazılarını düzeltir o temenniye gö

re; iştirak edilmeyenlere de, iştirak edilmemesi sebe
biyle beraber, iştirak etmediğini söyler. Uygulama ge
nellikle böyle olur; ama burada nasıl olduğunu bil
miyorum, çünkü görmedim. 

Sayın Resuloğlu'nun sorusuna gelince; Sayın Baş
bakanımız bütün sorulara cevap vermiştir, bir ayı
rım yapılmamıştır. Bu konuda ileri sürülen, yani, 
«Tenkitlere cevap verilmemiştir» şeklindeki bir düşün
ceye itşirak etmiyorum. 

İkinci sualleri, Anayasadaki değişiklikle alakalı 
olarak, kendisinin düşündüğü tarzda bir düşünce içe
risinde değiliz. 

Benim verebileceğim cevap budur. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) 

— Bu cevap olmadı ki. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Kendisinin 
sorduğu tarzda cevap veriyorum; böyle bir şey dü
şünmüyoruz. Benim vereceğim cevap budur. 

Sayın Sarıoğlu, «Hükümet, İran'la ilgili olarak 
yaptığı açıklamalarda gecikmeyle cevap veriyor, ni
çin susuyor?» diyorlar. Susulmamaktadır; belki ten
kit ettiği konu, niçin geç cevap verdiği konusu tenkit 
edilebilir. Yani, «İran ile alakalı konuda hükümet 
susuyor mu? sorusuna cevap, susmuyor; ama geç 
cevap veriyormuş, o tenkit konusu ediliyor. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Devamlı savunma
dayız, dedim... 

IBAŞKAN — Evet efendim, evet; sualler bitti de
ğil mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Ortalama 
petrol fiyatlarının düşüşü konusu : Burada çok ko-
nuşma yapıldı, «Petrol fiyatlarındaki düşüş niçin in
tikal ettirilmiyor?» diye soruldu. Bir kere, Türk pa-
rasındaki enflasyon oranında yapılan değerlendirme
ler, bir ölçüde bunun fiyatını sabit tultmakla intikal et
tiriliyor anlamındadır. Daha evvel de söyledim Tür
kiye'de mümkün olduğu ölçüde bununla -bu para za
ten Akaryakıt İstikrar Fonunda toplanıyor- daha 
uzun bir müddet zamsız petrol fiyatını götürme, bir 
hükümet politikası olarak daha avantajlı görünüyor. 
Şimdi indirip, ondan sonra tekrar yükseltmek yerine 
bir istikrarın sağlanması tercih ediliyor. 

Sayın Sarıoğlu'nun liberasyon konusu : Biz uygu
luyoruz liberasyonu, «Uyguluyor musunuz?» diye 
sordu suali. 

Resmî taşıtlar ne kadar benzin sarf ediyor, ne 
kadardır... 
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PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Fonları sordum. 
Televizyonda 1 000 mark gümrük ve fon var. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen Sayın Sarıoğlu... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI tSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Türkiye'de 
gümrük vergisi, fon konulması, liberasyonu uygula
mıyor manasına alınmaması lazımdır. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bu kadar tahditten 
sonra bu nasıl liberasyon? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen; karşılıklı konuşma
yın; cevap veriyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Burada 
müsaadeye tabi ve yasak listeleri esastır. 1 500 adet 
müsaadeye tabi mal, bugün 110 adede indirilmiştir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Olabilir; ama bun
larla olmaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — 3 üncü su
ali, taşıt adetleri ve benzin masraflarıyla ilgili; gayet 
tabiî ki şurada vermem mümkün değil, yazılı olarak 
cevaplayacağım. 

5 inci suali, «Kömür ithalini niçin TKİ yapmadı 
da belediye yaptı?» şeklinde. Bu konu tartışıldı Eko
nomik Kurulda, belediyelerin yapmasına genelde ka
rar verilmiştir. 

' Sayın Güler, TRT'de İstiklal Madalyası olan ga
zilerle alakalı program hazırlanmasını istiyor; yalnız 
ölüm haberlerinin değil, bunların yaptıkları konuların 
da bildirilmesini istiyor. Herhalde TRT mensupları 
da buradadır, kendilerine bu konu intikal ettirilir; 
tarafsız olduklarına göre değerlendirerek bu konuda 
en uygun karan vereceklerini tahmin ediyorum. 

«İcraatın İçinden» programının iki kanaldan ve
rilmesi devam edecektir. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Bari üçün
cü kanalı açın da orayı izleyelim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Ka-
zancıoğlu'nun AET konusundaki sorusuna; ben AET' 
nin her şeyini biliyorumdan ziyade şunu söylemek is
tedim: Bu temasların AET'ye girişimizi kolaylaştıra
cağını, her yönde temas yapılmasında yarar olduğu
nu, bu temaslarla AET'ye girişimizin kolaylaşacağını 
biliyorum dedim, diğer konulardaki temasları sonu
ca ulaştırmadaki yararı göz önüne alınarak. Bunu 
açıkladıktan sonra; milletvekillerimizin bu gibi şeyler 
için gönderilmesinde, zannediyorum belirli komisyon-

— 438 

11 . 12 . 1986 0 : 2 

lar ve bazı milletvekillerimiz bu şekilde yurt dışı te
masları yapıyorlar. Sayın Başbakanımızla beraber gi
den milletvekilleri de var. Ben şu kanaatteyim: Ta
biî her seviyede temas muhakkak yarar sağlayacak
tır. Tabiî buradaki bu konu da, milletvekillerimizin 
ve hükümetin Dışişlerimizin bir karar vermesi... 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Milletvekillerinin yaptığı temaslar adet olarak yeterli 
midir? Onu rica edeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bu konu
da ne kadar çok temas yapılsa, ben yarar getireceği 
kanaatini taşıyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, be

nim sorularım? 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Hatay ne oldu? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, biliyorum, mü
saade edin, sorular önümde efendim, daha geçmedik. 

Efendim, Sayın Yılmaz Demir ile Sayın Aydemir' 
in soruları var, onları geçtiniz efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-^ 
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Tamam, 
kusura bakmayın, bir sayfayı atlamışım. 

Sayın Demir, yurt dışındaydım o zaman, İMF ve 
Uluslararası Dünya Bankasının toplantrsına gitmiş
tim, programı seyretmedim. Bu konuda herhangi bir 
şeyi şu safhada söyleyecek durumda değilim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Cevabı kısa süre
de istiyorum Sayın Bakan, 

BAŞKAN — Onu inceletirler efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bir defa, 
ikinci sualindeki, böyle peşkeş çekildiği Ahmet'e, 
Mehmet'e devletin imkânlarından verildiği gibi bir 
şeye kesinlikle iştirak etmiyorum ve doğru da bulmu
yorum; olmadığı kanaatindeyim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — örnek verdim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Böyle bir 
şey yoktur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır; Taşar aile
sini örnek verdim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Demir... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ben 

isim verdim, Taşar ailesini örnek verdim. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, biraz taham
mül etmeyi öğrenin. 

Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Ay-
demir'in kanun gücündeki kararnameyle bu... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — De-
minkine cevap alamadık. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Yoktur, de
dim. 

BAŞKAN — Efendim, «yoktur» deniyor. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Vardır efendim, 

kredi almış. 

- BAŞKAN.— «Yoktur» diyor şimdi. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 200 milyon lira 

almış. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Yani, peş
keş çekilme, herhangi bir usulsüz şey yoktur; benim 
şu safhada bildiğim, olmadığı kanaatindeyim. 

Sayın Aydemir, «Kanun gücündeki kararnameyle, 
KİT statüsünde olan kamu iktisadî teşebbüsü perso
nelinin, Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalarla ala
kalı olarak o statüdeki durumuyla alakalı bir düzen
leme yapılması düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu?» 
demişti; bu düşünülmektedir. 

İkinci sualinde, «Bu uygulama, Anayasayı zorla
ma değil midir?» demişti. Bu uygulamanın, Anaya
sayı zorlama olmadığı kanaatindeyiz. 

Üçüncü sualinde, «56 bin işçinin alacakları ne ka
dardır? Ne tedbir düşünülüyor? Şu kadar işçi çıktı» 
demişti. Bunların işten çıkıp çıkmadığı hakkında bir 
bilgim olmadığı için, müsaade ederse bunu yazılı ola
rak cevaplandırayım;. 

Dördüncü sualine cevabım : Devlet bakanlarının 
muhtelif koordinasyon görevlerinin diğer görevleriy
le çakışması anlamını düşünmüyoruz; o, işin üzerine 
daha iyi gidilmede faydalı oluyor (özellikle konut, 
işsizlik, Güneydoğu Anadolu'daki yatırımların teş

viki konularında olduğu gibi) ve kanaatimizce yararlı 
sonuçlar alınıyor; bu bakımdan, hükümetimiz döne
minde bu uygulama yararlı görülmüştür ve buna de
vam edilecektir. 

Tahmin ediyorum diğerlerine cevap vermiştim; te
şekkür ederim. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, bendenizin ikinci sualime cevap ver
mediler, unnuttular. 

BAŞKAN •— Hangisi efendim? 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Dışişleri Komisyonundaki durumumuzu... 

BAŞKAN — Evet efendim, onu atladınız. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Dışişleri 
Komisyonuyla ilgili bu suali, Dışişleri Bakanlığı büt
çesinin görüşülmesi esnasında Dışişleri Bakanımızdan 
sorarsanız, daha iyi cevap verirler tahmin ediyorum. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 
bir konu müphem kaldı. 

BAŞKAN — Cevap verildi efendim. 
Şimdi efendim, müsaade ederseniz bir noktayı arz 

edeyim. Kusura bakmayın, böyle konuşmak mecbu
riyetinde kalıyorum. 

Efendim, sualler sorulur; sayın bakanlar, ilgililer, 
bu suallere kendilerince cevap verirler; bu sizi 
tatmin eder veya etmez, orası ayrı; onun için, «şu 
kadar verildi bu kadar verilmedi, tam verildi veril
medi» şeklindeki sözler, müzakereyi uzatmaktan baş
ka hiçbir şeye yaramaz; onun için, onu burada ke
selim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 
bir konu cevapsız kaldı. 

BAŞKAN — Efendim, sualler bitmiştir. 
Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 

Başbakanlık bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

/. — Başbakanlık 1987 Malî Yılı Bütçesi ^ 
t 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 38 822 OOû 000 
BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Bakanhklararası işbirliğini sağlamak ve hükümetin genel siyasetini izlemek 2 736 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 16 085 250 000 

TOPLAM 57 644 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği. 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçesinin bölümlerini okutuyorum : 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Millî Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi 1 491 OOIO 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1 491 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı 
BAŞKAN — Devlet Personel Başkanlığı bütçesinin bölümlerini okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Devlet personel rejiminin düzenlenmesi ve geliştirilmesi 767 000 000 

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

TOPLAM 767 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü. 

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerini okutuyorum : 
Prog. _ 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Enformasyon, kamuoyu oluşturma ve halkla ilişkiler hizmetleri 6 341 0O0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 6 341 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1987 malî yılı Başbakanlık bütçesi bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. — Başbakanlık 19S5 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Değerli üyeler, şimdi, Başbakanlık 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..'. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim : 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

A — CET YELİ 

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

Başbakanlık 
101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 15 324 080 025 14 235 534 935 1 088 545 090 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Bakanlararası işbirliğini sağlamak ve hükümetin 
genel siyasetini izlemek 1 150 600 000 727 607 270 422 992 730 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi 1 418 303 321 1 311 325 351 106 977 970 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan, transferler 10 069 192 000 9 502 173 844 567 018 156 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 27 962 175 346 25 776 641 400 2 185 533 946 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Başbakanlık Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliği 

Başbakanlık Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliği 

111 Millî Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi 438 510 000 197 911 212 240 598 788 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 438 510 000 197 911 212 240 598 788 
BAŞKAN — JCabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı 

111 Devlet personel rejiminin düzenlenmesi ve geliş
tirilmesi . 666 565 000 324 458 929 342 106 071 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 666 565 000 324 458 929 342 106 071 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Prog. Ödeneğin Çeşidi 

Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü 

111 Enformasyon, kamuoyu oluşturma ve halkla 
ilişkiler hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, böylece Başbakanlık 1987 malî yılı büt
çesi ile 1985 malî yılı kesinhesabı oylanmış ve ka-
'bul edilmiş bulunmaktadır; Başbakanlığımıza ve 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

B) ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. —Çevre Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
1. — Çevre Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
BAŞKAN — Efendim, programa göre, Çevre Ge

nel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile 1985 Malî 
Yılı Kesinihesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerindeler. 
Söz sırasını okuyorum. 
Gruplar adına; Anavatan Partisi Grubu adına 

Sayın Rıflkı Atasever, Sosyaldem'okrat Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Tevfik Bilal, Doğru Yol Par
tisi Grubu adına Sayın Mustafa Çorapçıoğlu. 

Şahısları adına; lehinde, Sayın Nihat Harmancı, 
aleyhinde, Sayın Kemal Gökçora; üzerinde, Sayın 
Arsan Savaş Arpacıoğlu söz istemişlerdir. 

Efendim, gruplar adına konuşma süreleri 30 daki
kadır. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Rıfkı Ata
sever; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ALİ RIFKI ATASE
VER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, muhterem millet-

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

tptal edilen 
ödenek 

Lira 

3 661 776 218 3 101 687 438 

3 661 776 218 3 101 687 438 

560 088 780 

560 088 780 

32 729 026 564 29 400 698 979 3 328 327 585 

vekilleri; son yılların en çok sözü edilen konuları
nın başında çevre meselesi bulunmaktadır. Bugün 
dünyada, çevre meselesinin önemi ve tesirleri, ülke
lerin millî sınırlarını aşmış, milletlerarası bir mesele 
haline gelmiştir. Doğu - Batı arasındaki görüşme
lerin gündeminde dahi, çevre meselelerinin yer al
dığı görülmektedir. Çevre meselelerinin çözümünde, 
milletlerarası teşkilatlanma ve işbirliği .önemli boyut
lara ulaşmış; ancak meselenin çözümü, yine de her 
ülkenin bu konudaki sorumluluğunun şuurunda ol
masına ve konuya verdiği öneme bağlı kalmıştır. 
Bugün artık çevre yöne'tim'i, çağdaş devlet anlayışı 
içinde, devlet yönetiminin önemli bir parçasını teşkil 
etmektedir. 

Son yıllarda, Avrupa ülkelerinde, konuya veri
len öneme paralel olarak çevre teşkilatlarının güç
lendirildiğini, hatta pekçok ülkede bu teşkilatların 
bakanlık düzeyine çıkarıldığını görmekteyiz. 

Son günlerde gerek Sovyetler Birliği, gerekse İs
viçre'de ortaya çıkan olaylar, bu teşkilatların güç
lendirilmesinin ne kadar gerekli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bütün dünya, Çernobil kazası ile nük
leer enerjinin yol açabileceği felaketi konuşur, nük
leer tehlikeye karşı alınması gereken önemlemleri 
tartışırken, geçtiğiıriiz günlerde, İsviçre'de bir kimya 
fabrikasında meydana gelen yangının yol açtığı Ren 
Nehrindeki kirlenme ve bu olayın sonuçları, nükleer 
kirliliğin ötesinde, karşı karşıya bulunduğumuz me
selenin büyüklüğünü göstermiştir. 

— 442 



T. B. M. M. B : 38 

Efendiler, Allah'a şükürler olsun, ülkemiz bugü
ne kadar böylesi bir tehlike ile karşı karşıya kal
mamıştır. 

AHMET SIRRI ÖZBEK {Adıyaman) — Sayın 
Başkan, bu «Efendiler» lafı ne? 

BAŞKAN — Atatürk mü söylemiş efendim?.. 
ALİ RIFKI ATASEVER {Devamla) — Ancak 

yine de tedbiri elden bırakmamak, her türlü «tehli
keye karşı hazırlıklı olmak zorundayız, özellikle 
endüstrinin geliştiği, sanayi tesislerinin sayısının 
hızla arttığı bölgelerde çevre koruması üzerinde ti
tizlikle durulmalı, çevre teşkilatı, bu görevi hak
kıyla yerine getirebilecek şekilde yetki ve güçle 
teçhiz edilmelidir. 

Çevre meselesi, yeni ve ihtisas isteyen bir ko
nudur. özellikle kirliliğin önlenmesi başlıbaşına 
'bir meseledir. Bu nedenle, bütün yurt çapında faali
yet gösterecek yetkili. bir çevre teşkilatı hepimizin 
güvenoesi olacaktır. Böyle bir kuruluşun teşkili, da
hil olduğumuz Avrupa Topluluğundaki ülkelerin ya
pılarına benzer güçlü bir yapıya kavuşturulması, 
dünyada çevre meselesine verdiğimiz önemin bir 
dıfadesi olarak değerlendirilecek, çevre korunmasına 
büyük önem veren ülkeler nezdindeki itibarımız da
ha da artacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim efendim. 
ALİ RIFKI ATASEVER (Devamla) — Hükü

metimiz, çevre korunması, ve bilhassa insan sağlığı
nın iyileştirilmesi açısından gerekli tüm tedbirleri 
'hızla almaktadır. Büyük şehirlerimizin durumu 
meydaridadır. Üç yıl öncesine kadar bu şehirlerimiz
de insan sağlığı açısından çok vahim neticeler do
ğurabilecek ^altyapı meseleleri dağlar gibi yığılmış 
halde dururken, alınan akılcı tedbirlerle bütün önem
li meseleler çözüm yoluna girmiş bulunmaktadır. 

Sdhirlerimİzin çehresi süratle değişmekte, modem 
şehircilik anlayışına uygun bir görünüşe kavuşmak
tadırlar. Büyük küçük bütün belediyelerin beldeleri
ni altyapısı, parkı, bahçesiyle hemşerileri için sağ
lıklı bir yerleşme merkez*! haline getirme çalışmala
rını takdir ediyoruz. Ancak, belediyeleri gerek malî, 
gerekse hukukî yönden güçlendirerek bu imkânı sağ
layanlar unutulmamalıdır. 

Hiç şüphesiz vatandaşlarımızın sağlığı, gelecek 
kuşakların mutluluğu bizler için her şeyden önce 
gelir; ancak bunun ötesinde, çevre korumasının eko
nomik bir yönü de olduğu inkâr edilemez bir ger-
çektiir. (Meselenin 'bu yönü üzerinde dikkatle durmak 
gerekir, ülkemiz, bir tabiat ve tarih cennetidir; «Ba-
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I casız endüstri» diye 'tanımlanan turizm endüstrisi 
için de, bu özelliklerden dolayı çok uygun bir po
tansiyele sahiptir. Zengin, gelişmiş Ülkelerin vatan
daşları, her yıl milyarlarca dövizi tabiat ve tarih 
açısından zengin ülkelere aktarmaktadır. Kalkınma
sını bu yolla başarmış ülkeler gibi bizim de bu im
kânı değerlendirmemiz kadar makul bir davranış 
olamaz; ancak üzeninde durulması gereken husus, 
bu endüstri kurulurken nelerin korunması gerektiği
dir. 

Eşsiz tabiî güzelliklere sahip kıyılarımızı, orman
larımızı turizm endüstrisinin istifadesine açarken, bu 

I değerlerin en iyi biçimde korunmasını da temin et
mek zorundayız. Yeterli koruma sağlanmazsa, sade
ce aşırı kullanım bile tabiatı tahrip etmekte, onun de— 
gerini yitirmesine neden olmaktadır. 

Turizm amaçlı tesisler, eğer içinde bulundukları 
tabiat parçası kirlenmeye karşı yeterince korunmu
yorsa, beklenen ölçüde kârlı olamazlar. Turist, her 
şeyden önce temiz ve tahrip edilmemiş tabiat ara
maktadır. Kirlenmiş denizler, bozulmuş ormanlar 
turistler için çekici bir unsur olamamakta, yörenin 
kendisine has güzellikleri kaybolunca yöreye olan ta
lep süratle düşmektedir. Tesislerin çok lüks olmasın
dan daha-çok önemlisi, içinde bulunduğu çevrenin du
rumudur. Tahrip edilen çevrede bulunan tesislere, özel
likle dış turizm talebi çok sınırlı kaldığından tesisle
rin kârlılığı beklenilen ölçülere ulaşamamaktadır. 

Bu nedenle, turistik bölgelerde kirliliğin önlen
mesi hayatî önem taşımaktadır. Çevresini kirleten, 
tabiî güzelliklere yeterince uyum sağlamayan turis
tik tesislerden başlayarak, bu bölgelerde çevreyi" 
bozucu, kirletici her türlü faaliyetlerin önlenmesi 
gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, çevre kirliliğinin çok çeşit
li şekilleri vardır; bunlardan bir tanesi de siyasî 

I çevre kirliliğidir, örnek vermek gerekirse, Antalya 
I hadiseleri bir siyasî çevre kirliliğidir, ki temizlenmesi 

çok zordur. f(DYP sıralarından «Aaa» sesleri, gürül
tüler) 

İM. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Si-
I yasî çevre kirliliğiyle bu müsteşarlığın alakası nedir? 

IMBHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— O kirlilik, onun kendi fcafasındadır. 

• BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ALİ RIFKI ATASEVER (Devamla) — Fakat 

I 'müsterih olun ki... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

J Ne alakası var; «tözünü geri alsın. 
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BAŞKAN — ©ir dakülka efendim, cümlesini ta
mamlasın, ne d'i'yor 'halkalım. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— 'Kafasındaki kirliliği ısöylüyor. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Devamla) — Fakat 
müsterih olun ki, bu siyasî çevre kirliliğini de, ANAP 
olarak Antalya'da biz temizleyeceğiz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Kaf andaki kini iliği temizle. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENjOĞLU (Ha
tay) — Senin coplu devlet anlayışın var. 

BAŞKAN — Bir dakika ©fendim. 
ALİ RIFKI ATASEVER (Devamla) — Kamu 

kuruluşları, her biri eşsiz güzelliklere sahip yurt 
parçalarınla turizm endüstrisini geliştirmek amacıyla 
altyapı hizımdti götürürken, bunların tahrip olmama
sına özen göstermeli, Çevre Genel Müdürlüğü ile 
işbirliği yapmalıdır. Bilinçsiz bir yatırım çabası so
nucu tabiî çevre tahrip olursa, turistik değerinin 
azalacağı mutlaka dikkate alınmaktadır. Çevre Ge
nel Müdürlüğünün, sadece kirliliğin önlenmesiyle 
görevli ollmadığı.... 

'KÂZIM İPEK (Amasya) — Göktova'da olduğu 
gibi. 

ALÎ RIFKI ATASEFER (Devamla) — ... tabiî 
çevrenin korunmasının da başta gelen görevleri ara
sında olduğu unutulmamalıdır. Genel müdürlüğün 
bu görevi yerine getirmekte karşı karşıya kaldığı 
güçlükler varsa bunların yenilmesini Demin ©timek 
ve mutlaka bu hizmeti yapacak hale getirmek hepi
mizin ulvî görevidir. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atasever. 
Sosyaldemokrat (Halkçı Parti Grubu adına, Sa

yın Tevfiik hilal; buyurunuz. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Bilal, süreniz 30 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA TEVFİK BİLAL (Hatay) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmek
te olan 1987 Malî Yılı Çevre Genel Müdürlüğü Büt
çesi hakkında SHP Grubu adına görüşlerimi açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum. Şahsım ve 
grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum (SHP 
sıralarından alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, kuşkusuz kalkınmamızı sür
dürmek zorundayız. Bunun için de sanayileşmek zo
rundayız. 

A. ŞAMİL KAZOKOĞLU (Bolu) — Kim yaz
dı? 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sen yazdın bunu. 
Dinle de öğren bunları. 

BAŞKAN — Lütfen devam buyurun efendim. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Fakat bunu, do
ğaya en az zarar vererek, doğayı gözeterek yapaca
ğız. Önceleri çevre ile ilgili uluslararası düzeyde ya
pılan toplantılarda ortaya çıkan görüşlere sanayiciler, 
çevre sorunundan daha çok maliyet artırıcı bir konu 
gibi baktılar. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
ise, sorunu daha çok sanayileşme hızını düşürücü, 
ek maliyet getirici nitelikte gördüler. Oysa yaşadı
ğımız yüzyılda, çevreyi zenginlenştirmenin, kalkın
ma sürecinin bir parçası haline getirilmesi gerektiği 
inancını taşımaktayız. Çevre sağlığı ekonomik kalkın
manın ayrılmaz bir parçasıdır. Çevre sorunları eko
nomik planlama ve kalkınma sürecinin ilk aşamala
rında ele alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, içinde bulunduğumuz yüz
yılda endüstri ve teknoloji alanındaki hızlı gelişme
lerle, ülkemizde hızlı nüfus artışına bağlı olarak çar
pık ve düzensiz şehirleşmenin yarattığı çevre sorun
ları, bir yandan doğal dengenin bozulmasına, kaynak
ların yek edilmesine neden olurken; öte yandan da, 
insan yaşamını tehdit eden niteliğe varmıştır. Ülke
mizde çevre sorunlarının önemi 1960'lı yıllarda his
sedilmeye başlanmıştır. 1970'li yıllarda çevre konusu, 
üniversite programlarına girmiştir. İlk defa da 1978 
yılında, çevre sorunlarının çözümü ile ilgili olarak, 
Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı kurulmuştur. 1982 
Anayasasının 56 hcı maddesinde «Herkes sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir» denil
miştir. Çevre Yasası, 11.8.1983 günü 1872 sayı ile yü
rürlüğe girmiş olmakla birlikte, yasada öngörülen ve 
uygulamayı düzenleyecek yönetmenlikler henüz ha
zırlanmamıştır. Çevre Müsteşarlığı, dünyadaki uygu
lamaların aksine olarak Çevre Genel Müdürlüğüne 
dönüştürülen kuruluş, henüz teşkilatlanmasını tamam
lamadığından yasanın verdiği yaptırım ve denetim 
görevlerini hakkıyla yerine getirememektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki hava kirliliğinin 
iki temel sebebi vardır. Bunlar da, düzensiz yerleşme 
ve ekonomileşmedir. Hızlı nüfus artışına paralel ola
rak büyük şehirlerde nüfus yoğunluğunun kirlenme
yi artırması, şehirleşme ve endüstrileşmede hatalı yer 
seçimleri, ayrıca genel olarak çevre sorunları konu
sundaki bilgi eksikliği ve konunun, her şeye rağmen 
yeterince önemsenmeyişi sorunun giderek artan bo
yutlara ulaşmasına sebep olmuştur. 
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Şehirlerdeki ısıtma sisteminin yol açtığı en çar
pıcı hava kirliliği örneği Ankara'dadır. Her tarafı 
tepelerle çevrili, apartman ve gecekondu tipi sık inşa 
edilmiş binalarla dolan, yeşil alanlara yeteri kadar 
önem verilmeyen, değişik kömür ve fuel-oil çeşitleri
nin yakılması sebebiyle kış mevsiminde büyük kirli-
li'k etkisinde kalmaktadır. Özellikle Ankara'nın ha
va kirliliği konusunda, son yirmi yılda çok sayıda pro
je hazırlanmış olmasına rağmen, henüz kesin bir çö
züm getirilmemiştir. Temiz hava solumaya hasret 
kalan Ankaralılar, çevre sorunlarının önemsenmeme
sinden dolayı büyük sorunlarla karşı karşıya kalmış
lardır. 

Bu yıl hava kirliliğine çözüm bulmak üzere Gü
ney Afrika'dan getirilmeye çalışılan kömürün dağı
tımı bir türlü belediyece doğru dürüst gerçekleştirile-
memektedir. 

Sovyetler Birliğinden alınmasını karar verilen do
ğal gazın bir boru hattı ile Ankara'nın ısınma so
rununu 1989 yılında çözünmeyebileceği beyan edil
mektedir. însan sağlığının uzun süreli hedeflerle ge
çiştirilmesi ancak ANAP iktidarı ile mümkün; çün
kü ANAP iktidarı kâr - zarar hesabını yapmamakta, 
hava kirliliği tehlikesini ciddiye pek almamaktadır. 
Belediyeler, kaldırım taşlarına, direk boyamalarına, 
yurt dışına inceleme gezilerine para bulurken, temiz 
hava solumaya ne zaman para ayırabileceklerdir? 

Hava kirliliği, su sıkıntısı, yatırımların zamanın
da kullanılamamasından ve ihmallerden kaynaklan
maktadır. Bu hükümet Ankaralıları susuzluğa ve sağ
lıksız yaşama terk etmiştir. Sonuçta ne olmuştur? An
kara - Yenimahalle Halide Edip Adıvar Lisesinde 
yatılı okuyan 22 öğrenci tifo hastalığına yakalan
mıştır. Susuzluk dolayısıyla ortaya çıkan çevre kirli
liği sorunu, Ankaralıları tifo sorunu ile karşı karşıya 
getirmiştir. Bunun yanında, ayrıca İstanbul, İzmir 
Eskişehir, Kayseri, Adana, Gaziantep, Kocaeli, De
nizli ve Diyarbakır'da da hava kirliliğinin arttığı gö
rülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, endüstriden doğan hava kir
liliği esas olarak yanlış yer seçimi ve artık gazların 
yeterli teknik tedbirler alınmadan havaya bırakılması 
sonucu meydana gelmektedir. Halen istanbul, İzmir, 
Adapazarı, Sapanca, Murgul, Adana, Tarsus böl
gesi, Karadeniz Ereğlisıi, Karabük, Bartın Hereike 
ve -Kırıkkale'de endüstriden kaynaklanan hava kirlili
ğine büyük ölçüde rastlanmaktadır. Yapılan araştır
malar sonucunda, mevcut endüstri kuruluşlarının an
cak yüzde 6 civarındakinin çevre kirliliği meydana ge

tirmediği anlaşılmıştır. Bunun yanında, ANAP ikti
darının çevre sağlığına ve dolayısıyla insan sağlığı
na önem vermemesi hiçbir önlem alınmaması nede
niyle, havaya zehirli gaz veren bazı şehirlerdeki en
düstri kuruluşlarının sayıları şöyledir : İstanbul 158, 
Kocaeli 23, İzmir 19, Bursa 19, Adana 18, Kayseri 
18, Ankara 14, Sakarya 7'dir. Söz konusu endüstri 
kuruluşlarını şöyle sıralayabiliriz : Gübre, demir - çe-
lik̂  şeker, çimento, tekstil, petrokimya, tarımsal mü
cadele ilaçları, deri endüstrileri ve enerji üretimidir. 

Sayın milletvekilleri, Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ve TÜBİTAK'ın yap
mış oldukları araştırmalar, İskenderun Körfezinden 
itibaren Antalya'ya kadar uzanan sahil şeridinin cid
dî bir şekilde kirlenmeyle karşı karşıya olduğunu gös
termiştir. 

Daha 1934 yılında Halic'in kirlenip dolmaya baş
ladığının kamuoyuna açıklanması, o zamana kadar 
Halic'in sorumsuzca kirletilmesine göz yumulması ve 
temizlenmesi için milyonlarca Türk Lirasının harcan
dığını hepimiz görmekteyiz. Onun için, şimdiden ba
zı tedbirler alınmadığı takdirde, önümüzdeki yıllar
da çevre sorunları ile ilgili büyük problemlerle karşı 
karşıya gelme tehlikesi doğacaktır. 

Sayın milletvekilleri, gerek Çukurova ve gerekse 
Bursa ovasındaki yerleşim ve sanayi yerlerinin yan
lış seçimi, sanayi tesisleri artıklarının zararsız hale 
getirilememesi ve önlemler alınmaması neticesinde, 
hem mümbit araziler tahrip ve yok edilmekte hem de 
İskenderun - Mersin arasındaki kıyı şeridinde hava 
ve deniz kirliliği önemli bir şekilde artmaktadır. 

Artvin İline bağlı Murgut Bakır İşletmelerinin 
açık sistemle çalışması sebebi ile cevher tozları yo
ğun bir şekilde etrafa yayılmaktadır. Yıkama sula
rı hiçbir arıtma sistemine sokulmadan Murgut de
resine verilmektedir. Asit fabrikasında son derece es
ki bir yöntem uygulanmakta olduğundan kükürt di-
oksit ve nitrör gazları çevreye yayılmaktadır. Bölge
deki sağlık kuruluşlarından elde edilen bilgilere gö
re, bu civardan başvuran hastalarda, bölgenin di
ğer yörelerinden gelen hastalara göre daha fazla oran
da ,üst solunum yolları hastalıkları, ses kalınlaşma
ları; iştahsizlik, çalışmaya karşı çok miktarda istek
sizlik; uykusuzluk, kansızlık, burun kanamaları gö
rülmektedir. Ayrıca, yaklaşık iki kilometre çaplı böl
gede bitki örtüsü tamamen yok olmuş, izabe baca
larından yaklaşık yedi kilometre kuzey ve üç kilomet
re güney istikametinde meyve ağaçları ile hassas or
man ağaçları tamamen kurumuş, yıllık tarım bitki-
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lerinden ürün alma imkânı yüzde 80 oranında orta
dan kalkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çevre sağlığı bilincinden ve 
bilgisinden yoksun ANAP iktidarı, bütün olumsuz 
jeolojik çevre yapısına rağmen, Gökova Termik Sant
ralının yerini, dalha önce yüklenici firmaya söz ve
rildiği için, çevre ve halk sağlığını göz önünde tut-
maksızın, değiştirmemiştir. 

Ülkemizin öz kaynaklarından olan kömürümüzü 
elektrik enerjisine dönüştüren termik santrallar, ülke
mizdeki enerji darboğazının aşılmasında mutlaka de
ğerlendirilmesi gerekmekte ise de, kömürün çıkarıl
masından, taşınmasına, enerji üretim ünitelerinde ya
kılmasından cürufun atılmasına kadar olan devreler
de çevreyi büyük ölçüde etkilemektedir. Bu sebeple, 
'termik santrallarla ilgili yer seçimi kararlarında, çev
resel etki değerlendirme yöntemleri uygulanması ge
rekmekte ve zorunlu olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin eski Turizm Ba
kanı, «Bir ülkede çevre sorunlarına eğilmek için, fert 
başına millî gelir payının yedi - sekiz bin dolar ol
ması gerekir; bizde ise bin dolar civarındadır. Bu 

sebeple, bizim çevre sorunlarından bahsetmemiz, ha
mala kravat takmak gibi bir şeydir» diyor. Bu nasıl 
bir hükümet anlayışıdır? Hükümetin eski Turizm Ba
kanı böyle bir dil kullanırsa, bu hükümetin çevre so
runlarından ne anladığını tespit etmek kolaydır. 

Anayasamızın -56 ncı maddesi, «Herkes, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlen
mesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.» 
hükmünü getirmiştir. Halbuki, ülkemizde ne yazık ki, 
hükümet çevreyi kirletmektedir. Yatağan ve Gökova 
termik santralları, bunun en güzel örneğidir. 

Sayın milletvekilleri, hükümet, tüm kamuoyunun, 
basının, muhalefet partilerinin bütün çabalarına en 
ufak bir değer vermemiş; bir inatlaşmayla, ülkenin 
cennet köşelerine, kirlenmeyi önleyici hiçbir tedbir al
madan, termik santrallar kurmuştur. Bu yüzden, Ya
tağan'ın harikulade güzel tabiat örtüsü, daha şimdi
den mahvolmuş, ormanlar kurumuş, meyve ağaçları 
kavrulmuş, tüm tarım ürünleri büyük zarara uğra
mıştır. Bütün bu tahribattan, sonra, «Bacalardan çıkan 
kükürdioksidi yakalayıp, sülfürikasit haline getirecek 
desülfürizasyon ünitelerini ekleyelim mi; eklemeyelim 
mi» tartışması sürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yaklaşık yüzyirminin üzerin
de sanayi kuruluşunun artıklarını boşalttığı İzmit Kör
fezi, önemli düzeyde kirlenmektedir; zaman boyutun
da bu kirlilik gittikçe artmaktadır. Bazı sanayi ku
ruluşlarının zaman zaman körfeze boşalttıkları toksik 
karakterli atıklar nedeniyle, özellikle balıklar açısın
dan önemli zararlar meydana gelmekte ve çok sayıda 
balık ölülerine rastlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Konya Ovasının yüzeysel su
larını tahliye etmek amacıyla, Devlet Su İşleri Teşki
latının, 185 kilometre uzunluğunda, Konya Ovası ana-
tahliye kanalı inşaatı, 1975 yılında tamamlanmıştır. 
Ovanın fazla suları, Tuz Gölüme boşaltılmaktadır. 
Drenaj amacıyla inşa edilen bu kanala, sonradan bazı 
evsel ve endüstriyel atıklar da verilmeye başlanmıştır. 
Böylece, Tuz Gölüne bu kanalla atıklar boşaltılmak
tadır. Tuz ürünlerinin yüzde 30'unu karşılayan Tuz 
Gölüne, bu kanalın açılmasından sonra, tuz kalitesi 
bozulduğu gibi, bazı olumsuz etki yarattığı da Tekel 
Genel .Müdürlüğünce açıklanmıştır. 

Denetimsiz şehirleşme ve hızlı sanayileşme, yalnız 
suyu, havayı, toprağı kirletmekle, yeşil alanların kay
bına yol açmakla kalmamakta, aynı zamanda, insanın 
yaşam çevresinin sessizliğini de bozmaktadır. Gürül
tünün etkileri sonucunda işitme duyarlığında azalma-

Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünce Gökova 
tKemerköy Termik Santralı konusunda çok ayrıntılı bir 
çalışma yapılmış, bir anlamda çevresel etki değerlen
dirme raporu hazırlanmıştır. Bu rapor, Kemerköy'de 
bir termik santral yapılması kararının büyük risk ta
şıdığını ortaya koymaktadır. Gökova körfezi ve kör
fezi çevreleyen bölge, çevresel etkilere karşı çok du
yarlı, fiziksel ve biyolojik özelliklere sahip olup, bin 
metreye kadar yükselen dağlarla çevrili ve körfez de
niz eko sistemine bağlı mikro kimya özellikleri taşı
maktadır. İğne yapraklı ağaçlardan oluşan doğal bitki 
örtüsü ve tarım alanları ile birlikte bütün körfez böl
gesi, bugün için ülkemizin doğal özellikleri en çok 
korunabilmiş yörelerden biridir. 

Gökova körfezinin bu doğal ve sosyal dokusu, 
Kemerköy'de kurulan termik santralın işletmeye açıl
ması sonucu, büyük ölçüde etkilenebilecektir. Kemer-
köy santralında kullanılması düşünülen Hüssamlar 
kömürünün ihtiva ettiği kükürt oranı ve santralın 
yıllık ortalama üretim kapasitesi göz önüne alındığın
da, havaya yılda yaklaşık 90 bin - 100 bin ton kükürt-
diofcsi't gazı bırakacağı hesaplanmaktadır. 

Kemerköy Termik Santralının bütün bu korkunç 
ve üzücü sonuçları doğuracağı bilinmesine ve kamu
oyunun karşı çıkmasına rağmen, Sayın Özal'ın ısra
rında hiç de iyimser olmadığını, bunun • ardında çok 
şeylerin yattığını söylemek herhalde hakkımız olur. 
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lar, bezginlik ve yorgunluk gibi psikolojik durumlar 
da ortaya çıkmaktadır. Bunların yanında dolaşım, so
lunum ve sindirim bozuklukları olmakta; hatta sinir 
sistemleri üzerinde fizyolojik etkileri olduğu da bilin
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın şu anda karşı 
karşıya bulunduğu en büyük tehlike radyoaktif kir
lenmedir. Bilindiği üzere, atmosferdeki atom patla
masının ve nükleer enerji santrallarının sebep olduğu 
kirliliğe radyoaktif kirlilik diyoruz. Atmosferdeki rad
yoaktif maddeler yağışlarla yeryüzüne düşmekte, akar-
«ulara ve içme sularına karışmaktadır. 

Radyoaktif kirlilikte, nükleer santrallardan meyda
na gelen sızmalar önemlidir. Bunun belirgin örneği, 
yakın zamanda Sovyetler Birliğindeki Çernobil ola
yıdır. Radyoaktif kirlenme, Çernobil kazası için, atom 
bombası patlamasına eşdeğer olarak açıklanmaktadır. 
Doğadaki radyoaktivitenin bu kaza ile yüzde 1 ora
nında arttığı söylenmektedir. Buna bağlı olarak, ölüm 
sayısında önemli bir artışa da neden olmaktadır. Bu 
kaza ile bitki örtüsü, hayvanlar ve insanlar ciddî za
rar gördü. Zararı en aza indirmek için çoğu Avrupa 
ülkeleri sütünü döktü, gıda maddelerini ve etini toprak 
altına gömdü. Ama ANAP iktidarı ne yaptı bir de 
onu görelim; ANAP iktidarı ne yazık ki gizlilik yolu
nu seçti. Radyasyon konusunda Avrupa ülkeleri ön
lem alma yollarını halklarına açıklarken, ANAP ik
tidarı da ilk sürgün çaylarını daha önceki mahsulle 
karıştırarak sözüm ona daha az radyasyonlu çay elde 
eirti ve şimdi Türk halkı, radyasyonlu çay içme zo
runluluğu ile karşı karşıya bırakıldı. Radyasyonun 
çayda, fındıkta, balıkta yüksek miktarda olduğu söy
leniyor. Bu konuda ANAP iktidarı güvenilir olma ni
teliğini çoktan beri yitirmiş/tir. 

Hükümetten huzurunuzda soruyorum: Radyasyon 
konusunda Çevre Genel Müdürlüğü ve Atom Enerji
si Komisyonu ne gibi önlemler almıştır; çayda, fın
dıkta ve diğer sebzelerdeki en yüksek radyasyon mik
tarı ne olmuştur? Bunu yüce Meclisimize açıklaması
nı istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, çevre konusunun sağı solu 
olmaz. Geleceğimiz, sağlığımız ve çocuklarımızın ka
deri, bizim sorunlara yaklaşmakta göstereceğimiz bir
liktelikle çözümlenebilir. Doğanın bütün nimetlerine 
sahip olan güzel ülkemizin geleceği, burada alacağı
mız sağlıklı kararlarla sağlanabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 1987 yılı bütçesinde Çevre 
Genel Müdürlüğüne ayrılan 710 milyon Türk Liralık 
gülünç rakamla, özal Hükümetinin insana değer ver

mediğini, çevre sağlığını umursamadığını bir kez daha 
görmüş oluyoruz. 

Sözlerimi burada bitirirken, yüce Meclise saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilal. 
Sayın Çorapçıoğlu'nun yerine Doğru Yol Partisi 

Grubu adına Sayın Murat Sökmenoğlu, konuşacakıır; 
buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Çevre Genel Müdürlüğü bütçesi üze
rinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açık
lamak üzerine sözlerime başlarken, muhterem heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi çevre kirlen
mesi tabiatın tahribi, yahut tabiat dengesinin bozulma
sı olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, sanayileşme ve 
ona paralel olarak gelişen kentleşme ve çevre kirlen
mesi başta olmak üzere, bir dizi yapısal veya ona bağ
lı meseleleri de ortaya çıkardığı malumlarınızdır. 

Muhterem- milletvekilleri, bugüne kadar biriken 
çevre kirlenmesi, şimdiden normal yaşamı tehdit eden, 
ayrıca tabiat dengesini bozan ve birçok imkân ve kay
nağın büyük çapta tahribine sebebiyet veren bir seviye
ye erişmiş bulunmaktadır. Bu boyutlara ulaşan çevre 
kirlenmesinin önlenmesi için, bugün gerek kamu ve 
gerekse özel kesim seviyesinde, önemli yatırını ve 
harcamaların yapılması zarurî hale gelmiştir. îşte, bü
tün bu önemli sorunları halletmek; tabiî ve tarihî zen
ginliklerin korunması için kurulmuş olan Çevre Genel 
Müdürlüğünün bugünkü yapısıyla kendilerinden ve
rimli çalışma beklemek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü modern çağda, çev
renin korunmasını; kırsal ve kentsel alanda arazinin 
ve tabiî kaynakların, en uygun bir şekilde kullanılma
sı ve korunmasını; su, toprak ve hava kirlenmesini ön
lemeye çalışan böylesine fevkalade önemli bir organın, 
sadece devlet bakanlığı bünyesinde kalmasını doğru 
bulmamaktayız. Çünkü, Japonya dahil; birçok tecrübe
li ülkede teşkilatlanma, ilgili bakanlıkların bünyesine de 
girerek, daha etkili bir şekle sokulmuştur. Doğrudan 
ilgili oldukları için, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm, Bayındırlık ve iskân, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlıkları bünyesinde de bu genel müdür
lüğün icracı ünitelerinin kurulması ile başarıya ulaşıla
cağına inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, elektrik, orman, ziraat, kim
ya mühendisliği; doktorluk, veterinerlik gibi çeşitli 
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ihtisas dallarından bir araya gelecek bir teşkilatlan
manın çevreye daha da faydalı olacağına inanmakta
yız. 

Çevre Genel Müdürlüğünün çalışma düzeni ve 
yönetmelikleri, yukarıda arz etmeye çalıştığım çeşitli 
hakanlıkların illgüli 'birimleriyfe kompozisyonu yapıl
mış olsa, çelişkiler de ortadan kalkar kanaatinde
yim. 

ıSayın milletvekillileri, ısınırlarımız ötesinde meyda
na gelen Çerndbil Nükleer Santralı 'faciasından son
ra, çeşitli bakanlıklarımızın çe'lişlkili bilgilerle Türk 
kamuoyu önüne çıkması, genel müdürlüğün daha 
modern 'bir yapıya kavuşturulması zaruretini bir ke
re daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin en önemli'ih
racat ürünü oilıan fındıktan: radyasyon söylenii.'ileri 
ve çelişkili beyanatlar, Türk çiftçisinin önemli b.'r 
kesimini mağdur ederken, birtakım istikbaloilerin de, 
depolara koydukları fındıklarla haksız kazanç sağ
lamalarına yol açtığını görmemezlikten gelemeyiz. 

Çay ve sebze üreticileri de radyasyon iddialarının 
altında ezilmiş, yetkili ağızlardan çıkan beyanatlarla 
şaşkına dönmüşlerdir. Uzun müddettir hıir yetkili ve 
etkiliyi bekleyerek, tabiata terk edilmenin acısı dçeri-
sindediırüer. 

Sayın milletvekilleri, çayda radyasyon var mı, 
yok mu huzurlarınızda soruyorum? Niçin ilgili bir 
yetkili çıkıp da (bizi ibtir türlü aydınlatmıyor? Rad
yasyon bir ticarî oyun haline mi geldi, fındıkta ol
duğu gibi. Radyasyon mevcudiyetinin söylentileri ye
mi bir oyun mudur? Eğer bir oyunsa, kimin mağdur 
olacağı iye kimin kazanacağı da zaten bellidir. 

Sayın milleüvekillleri, mikroplu sulara, pis plaj
lara terk ettiğimiz çocuklarımıza, sık sık tifo, kole
ra salgınından dolayı sakat bıraktığımız insanları
mıza, fındık, çay ve çeşitli sebzelerin radyasyonla 
etkilenmesi de ilave edildiğinde, insan unsuruna 
ne ölçüde kıymet verdiğimiz meydana çıkmaktadır. 

«Çevre meselelerinin çözümümü, ekonomi ve kal-
kınıma nedenleri içinde mütaia etmekteyiz» diyen 
Cumhuriyet hükükneltimizin hu konuda söyleceği çok 
şey olmaisı gerekir.; Çevre ıkoranması yönünden alı
nacak tedbirlerin, ekonomik kalkınma hedefleriyle 
ters düşmemesi gerekmiyor mu? Çevre korunmasının 
ekonomik gelişmeyi engelleyici ollmaması, aksine yol 
gösteric'i almasına dikkat edilmesi şart değil mildir? 

Sayın milletvekilleri, sağlıklı, adil, dengeli kal
kınma, iyi bir çevre planlamasıyla mümkündür. Çev
re kirliliğiyle yaşanabilirle imkânı gittikçe zorlaşan 
çağımızda, endüstri ve teknoloji alanındaki hızlı ge-
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üşmelere bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları, 
b'ir taraftan doğal dengelerin bozulmasına sebep 
olmakta; diğer taraftan kaynakların yak edilmesine 
neden olunken, insan yaşamını tehdit eden niteli
ğiyle de - dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi -
Türkiye'de de en önemli sorunlardan biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye'de çevre kirlenmesiyle mücadelenin, baş
lıca ik'i alanı kapsayacak tarzda yapılması gereğine 
inanıyoruz. Bunlar, sanayileşme ve şehir planlama-
sıdır. Mücade'i'e de iki safhalı yapılmalıdır: Birincisi, 
îbugüne kadar mevcut çevre kirlenmesinin bertaraf 
edilmesi; ikincisi de, 'bundan sonraki sanayi ve şe
hirlerle ilgili gelişlmıelerde, çevre kirlenmesinin ön
lenmesi hususudur. 

Muhterem milletvekilleri, çevre sorunlarına al
dırış etmeyen, insanların medenî olmaları kesinlikle 
mümkün değildir. Malumlarınız olduğu veçhile, çev
re sorunları sadece hava, toprak, su kirliliği de de
ğildir. Çevre sorunları, insanca yaşamak demektir. 
Sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez ana unsurla
rından biri, çevre sorunlarında yatar, İç'inde bulun
duğumuz sosyal, kültürel çevre, bir yamdan insan ha
yatına kolaylık sağlarken; diğer yandan, ürün ve 
artıklarıyla tabiî çevreyi menfi yönde etkiler. İnsan 
unsuru, ta'biî çevre ile sürekli bir alışveriş içinde 
olmak zorundadır; çünkü, bilim, teknik ve kültür, 
ta'biî çevrenin yapısını değiştirmektedir. İşte, sürekli 
bir sanayileşme ve kentleşme hedefinin gerçekleşti-
rilmesıiıne çalışırken, çevre kirlenmesinin ihmal edil
memesini tekrar 'vurgulamak isterim. Çünkü, önü
müzdeki yıllarda, çövre kirlenmesi konusuna ciddî 
ve sistemli bir şekilde eğilmediğimiz takdirde, bu 
problemlerin üstesinden gelmek, çok acil ve kaçınıl
maz hale gelecek; buna mukabil çözüm ise, büsbü
tün güçleşecektir. 

Sayın milleıtlvekiİleri, sanayileşme ve şehirleşmeden 
kaynaklanan ve ta'biî çevreyi süratle tahrip ederek 
insan hayatını etkileyen kirlilik, Türkiye'mizde alı
nan tedbirlerin, yetersizliği sebebiyle büyük sorun 
ve tehlike oiimaya devam etmektedir, özellikle An
kara'da hu durum facia haline gelmiştir. Katı yakıt 
ithal ederek hava kirliliğine mani olduklarını söy
leyenlere biz buradan soruyoruz: Niçin zamanında 
ve kâfi miktarda ithal yapılmamıştır? Niçin 'beledi
yelere yetki verilmiştir? Mıafl kömür politikasıyla, 
Ankara'lıların mağdur edilmesine niçin göz yumul
muştur? Ankara'nın kirli havası konusunda alınan 
tedbirlerin, daha sıkı (bir şekilde takip edilmesi ge-
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rekmez mi? Çünkü, tehlike ibaşka boyutlardadır. 
Sıcağın yerden yukarı doğru artmasıyla meydana 
gelen enverziyon tehlikesiyle, 'binlerce insan ölümle 
yüz yüze gelım iştir. Bu enverziyon un, yani öldürücü 
bir kirli tabakanın mevcudiyetinde çeşitli gaz ve du-
jmanların bulunması, bizi yeni bir tehlike ile karşı 
karşıya bırakmıştır. Bilindiği gibi, gözle görülmeyen 
bu tabaka, baoallardan, egzozlardan çıkan ve diğer 
mevcut gazların üst atmosfere çıkmasını engellemek
tedir ve daha sonra da gelsen meteorolojik olaylar, bu 
tabakayı yer yüzüne indkımektedir. tşte, bu tehlike
ye karşı da alınacak (tedbirler, ansan unsuruna veri
len kıymeti gösterecektir. 

Muhterem milletvekilleri, sadece Ankara'da alı
nacak tedbirler ülkemiz için kâfi değildir; hava kir
liliği tehlikesiyle karşı karşıya kalan bütün şehirle
rimizde yaşayan vatandaşlarımız için bir umut ışığı 
olacak olan çevre kirliliğini önleyici yatırımların, 
Türk 'Milleti tarafından umutla (beklendiğini de ifa
de etmek istenim. 

Birçok ülkede, ekonomik sistemler ile gerçekleş
tirilen kirlilik izleme faaliyetlerinin, Türkiye'de de 
daha modern cihazlarla yapılması faydalıdır. Tehli
keli bölgelerde, hızla karar almanın ve gerekli ön
lemlerin hemen uygulamaya konulmasının bir ge
reği olan çağdaş ve hassas aletlerin takviyesi yanın
da. uzun vadeli programların uygulamaya konu!'ma
sını da temenni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, susuzluktan perişan 
olanların ve çevrenin kirlenip mikrop yuvası haline 
gelmesiyle ıstırap içine düşen vatandaşlarımızın du
rumlarına da süratle çözüm getirilmelidir. Yani, 
yeni yeni tehlikelerin başgösterdiği susuz başkentin 
dramının, yağmur 'bombalarıyla çözülmesi zarurî 
bir hal almıştır. Afrika ülkelerinin başşehirlerinde 
dahi, su problemleri bugün çözülmüşken, Başkent 
Ankara'da üzerinde «Sağlığa zararlı» yazılan olan 
çeşmelerden su toplamaya çalışan vatandaşlara ıstı
rap çektirmek istenilmiyorisa yağmur bombası ge
çici de olsa bir çaredir. 

MEHMET ABRURREZAK CEYLAN (Siirt) 
Onları ıslatır o bomba. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU ((Devam
la) — Sayın milletvekilleri, 'Beş ay evvel Devlet Su 
İşlerinin ihtarına aldırmayanların, «Su işi Allaha kal
dı, duaya çıkalım» demeye hakları yoktur. «Yağ
mur duasına çıkalım da barajlarımız su dolsun» dü
şüncesiyle ülke idare edilemez. Radyasyon söylen
tilerine bir de susuzluk ilave olmuştur. Susuz va
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kandaş vurdumduymaz idareden yardım beklemekte
dir. Çünkü, susuzluk, çevre sağlığını tehdit eder bir 
mahiyet arz etmektedir. Tifo salgın haldedir, susuz
luk hastaneleri dahi tehdit etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Su İşlerinin ikazını 
kaale almayarak, hesapsız, kitapsız, sorumsuzca su is
rafına yol açılmasını huzurlarınızda da kınıyorum. 
Çünkü, ara seçimler (münasebetiyle, seçimi etkile
mek için Ankara Yenimahalle'ye haftalar boyu, ara -
iliksiz olarak verilen suyun vebalini şimdi bizler 
çekmekleyiz. 

SABRI ARAŞ (Kars) — Oradakiler vatandaş de
ğil mi? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (De
vamla) — Dinle beyim. 

BAŞKAN — Lütifen efendim, lütfen... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam

la) — Bütün ilçe beled'iyeleriyle, toüyükşehir bele-
diyeısinden, sadece seçim olan semtlere günde birkaç 
defa gönderilen araz/özlerle bulvarlar, caddeler, so
kaklar yıkanıp, seçim yatırımları yapılmış, 1,5 aylık 
su ihtiyacı israf edilmiştir. Şjmdi ise, Yüce Allah'a 
yalvarıp durulmaktadır. Dengesiz hizmet dağılımıy
la, basiretsiz yönetimlerin günahını çeken millet, 
zî'-ten işinin Allah'a kaldığının (farkındadır. Düşü
nen, hatırlayan ve mukayese eden aziz milletimiz 
endişesini Ankara içinde sürdürürken, Halic'in te
mizlenmesi için girişilen çabalar takdirle izlenmek
te i'ir. özellikle biz de Haliç programının, uluslar
arası krediler yoluyla köklü bir şekilde ele alınmasını 
vo bu hususla evvelce alınan kararları tatbik eden
leri takdirle karşılarken; çevre sağlığı için yapılan is
timlak işlemlerinin adil ölçülere dayandırılmasını ve 
yeniden bir sürü mağdur insan yaratılmasına imkân 
verilmemesini talep ediyoruz. 

MEHMET ÖZDBMİR (Elazığ) — Kim yazdı, 
kim? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Herhalde ben yazdım sayın milletvekili, be
ni tanıyorsan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karıştırmayalım... 
MEHMET ÖZDEMİR ((Elazığ) — Okumada zor

luk çekiyorsun. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam

la) — Eh, tahsilim senin kadar değil (!) 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, ne oluyoruz efendim? 
BAŞKAN — Lütfen... 
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU <De* 
vamla) — Sayın milletvekilleri, Burada erozyon ko
nusunun üzerinde de ıtitizlikle durulması gerekir. Ül
kemiz arazilerinin 'yüzde 90'dan fazla bir kısmında 
erozyon tehlikesi mevcuttur. Topraklarımızın sularla 
denizlere gitmesine mani olacak köklü tedbirler 
getirilmelidir. Yakıt sanayi artıklarının çevreyi kir
letmesine artık müsaade verilmemesini; palyatif tedbir
ler yerine gerçek çözüm getirilerek tedbirlerin alın
masını; deniz, göl ve karasularımızın kirlenmesini 
'önlemekle mükellefiz. Deniz, göl ve karasularımızın 
kirlenmesi giderek artmaktadır, 'özellikle suda çö
zülen deterjanlar konusu halledilmelidir. Çağımızda, 
elekıtrik ve güneş enerjisinden istifade edilirken, Tür
kiye'deki çalışmaların da teşviki gereğine inanıyorum. 

Hava kirliliğinin önlenmesi için, sürekli ağaç
landırma projeleri uygulamaya (konulmalıdır. Her 
ne kadar lüzumsuz milyonlarca liralık rakamlarla 
birtakım firmalar zengin olduysa da, 'yeşil sahaların 
çoğalması için girişilen çabaları da takdirle karşıla
dığımızı ifade ötmek isterim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Altın Parkın reklam masrafı ne kadar? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (De
vamla) — Ancak, parklar susuz nasıl yeşerecektir 
onu da 'bilemiyorum. 

Sayını Baışikaın, sayın milletvekilleri; siyasî litierai-
türe karanlık düşüncelerini ve ooplu, devlet anlayış
larının ıfciırllli'ğiıni intikal ettirenlere, yüksek müsaade-
îeraniızle Ihuızurüarınızdaı (bir hususu ifade etmek isite
rim. (DYP sıralarından (bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Bunun 
bütçeyle ne ilgisi var? 

(MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (De-
vemla) — Kirli siyasî çevre, Antalya'da, mevcudi
yetimizle bir nebze de olsa temizlenmek istenmiştir. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Sisli kafaların, bu
lanık: düşüncelerin yaratmak istedikleri 'kirli çevrenin 
meydana çıkması sağlanmıştır. 

MEHMET ONUR '(Kahramanmaraş) — Bunun 
.bütçeyle ne ilgisi var 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Cevap veriyorum efendim, cevap. 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam

la) — Hür ve demokrat olmayan zihniyetin bütün 
âleme sergilenmesine vesile olunmuştur. Maalesef 
aynı kafanın milletvekili, bugün millerin kürsüsün
den yine kimliğini açıklayarak, Türkiye'deki çevre 

kirliliğine kimin sebep olduğunu beyan -etmekle ken-
dÜerini kanıtlamışlardır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Kirli siyasî hava, kendi mevcudiyetleridir, 
(bizatihi kendileridir. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Kimin 
kirlettiği malum. 

(MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (De
vamla) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
«İş bitiriciyiz ve sürat kavramını en iyi biz kullanı
rız» iddiasındaki hükümetin milyarlarca liralık büt
çeler ile kaldırım milyarderleri yaratarak değil, bele-

. diyeler, üniversiteler, Çevre Genel Müdürlüğü ile 
müşterek çalışma puanları yaparak konuya daha 
Ciddî eğilmelerini (temenni ederek, Çevre 'Genel Mü
dürlüğünün bütçesinin ülkemize ve milletimize ha
yırlı olmasını diler hepinizi saygıyla selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sökmenoğlu. 
Şahsı adına söz isteyen lehte Sayın Nihat Har

mancı; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

NİHAT HARMANCI (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Çevre Genel Müdürlüğünün 
1987 yılı bütçesi hakkında görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. 

Parti grupları adına konuşan arkadaşlarımı din
lediniz; ben size tefarruatlı bilgiden ziyade, kısa bir 
bilgi vereceğim, kendi gjörüşlerkni beyan edeceğim. 

Çevre kirliliği konusunda, ilk defa 1978 yılın
da, bir hükümet kararnamesiyle Çevre Müsteşar
lığının kurulmuş olduğunu görmekteyiz. Bu Çevre 
Müsteşarlığı, bilahara 1982 yılında Çevre Kanunu
nun kabul edilmesiyle, devletimiz bu konuya daha 
fazla eğildiğini göstermekte; ancak 1982 Anayasa
sında (56 ncı maddede) «Herkes, sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliş-
ılirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir» diyerek, 
çevre meselesinin insan sağlığı açısından önemine dik
kat çekmiş devleti ve vatandaşı çevreyi korumakla 
görevlendirmiştir. 

Çevre sorunlarının, önceleri müsteşarlık bilahara-
da genel müdürlük kanalıyla yürütülmesi, bu konu
da hükümetlerin daha fazla hassasiyet gösterdiğini 
bizlere teyilt etmektedir. Geçmiş yıllarda Başbakan
lık bütçesine bağlı olan Çevre Müsteşarlığı, şimdi 
bir genel müdürlük haline 'getirilmiş ve katma büt
çesi teşkil edilmiştir. 1984 yılında çıkartılan 222 
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sayılı (Kanun Hükmünde Kararname, Çevre Genel 
Müdürlüğü İle mahallî çevre kurulları ve bütün ka
mu kuruluşlarının koordineli bir şekilde çalışma
larını öngörmektedir. 1983 tarihli 2872 sayılı Kanun, 
Çevre Kirliliğini önleme Fonu ihdas edilmesini ön
görmektedir. 1985 yılında Çevre Kirliliğini Önleme 
Fonu Yönetmeliği ve bu fonla 'beraber çalışmalar 
başlatılmıştır. 1986 yılında Resmî Gazetede yayınla
nan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği çıka
rılmakla, hava kirliliğinin önlenmesi yönünde çok 
ıbüyük bir adım daha aitılmıştır. 

Havadaki kirletici maddelerin miktarının 'hangi 
değerlere ulaştığı zaman zararlı mütalaa edilmesi 
gerektiği; (tesisten yayılan emisyonların da hangi sınır
lar dahilimde kalması gerektiği 'yönetilmekte kayde
dilmiştir. 

'Bugün öğrendiğim bir hususuda yüce Meclise 
duyurmak isterim: Kirlilik konusunda sadece hava 
ve su kirliliği ile değil, gürültü ile de mücadele hu
susunda, hükümetimiz, bugünkü resmî Gazetede 
ilan ettiği b'ir yönetmelikle, gürültüden de milleti
mizi koruma ıiedbirlerini almış bulunmaktadır. 

iM. TÜR AN ıB A YEZİT {'Kahramanmaraş) — 
ikisini becerin razıyız beyefendi. 

NİHAT HARMANCI (Devamla) ^- Her zaman, 
her şeyi becerdiği gibi bunu da becerecektir. Hiç 
şüpheniz olmasın. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Laf
la olmaz; sabahleyin nefes alamadım 'ben Ankara'da. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
'NİHAT HARMANCI i(Devamla) — 1983 yılında 

Ankara'ya geldiğimiz zaman, bu şehrin havasını ha
kikaten teneffüs edemiyorduk; ama, bu yıl ithal edi
len iyi kaliteli kömür sayesinde, rahatlıkla teneffüs 
edebiliyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ayıp ayıp, utanın, yalan söylemeyin, yüzünüzün 
kızarması lazım; sabahleyin Ankara'da gökyüzü gö
rünmüyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Harmancı, siz nutkunuza devam buyurun 

efendim. 
NİHAT HARMANCI (Devamla) — Sayın mil

letvekili, gözle görülecek kadar bariz şekilde, bu 
yılki hava kirliliğinin 1983'tekinden,çck daha az oldu
ğu müşahede edilmektedir. Hükümetimizin, kaliteli 
kömür ithal etmek ve daha az kükürtlü kömürleri va
tandaşa dağıtmak suretiyle büyük şehirlerimizin hava 

kirliliğini önleme konusunda aldığı tedbirler şayanı 
Itakdirdir. 

Ayrıca, tabiî gaz projesinin gerçekleşmesiyle An
kara'nın yakın bir zamanda, çok temiz bir havaya 
kavuşacağını inşallah göreceğiz. 

Sayın konuşmacılardan bir arkadaşım, Konya' 
daki sulama tesislerinden bahsederken, Tuz gölüne 
dökülen artıklardan bahsetti. Ama, ben geçen hafta 
Cuma günü Konya Karapınar'daydım; Konya'nın 
Karapınar İlçesi, hepinizin malumu olduğu üzere, 
rüzgâr erozyonuna maruz bir ilçeydi. Bu ilçede, dev
letin aldığı 'tedbirlerle bugün erozyon önlenmiş ve 
her ıyıl mayıs ayının ilk haftasında, erozyonu önle
me şenlikleri yapılmaktadır. Demek ki hükümetleri
miz bu konuda başarılı olmuş ve vatandaş bunu 
büyük bir mutlulukla her yıl kutlamaktadır. 

Devlet Su İşlerinin, Karapınar'da açmış olduğu 
9 adet sulama suyu projesiyle, Karapınar pvasının 
çöl manzarası vahaya dönüşmektedir. Demek ki... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 
Traş olmaya su bulun önce. 

NİHAT HARMANCI .(Devamla) — Arzu eder
seniz, gelin Şebi Aruz gösterilerine beraber gidelim, 
Konya'daki manzarayı görün. 

BAŞKAN —• Sayın Harmancı, çok rica ediyorum, 
lütfen... 

İM. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — 
Evindeki musluğu aç git de. 

NİHAT HARMANCI (Devamla) — Hükümeti
mizin, İstanbul ve İzmir'deki deniz kirliliğini önle
me konusunda aldığı »tedbirler şayanı (takdirdir. Ha
lic'in Divan Edebiyatı şairlerimize ilham kaynağı ol
duğu yılları hatırlayın. İnşallah birkaç yıl sonra, Ha
liç tekrar «Altın Boynuz» haline geleoektir. Bu çalış
malar unutulabilir mi? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Hele İzmir Körfezimin bumdan 20 yıl önceki ha
lini hatırlarsınız, ki ben ilk defa 1956 yılında gör
müştüm, ama geçen yıl gittiğim zamanda İzmir Kör
fezi felaketti, o sahilden geçilmiyordu kokudan. Ama, 
bugünkü projeleri herhalde görmüşsünüzdür. TRT' 
den rica edelim, yapılan büyük hizmetleri televiz
yonda göstersin de, bütün millet bunları izlesin. 

HÜSAMETTİN CINDORUK (Samsun) — Baş
ka bir şey göstermiyor ki. 

BAŞKAN — Lütfen devam buyurun efendim, 
süreniz bitiyor. 

NİHAT HARMANCI {Devamla) — İki yıl ön
ce, Milliyet Gazetesinde Bedri Koraman'm çizdiği 
bir karikatür çok hoşuma gitmişti: Haliç'te bir yunus.. 

451 — 



T. B. M. M. B : 38 11 . 12 . 1986 O : 2 

Evet, ıbir (Zamanlar Haliçte 'balık da vardı. İnşallah 
'bu projenin gerçekleşmesiyle, Haliç dünyanın en 
müstesna sayfiye yeri olacaktır. O 'karikatür, sayın 
'basının da 'bu konuda hükümetin aldığı (tedbirleri 
takdir dflUiğini göstermesi bakımından, çok hoşuma 
gitmişCi. Bu konuda hizmeti geçenlere ve basınımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, çevre kirliliği deyince, umu-
miydtle ıhava ve su kirliliğimi anlıyoruz; ancak, topra
ğın kirliliğini önlemek de yine Çevre Genel Müdür
lüğünün görevleri m'eyanındadır. Çevre kirliliği için 
hükümetimiz, 'bugün vilaydtlerde çevre kurulları teş
kil ettirmiştir. Bu kurullara Çevre Genel Müdürlüğü 
koordineli bir şekilde çalışmakla, Türkiye'de bundan 
sonra işenirlerin, kasabaların, hatta köylerin kirli ha
vadan kurtulmasını, topraklarımızın bitki örtüsünden 
rnalhrum kalmasını önleyecek (tedbirler alınmaktadır. 
Bunlar az işler değildir. Şimdiye kadar büyük şehir
lere sınaî kuruluşların yanlış bir şekilde yerleşmesi 
sonucu, çarpık bir şehirleşme oluşmuştur. 

BAŞKAN — Lütjfen bağlayınız efendim, süreniz 
doldu. 

NİHAT HARMANCI ((Devamla) — Peki efen
dim. 

Ama, bu alınan 'tedbirler, inşallah bizim şehirle
rimizi de, kolay nefes alınır, güzel manzaralı hale 
getirecektir. 

Ancak, ben sigara -kullanan sayın millet'vekille-
rirad'en bir hususu rica edeceğim: Kapalı yerde sigara 
içenlerin teneffüs ettikleri hava dolayısıyla kendile
rinde meydana gelen rahatsızlığın, en kirli şehir ha
vasından daha ağır olduğunu 'geçen yıl bir makalede 
okumuştum. Sigara içenler, lütfen önce kendi sıhhat
lerini düşünsünler, sonra keselerini düşünsünler; böy
lelikle, herhalde kendilerine ve topluma hizmet et
miş olurlar. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Harmancı. 
Çevre Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Devlet 

Bakan! Sayın Karaevli söz istemişlerdir; buyurun 
efendim, konuşma süreniz 30 dakika Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVdüET BAKANI AHMET KARAEVLİ 
ttfTeklirda'ğ) — Sayım Başkan, ımulhteram ımıiİetövekilMe-
ri; Çevre Gemdi Müdürlüğünün, 1987 yılı (bütçesi ile 
ilgili lalıarâk, (grupları ve şalhıfsUarı adına görüşlerini 
ifade eden m'illeltivekıiller'iJmözıin:, Çevre Gemeil Müdürlü
ğü ile illigii hutsuislajldaki dikkıaftUÜ, hassas faydalı ve 

ddslüdk verici Iklonuisjmalaırı için keridrtferıiıne teşekkür 
ddlîytO'r, hepinizi saygıyla sdajmlıyoruim., 

Sayun ımlilıldûvelkliılleni, 'evvela bir gerçeğli ifade ede
lim; bir arkadaşıımız, zanme/diyarulm Sayın SÖÜcImiem-
oğlu, Idediıler ki: «ÇeVre ısaiğlmğına önöm vermeyen 
inisanlar ımiedenî olamaz» Aynen katılıyoruz; fakat, 
i 1198 3 yıllına kadar, her kam/gren oUmuş konuda oldu
ğu gibi, insafla düşünün, ımamıklkdtimlizide çevre sağ
lığı hulsuisunlda, bir çavırie Müsteşarlığı kurulımıaisındam 
ölte me lyapılümıiş/ttr, açıkça aoruyorumı. BıiZ, her Ikomu-
da löllduğu gllbi, ya'palb'iılecdkılerilmliEi hülkıülmelt progra-
mımıizlda ilfade etlmişizdir ve Ibuıgü'n 3 yık yakın hü-
kıüımelt /icraaltıımız döraelmirıde, çefvre klrliliğli ile mü-
loald'eîe ve çevremin Iktorunmasıyla liılgil'i sölyl'efdiklleri-
mizli yerline tgeti'rime hususumda (mesafeler airmıişız, bü
yük lyatırımfl'aıra girişimıiışiizdir. 

Şjmldli, hiüjkülmıeıt ıpriagralmiıımıizdakl konulardan, ibu 
IbalhJsd'Jtliiğİim'iz çevre ile iıligıiılıi kbnuları (kısaca Ihatur-
Hafimak iislöiylarulmî: '«Çevre kliırliliği, (daha ziyade havai 
ve isu Ik'irliliıği olarak kendimi gölsterem, çevre ımese-
üeleri, (belirdi Iblölige ve şehİrienilmfede fîlopluim sağlığı
nı cilddî ÖDçülde telbjdllt ejder boyunlara uı'jaşımışltıır. Çev
ire p'fldblemlıentoizvm ana sebebi, hızlı ve düzensiz işe-
hi.rleşlme ve sanayi tesMeninin belirli Iböıligeferlde aşı
rı yloğumlaşlmiası radticeskıde, 'talhiî idenlgeınin fobzulma-
Isıldır. IBu Iklonudıa dlülşündüğümlüiz ıtedlbıirlter şuralardır.» 
IdDye ilfade e'Ömiişiz. 

«Başlta lAmlkara o'Jmalk üzere, hava klirliiğlimin sağ
ıl ilk yönünden cilddî tehlike Iteşjkil e-JCiği şehİrlerilmiz-
de, acil ve süratli tedjb'irûsrln ataması ıgeırdktalelkfcddir. 
Bu ımak&aftla, kı/sa vadede hava kirliliğimi azaltacak 
en Öneımlli unsur, 'iyi kalitede ve yeiSerti miktarda ya-
krJC temimi oMuiğuridam harejkeitfie, yurt içi üreltiimimiım 
ar/tırıllmıası yanında, ıgerelkjtiğinjden iltlhalafta da başjvu-
ru'îıacakltır. Orta ve uzun vadede daha klölk'lü ve kalı
cı çözümlerim igdtlrlVJmesi için, şimldlildien ıprfoje foazır-
ılıMarına foaşlanaeakltır. Aynıca, merkezî ılsıtaa iiım-
kâmlarınım igelişitıiriörnieisi ve bu şehirlerde nüfûsum yö- • 
ğunlaşmaısını azaltıcı Iteldihirler'in alınması (gerekmek-
teıdıT.. 

Manmara Denizi, Hallliç, İzmit ve lîzmir körfezle
ri gibli su IkİrtenımesıinÜn aşırı olduğu yerlerde sürat
le (tddlbirıler alıınımafdığı (üakldird'e, çöizüim daha da ıgüç-
leşeoekltir̂  

(Bu malklsialtla, ımıevcult ısanayi itösMerimin 'taislfiye iş-
îeimlîerlne tÜltizlikle uyulmlan sağlanacak, tesös dnşına 
zarardı arlSılk maldldeler ajtimıalarına engeli oîtınacakStır. 
. Talbiî ıgiuze'11'Merini (kloırunimasıraa ve ıgıeişlmıesiime 

lbü)yü!k ömem verilecek/tir, 
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Teknik ve elktanioımik 'şartlar sonucu (bazı teaMe-
ırin demiz, göl veya nöhir kıyıisınfda kuruîımaısı zarurî 
olduğu Ihallerlde, kirilanmeyit önleyici tedbirlere uiyull-
ımıası sağlanacak! tır, 

İçim© ive kullanıma suyunda insan sağlığının gerek-
'tirdiği şarlclarm tem'inıi, kanalizasyon tesi's'leırinin ye-
ıtenli bale geltıiDillmesıi zorunludur.» Hükümet priogra-
ımınidan özöt'led'iğîlmiz Ihıuisuısllar bunlar. 

Şlkıd'i, Iherfoanlgi bir sayın mıiCfleftivdfcıli, bizilm Ibu 
konularia d İlgili şu priograımlda ifade ötlt'iğ,;ımiz husus
lara Iberıs (bir iş yaptığımızı, b'ize söy-leyamez. ıHeır 'şe
yi buralda Ikıisaıca Özetllemıiş İzdir. iBiz, bu konuda, özel
likle şehirlerde ihızılı nüfus artışımdan ve düzensiz şe-
Ih'irileşiroeden ımeydana geîem -ovüerlden, büyük şehir-
'leılde 'sanayi kuruil uslarını n fo şeih'irDer oiıvarınlda yio-
ğunılaşimaısından dolayı, -/buralara el atmak için bildi
ğiniz ıgibi IMahaıllî İdareler Kanununda, Ibu büyük ,şe-
Ihirlere çtcrik Idaha fazla Ikaynalk teımin'i hususunda ka
rarlar alldık. 

iBu (üç yıılda ne oflmuştur? İşte burada da ifade 
edildi; bir Haliç ktonulsu, yüzyılların konuşulan, aıma 
bir ıtürlıü halleıdilameylen meseıleiâi ıhal yoluna girmiş; 
şu kısa dönemde, aşağı yukarı jbir ımtfyön ımeTjrekare-
fe yakın yeşil alan kazanılmıştır. Bu bakımdan Ha
liç ımiasefesinde yapılan Ihıardkelt, dünyada çevre me
selesiyle ilgilli Ödült almaya 'layık .'bir harekeli: olarak 
değerlendlirillrniekke ve buddan lbü*tün Türk Milletli 
i'Ötlilhar dömekltedilr, 

ılstanlbuıl'la 'ilgili ımıesell'e sadece iHa'liç konusu de
ğildir; fetanibuH'uın Ib'ütün altyapı .meseleferi ıtek tek 
ele alhnfmakltadır. İşlte 'İstanbul'un kirlenmesinde ve 
özellikle anî yağışlarda göriifen ıfeltanlbull içinldekıi 40'a 
yakın (derenin ıslahı ımıeselesi, iDie/vleit Su lşıleri:yile bir
ilikte ele alıııımış ve bu konudaki çalıişlmalar başlatıl -
ariL'şItır., 

Marmara Denizi Ve ıBtağazlIarın kloırunfması içim 
çeşüfli prlojeöer yapılmış, bu mayanda da Ibu yatırım
ların 19818 yılına kadar Ibi/tirijm/eoi Ibiziim Çevre Ge-
nlel İMüdürılüğüimlüızün de koordinatödüğlürıde, priog-
(ramılanmış ibuiîunıma'ldıad'ir., 

Haliç kuzey kbliefctör, tünel ve arıtma tesisleri 
pröjeıliendlr'i'Um'tş olup, İhaleye çıkımış Manlbul büyük-
şebir kanalizasyon projelerinin Itioplaım değeri İl ,5 'tril
yon Türk Uiraısı cİvannldadır, 

Bunları bugüne kadar 'hayal bite edemezken ve 
bulgun bu hükümet zamanında kaynak temin edilerek 
bunlar yapulabildiyse, bunun, Ibizilm insan sağlığınla, 
çehreye ve sosyal devlet anlayışına verdiğimiz öne-

ım'in feir ifadesi <offarak değerlendirilmıesıini istirham 
ediyorum, 

Mesele sadece İstanbul olarak ;da ele alınımaımış-
ftır. Dün, bir tören vesiiılesliyle İzmir'e gitimiş'itik .Sayın 
belediye başkanınım koordinatörlüğünde, özellikle İz-
ımir Körfezini ve /Meles Çayını kirleten .sanayi kuru-
duşlarına arınma tesis'leri yapılması balkımından, şu 
anlda tamik IBüylülkışelhir IBölddiyesi, Türkiye'de en bü-
yiülk projeyi ıbaşlaitımış IbuıluTiımalkltaidır, Dün Gölklder© 
ım!Qvikl:!İnde 12 deri fabrikaisının a/tık 'sularını itaslfiya 
edecek, arıltacak ve ibulgün Fransızlar tarafından dalhli 
taikdir «dilen dlünyafdaki en ımloldern ıteknoHojıi işıleıt-
tmeye açulmuştır. Bu yatınım da d986 Ocak ayında toaş-
lajmış ve İli ayda Ibiltirülmiş bülun/malkltaünr. 

ıMeles - \1 (Prfojösii çerçevesinde, yine körfezin en 
kiırlenen veya kiriatici Iblölıülmündie, '110 derii falbrika-
ısıy'la iligıi'li prlojıe çaüışimaları gerçekleştirilmiş; yine 
IMayus 191861da başlanan arıiüma teisisleri, belediyenin 
8 bin meıtrekare alanı, bu tasifiye 'teisüsflıerli için 'tabsisı 
'edmesi lüzerine, 1987 OicaJk ayında işlefameye ısokula-
calkitır. Bu ne Idamekltir IbiliVor muisunuz?.. Deri sa
nayii, sanayi kuruluşları içinid'e en fazla çevreyi kir-
İdien bir sanayi dalıdır, artıkları içinde ikrolm Ibüleşik
il eri vardır, zehirli madldder vardır. Buıgün, Yeşıilde-
re melvkii ve 'Meflös - 2 projesi çierçeviesinde 110 fab
rikanın körfeze verdıiği kirlilik, 200 Ibin nüfusun de-
n'ize ev ar'tıklarıyıla verldliği kirlıiliğe eşldeğeıTdir, Gök--
İdlere mıavkiinldeki fabrikalar, Yeşildere 'veya Me
las - 2 prtojıesi, 1İ10 fabriika ve diğer yine toelediyenıin, 
bazı kamu kuruluşllarının, Tariş gibi diğer yağ »sana-
yiinıdlelk'i fabrikaların veya kuruluşlarıın aırıftima tasiısle-
rinin de bu 1987 yılının sonuna kadar bitirilmesiyle, 
İzmir'de çevreyi en fazla kirleten sanayi kuruluşla
rının tamamı, heim de en mloldern şekilde, dünyada
ki en .Meri Iteknıoloji ile tasfliyeye (tabi Ituituılacakltır. 
Sadece fiziksel arutma değil, kimyasal arıtma; yani, 
ıgereğinde taısıfiye edilen suyu aynı tesisler Cekırar kul
lanabilecek durumdadır. Çevre kirlentmesıine bakış ve 
çevre kirtenım/asiine tedbir almak diye, eğer müsaade 
elderseniz, ben 'buna diyorum., 

Bugün bü yapılanlarla inşallalh Ibu Oicak ayında 
Belçika'dan yine bir şirkötin aynı zamanda kredi 
vermesiyle, körfezin dibindeki o teresısülbatın da te-
mizlerimes;iyle İzniir Körfezlİındeki kokudan Ibir şey 
kalmayacağını biz bugünden ifade edebiliyoruz. 
Ni:spî bir azalmıa vardır bu yapılanlarla; ama, 1987 
yılı Haziran ayına kadar bu hail edildiği zaman bu 
olacaktır. İzmir'de yapılan sadece bu kadar değil; 
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famıir'in kanalizasyon projesi de «var. Sayın Sökaııen-
oığlu, «)Bu proje, geçmişte düşünülen projelerin uy
gulamasıdır» dediler. 

Sayım Sölkknenoğlu müsaade ederseniz, düşünımek 
ayrı şey, uygulamak ayrı şey.. 

IBAiŞIKAN — Lülüfen şahıslar üzerine konuşma
yın efendim. 

DEVLET ©AKANI AHMET KARAEVLt 
lODövaJmla) — Sayın Biaşkan, grupları aıdına kbnuşan-
lara müsaade ederseniz cefvap vereyim. 

ıBAŞKlAIN — Lüftfen genelde konuşun., 
DEVLET ©AKANI AHMET KARABVLt 

(Dâvamla) — Uygulamak ayrı -şöy. Biz, her konuda 
iteşlhsiislıerin geçmişte doğru köınülduğunu kabul edi
yoruz; ama mesele 'tedavidedir. Eğer Ibedaıvüyl iyi ya
pamazsanız kangren oi'ur; biz onu ifade ediyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Bu bakımdan, İzmir'in kanalizasıyonu da önce
den düşünülmüştür, başlanılmıştır; ama, 'bugün İz
mir kanalizasyon projesline krediyi veya kaynağı te
mim eden Bciim'dir? Kaynağı temin öden Anavatan ,ik-
ıtidarıdır. Bu gerçeği gizlemenin, 'bu gereceği görmez-
lik'ten gellmıenin manası yldlc. 

Geçen yıl kanalizasyon projesine, 14 milyar lira 
harcanımıatsı gerekirken, şu anda 26 milyar Kira har
candığını görüyoruz. Bu proje, 1985 fiyatlarıyla 150 
milyar liralık: proje, inşallah yine bizim likitidanmız 
döneminde bitecek ve. îızimür Şehri de Ege'nin incisi, 
ve dünyamın en ıgützel ve telmiz şehirleırindıan biri 
(haline geleöekifcir diye burada ifade edebiliyorum. 

Geldiğim şu, çok konuşulan Ankara ile il)gili ha
vla khiiliğji mieselösüne. Şiimdİ, hüküımıeit programını 
burada dfcuimıairmn sebebi )bu. Ne delmişiz hükümeıt! 
proğraimımıizida; «Kısa vadede hava kiirlillğini azal
tacak en önelmlrl unsur, iyli kaîiitede ve yelten! mikitiar-
da yakut .tömıini olduğundan harekıâtle, yu-rit içi üreti
minin aırtııri'îmast yanımda (kaliteli kömür bakıımın-
dan) gerekliğinde ithalata da başvurulacakltır» de
mişiz. B'ize, «Belediyeye niye Mıalalt yapitıirtdınız?» 
diye soruyorlar. İşte, programımızda ifade eftltiğlmıiz 
bu huisusltan dolayı yapltırdık. Bu program bumda 
onaylandı. Ankara'nın haiva kirliliği nlden hapÜımiz şi>-
kâyetçîyiz. Kirliliğin boyutlarının antik vahim hal1© 
geldiğini pırlojgramnmızda da i/faüe etaişiz., 

Şu anda hava klirliliğîyıle iligil'i, s;ize şuinu ifade edi-< 
yoruım: 1986 yılının İÜ ayı, 198)5 yılına göre hava 
kirliliği bakılmından daha azdır; aıma şu anda - bi
raz evvel bir arkadaşımızın konuşurken seslendiği gi* 

bi - enyerafon (inversiıon) dediğimiz, meteorolojik 
santiardan dolayı.. 

M. TURAN lElAYlEZUrr (Kahramanmaraş) — 
HaJtırlaltltılğı g|i|bi.. 

DEVLET IBAKANI AHIMET İKARAEVLÎ 
(Davamla) — tfadte ıeli|t!ikleri igİbi dedim. 

)M. TURAN BA^EZıIT ^Kahramanmaraş) — 
O daha kibarı, 

IBAŞKAN — Lütfen âfendim. Liiitıfen birbirimize 
nezakât derisi vermeyelim, 

Davam edin efendim. ı 
IDEVLET (BAKANI AHMET KARAEVLÎ 

(Devaımıla) — Teşeklfcür ederim Sayın Başkan, 
ıM. TURAN BA^EZtrr (Kahramanmaraş) — 

Siz müdahale edlin; «"Seslendiği gibi» denmez. 'Son 
sözünüz daha kibardı. 

BAŞ/KJA(N — Lültffen efendim.. 
DEVLET İBAKANI AHlMjET KARAEVLt 

(Davamla) — Sayın Başkan, bazı arkadaşlar otur
dukları yerden «Yalan döylüyorsun» diye kürsüye 
ihilfcap €15tikleri halde uyarı almıyorlar, Sayın.. 

?ÜAiŞ|KIAiN — Hayır, rica ©derim. 
Efendim, Sayın Bakan, «Seslendirdiği halde» de

di, «Seslendiği hailde» demedi. 
Buyurun, devam edin örendim; seslendirdiniz. 

mânâ verdiniz. 
DEVLET IBAKANI AHİMIET IKIARAEVLÎ 

(Devamla) \— İsterseniz 198,1 yılından başlayalım; 
198)1 yılı Ankara hava kirliliği yi/1 ortalaması, (Kü
kürt dioksit değerleri bakımından, ZlStir. Bunda dün
ya isttan'daritlarının kabul etit'iği üîslt sınır 150'dir 19812 
yılında 26011ar civarındadır. 1983 yılında 155 civa
rındadır; graıfilkite olduğu için fl^rn rakam veremiyo-
ruım, 1984 yılında 14'8 veya 147 civarında. 1985 yi* 
ymda yine 145'ler civarında. Şu anda 1986 yılı için 
11 aylık orftalamla, 125 rakamının altmdadır, ama 
buigünlerde Ikiırlliıllilk yok mu? Vardır< 

Şimdi, (Haya Kirliliği Klontriol Ylöneitimleliği bil
diğiniz gibi yayınlandı. IBu yöneltmelikler de bugüne 
Ikadar çok konuşuldu, yayınlıanamatmış t̂ı; üzerin/de 
çok fazla görüş alınması, mutabakat sağlanması ge
reken yönetmelikler olduğu için geci'kmişti. Bunu 
2 Kasım /tarihinldte yayınladıılk. Orada, güni'ük (24 saat-
l'ilk) orffialama değerlerin üsıt sınırı, dünya santiarına 
•göre ki - ülkelerden ülkelere de değişmelkitedir - biz 
Dünya Sağlık Teşkilatının ortalamalarını alıyoruz. 
400 m&rögram/Vnelırelkülptür, kükürt didk'silt değeri 
olarak. Saatlik orltfalafmailâr 900 mikrogramt/mötre-

| küptür. Bu itabii, insanların teneffüs edltıiği veya >yaşa-
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nıdian şehirlerdeki .aitmlosferdeki kirlilMe ilgilidir. En
düstri bölgelerinde bu rakam daJha yüksek; 250 - 400 
ve 900 şekl'indedir. 

iRu arada da ıkış sezonu bütün dünyada daha de
ğişik veya dalha «yfüllaseflc ortalama değerler burada tio-
lerartsla kabul ddilebifliyor. ıBizimı de yönetmelikte 
kabul edilen kasım/mart dönemleri oılfcalaıniaisı, k!ü-
kürtdiolksit bakımından 250, partikül bakımından, 
yani duiman bakımından 200 mSkrbigram/mdtırdktüıp-
Itür. 

' Şunu 'ifade ediyoruz iki, buıglün alınan (tedbirlerle 
ve Türkiye'de ilik defa kömür ithaline Ikarar ıverillip 
1,5-2 ay iç'inlde, hem de «igeîımeyecek, yetişmeyecek» 
denilmesine rağmen, tedbirler zamıanında alınmış, 
TKjt'nin de Tunçibileklten kaliteli linyiti getirmesiyle, 
Ibuıgfün herhangi bir .vatandaşımız beklemeden gidip 
kömür alabitilm'elklted'ir. 

IDiin, zannediyorum biüljçenin genel görüşmeleri 
sırasında İM aliye ve Gümrük Bakanımıza bir sloru so
rulmuştu. 'O konu dle ilgili olarak da ıburalda açııkça 
aslöyleyelÜlmi: Türkiye'deki kömürlerin kalori değer
leri belidir, 'ithal edilen kömürün de kalori değeri 
fbilinımeikltiödir; buna rağmen, .hâlâ satış fiyatının 
yülkıselk olduğu iddia eldlilımökltedlJr. Buıjüin linyit fi
yatına (glöre kök kömürünün fiyatı ilki ml'si'i olarak 
Man edilmiştir, yıllardan beri (böyledir. Yani linyit 
diyelilmkii 20 blın lira ise, klok kömürü 40 bin lira olta-
ra'k hesap edilir. Linyit kömürünün kalori değeri 
- eğer yılkanmışsa - 4 bin (kalori, eğer IGÖynüfc*se 2 300 
kaloridir. (Ma'lamaisı, paçal olarak salarsanız, 3 bin 
cijvarında veya 3 200'dün, Bugün kbk kömürünün ka
lori değeri '6 500, taş kömürünün 7 bin; (ithal kömü
rünün lise 6 500 - 7 bin civarındadır. Dolayısıyla 
eğer linyit kölmlürü 3 bin veya 3 200 ortalama kalori 
ile '23 Ibin liraya ısatılıyorisa, .7 bin kalorilik Taşkömü
rü Kurumu kömürü ve 6 500 kalorilik kok kömürü 
ve yine 6 500 ile 7 bin kalori arasındaki ıı'thıal kömü
rünün 45 bin liraya satılmasının p'ataalı Olduğunu 
söylemek veya vatandaş burada çok para vermeye 
zorlanıyor demek yanlış bir ifadedir. B'iz bunu ifa
de ediyoruz ve bu kömürlerin içinde de a'sigarî 20 bin 
ile 25 bin lira arasında devlet sübvansiyonu olduğu
nu, kok kömürü ile İthal kömüründe, arz ediyoruz. 
Bu bakıımdan vatandaşımız - halk tabiri ile söylersek -
2 ıtion 'linyit kömürlü alacağına, en Ikaba veya en aza
mî 1 ton ithal veya 1 ton kok kömürü almakla 
ısınma "problemini halledefolmekitedıir. Bu bakımdan 
2İ3 bin liradan, 46 bin veya 42 500 tam kesin rakamı 
bilmiyorum - 20 bin küsur lira linyit, 45 bin liraya 

da ithal kömürü veya kok klömürü veya. taşkömürü 
kurumunun kömürünü veriyoruz. İBu, vatandaşıimı-

• za pahalı kömür satmak değildir. Bu bakımdan, bu
nu da böylece burada ifade ddiyorum. 

USA VARDAL (Zonguldak) — -Şimdi lilthal kö
mürü yerine linyit kömürü veriyorsunuz Sayın Ba
kan* 

IBAŞKAN — Lültfen efendim, llülüfen. 
(DEVLET IBA1KJANI AHMIET KIARAEVU 

(Davamla) — Efendim, linyit 'isteyenlere linyit veri-
Hîyıondu, buıgün itibariyle linyit kömürünün satışı dur-
durulmuışltur. .îlglli bakanımızın da, bütçelerinin gö
rüşülmesi sırasında, bunu açıkça ifade edeceklerini 
zannediyorum. Bundan ,sonra, linyit kömürü içlin pa
ra ' yatıranlara ne kadar kömür verilecekse o mi'Mar 
getirilecekîlir, 50 bin ton civarında; ama şu anda elî  
mizde 40 bin ton ithal kömür sitok olarak bulunmak
tadır ve bu da linyit kömürüyle eşdeğerdedir, klirli-
Hilk bakiimirtdan 'ise çlok çok farklıdır; ıas(garî kükütftdi-
oksit bakımından yarı yarıya, parltiküıİ bakımından 
da aynı şekildedir. 

Onun için önümüzdeki günlerde inşallah - An-
karalda Iklirililiğın her sene özellikle Ocak ve Şubat 
aylarında yoğunlaştığını görüyoruz - meıteorolojik 
şartlar da yardım ederse, en azından bugünlerden da
ha temiz bir hava teneffüs edeceğÜmlizi burada ifa
de Edebiliyorum.' 

İKaldıkı biz Ankara'nın hava kirliliğiyle ilgiili ola
rak tiarihî bir karar verdik. 'Nedir !bu karar? Dünya
nın en kaliteli, en ıtelm'iz yakıltı olan tabiî 'gazın An
kara 'ya ©eftinilmesi. Bildiğiniz gibi, Sovyetler (Birli
ğinden almaya karar verdiğimiz doğal gazın gdtirilmesıi 
için, boru haltftının temdi Haımlitaibafta ISayın Başba
kanımız tarafından atıldı. BOTAŞ Genel Müdür
lüğünden aldığımız bilgiye göre, ısınırdan (Malkoçlar' 
dan) Ankara'ya kadar olan bölüm 842 kilomeltredir. 
Bu halt, 292 ımiifyon dolarlık bir yatırımı gerektir-
ımektediir. 300 milyon dlcflar deseniz, bugünkü fiyat
larla 200 milyar Türk Lirası divarmda bir yatırım! 
sadece boru hatltı İtibariyle ve aşağı yukarı, Gem
lik'ten Ankara'ya veya Gemlikken sınıra kadar da 
yarı yarıyadır. O halde biz sırf Ankara'daki bava kir
liliğine mani olabilmek, insan sağlığına önem ver-* 
mak ve insanlarımıza temiz hava teneffüs etltlirebil-
mıek için, sadece boru hatltı .olarak 100 milyar lüralık 
yatırım yapıyoruz. 19#8 yıllında, ısınma sezonu olan 
ekiım ayından itibaren de, Ankara'nın belirli bir bö
lümü tbu tabiî gazla ıısitalmaya başjlanaoakıtır, 
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Bu. tafbiî gaz/dan sadece Ankara istifade efümıeye-
cıek; Ilstanlbul, Eskişehir, Bursa ve İzrriit de faydala-
nacalktır. fBufgün îstanlbull'da 'bu gazın şelbir idinde da
ğıtımı hususunda, bir Fransız firması tarafından pro
je çalışmalarına baş'lanınnşltır, Keza, Bsk'işielhir, Bur
sa ve İzmitte 'de şdhıir içinde ısırılmada, tdslhinde ku'l-
lanılacak doğal gazın dağıtımı ihususunda BOTAŞ Ge
nel Müdlürllüğ'üylle ortalkilaşa olarak projeler yapıll-
maJktadır. Izım'iltltidfci 'zannediyorum bir Fransız fir
ması tarafından; Ankara'daki de, bir linıgjifz firması 
târafımidan ıhibe olarak yapıllmaktadır ve Ocak 1987' 
dıe de ,bu dağıtım projesi Ibitmiş olacaktır. Yani, dağı
tılırı projesiyle (boru hattının Ankara'ya gdlıme işli pa
ralel gjötiünüıleöeık ki, ifcalbiî gaz gidildiğinde kullanııla-
Jblir İhale giel'sin. Bu balkımdan, 198-8 yıllında Ankara' 
mn özellikle çanak Iböllgeslindıe, temiz yalkıft ısayeis iride, 
dioğal gaz sayesinde gerçdkiten temiz ibir hava tenef
füs ddeceğ'imizıi şıu anda .ifade ediyoruz. 

IKıa'Jdık'i mıesele sadede doğail gaz ile de IbifÜme-
mefidie'di.r. Dbğal gazın 'bültfiin Ankara'da kullanıla-
IbMir haile gelmesinin zaman aJlacağı aşikârdır. Dağı-
tıimida şu andalkJi mievout havagazı şelbelklesünden isti-
'falde ditmek dlüışünülımdkltedir. Havagazı kullanımı 
da, dloiğal gaz geldiğinde ve dağıtım genâşiletildiğ'in-
de, peyderpey orltadan kalkacaktır. Meselle, çevrede 
şu anda havagazı kulManamayan veya doğa'î gazı ilk 
etapta alamayaıcak -yerlere de kaliMi yafcılt verimıdk-
ıtir. îşfüe iÇavre Genel Müdürlüğümüzün, Japon Ulus
lararası îşlbirliği Teşkilatı (ÜAYİKlA) diye okunan ku
ruluşla 198(4 yılında başlattığı, sıofbalartda ve kakvrf-
'ferîerde kulliîanulÜma'k üzere, bugünkü yerüfi kömüre 
dayalı, ucuz, yandığı zaman meydana getlireceği kü-
Ikürtd'iolkisit oranı ve partilkjül dediğimiz duman ora
nı. düşük katı yalkıft ile i/Igüli olarak ibir çaljışma ya
pılmış, bundan da ülik etapta ölümlü sonuç alınımıış-
tır. 

IBAŞİKİAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız var etfen-
di'lm.ı 

'DEVLET |B AKANI AHMET ÎKlARAEVDt 
(Davamla) — (Buı olumlu sonuca dayallı oil'arak, şu 
anda proje çalışmaları 1987 yıllı, programlımızda yer 
lalacak şekilde, Ibaşlatılacalkbr. Bu proje doğrultusun
da sadece Ankara değil, Türkiye'nin dliğer kirlilik 
olan (vilayetlerine dıe ıbu katı yakMran verelb'illme şan-
simiz - projdÜer uygun çıkıp, uygullama safihasına ge
çildiğinde otlaübSiiöoelkltJir. 

IBunun dışında bir arkadaşımız, hiazı vilaydtkırde-
Iki sanayi küruluışlıarıyla ilgili rakamlar verdii. O ra
kamlar azdır, daha fazladır kinletücfi dürumdak'i sla-

nayi kuruluşların sayısı. Ama olay ışujdur: Biz gerek 
Ibüyülkişelhlir beled'iyellerine ydilki balkiimından, gerekse 
kaynak baJknmıınldan; hdm kanalizasyon, hem de içme 
suyu olarak yardımımızı esirgeimiiyioruz. 

\Bu arada, yine içime suyu mesialeisli gündeme \geiti-
Tiîd'i. .İçime suyu hususunda Sayın (Barbakan Yardıım-
cımiKz ifade ettli; 19912 yılında »bitecek İbir yatırım», biz 
1987'nin ıBk'im'i/ne, Kkmiu Or t̂aJklığı Fonundan ek fi
nansman vermekle, bugün Ankara'da son yılların en 
IkuraJk ım'dvisiiminlin - Türkiye çapında - yaşanması do
laylısıyla çdkltiğiim'iz su'suzlüğu da ıglördükİBen sonra, 
ne kadar isalbdtıl'i dü'şlünldlüğümıüzü ve İnsan siağlıığına 
ne kaidar önam verdiğim izli göyt©rımiiş oluyioruiz. O 
ıraklımdan IO kionuya Ibiir daJha temas e/tmeyi za;lt görü
yorum, 

Bir de ıradyaısiylon meselesine değinildi. Büföün ar
kadaşlarımız da billi'yorllar ki, 'RaJdyasıyon Güıvenik 
İKÎamİteisi Başkanı Sanayi ve Ticaret Bakamtımızdır. 
Zannddiıyorum sizlere kendi Ibülttçeisılıyıle ülglili giörülşime-
terde ıbu konuıda dalha detay teknik bü-fıgi verecek'ler-
di.r. Yalnız şunu ifade tfimdk İstenim1: R'aJdyaısıyon 
(klonulsuındıa ıSayın Bakanımız thlükülmet adına gerek te-
'lavizyodda, gerdklse yazılı baism orga mi ar «muzda ra-
kaırmWı ve açı:lkı!ıamaları /her zaman stöyıîıamfişlllir, gizle
me id'iye İbir :hadi:'sie yokltur. Alma ddtay biiîlgiyi'kiendi-
leri size arz eldeıcelkilerdirv 

iM'OSTAFA IMİUIRAT SÖİKIMıE'NOĞLfU (Haifiay) 
— Var da dddi, yok da de'dJL 

(MlEHİMıET A^DUIRİRİEZİAİKJ GBYLAİN (Siirt) 
— «llnısan ısağlılğına fa'yJdaîıidır» d'edi Sayın Başjba-
Ikan. 

B!A|§3K!A!N — Lüillfen efendimi, ılü'Jfien..,, 
Ddvam buyurun dfıenldiro. 
IDEVUET (BAlKAM AHMET İKARJAEVLt 

CDevamıla) — Şu anda,, sıöylleldliğlim ıgilbi - :bu(gün .'bîr 
arkadıaışıımız da ifade efttii - Hava ve ıGürültü Kbnlt-
rol Y)önetlmdiğiımiz de yayınlanmıştır. Doılayıısı/ylıa 
İki ana •yöndlme'ıiğ.imüz yayınlandı. Şu kirliliği ile il
lgili lylöneilimıediğiimiain de şu anıda ıb'ültün Ibak'anlıklar 
ve kuruluşlar arasıridaık'i görüş aliışıVeriışilerli tiaım'am-
lanmtş. Başlbakanlığa sidvk durumuna gellmıiişltir. !Zan-
nediyoruım kısa zalmanda -bu da yayınlıanalbil'k hıale 
(geleceJkitiir. Bu, üzerinlde gerçelkiten ımuüJaJbalkait s'ağlan-
malsı gerdken 'bir Ihuisulstur. !Bu, femir'de ve diğ'er bü
yük şdhiirlerlde ıdlduğu ıgilbli, sanayünlin çevreyi kdnle/t-
mdden çali'şıma'sını sağlayacak 'bir yönellimel'ik o5ma-
llıidıii'. Geçen sene kanunda, çevreyi kirletenlere "ceza 
uygulanması Ihuisuısunda aisigariden ulusilararaisı stan
darda ^eılelbile'cdk 'bir değişiklik yaprllmıiştar. Geçmişte 
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sanayii kurukiişu kurıuıimasını listeyenler «Tüiten (baca» 
(diye talblr e-derl'eridfi; biiz sanayi kuruluşlarının ıtiütime-
ıden, dtrafı kiirtetmeden ve atiklarıyla çevreye zanar 
vermeden çalışmalarını, bu yönetmelikler kaynak 
lüemin e'bmieter ve ibu uygulamalarla Itemin ettirmeye ça
lışıyoruz. Bundan sonra da ıbu yönldeiki çalDşmalıan-
ımrz hızila devam edecektir. 

jBen (tekrar ıbü'tiün iligiıl'i arkadaşlara ve bu ıktonu'da 
(her zaiman bize dedtelk olan ytüicıe Mecıl'ise ısaylgılar su
nuyor, bütçenlin kabulü halinde memldkelüîmize mil-
lcîıteizc bayır1!! uğurlu ofaıasını diliyorum. 

Teşe-klklür dder'iim, ,CANAP sıralarından akışlar). 
|E1AŞ|KIAN — Teşekkür edenim Sayın .Balkan. 
lAleylhinlde, Sayın Kemal Gökçöra-
ll'SA VAJRJÖAL (Zon/gulldalk) — Sayın Başkan, 

Soru ısiorma hakikini ne zlaıman bulacağız? 
ıBlAŞ/KAN — Sonra efertdim. 
iSayın Giölkçiora, -süreniz 10 da'kilka 'öfenıd'kn. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; kısaca hava, su ve 
toprak kirlenmesi sözcükleriyle dile getirilen çevre 
sorunları; rastgele, düzensiz ve özensiz kurulan sa
nayi, turizm ve yerleşim yüzünden, emsali görülme
miş zararlar doğurmaktadır. 

Üstelik ve çok daha önemlisi, tehlike çemberleri
nin gelecek kuşaklara1 uzantısının son derece de kay
gı verici olmasıdır. Halkın sağlığı ve sosyal yaşamı 
bakımından çok tehlikeli olan hava kirliliğinin yanı 
sıra, çeşitli' kimyasal, fiziksel ve biyolojik atıklar ta
rım, orman ve su ürünleri kesimlerinde gittikçe bü
yüyen tahribata neden olmaktadır. 

Sanayi ve kanalizasyon atıkları bitki örtülerini 
yok etmekte, toprağın kimyasal ve fiziksel yapısını 
bozmakta ve mikroorganizma düzen ve yaşamını yok 
etmektedir. 

Kirlenme felaketine uğrayan arazi, üretkenliğini 
yitirmekte, bitki örtüleri, yani flora yok olmakta, 
ekolojik rejim bozulmakta ve biyolojik zenginlik tü
kenmektedir. Eko sistemin bozulmasıyla su potan
siyeli de azalmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizdeki 
çevre sorunlarıyla ilgili teşkilat ve mevzuatın yeterli 
ve dolayısıyla hizmetlerin yeterince verimli olduğunu 
söylemek mümkün değildir. 

İlk Önce mevcut Çevre Kanununun Anayasa doğ
rultusunda süratle ve eksiksiz uygulanması ve bu ya
sanın gerektirdiği yönetmeliklerin de en kısa zaman
da çıkarılması zaruridir. 

Ayrıca, Çevre Genel Müdürlüğünün hiyerarşik ka
pasitesi ve hizmet gücünün yükseltilmesi gerekmekte
dir. Bunun için, bu Genel Müdürlüğün kaldırılarak, 
Çevre Müsteşarlığı olarak yeniden düzenlenmesine ve 
donatılmasına ihtiyaç vardır. 

önemle denebilir ki, çevre sorunları sadece çev
re teşkilatının yürütebileceği işlerden değildir. Çün
kü, çok çeşitli problemler olması nedeniyle çeşitli 
bilim ve teknik ihtisas alanlarıyla ilişkili olması; ya
ni sektörlerarası hizmet isteminde bulunması, bu çev
re sorunlarının başlıca özelliklerinden biridir. 

Bu nedenlerle, Sanayi ve Ticaret, Tarım Orman 
ve Köyişleri, İmar ve İskân, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar bakanlıklarıyla, belediyeler, bilimsel araştırma 
kurumları ve gönüllü kuruluşların çevre teşkilatıyla 
işbirliği halinde çalışması gerekmektedir. 

Nitekim, çevre teşkilatının Su Ürünleri Genel Mü
dürlüğü ve TÜBİTAK ile yararlı işbirliği olmuştur 
ve birçok göllerimizde ve deniz kıyılarımızda envan
ter etütleri ve kirlenme parametrelerinin tespiti böy
lece gerçekleşmiştir. 

Çevre hizmetlerinin gönüllü kuruluşlarının da bü
yük rolü vardır. 1978'de Türkiye Çevre Sorunları 
Vakfı kurulmuştur. Bu vakıf, TÜBİTAK ve Çevre 
Genel Müdürlüğü ile olumlu işbirliği yapmıştır. Ay
rıca, Anayasamızda çevre sorunlarıyla ilgili hüküm
lerin formülleştirilmesi çalışmalarına katkıda bulun
muş, etüt ve inceleme yarışmaları tertiplenmiş, çeşitli 
kitaplarla bir bülten yayınlamayı başarmış, Birleş
miş Milletlerin ilgili organlarıyla bağlantı kurmuştur. 

Bu çalışmaları münasebetiyle Türkiye Çevre So
runları Vakfının değerli yöneticilerini huzurunuzda 
takdir ve şükranla anıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, politika seçe
nekleriyle ilgili bazı düşüncelerimi de özetlemeye ça
lışacağım. 

İlk önce, ülkemizin tümü için, genel arazi kullan
ma planı yapılmalıdır. Bu konu o kadar önemlidir 
ki, ülkesinin arazi kullanma ana planını yapmayan 
ülkeleri bugün uygarlık düzeyinde, teknolojide var
saymak dahi güçtür. 

Yurt arazisinin sektörlere göre rasyonel kullanıl
ması, doğal kaynak ve servetlerimizin istismardan 
korunması veya bunun asgarî sınırlarda tutulması an
cak ve ancak arazi kullanma planının'yapılması ve 
uygulanmasıyla mümkün olabilir. 

İmar ve nazım planları da, söz konusu ana plana 
uygun olacaktır. Yoksa her nazım plana, hele kom-
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petansı, tecrübesi olmayan eller tarafından yapılan 
nazım plancıklarına yön vermek bakımından da, bu 
arazi planlamasının gereği açıktır. 

Kolay ruhsat furyasından yararlanan ve işin ko
layını tercih eden sanayici veya turizm yatırımcıları, 
dur - durak bilmeksizin, 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 ün
cü sınıf tarım arazisini kolayca elde edebilmekte, 
bunların beton yığınları altında heba olmasına ya da 
atıklarla kirlenerek bozulmasına neden olmaktadır
lar. Eğer yurt çapında arazi kullanma planı yapılır 
ve uygulanırsa, söz konusu kötü tasarrufların önle
neceği tabiîdir. 

İkinci bir önlem, sanayi ve benzeri tesislerin al
makla yükümlü olduğu tedbirlerle ilgilidir." Bilindiği 
gibi, Batıdan üretim teknolojisi transferi yapılırken 
işin kolayına kaçılmış, kirlenmeyi önleyici karşıt tek
noloji - arıtma tesisleri, kapalı sistem gibi - transfer 
edilmemiş, bunların aynı projeler içinde uygulanması 
ihmal edilmiştir. Eskiden arıtma tesisleri veya kapa
lı sistemleri ihmal edilen sanayi tesislerinin bu ek
sikliklerinin süratle tamamlanması gereklidir. Ayrı
ca endüstri, turizm ve diğer amaçla arazi kullanan 
projelere ruhsat verilmeden önce, sıkı bir incelemeye 
tabi tutularak, şartlara uymadıkları takdirde ruhsat 
verilmemesi mutlaka sağlanmalıdır. 

Ülkemizde 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sınıf 
arazinin sadece tarımda kullanılması temin edilmeli
dir. Bu önlem gelişmiş bölgelerde titizlikle uygulan
maktadır. Eğer AET'ye üye olacaksak, OECD'nin 
eski üyesi isek, bizim de bu kurala uymamız gere
kir. 

Çevre sorunlarının oluşmasında Mel olumsuz fak
tör kendine özgü rol oynamaktadır. Biri, hızlı nü
fus artışı; diğeri, toprak, su ve doğal bitki kaynak
larında azalma, tükenme trendi. Birincisi, sosyo -
ekonomik sorunları artırmanın yanı sıra, çevre so
runlarını korkunç boyunlarda, çoğaltmaktadır. 'İkin
cisi ise, ekonomik ve sosyal buhranlara kaynak teş
kil etmekte ve her ikisi de toplumları açlığa ve yok
sulluğa sürüklemektedir. 

Açıklıkla beliren gerçek şudur : Doğal kaynak
ların kullanılmasında, bugünün jenerasyonu için ras
yonel fayda sağlanması; fakat gelecek kuşakların ise 
ihtiyaç, yaşam koşulları ve imkânlarının teminat al
tına alınması ve böylece istikrarlı ve kalıcı kalkınma 
ve gelişme stratejisinin gerçekleştirilmesi, politikala
rının temel felsefesidir. Bu felsefeye işaret ettikten 
sonra, diyebiliriz ki, çeşitli çevre sorunlarına karşı 
önleyici, giderici ve koruyucu tedbirler 'bu felsefe -
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nin temel taşları arasında yer almaktadır. Eğer çevre 
sorunları bu şekilde planlanmazsa, kalkınmanın sağ
lıklı olmasına imkân yoktur. 

Sade bir çağrışımla üç örnek arz etmek isterim : 
1968'de Birleşik Amerika'nın altı dilimden oluşan 
programının 'bir tanesi çevre sorumlarıydı. Anakanun 
ve arazi planlamasının ve standartlarının tespitini ve 
kirletme parametrelerinin tespitini Japonya ta 1970 
yılında bitirmiştir. 

Ben bu kısa konuşmamdan sonra, belgesiz ola
rak karşınıza gelmekten korktuğum için, sadece bir, 
iki örnek arz ediyorum; sözlerimi bağlamadan önce. 
Ülkemizde gerçekten söylediklerimizin örnekleri var. 
Ben hiçbir zaman bu kürsüden İstanbul ve îzmir Be
lediye Başkanlarını Başbakanımla mukayese etmem. 
Ben Sayın istanbul Belediye Başkanına bu kürsüden 
altı ay önce teşekkür etmiştim; ama Başbakanlığımı
za, hükümetimize düşen sorunlar ülke çapındadır, 
yoksa bir şehir çapında değildir; topyekûndur. 

Murğul faciasını alalım ele : Bu izabe tesisleri
nin zehirli gaz emisyonu bu çevrede bitki örtüsünü 
yok etmiş, toprağı hastalandırmıştır. 

Yatağan Termik Santralının gaz emisyonu ve toz, 
partikül dağılımı karşısında sarıçam ormanları ve 
toprakları topun ağzındadır. Gökova, kara ekoloji-
siyle, deniz ekolojisiyle tüm eko sistem; denizdeki 
favnaısı, o denizdeki güzellikler ve çolk güzel bitki zen
ginliği olan estetik, dünyada örnek olan yeşil zen
ginliği de santralların tehdidi altındadır. 

Denizlerimiz, İzmit ve İzmir körfezleri birçok göl
lerimiz de; Apolyont, Manyas, göller bölgesindeki 
Kovada, Eğridir, Beyşehir ve diğerleri, burada artık 
favna tamamen yok olma durumunda. Ankara'dan 
Porsuk Çayına gittiğimiz zaman, Porsuk Çayından 
su içen hayvanların öldüğünü, favnanın kalmadığını 
görüyoruz; ama .Sümeribanlk yerinde duruyor... 

Apolyont Gölüne gidiyoruz, Manyas'a gidiyoruz, 
Mustafa Kemal Paşa Çayına gidiyoruz; orada de
ğerli bir bölge müdürünün kurduğu 10 tane labora-
tuvarda tespit edilen kirlenme parametresi 50'yi bu
luyor; biyolojik, kimyasal, fiziksel ne isterseniz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 

Sözümü bağlıyorum Sayın Başkan. 
Çevre sorunları üzerindeki düşüncelerimi bağla-

yabilmem için bir iki küçük noktaya işaret etmem ge
rekiyor. 

Hükümet, çevre sorunlarına daha objektif ve ya« 
kından bakmak ve topyekûn bir dinamizm getirmek 
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yükümlülüğündedir. Hükümet, sanayi kesimini yü
reklendirirken, tarım sektörüne by - pass operasyonu 
yapma alışkanlığından vazgeçmelidir. Çok şirketli, 
dallı - 'budaklı ihöldingferi teşvik motifleri ile süsler
ken, gereksiz yere şımai'imamalıdır. Ya ne yapma
lıdır? Toprağı ve onun biyolojik zenginliğini idame 
ettiren çiftçilerin nabzını da tutmalıdır, dinlemelidir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, süreniz geçti. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 

Çevre Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerindeki ko
nuşmamı bitirirken, bu teşkilatın bütçesinin ülkeye 
hayırlı olmasını diler ve Yüce Meclise saygılar suna
rım.' (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
Efendim, sıra sorulara geldi. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, söz istemiştim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Soru sormak isteyenler : Sayın Nalbantoğlu... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, ne sözü? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Soru 

değil, söz istemiştim. 
BAŞKAN — Söz imkânı yok efendim. Siz soru 

için söylemediniz mi? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Bakan konuştu, ondan sonra... 
BAŞKAN — Söz veremem efendim, böyle bir 

imkân yok; Tüzükte böyle bir imkân yok. Kürsüye 
en çok çıkan kişisiniz, bunu benden iyi bilirsiniz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, aleyhte ve lehte konuşuldu. 

BAŞKAN — Evet, Sayın İsa Vardal, Sayın Sabit 
Batumlu, Sayın Bayezit, Sayın Üzel, Sayın Aydemir. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sorma işlemi 'bitmiştir. 
Sayın Vardal, buyurunuz efendim. 
t'SA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa-

yiın Balkan konuşmaları sırasında, Ankara'nın yaka
cak bibiyacı olarak ithal kömür, taşkömürü, kok ve 
yıkanmış linyit kullanıldığım ifade ettiler. 

Şimdi, Sayın Balkandan şunu soruyorum; Taşkö
mürü olarak, yıllık Ankara ihtiyacı karşılığı ne ka
dar gönderilmiş tlir ve tonu kaç liradan verilmiştir? 
Aynı taşköımürünün demir - çelik fabrikalarında sa
tış fiyatı ne kadardır? 

2 nci sorum: Sayın Bakanın, tabiî ıgaz boru hat
tı Ankara'ya ulaştığında, mevcut havagazı tesislerin-

den istifade edilerek, teslislerin 'bulunduğu yerlerde 
hemen kullanılabileceğini ifade ettiler. Halbuki, Ba
yındırlık ve İskân Bakanı, aym konuda sorduğum 
soruya verdiğli cevapta, havagazı tesisatının tabiî 
gaz için kullanılmasının mümkün ol'madığını ifade 
ettiler. Şimdi, 'bir çelişki var. Bu, Ankaralıyı ilgi-
lendiren bir konudur. Bunun açıklığa kavuşturulma
sında yarar vardır. Sayın Bakan bu konuda ne der
iler? 

Teşekkür ederim. 
(BAıŞKAiN — Teşekkür ederim Sayın İsa Vardal. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, ben! de soruya kaydeder misiniz? 
BAŞKAN — Vazlgeçt'lniz ©fendim siz. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is

temiştim, söz vermediniz. 
BAŞKAN — Soru işlemini kapattım efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, ,sen de bunu yaparsan biz kime sığınalım?... 

BAŞKAN — Sayım Sabit Batumlu, buyurun so
runuzu sorun., 

SAlBltT ©ATOMLU '(İstanbul) — Sayın Başkan, 
sıralar üzerinde mikrofon yeri var. Evvela, lütfen bu 
mikrofonlar yapısın, yerimizden konuşalım. Ben 
sorularımı yerimden soracağım, oraya gelmeyece
ğim. 

BAŞKAN — Peki efendim, nasıl arzu edersiniz. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayım Başkan, 

kok kömürü ve yerli linyit kömürü arasındaki fi
yat farkına bakılmaksızın, ithal edilen kömürler ye
tişmediği için vatandaşa yerli kömür veriıim'işt'ir, ayna 
fiyat üzerinden. Ne kadar kömür gelmesi planlan
mıştır, ne kadar kömür gelmiştir. Gelmeyen kömür 
ne vakit gelecektir? Hanigi 'firmalara bu imkân veril
miştir? Birinoi sorum bu. 

2 nci sorum: Sayın ©akam dediler ki, doğal gaz 
için Hamitabad'lta temel atıldı, 1987 yılında gaz 
bağlanması için diğer şehirlerde de projeler yapıl
maktadır. Hatta Ankara'nın projesinin de, Fransız 
veya İngiliz firmasınca hibe olarak yapılacağını söy
ledi. 

Şimdi bu konuda, hâlâ Ankara susuzluk çeker
ken, Sovyet Rusya'dan gelen boru' hattı ne kadar 
zamanda döşenecek ve iHamütabad'ta sonra da, di
ğer vilayetlere ne kadar îı-ızllı bir boru döşenmek
tedir ki, 1987 yılında da kullanılmaya başlanacak
tır? Ankara'da 4 günde bir su veriliyor; barajlar bo
şalmış, Tanrı'nın yağmuru beklenmektedir. Yanında
ki boşa akan ırmaklardan niçin boruyla su basılmı-
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'bir çözüm olarak gündeme getirmişlerdi ve bir de 
sabalarda, zatıâliniz de hatırlıyorsunuz, 'başınızı sal
ladığınıza göre; siz -de o komisyonda vardınız Sayın 
Başkanım - bu proje halledilinceye kadar sobalar
da kireç yaktırma sistemini alışkanlık haline getire
ceklerini ve zorlayacaklarını söylemişlerdi. Yani zor
layacakları, tabiî 'bu 'hükümetin ekonomik zorlama 
şekliyle.., 

©u katı yakıt, projesi, geçen iseneki Sayın Baka
nın izahlarından haltrrıımda kaldığına göre. (Ki, ya
nıldığım kanısında değilim) kısa sürede realüze edi
lecekti. Dikkat ettim, 'bir realize tarihi bildlirmed'iler. 
19841te başlayan proje; 3 sene geçiyor, hükümetin 
zamanında başlatılan 'bir proje lise, henüz bir tarih 
verilemiiyor. 

yor da, Ankara'nın susuzluğunu gidermek için; tabiî 
gaz nasıl bu kadar çabuk geliyor? 

3 üncü sorum, Radyasyon konusudur. Türkiye'de 
önüne gelen «radyasyon var» veya «yök» diyor. Sa
yın Bakan ilgulıi bakana attı topu. Halilihazırda, rad
yasyon nelerde vardır, nelerde yoktur? Toplumu en
dişeye düşüren konularda, çevre kirliliği ve .sorun
larıyla ilgili Sayın Bakan acaba ne düşünmektedir? 
Radyasyonla iligili olarak çevre kirliliği konusunda 
ne gibi tedbirler alınmıştır? Halilihazırda, her gün ak
şam elvim'izde televizyon seyrederken yerli 'televiz
yonlardan aldığımız radyasyon zaten fevkalade za
rarlıdır. Ölçülürse, herhalde bunun şiddetinim çok 
yüksek olduğu da ortaya çıkacaktır. 

BAŞKAN — Sual efendim, sual... 
SABİT BATtUMLU ^istanbul) — Dördüncü so

ruma geliyorum :̂ Yine Sayın Bakanımız, bacalardan 
tüten bu dumanlların zararsız halle getirileceğini, bu 
konuda çıkardıkları yönetmelik gereklerinin yapıla
cağını ortaya koydular. Ne kadar zamanda bu ba
calar isusturulacakltır? 'Fabrikalar çalıştırılmayacak mı? 
Bunlar nasıl ıslah edilecektir, hangi türlü susturma 
olacaktır? 

Beşinci sofum: Türkiye'de hızlı b'ir nüfus artışı 
vardır ve nüfus artışının hızlı dlması nedeniyle, çev
re ıkirilil'iğinde en büyük boyutlarda bu konu yer al
maktadır. Nüfus planlaması konusunda çevri kirli
liğiyle ne gibi bir bağdaştırma ve nasıl bir çalışıma 
yapılmıştır? 

BAŞKAN — İşbirliği?... 
SABİT BATUMOLU ı(tıstanbul) — ıflşJMrl'iğii için

de... 
Sayın Başbakanımız daha evvelki konuşmaların

da, Türkiye'nin 70 milyona 2 bin yılında, çıkacağın
dan ve o zaman bazı koimşu devletlerle olan ihtilaf
ların halinden bahsetmişlerdi. Bir taraftan hızlı nü
fus artışımı beklerken, 'bir taraftan da çevre kirliliği 
konusu ele alınmış vazüye'rite, Bu ikisiyle irtibat nasıl 
sağlanmıştır?' 

Lütfen, 5 sorulma ayrı ayrı cevap verilmesini is
tiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ISaym Bayezit, buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, Sayın Balkan geçen sene Plan ve Büt
çe Komisyonunda bu konu görüşülürken, çok iyi 
hatırlıyorum, bu Japonlarla yapılacak katı yakıt iş
birliğini, büyük b'ir alternatif çözüm olarak, önemli 

Soruyorum: Katı yakıt kullanımı hangi tarihte 
memlekette uygulamaya sokulacaktır? iMsvcut bir 
teknoloji getiriliyor, yeni bir teknoloji icat edilmi
yor. 

Bunun ikinci şıkkı; kireç kullandırılması önreri-
sinden veya ekonomik yönlendirilmesinden niçin vaz-
geçilimtişltir? Yapılmış mıdır, hangi oranda yapılmış
tır? 

İkinci sorum: Yaşadığımız hayata aykırı beyan
lar yapıldığı zaman, bağışlayım, sinirleniyoruz. Sa
bahleyin evden çıktım, nefes alamadım ve Akay'dan 
aşağı inerken de Ankara'nın üstü simsiyahtı. Sayın 
Bakan gayet iyimser bir üslupla konuştular, rakam
lar da'verdiler. 

Şimdi şu suali soruyorum: Rakamları yanlış tes
pit etmediysem; bir ölçü olarak, geçen sene 12 ay 
ortalaması veya 12 ay toplamı - ne ise - 145, bu sene 
11 ay ortalaması 125 gibi bir rakam verdiler. 11 ay 
deyince, aralık ayı haVa kirliliğinin em üst düzeye 
çıkabileceği aydır. Demek ki, bu 125 ile - aylık ölçü 
nedir bilmiyorum, ama 145 arasında bir 20 puan
lık fark var. Bu 20 puanlık fark aralık ayında, tah
min ediyorum ya aşılacak ya aynı seviyeye gelecek. 

O halde, bu sene uyguladıkları, iftiharla oku
dukları program maddelsi, yerine getirdik dedikleri 
bu seneki uygulamaları; uyguladıkları yöntem, du
mansız yakıt vermek, kükürtü az yakıt vermek ve 
liıthal kömürü getirmek, nasıl bir olumlu netice ver
miştir? Tereddüt ettim, 'lütfen bu da açıklansın. 

Üçüncü sualim; izmir Körfezimin teressüb atının 
ıtemlizlenmesi hangi süre içinde bitirilecektir? 

• Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
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Sayın Üzel, (buyurun. 
M. NURll ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

arkadaşlarımızın bel'irtbikleri hususlarla, Sayın Ba
kanın, çevre sağlığı konusunda yapılmasına söz ver
diği hususlarda acaba buıgünkü Çevre Sağhğı Genel 
Müdürlüğü mevzuatı, bütün bu yapılan ve yapılacak 
işlerin gereğince yerine getirilmesine müsait midir? 
Bu mevzuat hakkında bir yenileştirme veyahut ilave 
yapılacak mıdır? (Bu, ne zaman Meclise gelecektir? 

İkinci ısoram, ydtkilü bulamamaktır, Şöyle ki; yer
li kömürler tüivenan olarak verildiği takdirde yüzde 
25 taş çıkmaktadır. Bu taşlar şehirlerimizde kapıla
nın önüne konulduğu vakit, •belediye yetkilileri ge-
!Îı;p, «Bu taşları niye koydunuz?» diye ceza yazmak-
tadıriar. Devlet, tüvenan kömür vereceği yerde, yı
kanmış kömür vermek suretiyle hem milî servetin 
ta'sarrufuna ve hem de bu nevi cezalara maruz bıra-
kılmayııp, 'belediyelerce de çevre kirliliğine mani olun
masına çalışılmalıdır. Acaba, bunu yapacak olan 
merci (kimdir? Çevre sağlığının bu konuda Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bir işareti olacak mı
dır, olmayacak imidir? 

Üçüncü sualim: Ben yöneticiyim, aldığım ithal 
kömürü yüzde 70 toz çıktı. 

BAŞKAN — Apartman yöneticisi mi? 
M. NİJİR'Î ÜZEL i(1Bski;şehir) — Aiparitman yöne-

ticisiylım. 
İthali kömıürünü ka'llburdan geçirttim, yüzde 70 

-toz çıktı. Bu tozlarım yakılmasında Sayın Bakan ve
yahut Çevre Sağlığı Genel Müdürü, acaba bacadan 
dumanları gördü mü? Eskisıinden çok daha feci. Aca
ba üthal kömür böyle tozlu şekilde verilip, daha faz
la çevreyi ikirletmekten.se, yenli teknoloji ile orada 
kalbur edilip, yeniden bir bütün haline getirilerek 
verilmesi imkânı yok mudur? Bu beSki çevre sağ
lığını teşkilat olarak ilgilendirmiyor; ama demin bi
rindi sonumda sorduğum, mevzuat itibariyle bu koor
dinasyonu nasıl sağlamak gerekecektir? Çünkü ben 
mesul bulamadım. 

Son sözüm; Sayın Bayezit arkadaşımın, Sayın 
Bakanın verdiği ortalama miktara değinmesi ile de 
ilgili. Yıl içerisinde ortalama miktar 145'e düşmüş; 
150 norma'liymiş... Ama, bugün ben 300 içinde yaşı
yorum. Blir gün çıktığım vakit, kalip hastasıyım, he
men düşüp öleceğim. Geçen sene, bu derece hava 
kirliliği olduğu vakit toplu ölümler olduğunu ifade 
ediyorlar idi ve bir günde 25 ölüm vakası hâsıl ol
muş idi. Sayım Bakanın verdiği yıl ortalaması beni 
ügilendirnıiyori Günlük miktarlar üzeninden .tedbir 

alınması için, linyit kömürü mü, ithal kömürü mü; 
bütün bunların tedbirlerini almak lazım gelecek. O 
itibarla, Sayın Bakanın bana dün akşamki azamî 
miktarı vermesini (istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 

Çevre Kanunu dört yıl önce çıkarılmış bulunuyor 
ve aşağı yukarı bir çerçeve kanun mahiyetindedir. 
Bu kanunla taşra idaresinde mülkî amirlere, vali ve 
kaymakamlara geniş cezaî yetkiler tanınmış; ancak, 
bu yetkilerin kullanılabilmesi ve kanunun işlerlik 
kazanabilmesi içlin, kanunda çıkarılması öngörülen 
yirmi kadar yönetmeliğin çıkarılıp uygulamaya ko
nulması şart koşulmuş. 

Geçen yıl kanunun bazı maddelerinde değişiklik 
yapıldı ve şimdiye kadar da birçok yönetmeliklerin 
çıkarıldığını öğrendik; en son da 4 kasımda çıkarıl
mış. Demek oluyor ki, bugüne kadar bu kanunun 
mülkî amirlere verdiği yetkiler, dört senelik geçmişi 
olmasına rağmen kullanılamamış bulunuyor. Acaba 
şimdiye kadar çıkarılması öngörülen yeni yönetme
liklerden kaç tanesi çıkarıldı? Bundan sonra çıkarıl
ması gereken kaç yönetmelik kaldı? Kanun, tam an
lamıyla, taşrada ne zaman yürüdüğe ve işlerliğe ka
vuşturulacaktır? Bu birinci sualim. 

İkinci sual: Yeni kanunla, illerde çevre kurulları 
kurulmuş, merkezde de Çevre Sağlığı Genel Müdür
lüğü ihda's edimiiş. Çevre Sağlığı Genel Müdürlüğü
nün görevi, sadece (belediyelerle veyahut da illerde 
kurulan çevre ıkuruHarılyla işbirliği yaparak, kanun
da öngörülen projelerin gerçekleşmesine yardım; ya
ni koordinasyon mu yapacaktır? Yoksa 'kendisi, bu 
koordinasyon yanımda, altyapı yatırım hizmetlerinin 
bizzat projelerini hazırlatarak, uygulamaya geçebile
cek midir? Bu konuda yetkisi ve kaynakları, malî 
imkânları var mıdır? 

Üçüncü suali: Çevre Sağlığı Genel Müdürlüğünün 
merkez teşkilatı her ne kadar kurulmuş ise de, bu 
merkez teşkilatı daha önce konuşan arkadaşımı
zın da belirttikleri gibi - görevlerini yapabilecek ka
pasiteden tamamen mahrumdur ve mahdut bir kad
rodan ibarettir. Taşra teşkilatı ise hiç kurulmamış
tır. Gerek taşra teşkilatlının kurulması ve gerekse 
Çevre Sağlığı Genel Müdürlüğü merkez teşkilatının, 
fonksiyonuna uygun bir şekilde teşkilatlandırılması 
cihetine gidilmesi düşünülmekte midir; yeni bir ka
nun tasarısı hazırlanmakta mıdır? 
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Son sualim de, bu sorularla ilıgii bir uygulama 
ve bir örnek mahiyetindedir: îzmlir şehrinin sanayi ge
lişme 'bölgesi, Kemalpaşa ilçesi 'hudutları içerisinde 
kalmaktadır. Her me kadar belediye, bakanlıktan al
dığı fon yardımlarıyla, (körfez kirliliğini önleme hu
susunda başarılı bir sekide mücadelesini yürütnıek-
teyse de, kendi hudutları dışında kalan Nif Çayı
nın 'geçtiği Kemalpaşa Ovası içerOs'inde, bulgun sana
yi (tesislerinin 'yoğunlaştığı ve çevre sağlığı şartları
nın tamamen ihlal edildiği bir bölge mevcuttur. Bu 
böligede, 'gereik Nif Çayı ve çevresindeki ve gerekse 
Kemalpaşa Ovasınidaki bozulan doğal dengenin ve 
bozulan çevre şartlarımın ıslahı için gerekli projeler 
(hazırlanmakta mıdır? 

'BAŞKAN -^ Çok uzuyor ©fendim. 
HÜSBY'ÜN AYDEMİR ('İzmtir) — Çevre Sağlığı 

Genel Müdürlüğü ve bakanlık bunun farkında mı
dır? Bu konuda yetkili merci belîediye olmadığıma 
göre, Kemalpaşa Belediyesi sınırlarının da dışında 
kaldığına ©öre, yapılacak proje ve fon yardımlarını 
mereden kanalize etmeyi- düşünmektedirler? 

Son .sorum: Buigüne kadar, Çevre Sağlığı Şartları
nı Giderme Fon Yönetmeliğine 'göre toplanan para 
miktarı nedir? Bu fonda toplanan paranın: ne mik-
Itarı harcanılimıştır? 

Teşekkür ederim. 

BALKAN — Teşekkür edecim efendim. 
Sayın »Bakan, lütfen net ve kısa cevaplar verin. 

Bazı suallere yazılı cevap da verebilirsiniz. 
(DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Sayın İsa Vardal'ın birinci sualine cevap 
veriyorum Sayın Başkan: Taşkömürü Kurumunun 
Ankara'ya vereceği kömür miktarı, Mart ayı sonuna 
kadar 225 bin ton olarak programlanımıtştır. Şu ana 
kadar da 60 600 ton civarında kömür gelmiştir. 

Kömür meselesinde; bu kömür «Steel - coal» de
diğimiz koklaşmaz kömür olduğu için, demir - çe
liğe yerilen kömürle kıyaslamamanız 'gerekir. Nor
mal satış fiyatının, da, KDV hariç, 30 700 lira ci
varında olduğunu zannediyorum. 

Havagazı şebek eslinden yararlanma... 
İSA VA'ROAIL l(Zonlguldak) — Demir - çeliğe 

verilen kömürün tonu ne kadar? 

iBAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin... ©öyle bir usulümüz yok. 

Sayun Bakan, devam buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — 'Efendim, o çeşitli ebatlara 'göre, durumu
na göre değişmektedir; yani 30 700 lira üst fiyattır. 

«iBu projede, (havagazı şebekesinden istifade et
mek önde tutulmaktadır» dedim, «İlla havagazı şe
bekesi kullanılacaktır» demedim; yanlış anlamayın. 
Doğal gaz geldiği zaman havagazı kullanımı kalma
yacaktır; mutfaklarda da kullanılabilir halle gelecek
tir. ^ Yoksa, (Bayındırlık ve İskân. Bakanlığı ile Ülgili 
görüşümüzde bir terslik yok. Bu projeyi yapan şir
ket, havagazı şebekesinden kendine göre yararlanma 
'hususunda çalışma yapııyor; onu söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen Başkanlığa dev
reden çıkarmayın; (Başkanlığa hitap edin efendim. 

DEVLET 'BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — Estağfurullah. 

Sayın Batumlu'nun soruları: Kömür- konusunda 
gereği kadar bilgi verdiğiımi zannediyorum. Sayın 
Batumlu zannederim dinilemediler Sayın Başkan. Ben 
yine de ifade ©deyim: 

Bugüne kadar Ankara'ya Tunçbilek'ten «lave-1'in-
yit» dediğimiz yıkanmış kömür olarak sobalılar için 
230 bin ton; TunçbilekUen kaloriferliler için 38 blin 
tein; ((Sayın Başkan, müsaadenizle teferruatlı olarak 
söylemiyorum) ithal kömür olarak 133 bin tan; kak 
olarak 1İ23 bin ton; briket koktan 11 bin ton; ma-
denıkömürü, bizim taşkömüründen de 60.676 ton ol
mak üzere, töp'iam, 598 357 ton miktarında kömür 
gelmiştir. 

Tunçbilek linyit kömürü satışları da bugünden 
litibaren, parasını yatıranların dışında satılımayacak-
ıtır. Çünkü, elimizde - konuşmamda da ifade ettiğim * 
gibi - 40 bin «ton civarında ithal köımürü vardır. İt
hal kömür de, belediye tarafından 500 bin tona ka
dar alınabilecek şekilde programlanmıştır. 

Sayın Başkan, doğal 'gazın zamanı hususuna da 
ben konuşmamda değindim. «1988 yılı Ekim ayında 
gslecek şekilde Ankara'ya boru hattı yapılıyor» de
dim. 

Su konusunu da dinlememiş'ler. Su meselesi ayrı, 
doğal ıgaz ayrı; ben de, Sayın Başbakan Yardımcı
mız da ifade etti. Biz, 1992 yılında bitecek bir pro
jeyi 1987 Ekimine çekiyoruz. Sayın (Batumlu hâlâ 
diyor iki, «Bu konuda ne yaptınız.» 'Biz bunu yap
mışız; keşke geçmişte de bu kadar yapılabilseydi. 

Radyasyon konusunda da ifade ettim. Sayın ba
kanımızdan başka herhaıngi bir bakan biziim Hükü
metimizde konuşmamaktadır. 'Bu.konuda da beyan
ları açık ve nettir, Burada bütçesinin görüşmeleri 
sırasında da bu konuda detaylı bilgi verecektir. 

«Bacaların tütmesi rne'selesi ne zaman bitecek?» 
dediler. Bu, yönetmeliklerimizde vardır. Yönetme-
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BAŞKAN — Lüüfen efendim, yapmıyor; bunu 
size olan sevgisinden yapıyor. 

Devam edin. 
DEVLET BAKAM AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Müsaade edin 'ben de cevap vereyim. 
Yani, ortaya öyle 'bir tavır koyuyorlar iki, sankıi bir 
meseleye cevap veremiyoruz giıbi... 

İlklerimizde belli süreler tanınmıştır, o süreler çerçe
vesinde sanayi kuruluşlarına (bir zaman tanınması 
söz konusudur. Ondan sonra cezaî uygulamalara gi
dilecektir. 

(Beşinci suallerinde, çevre kirMiği ve nüfus iliş
iklisini sordular. Belediyelere bu kadar imkân ver
memizin sebeplerinden 'birisi de bu; şehirlerdeki ar
tan nüfusa göre altyapı yatırımlarını yapabilsinler, 
çevreyi düzenlevebikiınler, çevre temizliğini sağlaya
bilsinler, diye. O konuda aldığımız kararın doğru
luğunu vurgulamak istediğinizi zannediyorum. 
- Sayın Başkan, müsaade ederseniz Sayın Bayezit' 

dn suallerine geçmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Kireç uygulaması geçen sene 'belediye 
ve TKt'ye Çevre Genel Müdürlüğünüın 'bir önerisi 
olarak götürülmüştür. Maalesef olumlu sonuç alına
mamıştır. Herhangi biir ekonomik tarafı yoktur. La-
ni, belki Ibaşka şeyler ima çittiniz, anlayamadım... 

İM. TURAN BAYEZtT '(Kahramanmaraş) — Hiç
bir şey ima etmedim. Geçen sene o kadar üzerine 
vardınız ki... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — Peki tamam o zaman, anladım. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, faydalı olduğu hususunda 
hâlâ görüşümüz geçerli; ama belediye ve TKİ bu 
kireci kullandırmayı beeeremediler diyelim. 

(BAŞKAN — Lütfen Başkanlığa hitap edin. 
DEVLET ©AKAM AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Katı yakıt hususunda... 
ıM. TURAN BAYEZtT '(Kahramanmaraş) — Hü

kümet beceremedi desenize... 
DEVLET BAKAM AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Efendim, zorla hiçbir vatandaşımıza... 
'BAŞKAN — Lütfen Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, Halic'i anlatırken olumlu taraflarını ken
dilerine; belediye biir şey yaıpamayınca, belediyeye 
atıyorlar.,. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Efendim kireç kullanılması konusunda bir 
zorlama yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Sayın Bayezit her seferinde böyle yapıyor 
Sayın Başkan. Bana müdahale ediyorsunuz... 

•BAŞKAN — Yok, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Kiraç meselesinde zorlama olsaydı vatan
daşa pekâlâ aildırırdık. Demek ki, zorlama yapmamı
şız. Demek istediğim oydu, ona cevap veriyorum. 

'BAŞKAN — 'Sayın Bakan, lütfen Başkanlığa 
hitap edin; o zaman olmaz bu işler. 

IDEVLET BAKAM AHMET KARAEVLl (Te-
ıkirdağ) — Sayın Başkan, katı yakıt hususunda geçen 
yıl söylediğime aynen bu yıl da sahip çıkıyorum. 
Katı yakıtta proje 1984 yılında başlamamıştır efen
dim. 1984 yılında, Ankara hava kirliliğiyle ilgili or
tak çalışma kararı verilmişitir. Bunlar da her sefe
rinde kayıtlarda vardır; ama sanki bir söylediğimiz 
bir .sözden geriye dönüyormuşuz gibi bir intiba ve
rilmek şeklinde belkii bir görüş var. Bu, 1987; yani 
şu Kasım ayında da proje hazırlanabilir safhaya 
gelmiştir; Ocak ayından itibaren proje hazırlana
caktır. Proje 'bittiği zaman termin planı ne olur, o 
zaman beli olur,. Şu anda bir şey söylemem mümkün 
değil. 

M. TURAN 'BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Re-
alize zamanı nedıir? 

'BAŞKAN — lütfen Sayın Bayezit, müdahale 
eltmeyin. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — İthal ıkömıürünün sağladığı... 

IBAŞKAN — Bir daikiıka efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Öğ

renmek istiyorum; zapıltlara geçirmek istediğim husus 
budur. 

IBAŞKAN — Anladık efendim. 
İM. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Geçmiş zabıtları tetkik edin; bu hükümet söylemek
tedir, zaman vermemektedir, nispet vermemektedir, 
oran vermemektedir. Bir sene sonra o konuyu kendi 
lehine söylemektedir. 

IBAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Za

bıtlara geçmesini istiyorum; süre versinler, ne zaman 
rea'lize edecekler? 
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DEVUET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, Sayın Bayezit bizim hızlı 
icraatımıza o kadar alışmışlar iki, 'ben onu ibıir alış
kanlık olarak görüyorum. 

İM. TURAN BAYEZiT {Kahramanmaraş) — 
iBöyle kandırmaca yok artık. 

BAŞ/KAN — Lütfen efendim, lütfen... 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Öyle edebiyatı bırakın. Bir. daha kandıramayacaklar 
mileiti. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen; biraz da Baş
kanlığı düşümün. 

DEVUET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Proje hazırlandığı zaman, süresini de ve
ririz efendim. 

Sayın Başkan, ithal kömürün ne kadar geldiğini 
ve olumlu etki yaptığını lifade ettim. Tekrar tekrar 
aynı şeyi sormalarını maksatlı olduğu kanaatında-
yıım. 

3. izmir Körfezinin temizlenmesi: Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının büze verdiği 'bilgiye ıgöre, ocak 
ayı içinde baş'larsa, haziran ayı sonuna kadar bite
bileceği şeklıi'ndedir; ama tam proje bağlantısı bugün
lerde yapılmakltadrr, O ilan edildiği zaman zaten 
süre verilecektir. Tarama şeklinde ve 120 milyon 
Belçika Frangı çerçevesinde bir projedir. 

Sayın Üzel'ün suallerine geçiyorum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, bir sualim daha var. 

BAŞKAN — 'Efendim, lütfen... 
DEVUET BAKAM AHMET KARAEVLÎ (Te

kirdağ) — Hayır, 3 sualinüz var efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

145 - 125; çünkü aralık ayı daha ona eklenmedi. 
DEVUET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te

kirdağ) — Olur, onu söyleydim. 
'M. TURAN BAYEİZİT (Kahramanmaraş) — 

O zaman alınan tedbirler netice verdi mi? Onu öğren
mek istiyorum. 

BAİŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim. Suiis
timal etmeyelim usullerimizi, lütfen efendim, tamam 
©fendim. 

M. TURAN BAYEZiT (Kahramanmaraş) — Su
alime zatıâliniz de dikkat buyumıadınız. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Efendim, «Bir sorum vardı, cevap verülmedi» de

seniz, Sayın Bakana ben ihtar ederim, verir; ama 
siz öyle... 
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DEVUET BAKANI AHMET KARAEVLt {Te
kirdağ) — Müsaade eder misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te

kirdağ) — Şimdi, hem Sayın Üzerin sualine de ce
vap olacak; dünkü lölçüm rakamını vereyim: Dünkü 
Ankara ortalaması; belli yerlerde fazla - azdır, onu 
bilemiyorum, 16 ölçüm yeri; kükürtdioiksit, Ankara 
ortalaması, 287, 68 mlfcrogram/metreküptür, (bir 
mıektreküpiteki mikrogram), duman da 182,25'dir. 
Neyi ©izliyoruz vatandaştan?... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Balkan, bir noktayı belirteyim. Özür dile

rim, sürç-i lisan ettim, ağzımdan «ihtar» şeklinde çık
tı; «Hatırlatırım» demem lazımdı, özür dilerim. 

Devam buyurun efendim şimdi. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te

kirdağ) — Sayın Üzel'in suallerine geçiyorum mü
saadenizle Sayın Başkan. 

Evet, Çevre Genel Müdürlüğünün mevzuat çalış
maları devam etmektedir; yani Genel Müdürlüğün 
teşkilatlanma kanunuyla ilgili. Şu anda Başbakanlık
tadır. Zannediyorum 1987 yılı içinde yüce Meclisten 
(tabiî evvela komisyonlarından geçmek kaydıyla) ge
çeceğini umuyorum. 

Saym Başkan, Sayın Üzel'in ikinci suali: Linyit 
kömüründen taş çıktığı gibi bir ifadede bulundular. 
Ankara'ya şu anda bize verilen bilgilere göre, linyitten 
de yıkanmış kömür veriliyor; ama bundan sonra da 
zaten verilmeyecek. 

Üçüncü olarak, ithal kömürün tozlu olduğu şek
linde bir şey söylediler. Bize yine verilen bilgilere gö
re, normal Türkiye'deki kömürlere göre hem daha 
büyük parçalı («Uniform» diyelim), hem de tozlan
ma oranının bu oranda olmadığı şeklindedir. 

Dördüncü suali: O rakamı; burada Sayın Bayezit' 
in sualine cevap verirken söylediğim rakamı ifade 
ederek, dördüncü sualini de cevaplandırmış oluyo
rum. 

Sayın Aydemir'in sualleri var. Sayın Başkan, ko
nuşmamda da arz ettiğim gibi, yönetmeliklerden iki 
tanesi çıkmıştır. Su yönetmeliği de bugünlerde çıka
caktır. Bunun dışında bir de, «Çevresel Etki Değer
lendirmesi» denilen bir yönetmelik vardır; onun da 
çıkması için hazırlıklar yapılmaktadır. 

İkinci suali: Çevre Genel Müdürlüğünün şu an
daki yetkileri koordinasyon şeklindedir. 

Altyapı için finansman desteği, Çevre Genel Mü
dürlüğünün Çevre Kirlenmesi Fonundan veya Çevre 
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Fonundan, 1986 yılı içinde kanunda yaptığımız de
ğişikliklerle, 1987 yılı sonundan itibaren fona bu kat
kıyı sağlayacak bir kaynak gelecektir. Şu anda fonun 
geliri 70 milyon lira civarındadır. Beşinci sualine de 
böylece cevap vermiş oluyorum. 

Çevre Genel Müdürlüğünün teşkilatlandırılmasıyla 
ilgili olarak Meclise sunduğumuz kanunda, bizini 
genel müdürlük veya bakanlık olarak, bazı taşra teşki
latlarının kurulması 'şeklinde bir teklifimizin de ol
duğunu ifade ediyorum. 

Sayın Aydemir, İzmir iKemalpaşa'daki hususla il
gili bana da bir dilekçe verdiler; gereğini yerine getir
mek için ilgililere ulaştıracağım. Yalnız, «İzmir'in sa
nayi gelişme bölgesi Kemalpaşa'da Nif Çayı kirli

liği mevcuttur» diyor. Burası eğer büyükşehir be
lediyesinin sınırları içinde değilse, valiliğin yetkisin
dedir. Bu konuda vali, çevre kurulu başkamdlr; o 
bakımdan oradan istifade edebilirler. 

Zannediyorum bütün arkadaşlarımızın suallerine 
cevap verdim; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Çevre Genel Müdürlüğünün 1987 yılı bütçesiyle 

1985 yılı kesimhesabı üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: iKalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Prog. 
kodu 

/. — Çevre Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi 

A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 lıl Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN — ıKabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

230 482 000 

455 518 000 

24 000 000 

710 000 000 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum : 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 708 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 710 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Çevre Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Ke-
sirihesabı 

'BAŞKAN — Çevre Genel Müdürlüğünün 1985 
yılı kesifl'hesabının 'bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Pnog. Ödeneğin Çeşidi 

A -- CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

İptal edilen 
ödenek 
Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri • 

'BAŞKAN — Ka'bu! edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1.11 Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 

'BAŞKAN — Kaibuil edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9C0 İHizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

{B) İşaretli cetveli okutuyorum : 

170 835 000 133 241 894 

7 567 000 3 286 464 

37 593 106 

251 775 000 139 384 481 112 390 519 

4 280 536 

430 177 000 275 912 839 154 264 161 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Gelirin Çeşidi 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 

BAŞKAN — Kabul edenlter... Etmeyenler Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 

BA:Ş!KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilımiştir. 

GENEL TOPLAM 

Ta'frmin 
. Lira 

Tahsilat 
Lira 

2 000 000 

360 177 000 

362 177 000 

694 387 

235 000 000 

235 694 387 

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

Çevre Genel Müdürlüğü bütçesi ve kesinhesabı ka
bul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim. 
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C) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
1987 Malî Yılı Bütçesi 

• 2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
1985 Malî Yılı Kcsinhesabı 

BAŞKAN — Bugünkü programa göre, Devlet Me
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1987 bütçesi ile 1985 
yılı kesin-hesabı üzerindeki görüşmelere 'başlıyoruz : 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Söz sırasını okuyorum : 
Grupları adına söz alanlar : SosyaUdemokrat Halk

çı Parti Grubu adına Sayın Hayrettin Ozansoy; Doğ
ru Yol Partisi Gru'bu adına Sayın Mustafa Çorapçı-
oğlu; Anavatan Partisi Grubu adına »Sayın Abdurrah-
ıman Bozkır. 

Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Hayrettin Ozansoy; buyurun söz süreniz 20 dakika
dır efendim. 

SHP GRUBU ADINA HAYRETTİN OZANSOY 
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1987 
Malî Yılı Bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurla-

* rınızdayım. Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın Milletvekilleri, Devlet Meteoroloji Teşkila
tının toplum hayatı açısından taşıdığı büyük ve hayatî 
önemi belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Ya
rım yüzyılı geçmeyen kısa bir dönem içinde Batı ül
keleri ölçüsünde hizmet standardına ulaşmış ender 
kuruluşlarımızdan biri olan Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü hakkında kısaca görüş ve düşün
celerimizi sunmak istiyorum. 

Türk Meteoroloji Teşkilatı 1925'de kurulmuştur. 
Bu teşkilatı rahmetli Ahmet Tevfik Köymen kur
muştur. Teşkilat Kanunu çok sağlam esaslara dayan
mıştır. İlk kuruluşunda Etlik'te eski bir bağ binasının 
bir odasında çalışmaya başlayan ve ismi Rasadat-ı 
Cevviye Müessesesi olan bu kuruluş, 1937 yılında ye
ni bir teşkilat kanunuyla genel müdürlük haline geti
rilmiş ve merhum Ahmet Tevfik genel müdür olmuş
tur. Bu duruma göre meteorolojinin genel müdürlük 
olarak Türkiye'deki tarihi 49 yıldır. 49 yıl bir mü
essese için çok uzun ömür sayılmaz. Bugün ileri mem
leketlerin meteoroloji örgütlerinin kuruluşları nere
deyse yüzyılı aşmıştır. Buna rağmen Türk Meteoro
loji Teşkilatı bugün ileri ülkelerin benzer örgütle
riyle boy ölçüşecek duruma gelmiştir. Örneğin; en 
modern cihazlara sahip dünya etrafında dönen uydu-

1 lardan gönderilen resimleri alan özel cihaz ilk defa 
1967 yılında Ankara'da kurulmuştur ve bu cihaz, Rus
ya dahil Batının 5 ülkesinde ancak mevcuttur. 

1974 yılına kadar Türk Meteoroloji Teşkilatı dün
yada mevcut en modern muhabere cihazlarına emsal
leriyle boy ölçüşecek derecede sahipti ve çok ciddî 

j ve ilmî çalışmalar yapabiliyordu. Ancak, 1974 yılından 
sonra maalesef teşkilat ehil olmayan ellerde, politi
kanın etkisiyle, gelişmeleri bir süre duraklamıştır. Bu 
duraklama 1980 sonlarına kadar sürmüş, 1981'den 

I itibaren değerli yöneticiler tekrar bu müesseseye ha
yatiyetini iade etmeye çalışmışlardır. 

j Bu çabalara rağmen, uluslararası nitelikte yetiş-
J miş birçok değerli eleman da maalesef yitirilmiştir. 

Müesseseden ayrılmak zorunda kalan birçok değerli 
j eleman tekrar dönmemişlerdir. Umarız ki, müessese 
I yeni değerli eleman yetiştirmek ve bunları kadrolarda 

tutmak için her çabayı harcayacaktır. 

Bu müessese 50 yıl içinde muhtelif sınıflara ait 
Türkiye'nin çeşitli merkezlerinde modern meteoroloji 
istasyonları kazandırmıştır. Özellikle bütün Avrupa' 
da, Batı Asya'da, Kuzey Afrika'da hava tahmini yap
mak içirt bu ülkelerin, bizim yaptığımız rasatlara ihti
yaçları olduğu gibi, bizim de onlara ihtiyacımız var-

I dır. Bu geniş imkânları da sağlamak ancak modern 
I cihazların mevcudiyetiyle mümkün olmaktadır. 

Bir zamanlar bazı ülkeler Türkiye'de çizilen ve 
hava tahminlerini yapmakta kullanılan «Radyofaksi-
mil» denilen ichazlarla memleketimizde havadan ya
pılan haritaları alarak, kendi ülkelerinde hava tah
minlerinde kullanmaktaydılar. Bugün modern araçla-

I rın müessesede her türlüsünün mevcut olduğu kuş-
J kusuzdur. Ancak, yeterli kadro ve bilgili eleman temi-
I ninde çekilen güçlüklerin bu müesseseyi zor duruma 

soktuğu görülmektedir. Hizmetin özelliğine ve çalış-
J manın sürekliliğine uygun bir mesai ücreti ile sosyal 
I ihtiyaç ve hizmetlerin ona göre düzenlenmesi veya 
I ona göre bir ek ücret uygulanması gerektiği kanı

sındayız. 

I Müesseseler, bünyeleri ve faaliyetleri gereği, az 
veya çok politikanın etkisine maruz olurlar; ama po-

1 litikanın giremeyeceği ve girmemesi gereken müesse-
I selerden biri, işleri politika ile hiç bağdaşmayan bir 
I müessese işte bu meteoroloji müessesesidir. Burada, 

partilerin bahçesine yağmur yağdırmak veya yağdır-
I mamak diye bir şey olamaz. Bu müessese öyle bir 

müessesedir ki, vatandaşın günlük hayatıyla, savun-
| masıyla ilgili bulunmaktadır. 
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1987 malî yılı bütçesinde, bir evvelki yıla göre j 
görülen yüzde 47 artış, kanımızca sadece enflasyo- j 
nu karşılamakta, ve ilave bir şey getirmemektedir. Ya- I 
tırımlardaki yüzde 53 artış da pek yeterli görülme
mektedir. | 

Bu müessese öyle bir müessesedir ki, vatandaşın J 
günlük yaşamından tutun, tarlasından alacağı mah- j 
şule kadar ilgilidir. Diğer taraftan yolculuklarda, millî 
ve milletlerarası uçuşlarda, deniz seferlerinde ve hep
sinin üzerinde, memleket savunmasında, savaşta, Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetlerinin bütün harekâtlarında I 
hizmettedir ve sonuç, bu hizmetlerin düzenliliğine ve l 
kalitesine bağlı bulunmaktadır. Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden esirgenecek ve tasarruf edilecek pa
ra, yarın memleket savunmasını olumsuz etkileyebilir. 
Bu müessese bizim için, Silahlı Kuvvetlerimiz gibi 
önemlidir. 

Komisyon raporlarında belirtilen eleştirilere esas 
itibariyle katıldığımızı da arz etmek isterim, örneğin; 
modern alet ve cihazlarla takviye edilmiş olmasına 
rağmen, yedek parça ve alet tedariki konusunda de
vam eden sıkıntıların acilen giderilmesini temenni et
mekteyiz. 

Ayrıca, personelin yetiştirilmesine de gereken öne
min ve kaynağın verilmesini istiyoruz. Müessese, ken
disi için burslu öğrenci yetiştirmeli ve buna yeterli 
kaynak tahsis edilmelidir görüşündeyiz. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok yerlerde 
meteoroloji istasyonlarına ihtiyaç vardır. Bunların da 
kısa sürede kurulup geliştirilmesini arzu ediyoruz. 

1987 Malî Yılı Bütçesinin memlekete ve Meteoro
loji Genel Müdürlüğüne hayırlı olmasını diler, yüce 
Meclise derin saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ozansoy. 
Doğu Yol Partisi Grubu adına Sayın Mustafa 

Çorapçıoğlu; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇORAPÇI

OĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Doğru Yol Partisi Meclis Grubu ve şahsım 
adına hepinizi derin saygılarımla selamlarken, Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı hakkında grubumun gö
rüşlerini kısaca arz ve ifade etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, hepinizin malumu bu
lunduğu üzere, meteoroloji, konu ve sahası itibariyle 
çok kapsamlı bir bilim dalıdır. Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü ise, kuruluşundan bu yana, I 
bu geniş kapsamlı bilim dalını, kendine has usul ve I 

metotları içerisinde, günlük hayatımızda uygulamaya 
yarayacak verileri, devletimize ve milletimizin hizme
tine vermeye gayret eden bir müessesemizdir. 

1937 yılında 3127 sayılı Kanunla genel'müdürlük 
haline getirilen ve bilahara 228 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararname ile, bünyevî ve görevleri itibariyle 
bazı değişikliklere uğrayan bu müessesemizin, bil
hassa son zamanlarda, elindeki mahdut imkânlara 
rağmen, devletimizin ve milletimizin tarımından ba
lıkçılığına, ulaştırma hizmetlerinden vatan savunma
sına kadar türlü sahaları ilgilendiren konularda ve 
neticesi itibariyle büyük ölçüde doğru çıkmasının 
mutlak olduğu tahminlerde bulunmak hususunda gös
terdiği azamî titizliği ve gayreti burada, huzurlarınızda 
tekrar etmeyi bir görev saymaktayız. 

Memleket ekonomisini ve askerî amaçlı hizmet
lerini çok yakından ilgilendiren bu çalışmaların çok 
geniş bir sahaya ve çok çeşitli önçaUşmalara ihtiyaç 
duyduğu nazarı dikkate alındığı takdirde, 1987 sençsi 
bütçesiyle öngörülen ödeneklerinin bu hizmetlerini ifa
ya kâfi gelmeyeceği yolunda endişelerimiz mevcuttur. 
Nitekim, Plan ve Bütçe Komisyonuna ve oradaki mü
zakerelere esas olmak üzere, Plan ve Bütçe Komis
yonu üyeleri tarafından hazırlanmış bulunan raporda, 
kuruluşun ihtiyaçları birkaç madde halinde sıralan
mıştır. Bu temennilere, biraz evvel konuşan SHP Gru
bundan arkadaşımız gibi, biz de iştirak etmekteyiz. 

Bu temenniler özetle, hizmetler için ithal edilen 
makinelerin yedek parça ihtiyacı ile yeni alınacak 
makinelerin temini ve bunlara ait yedek parçaların 
yurt içinden veya yurt dışından lazım olduğu zaman
lar içerisinde tedariki hususudur. Ümit ederiz ki, 1987 
bütçesine konulan 2 milyar 472 milyon lira ödenek 
ile bu saydığımız cihaz, alet ve benzerlerinin ve ye
dek parçalarının yurt içinden ve dışından temini, yine 
1987 yılında mümkün olmuş bulunsun. 

Ayrıca, genel müdürlüğün hizmet verdiği idare 
binalarıyla sair binalarının bir kısmının yetersiz, bir 
kısmının kiralık olduğu da aynı raporda zikredilmiş
tir ve yine 2 800 kadrosu bulunmasına rağmen, sa
dece 382 adet lojmanının mevcut olduğu ifade edildi
ğine nazaran, 1987 bütçesinde bu konu için konulmuş 
bulunan 2 milyar 256 milyon lira ile bu hususların 
nasıl gerçekleşeceğini tespit etmek, bugün için bizim 
bakımımızdan mümkün değildir. Korkarız ki, bu hiz
metler de 1987 yılı zarfında ikmal ve tedarik edile
meyecektir. 

Nitekim, ilgili devlet bakanı sıfatıyla komisyonda 
izahat veren Sayın Abdullah Tenekeci, beyanatları 

468 — 



T. B. M. M. B :38 1 1 . 1 2 . 1 9 8 6 0 : 2 

arasında, «Yatırım harcamaları asgarî düzeyde tutul
muştur» demek suretiyle bu kabil yatırım harcamaları 
için en az miktarda ödenek ayrılması cihetine gidil
diği hususunda kanaat verecek beyanda bulunmuş
lardır. Binaenaleyh, hükümetimizin dahi, bu tahsisat
ları öngörürken, bu tahsisatların esasında kifayetsiz 
olduğu yolunda şimdiden teşekkül etmiş kanaatları 
mevcut bulunmaktadır. Hükümetimizin bu yoldaki 
kanaatları şimdiden mevcut bulunduğuna, teşekkül et
miş olduğuna nazaran, takdir buyurursunuz ki, bu 
hizmetlerin ifası için gerekli bütün bunların bu mik
tar ödeneklerle aynı sene içerisinde temin edilmeme
si ihtimalinin bulunduğu hakkında şüphelerimizin var
lığına da hak vermek lazım gelir. 

Ayrıca, yine raporda bahsedildiğine ve sayın ba
kanımız tarafından da teyit edildiğine nazaran, gü
nün hızlı gelişen teknolojik şartları içerisinde, bu ge
nel müdürlüğümüzde çalışan elemanlarımızın devamlı 
olarak dünya standartlarına uygun bir teknolojik ge
lişme seviyelerine yetişecek tarzda eğitim yapmaları 
gerektiği açık ve kesin bir ihtiyaç olarak belirtilmiş 
bulunmasına rağmen, bunlar için konulan ödeneğin 
miktarı, verilen izahat muvacehesinde de kâfi gel
meyeceği hususunda bizi ayrıca endişeye düşürmek
tedir. 

Bunun yanı sıra, bu genel müdürlüğümüz vasıta
sıyla elde edilen bilgiler, vatandaşımızın günlük ha
yatında sağlık, trafik, tarım, balıkçılık, ulaşım ve dev
let hizmetinde de yine sağlıktan askerî hizmetlere ka
dar varan sahalara taalluk etmiş bulunmasına göre, 
bunların, bir taraftan sahihe yakın neticeler verecek 
şekilde tanzim edilen tahminlerle yapılması, öbür ta
raftan da, yapılan bu tahminlerin en seri şekilde ilgili 
kuruluşlara veya vatandaşlara duyurulması, şart bu
lunmaktadır. Her ne kadar, genel müdürlüğümüzün 
elinde, bunları ilgili yerlere ulaştırmak için evvelce 
mevcut bulunan alet ve cihazların yenilenmesine bir 
miktar ödenek ayrılmış ise de, halkımıza duyurul
ması ve halkımıza zamanında ulaştırılmasını temin 
bakımından, devletimizin elinde bulunan radyo ve 
televizyon gibi vasıtalardan, azamî derecede istifa
de etmek mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti yerine 
getirmek için, sayın hükümetimizin azamî dikkati gös
termesi gerekmektedir. Bu yolda, siyasî gösterilere ve
sile olacak programlardan biraz kısıntı yapmak sure
tiyle yapılacak fedakârlık, bu hizmeti yerine getir
meye kâfi gelecektir kanaatindeyiz. 

işbu noktaya gelmiş iken, bir hususu da nazarı 
dikkatlerinize arz etmeden geçemeyeceğim. Aktüel bir 

konu olduğu ve sakinlerini de son derece büyük bir 
sıkıntıya soktuğu için halen Ankara'nın çekmekte bu
lunduğu su sıkıntısının, esasında, yağışların normal 
mevsim yağışlarına nazaran az olduğu hususundan 
kaynaklandığı şüphesizdir; ancak, bu durumun, müm
kün olduğu kadar evvelinden, mümkün olduğu ka
dar ilmen Meteoroloji Genel Müdürlüğünce tahmin 
edilip ilgililerin ikaz edilmemesi de mümkün değildir. 
Nitekim, biraz evvel bir başka konuda malumat arz 
eden arkadaşımız tarafından «5 ay evvel Devlet Su 
İşleri tarafından da bu konularda hükümetin uyarıl
dığı» hususu ifade edilmiştir. 

Bu uyarılara rağmen, sadece en sıkışık bir za
manda birdenbire suyu kesivermenin ve Ankara'yı su
suz bırakmanın bir hal tarzı ve bir tedbir olduğu hu
susuna inanamıyoruz. Bu tedbirin daha evve alınması 
ve kısmî su kesilmesi suretiyle vaziyetin bir müddet 
daha, biraz daha serbest idare edilmesi gerekirdi. 

Netice itibariyle, büyükşehir belediyesine bağlı ol
masına rağmen, Türkiye'nin başkenti olması bakımın
dan, Ankara'nın, sadece, bu sorunlarının büyükşehir 
belediye reisine yükletilivermesi kanaatimizce pek 
mümkün görülmemektedir. Esasen, sayın belediye baş
kanının tavsiyelerine uyarsak, yağmur duasına çık
maktan başka da çaremiz yoktur. 

Burada bir noktaya daha işaret etmek isterim': 
Türk Milletinin ve Türkiye topraklarının suya has
retini vicdanında hisseden ve kafasında idrak eden 
bazı devlet adamlarımız, genelde bütün Türkiye'yi 
susuzluktan kurtarmak için geniş çaptaki projeleri
ni yapmışlar ve buna göre, çok evvelinden beri ha
len kullanmakta olduğumuz barajların inşaasına baş
lamışlardır. Biz, bu hizmetleri başlatanları, hayatta 
bulunanlarını minnetle, hayatta bulunmayanlarını da 
rahmetle anmayı bir vazife telakki ediyoruz ve hiç
bir kıskançlık ve önyargı içinde olmadan, bu kabil 
hizmetleri şehirlerimize kadar indirip, Ankara gibi, 
diğer şehirlerimizi de bu kabil sıkıntılardan kurtara
cak çalışmalara bir sevdalı gibi bağlanıp çalışan yö
netici ve idarecilerimize ve hatta hükümet üyelerimi
ze takdir hislerimizi ifade edeceğimizi peşinen arz 
etmekle iftihar ettiğimizi belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel konuşan SHP' 
li arkadaşım gibi, siyasetten tamamen uzak olması 
gereken ve tamamen teknik hizmetler ifa eden bu 
genel müdürlüğümüzün hizmetlerinden duyduğumuz 
memnuniyeti baştan belirtmiş idik. Bu itibarla, bu 
takdir hislerimizi burada kendilerine tekrar ederken, 
bu bütçenin hazırlanmasında, görüşülmesinde emeği 
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geçenlere grubumuz ve şahsım adına teşekkür eder, 
yüksek oylarınızla kabul edildiği takdirde, gerek bu 
genel müdürlüğümüze ve gerekse büyük milletimize 
hayırlı olmasını samimiyetle temenni ederim ve say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına Abdurrahman Boz-

kır. 
Buyurun Sayın Bozkır, süreniz 20 dakika efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN 

BOZKIR (Konya) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde grubum 'adına konuşmak üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlı
yor um. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü 1937 yılında 3127 sayılı Kanunla ku
rulmuş olup, 8.1.1986 tarihli 3254 sayılı Kanunla teş
kilat ve görevleri yeniden düzenlenmi'şıtir. Çok ©siki 
çağlandan beri insanlar gökyüzü ve atmosferle ilgi
lenmekte ise de, ımeteorotoji 'biliminin doğuşu çok 
çok eski değildir. Tabiattaki canlı ve cansız harşeyi 
etkileyen meteorolojik olaylar, tüm insan faaliyetle
rini de etkilediği için, bilhassa içinde 'bulunduğumuz 
yüzyılda meteoroloji sahasında büyük gelişmeler ol
muştur. Bugün tüm dünyada ve memleketimizde me
teorolojik hizmetler tahminlerimizin üzerinde 'bir de
ğere ülaşımştır. Meteorolojik bilgilere ihtiyaç duyma
yan 'bir ikisi kalmaımtştır. 

Politik sınırlar itan imadan oluşan ve hareket eden 
atmosferik olayları durdurmak, yön ve .şiddetlerini 
deglşt inmek mümkün değildir; fakat bu olayların za
rarlı etkilerinden korunmak için tedbir almak, fay
dalandığımız olaylardan daha çok kazanç sağlamak 
mümkündür. Daha az zaman ve daJha çok kazanç 
sağlamak için tüm sektörlerde meteorolojik 'bilgi des
teği gerek'ü olmaktadır. Bu 'bilgi desteği ile üretim, 
bilhassa tarımsal üretim artmakta; malzeme, enerji 
ve insan gücünde, büyük tasarruf sağlanmaktadır. O 
halde memleketimizin ye halikın yaşamında meteoro
lojinin yeri ve rolü büyüktür. 

Her ülkede, meteoroloji (teşkilatlarının kuruluş 
amaçlarının başında silahlı kuvvetlerin meteorolojik 
desteğini sağlamak gelmektedir. Yurdumuzda da-Me
teoroloji Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri
nin barışta, olağanüstü hal ve savaşta, kara, hava ve 
deniz birliklerinin meteorolojik desteğini sağlamakla 
görevlidir. Bu konuda millî ve NATO ile ilgili gö-
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nevileri en iyi bir şekilde yapmaktadır. Halen Baş
bakanlığa bağlı olarak hizmet gören Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğünün bu hlzımellerini daha ileri 
seviyeye götürmek için büyük bir çaba içerisinde 
olduğunu görmekteyiz.. Meteoroloji teşkilatlarının 
kuruluş amaçlarından diğeri de üke ekonomilerine 
ve sosyal yaşıanıtılarına değer katmaktır. Son yıllar
da meteorolojik suni peyki er gibi, modern rasat alet
leri yanında, güçlü ve 'hızlı 'bilgisayarların meteora-
lojlıstlerin hizmetine girmesi, atmosferin daha iyi ta-
n ıramasına ve daha doğrulukla daha uzun vadeli hava 
tahminleri yapılmasına imkân vermiştir. 

Yakın gelecekte bir haftalık hava tahminlerinin 
yapılması sağlanarak, çiftçilerimize ve ilgili tüm ku
ruluşlara yapılan hizmet son derece faydalı olacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, meteoroloji sahasındaki hiz
metlerin gelişmesi, elbetteki bu konuda yapılan ya
tırım miktarıyla ilgilidir. Yeni tekniklerin kullanıl
ması oldukça pahalıya mal olurken, bu yatırım ve 
harcamaların ekonomiye yük olmadığı, bilhassa eko-
noım'imize kazançlı olduğu anlaşılmıştır. Bunun liçlin-
diır ki, bu genel müdürlüğün yatırımlarla önem ver
diği görülmektedir. 

Meteoroloji teşkilatı mevcut istasyon sayısı ba
kımından yeterli olmadığımdan, her yıl yeni 'istasyon 
açılması veya. mevcutların kapasitelerinin 'artırılması 
çalışmaları yapılmaiktadur. Bu yıl da genel müdürlü
ğün geçen yıldan devam eden bölge müdürlüğü ve 
istasyon binalarını tamamlamaları yanı sıra, Malat
ya ve Elâzığ Bölge Müdürlüğü 'binaları liie izmir ve 
Datça Deniz Meteoroloji istasyonları yatırıma alın
mıştır. Geçen yıllardan devam eden İnşaatlarla bir
likte, 'bütçeye bu konuda 2 milyar 256 milyon lira 
ödenek konmuştur. 

'Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yurt 
dışından ithal ettiği makine, teçhizat, alet ve yedek 
parçalarıyla içinde bulunduğu darboğazları bir neb
ze 'Olsun çözmüş olmakla beraber, yine gerekli ma
kine, alet ve yedek parçaların darlığı çekilmektedir. 
Bunun içindir iki genel müdürlük 1987 yılı içinde 
yurt dışından veya yurt içinden satın alacağı ma
kine, ıteçhlzat, elektronik cihaz, alet ve yedekleri ile 
yeni hizmete girecek istasyonların gerekli donanımı
nı yapmak ve mevcutlarım 'tevsi ve kapasitelerini ar
tırmak maksadıyla bütçenin yatırım faslına 2 tril
yon 472 milyon Türk Lirası ödenek konmuştur. 

Meteoroloji, genel olarak tüm sektörlere hizmet 
etmektedir. Yapılan bir çalışma neticesinden anla-
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şıkiığınıa göre, (meteorolojik desteğe en çok ihtıiyacı 
olan selktör ıtarım 'sektörüdür. Daha sonra u'laşıtırm'a 
ve inşaat sektörleri gelımektediir. 

Meteorolojik bilgilerin ekonomiye nasıl yansıdığı
nı, tarım «aktöründen 'başlayarak birkaç örnekle açık
lamak istiyorum. 

Meteorolojinin rolü, tarımsal!: planlama ile »başlar. 
Vurdun en ücra köşesine kadar dağılmış meteoro
loji istasyonlarında yapılan rasatların uzun yıllar 
sonunda değerlendirilmeler! neticesinde elde edilen 
klimatolojik verilere dayanarak, ekilecek sahaların 
tapiti, tlarım yapılacak ütünün cinsii ve tohum çeşi
dinin seçimi yapiımaktadır. 

Tohumun ekilmesinden ürünün 'soframıza ıgelrne-
sine kadar, tarımsal üreöirnıin 'tüm safhalarında, ya
pılan hava tahminleri çiftçilerimize 'günlük çalışma
larında yardımcı olmaktadır. Bilhassa ilkbahar ve 
sonbahar aylarında yapılan don tahminlerine göre, 
söbz'e ve meyve bahçelerinin çeşitli ımetodlJarla so
ğuktan korunması, zararın yüzde 20 ile 40 arasın
da azalmasını sağlamalk'tadır. 

Meteorolojinin tarımdan sonra en büyük katkısı 
ulaştırma sektöründedliır. Meteorolojik destek olmak
sızın 'bilhassa hava ulaşımı mümkün değildir. İniş 
ve kalkış meydanlarındaki hava durumu, uçak ve 
yolcular için oldukça önemlidir. En emin ve en eko
nomik uçuş yolu, rüzgâr ve diğer önemli meteorolo
jik olayların tahminine göre planlanan yol olup, uçuş 
masraflarında yüzde 3 civarında tasarruf sağlaya
bilmektedir. Hava ulaşımına yapılan 'bu me
teorolojik destek, havaalanlarında mevcut- meteorolo
ji personelinden faydalanılarak yapılmaktadır. 

Deniz ulaşımında da rüzgâr va dalga yüksekliği 
büyük rol oynadığı için, meteorolojik destek büyük 
önem kazanmaktadır. Yapılan hava tahminleri ve' 
hazırlanan fırtına ihbarları, denizci ve 'balıkçıların 
mal ve can emniyeti yönünden son derece önemli
dir. İyi 'bir destek can emn'iyetine ilave olarak, yüz
de 5 - 6 yakıt tasarrufu sağlamaktadır. 

İnşaat sektörü de meteorolojik 'bilgilere ulaştırma 
sektörü kadar ihtiyaç duymaktadır. Yerleşim yerleri, 
karayolları, barajlar, 'limanlar, enerji] santralllan gi
bi, büyük yapıların inşaatında emniyet ve maliyet 
kadar klimatolojik ve meteorolojik faktörler de 
önemli rol oynamaktadır; çünkü, inşaatların emni
yeti ve maliyeti de, meteorolojik şartlarla çok ya
kından İlgilidir. Barajların planlama safhasında ya
ğış ve buharlaşma hesaplarına; enerji santralıları ve 
kule inşaatlarının projelendirilmesinde, yüksek rüzgâr 

bilgilerine; karayolu ve havaalanlarının İnşaatında da 
sis ve don gibi meteorolojik bilgilere ihtiyaç vardır. 
Bütün dünyanın enerji sorununa çözüm aradığı bu
günlerde, rüzgâr ve güneş enerjisi konularında ha
zırlanan klimatolojik bilgiler enerji konusunda eko
nomiye büyük katkılarda bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, çeşitli sektörlerde meteoro-
lojünin faydasını beüır'bmek amacı ile verilen 'bu ör
nekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Bütün bu 
örnekler, ekonomide . meteorolojinin rolünün büyük
lüğünü ve ekonomiye fcatikısının verilen hizmet ile 
orantılı olduğunu açık olarak göstermektedir. Hiz
met artarsa, elbetteki katkı da artacaktır. Bazı ülke
lerde yapılan çalışımalar neticesinde, yıllık katkının 
meteoroloji 'teşkilatlarının bütçelerinin 20 katı ol
duğu anlaşılmıştır. Bire yirmi, ekonomi yönünden 
büyük bir başlarıdır, kârlı bir yatırımdır. O halde 
meteoroloji 'teşkilatları, tüketici değil üretici kuru-
luşilaırdır. 

'Doğerli milletvekilleri, Devlet Meteoroloji 'İşle
ri Genel Müdürlüğü buraya kadar saydığnmız ben
zer 1986 yılı faaliyetlerini 3 208 personel ve 7 mil
yar 394 bin -270 lira tutarında bir bütçe ile gerçek
leştirmiştir. Teşkilatın 1987 yılı bütçesi 10 milyar 905 
ımilyon Türk Lirası olup, 1986 yılına nazaran 3 mil
yar 510 milyon 730 Türk Lirası ile, artış nispeti 
yüzde 47'dir. 

Sayın milletvekilleri, yaptığımız temaslardan Me
teoroloji Genel Müdürlüğünün uydu meteorolojisi 
ile 'bilgisayar tdeikomüniiıkasyon bilgiişlem hizmetle-
rlnin otomasyona kavuşması konusunda, yeni atı
lımlar yapmak amacı ile mevcut altyapı tesislerini, 
günün modern teknikleri ile güçlendirmek çabasında 
olduğunun tespiti ve hükümetin, bu çabaları bütçe
nin (imkân verdiği nispette desteklemesi (memnuniyet 
vericidir. 

'Bu genel müdürlük, bundan böyle yurt içi ve yurt 
dışı meteoroloji istasyonlarından topladığı meteoro
lojik bilgilerin bilgisayar ve haritallaıra işlenmesini 
ve bunun değerîendiriimesinii sağlayacaktır. Böylece 
bugüne 'kadar klasik usullerle yapılan hava 'tahmin
lerinde, otomasyona geçilmiş olacaktır. Dünya me
teoroloji teşkilatı nezdlnde, bu hususta sürdürülen ça
lışmalar ıtamam'lanmış. Otomasyon bilgisayarı VAX 
750 getirilerek monte edilmiş ve test yayınlarına baş-
ılanmıştır. 

Telekomünikasyon bilgisayarları, yurt içli ve yurt 
dışı merkezlerden topladığı meteorolojik bilgileri, ye-
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miden organize ederek, yurt içi ve yurt dışı ımenkez-
ilere gönjdereoelktir. 

Kirıailik oılan IBM 370/115 Bilgisayar Sistemi, 
'teknik özeU'l'iğiiıni kaybettiğinden, bunun yerine IBM 
4341 Sistemi kiralanmıştır. Bu sistem, meteoroılojlik 
bilgilerin, 'bilgi 'bankasına 'arışivtlenmesjinıi sağlayacaik 
ve araştıırıma hizımetlerıimıde kullanıil'acalktır. 

1986 yılında 'bütçesi imkânları içinde son dere
ce başarıyla çalışmış oılan Meteoroilojü Genel Müdür
lüğünün, ibu başarılarının devamlını ve 1987 Bütçe
sinin ülkemuze 'hayırlı olmasını diler, 'beni dinlemak 
IKitfunda bulunan sizlere, tekrar saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozkır, 'bir noktayı öğren
mek 'istiyorum; acaba ben imi yanlış işittim, «2 'tril
yon» diye bir ıraJkaımdan 'bahsettiniz, onu lütfen dü
zeltir misliniz? 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Devamda) — 2 miıl-
y&r olacak sayın başkanım, 2 'trilyon değil, yanlış 
okudum. 

BAŞKAN — Yani, meteorolojiye 2 trilyon vere-
'hiMyorsalk fevkalade 'bir şey. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Devaım'la) — Özür 
diterim efendim. İkazınız için teşekkür ederim Sayım 
Başkan. 

Söz, Devlet 'Bakanı Sayın Abdullah Tenekeci'min; 
buyurun efendim. 

Sayın Bakan, süreniz 20 dalklilka. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; par
tilerimiz adına konuşan arkadaşlarımın konuşmaları
na, bizleri ve bilhassa Meteoroloji Genel Müdürlü
ğümüzün faaliyetleri hakkında övgüyle bahsetmelerin
den dolayı, şükranlarımı arz ediyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, bugün meteoroloji ilmi, 
müspet bir ilim halinde görev yapmaktadır. Sayın 
arkadaşlarımızın buyurdukları gibi, bu görev süresi, 
maalesef uzun süreli değil, azamî üç, beş ve on güne 
inhisar edebilmektedir. Bugünün teknik ve teknolo
jik gelişmeleri karşısında, bizlere ulaşan ve dünyanın 
bugün uyguladığı bu sistemlerle, henüz on günün üze
rine çıkılamamıştır. Bu vesileyle, müsaade ederseniz, 
bu teknik ve teknolojik gelişmelerin bize vermiş ol
duğu verileri, uzak da olsa, şeklen sizlere arz etmek 
istiyorum. 

Bu göstermiş olduğum, bulutların cinsleri ve şekil
leridir; tamamiyle, bugünün modern cihazları tara
fından alınan resimlerdir. 
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Hepinizin bildiği gibi, Meteoroloji Teşkilatımız, 
idlünıyadalkJi kıu-ru'luşlarıla iiışlbirîliği iiçin'deıdir, ytarii Dünya 
Meteoroloji Teşkilatıyla, Avrupa^aki teşkilatlarla iş
birliği içindedir ve müşterek bir çalışma içindedirler.' 
Ben, bu bütçemizde sizlere bilgi sunabilmek maksa
dıyla, en son kendilerinden istemiş olduğum, Türki-
yemizin üç vilayetiyle ilgili son bilgileri de göstermek 
istiyorum. Bunlar İstanbul, Ankara ve Konya'dır. 

Şurada gördüğünüz gibi, bunlar tamamıyla sate-
laytlar (sat'el.lıte) vasıtasıyla bizlere şeklen çizilen 
resimlerdir. Bu, kapalılık derecesini gösterir. Kapa
lılık derecesinde tam kapalı hava 8/8, yüzde 50 kapa
lılık derecesi de 4/8 şeklinde gösterilir. Buradaki gra
fiklere bakarsanız, iki çizgi arasını tamamıyla doldu
ran şekil tam kapalı havayı, yarısında kalan şekil ise 
yüzde 50, yani 4/8 kapalı havayı göstermektedir. Bu
nun süresi 12 gündür, yani bugünkü imkânlarımızla, 
ancak 12 günlük bir zaman periyodu içindeki hava 
olaylarını tespit edebilme imkânına sahibiz. Bunun 
dışında, 13 üncü gün mümkün değildir. O halde biz, 
ıbalkış açımızı bu kısa perliyötilar içerisine tekalif et
meliyiz. 

Şurada bir şekil daha var, tabiî siz, çok uzak ol
duğu için bu şekli göremiyorsunuz; bu 4a 37 kilo
metre mesafeden çekilmiş, bilhassa Balkanlarla Tür-
kiyemizi ve Güneyde Mısır, Akdeniz ve Ortadoğu 
bölgesini kapsayan, hava olaylarının çizilmiş şeklidir. 
Burada da aşağı yukarı cephelerin oluşabilme şekli
ni bize verir. Nedir bunlar? Bunlar daha ziyade rüz
gârın istikametini ve şiddetini, bulutların cinsini ve 
liçenisinıdeiki kesafeti ve her •intifaya göre rüzgârların 
şiddetini ve suhuletini verir. Bunları da yine biz, en 
son gelişmiş cihazlar vasıtasıyla elde etmekteyiz. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Bakan, 
gelecek sene renkli projeksiyonla gösterin de daha iyi 
anlayalım. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Devamla) — Tabiî efendim, daha iyi olur. 

Buradan şu noktaya gelmek istiyorum : Bugünkü 
bu imkânlarımızla, mevcut kuruluşumuz ve persone
limizle ve elimizdeki teçhizatımızla yapmış olduğu
muz istidlallerde dünya standartlarına erişmiş, hatta 
Avrupa ülkeleri ve Amerika dahil, dünya standart
larını 83 derecesinde aşan bir görev yapmaktayız. 
Bu da bizim için gurur vesilesidir. Arkadaşlarımın 
da bu yönüyle takdirlerine, şükranlarımı tekrar su
nuyorum. 
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Güncel bir konu olarak, tahmin ediyorum ki he
pinizin aklına gelen bir soru var. Bu da suni yağmur
lama konusu. Müsaade ederseniz konuşmama başla
madan evvel bu konuya da değinmek istiyorum. 

Sunî yağmurlama 30 seneden 'beri dünyada, bil
hassa meteorolojiyle iştigal eden bilim dalını en çok 
işgal eden konulardan biri haline gelmiştir. Bunun 
denemeleri Amerika, İspanya ve İsrail'de yapılmıştır. 
Sunî yağmurlama, bildiğiniz gibi, atmosfer içerisin
deki su buharının soğutulması suretiyle, buharın zer
recikler haline gelerek yağmur, kar ve dolu şekline 
dönüştürülmesi ve bunları meydana getiren bulutla
rın oluşmasıyla başlar. Yani, sunî yağmurlamanın 
yapılabilmesi için, mutlak surette biraz önce göster
miş olduğum bulutlar camiası içerisinde, içinde yağ
mur, kar ve dolu ihtiva eden kristallerin bulunması 
şarttır. Aksi takdirde her buluttan yağmur yağdırıla-
maz. Bir defa bu, her şeyden önce tabiatın gücüne 
bağlıdır. Henüz mevcut teknik imkânlar ve çalışma
lar bu bulutların oluşmasını sağlayamamıştır. De
mek ki birinci şart; sunî yağmuru yağdırabilmek için 
mutlak surette bir defa bulutun oluşması icap ede
cektir. Bu bulut oluştuktan sonra, yağmurlamanın, 
eksi 78 derecedeki karbondioksit kalıplarının yer
den havaya atıılmaısı veyahut da havadan tayyareler 
vasıtasıyla bizzat yağmur yağdırılmak istenen bölge 
üzerine tohumlama yapılmak, suretiyle sağlanır. 

Diğer bir konu da, aynı şekilde gümüş iyodürle 
yapılmaktadır ve bunun da sistemi aynıdır. Bunlar, 
o bulutları soğutmak suretiyle bölgedeki bulutların 
içerisindeki toplanmakta olan kristalleri yağmur ha
linde yere akıtabilmektedirler. Yağmurun olabilmesi 
için, mutlak surette oradaki cisimlerin gerek kar, ge
rek dolu ve gerekse yağmur şeklinde, her ne olursa 
olsun, yere ulaşması da şarttır. Bunun için de, yine 
sıcaklık unsuru çok mühim bir faktör olarak rol oy
namaktadır. Çünkü, pek çok zamanlarda bu tebahur 
eder ve yere ulaşamaz. Yani, biz buna yağmur yağ
ma olayı diyemeyiz. Bu nedenle, sunî yağmurun ya-
ğabilmesinin şekli bu yolla olmakla beraber, dünya
da yapılan deneyimlerle; şu anda tatbikatı bulunan 
yalnız Early Hava Meydanında sisleri dağıtmak şek
linde bir tatbikat vardır ve başarılı olmuştur. Bunun 
dışında ise, gerek İsrail'de, gerek İspanya'da ve ge
rekse Amerika'da yağmur yağdırılmıştır. Ayrıca, mu
habere sahasında ve bilhassa Vietnam ormanlarında 
Amerikalıların burada tatbikata geçtiğini ve harekât 
esnasında sağanak şeklinde yağmurlar meydana ge
tirmek suretiyle harekâtı büyük çapta engelledikleri

ne de şahidiz. Yalnız, burada dikkat edilecek olan 
bir konu; bunun kontrolünün mümkün olamaması
dır. Hukuksal sorunlar doğurabilir ve bunun için de, 
sunî yağmurlama yapılan yerlerde meydana gelen 
sel faleketleri neticesinde, büyük hasarların olduğunu 
da elimizdeki bilgilerden anlamaktayız. 

Bugün İsrail'de yapılan sunî yağmurlama siste
minde başarı nispeti yüzde 10'dur. Bu da 30 seneden 
beri yapılan çalışmalarda varılan en büyük rakam
dır. O halde, sunî yağmurlamanın yapıldığı yerlerde, 
'bugün esas olan, -yağmuru yağdırmakla 'beraber- bu
radaki kontrolün maalesef 'insan gücünün dışarısın
da kalımasındadır. Bu vesileyle, eğer o bölgedeki bu
lut oluşumu büyük bir cepheyi meydana getirir ve o 
bölgede yapılan suni yağmurlama, orada 'bir kanal 
olarak açılıp o bölgeye yağmur yağarsa; yani geniş 
bir alanı (işgal eden bulutun içindeki bütün su .top
luluğunu bir bölgeye çekerseniz, 'bunun da felaket 
getirebileceği, 'bilhassa İngiliz meteoroloji uzmanıları 
tarafından beyan edilımırştıir. 

BAŞKAN — Sayın Balkanım, yağmur başlıyor; 
ama di »diremiyorlar; öyle imli oluyor? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Devamla) — Evet. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepljmizin 
'bildiği gi'bi, meteoroloji, çağımızın 'teknolojik geliş
mesinden en çok etkilenen bir irim dallıdır. İçinde 
yaşadığımız feza çağının vazgeçilmez bir unsuru olan 
ve ıbu çağın gerek'tkdliği hızlı gelişmenin 'başarısında 
büyük katkısı olduğu kabul edilen meteorolojik hiz
metlerin hayatî önemi, herkesçe paylaşılan bir gö
rüştür. Meteoroloji faaliyetleri, dünyada ekonominin 
her sektörünün planlanmasından, uygulanmasına uza
nan çalışma süresi içerisinde devamlı katkıda bulu
nan bir faaliyet vasfını da kazanmıştır; aynı zaman
da, askerî sektöre hayatî hizmet sunan bir sektör, 
yine meteorolojlidir. 

Ülkemizde de meteorolojinin sadece basit hava 
tahminleri yapılıması olduğu anlayışı artık terk edil
miştir. Bugün, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün
yanın gelişmiş ülkeleri'nde olduğu gi'bi, ülkemizde de 
tüm ekonomik sektöre ve aynı zamanda askerî sek
töre de vazgeçilmez hizmetler vermektedir. Şüphesiz, 
bu sektörlere katkıda 'bulunacak bu hizmetin, en iyi 
şekilde verilmesi, ülkemizde çağdaş 'teknolojiye uy
gun gelişmeyi ve aynı zamanda uluslararası alanda 
verimli işibidıiğin'i de gerekli kıtaatadır. Bir örnek 
vermek gerekirse : Üyesi olduğumuz Uluslararası Si
vil Havacılık Teşkilatı'nın, ülkemizden talep ettiği 
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meteoroloji desteğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
aracılığıyla sağlamaktayız. NATO için 'hayatî önemli 
'olan meteoroloji desteğini sağlatmak da, yine kuru-
İuşuırnuzun temel görevleri arasındadır. 

Türkiye bugün, Dünya Meteoroloji Teşkilatına, 
Avrupa Guta Vadeli Meteoroloji Tahminler Menkezi-
ne, Avrupa Meteoroloji Uydular İşletime Teşkilatına 
üye 'bulunmaktadır. Bu kuruluşlar ile gelişti nmekte 
olduğumuz işbirliği ve ayrıca meteoroloji alanında 
dikkate değer atılımlar yapmış ülkelerle yürütülen 
'yakın ilişkiler, yenli teknolojik imkânları ülkemizde 
değerlendirmek bakiimından yararlı olmaktadır. Za
manın ızı almamak için, 'birkaç örnek vermekle yeti-
neceğiım : 1986 yılında Belçika, Federal Almanya ve 
İrlanda'dan 3-9 ay süreli teknik eğitim bursları sağ
lanmış ve ayrıca kusa vadellli teknik kurslara eleman 
ıgönıderilmiştjir. Bahse konu uluslararası, kuruluşlar
dan, Federali Almanya ve ingiltere gibi ülkelerden 
yeni teknoloji ile mücehhez uzmanlar, Türkiye'deki 
projelerin uygulanmasında görev almışlardır. 

1986'da kurulan ve dememe çalışmalarına 'başla
mış 'bulunan yepyeni bir sis tem olan bilgisayar tele
komünikasyon sistemi, uluslararası işfetirö'ğlınin özel 
örneklerinden 'birisidir. Bu sistemim ikinci ünitesi 
en kısa zamanda kuruılacalktır. Bu konudaki çaılış-
rnalar tamamlanmak üzeredir. Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünün, verdiği hizmetlerin geliştiril
mesi amacıyla yürütülen projeler için, gerekli teknik 
ve diğer yardımlar 'bahseütiğiımiz uluslararası kuruluş 
ve ülkelerce finanse edilmektedir. Burada, bir soru
ya da cevap vermek işitiyorum. Bizim, .teknik sevi
yede yapmış olduğumuz personel eğitimlerimizin ta
mamını, dışarıdaki kuruluşlar sağlamaktadır. Bu ve
sileyle, fşu anda 16 tane personelimiz Amerika'da 
doktora yapmaktadırlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya
ni hibe mi Sayın Balkan? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Devatmlla) — Evet efendim. 

Örneğin meteoroloji alanındaki, hizmetlere önem
li 'bir katkısı olacak otamasyon projemizin toplanı 
ımaliyeti olan 500 'bin doların 370 ibtin dolarlık bölü
mü Dünya Meteoroloji Teşkilatı aracılığıyla Ameri
ka Birleşik Devletleri, Federal Almanya ve ingiltere' 
den sağlanmıştır. 

Değerli milletvekillileri, Devlet Meteoroloji İşleri 
Geneli Müdürlüğümüzün 1987 yılı 'bütçesi hazırianır-

kan, geçmişte olduğu gibi, cari harcamaların kaçınıl
maz ar tısları göz önüne alınmıştır. Yatırım barca -
imalarında lise, 'uluslararası işbirliğinin ülkemizden 
'beklediği görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi 
ve aynı zamanda ülkemizin ulaştırma, tarım, bayın
dırlık, enerji gibi üretim sektörlerine istenen katkı
nın rasyonel şekilde yapılması görüşlerinden hareket 
edillımüştılr. Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün, 
ıbu temel görüşlerden hareketle, hazırlanan 1987 Malî 
Yılı Bütçesi, 10 milyar 905 milyon lira olarak öne
rilmektedir < Bu miktar, 1986 yılının yüzde 8 kesin
tisinden önceki 'bütçe miktarına göre yüzde 36,25 'bir 
artışı öngörmektedir. Bu artışın esas olarak ağırlığı
nı, personel giderlerinin oluşturduğu ve 5 milyar 25 
milyon Türk Lirası olarak önerilen carli harcamaılar 
ile 880 milyon Türk lirası düzeyindeki transfer'har
camaları teşkil etmektedir. Yatırım harcamaları, büt
çe toplamının yüzde 45,8'ıini teşkil etmektedir. Bu 
yatırımlar, Devlet Meteoroloji İşleri Gendi Müdür
lüğünün yurt ekonomisine ve savunmasına olan kat
kısını artırmak ve genel ımüdürllüğün uluslararası alan
da layık olduğu yeri alması için gerekli teknolojik 
yenilikleri 'bünyeye alabilmesi yönünden zorunlu olan 
yatırımlardır. Bunları, 'benden 'evvelki konuşan arka
daşımız, izah etmişlerdi, onun için 'burada tekrar bu 
yatırım konusuna değinmeyeceğim. 

BAŞKAN — Sağolun. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Devamla) — Son olarak şu konuya temas etmek is
tiyorum : Memleketimizdeki yağışların az olmasının 
nedeni, elimizdeki istatistiklere göre, yağışlar -yağış 
'mevsimini ekim ve eylül sonu olarak vasıflandır-
ımıalkıfcayız- bizim mukayeseli tablolarımızda,. 1985-1986 
yılı içerisinde meydana gelen yağışların ortalaması, 
umumiyetle geçmiş yıllara göre yüksektir; yalnız, »bu 
yağışların (Biraz evvel arz etmiş olduğum bir nokta
ya tekrar dikkatlerinizi çökmek isterim) yere ulaşa
mamış 'Ollan'larını, 'biz yağmur olarak nitelemiyoruz. 
Geçirmiş olduğumuz yaz döneminde, bilhassa mev
sim sıcaklarının çok yüksek olması, atmosferdeki su 
'buharının çok miktarda dağılmasına ve azalmasına 
sebep olmuştur. Yağmur yağmamasının esas sebebi 
de budur. Bu nedenle -Mukayeseli tablolar elimde; 
fakat çok küçük olduğu için gösteremlyorum- yalnız 
ve yalnız standartlar in altında olan yerler, Ege Böl
gesi ve kısmen iç Anadolumuzun batı bölgesidir. 
Şu anda, Doğu Anadolu'nun tamamı, geçmiş sene
lere nazaran standardın çok üzerindedir. Orta Ana
dolu'nun doğusu ve Kuzey Karadeniz, Batı Karade-
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niz ve İç Anadolu'nun 'büyük (bir kısmı geçmiş sene
ler standardının üzerindedir. 

BAŞKAN — Yani, yağmur mu alıyor? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Evet. 

10 'günlük hava tahminlerimize göre, henüz Avru
pa'da teşekkül ©den cephelerin şiddetlerinin az ol
ması nedeniyle, bu cepheler Balkanlar'da kaybol
makta ve Türkiye'ye uzanmaımaktadıriar. Bu vesi
leyle, 10 günün üzerinde, şu anda bizim yapmış ol
duğumuz lincelemeter neticesinde, Türkiye üzerinde 
ancak kısa ıbir zamanda Antalya, Akdeniz'in güney 
sahillerinde havanın kapalı olacağı, muhtemelen ya
ğış götüreceğini beklemekteyiz. («Ankara'ya da yağa

cak mı?» sesleri) Hayır efendim; 'ama inşallah ya
ğar da 'ben size mahcup olurum. Temenniim bu. 

Ben, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bütçe
si dolayısıyla bu fırsatı 'bulduğum ve beni şatomla din
lediğiniz için sizlere sevıgilerimi, saygılarımı sunu
yorum. 

Sağolun. (Alkışlar) 
% BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendıim, soru sormak isteyen 'arkadaşımız bulun

madığı için Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğünün 1987 yılı 'bütçesi ile 1985 yılı kesinhesa'bı-
nın görüşülmesi tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerîine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi . 

Kodu 
Prog. 

Açıklama 
Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 686 000 000 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Meteoroloji Rasat ve Analiz Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Hiz
metleri 8 339 000 000 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 880 000 000 

<BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilıniştir, 
TOPLAM 10 905 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka!bul edilmiştir. 

2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Efendim, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabımn bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul ederiîer... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 

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

111 Meteorolojik Rasat ve Analiz 
Hizmetlerinin Düzenlenmesi 
ve Geliştirilmesi Hizmetleri 5 439 951 925 

'BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilımliştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 660 255 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilımliştir. 

GENEL TOPLAM 6 898 406 925 

BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmıiştir. 

Böylece Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü bütçesi kabul edimiştir; devletlimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

'Muhterem arkadaşlarım, bugünkü program ta
mamlanmıştır. 

A — CETVELÎ 

ödenek 
Ora 

798 200 000 

Gider 
Lira 

677 429 494 

îptal 
edilen ödenek 

Lira 

120 770 506 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

4 199 268 153 1 246 210 009 5 526 237 

657 790 387 2 464 613 

5 534 488 034 1 369 445 128 5 526 237 

Yarınki programda yer alan bakanlıkların bütçe 
ve kesinhesaplarını görüşmek ve 12 Aralık 1986 Cu
ma günü saat 10.00'da toplanmak üzere 'birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanıma Saati : 18.55 

^ • » 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Kastamonu İli Azdavay İlçesinde Halk Bankası 
şubesi açılıp açılamayacağına ve bazı banka şubeleri 
için hizmet binası yapılmasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1430) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı

lı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hifonli Nalbantoğlu 

Erzurum 
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Soru 1. Kastamonu İli Azdavay İlçesinde sene
lerden beri T.C. Ziraat Bankası olduğu halde hep ki
ralık binalarda çalışmaktadır. Bu İlçede Ziraat Ban
kası hizmet binası ne zaman yapılacaktır? 

Soru 2. Azdavay İlçesindeki esnaf eskiden Da
day İlçesindeki Halk Bankasından kredi muamelesini 
yapmakta iken, Azdavay - Daday yolunun karayolu 
ağından çıkarılıp yolun kış balkımı da kaldırıldık
tan sonra üç - dört seneden 'beri Kastamonu Halk 
Bankasından muamele yapmaya başlatılmıştır. 

Kastamonu - Azdavay arası 115 Km. olup mini
büsle gidiş - geliş 1 200 TL.'sı ve ayrıca bir öğle ye
meği de yenirse, en az 800 TL.'sı olup kredi muame
lesi için giden esnaf en az 2 000 TL! masraf etmek
te, Ayrıca 'bu fuzulî trafik nedeniyle akaryakıt israfı 
üle esnafın işyerinin bir gün kapalı kalması gibi esnaf 
zararı da olmaktadır. 

Buna göre Azdavay'da bir Halk Bankası şubesi 
açılamaz mı? 

'Soru 3. Daday İlçesinde Halk Bankası hizmet 
'binası ne zaman yapılacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/3175 

10.12.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 31.10.1986 ta

rih ve 7/1430-7113/28104 saydı yazınız. 
b) Başbakanlık K.K. Gn. Md. lüğünün 13.11.1986 

tarih ve 18/106,2093/06057 sayılı yazısı. 
İlgi (a) yazı ile Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) 

yazılan ile tarafımdan cevaplandırılması istenen Er
zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun ya
zılı soru önergesine verilen cevap ekte takdim edilmiş
tir. 

Kaya Erdem 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hillmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesi Cevabıdır 

1986 yılı Ağustos ayı içinde söz konusu mahalde 
yapılan incelemede ilçe de yeni imar planına paralel 
olarak kadastro çalışmalarının sürdürüldüğü, bu iş
lemlerin 1986 yılı sonuna kadar tamamlanmasına ça
lışılacağının ilgililerce ifade edildiği, söz konusu iş
lemler tamamlanmadan Banka menfaatlerine ve mak
sada uygun satınalınabilecek nitelikte yerler bulma
nın mümkün olmadığı, bu nedenle yeni iınar planı 

ile birlikte kadastro çalışmalarının tamamlanmasını 
müteakip, Azdavay T.C. Ziraat Bankası Şubesi hizmet 
binası için uygun şart ve niteliklerde taşınmaz satın 
alınmasının uygun olacağı tespit.edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 3182 sayılı Bankalar Kanununun 
14 ve 15 inci maddeleri hükümleri uyarınca 1986 yı
lında Halk Bankası tarafından Bakanlığıma bağlı Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına iletilen şube aç
ma talepleri arasında «Azdavay» İlçesinde şube açıl
masına dair bir talep mevcut bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, halen kiralık bir binada faaliyeti-. 
ni sürdürmekte olan Daday ilçesindeki T. Halk Ban
kası şubesi için yeni hizmet binası yapımı konusunda 
söz konusu banka yetkililerince mahallî ilgiler tarafın
dan bir talebin iletilmediği anlaşılmaktadır. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu1 

nun, gerekli ödemeleri yapmalarına rağmen vatandaş
ların telefon müracaatlarının sürüncemede bırakıldı
ğı iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Vey
sel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1456) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

^Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Telefonu bağlanacak vatandaştan önce 

on bin lira alınıp en az bir yıl sonra ikinci bir tebli
gatla da 40 000 lira civarında para yatırması bildMlip 
bundan da yine en az bir ay en çök 12 ay sonra telefo
nu bağlanmaktadır; neden? 

Soru 2. Diyelim ki ilk 10 bin lira abone kesin ni
yet ve adedini saptamak, yapılacak masraflar için bir 
garanti ödentisi olması bakımından gereklidir; ikinci 
40 bin liralık ödettirmeden sonra neden uzun süre te
lefon bağlanmıyor? 

Soru 3. Bu iki ödentinin yapılmasından hemen 
sonra telefon bağlanmayıp (özellikle 40 000 liradan 
sonra) uzun süre sürüncemeye terkedilmesi acaba ya
pılan ödentilerin nemalarını temin etmek için midir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 10.12.1986 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ : 525-15/778 
23209 - 65380 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17.11.1986 gün ve 7/1456/7246/28617 sayılı 

yazınız. 
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Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun T 
gerekli ödemeleri yapmalarına rağmen vatandaşların 
telefon müracaatlarının sürüncemede bırakıldığına iliş
kin yazılı soru önergesi incelenmiş, cevaplarımız aşa
ğıda sunulmuştur. 

Soru 1. Telefon 'bağlanacak vatandaştan önce on 
'bin lira a'lınıp, en az 'bir yıl sonra ikinci bir tebligatla 
da 40 C00 lira civarında para yatırması bildirilip fun
danda yine en az bir ay, en çok 12 ay sonra telefonu 
'bağlanmaktadır neden? 

Cevap 1. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğüne, ya
pılmakta olan telefon müracaatlarından ilerde tesis 
ücretine mahsup edilmek üzere, otomatik santralı 
yerlerde 12 500 Tti., manuel santralli yerlerde 6 250 
TL. avans alınmaktadır. 

Avans alınmış talepler müracaat tarih ve sırasına 
göre karşılanmaktadır. 

'Bekleyen taleplerin karşılanabilmesi için yeni sant- I 
rai kurulması veya mevcut santralın kapasitesinin ar
tırılması cihetline gidilmektedir. 

Yeni santral kurulması veya mevcut kapasitenin 
artırılması hallerinde yaratılan kapasitenin geciktiril
meden abonelerin hizmetine verilebilmesi için açık
lanan kapasitenin hizmete verileceği tarihten 4 ay ön
ceden itibaren telefon dağıtım hizmetine 'başlanmak
ta, sırası gelen abonelerle santral hizmete konuldu
ğunda çalıştırılmak üzere sözleşme imzalanmakta
dır. 

Sözleşme safhasında abonelerden otomatik sant
ralli yerlerde 50 000 TL., manuel santralli yerlerde 
25 000 TL. tesis ücreti alınmakta, abonelerin daha 
önce ödemiş olduğu avanslar bu ücretten düşülmek-
tedir. 

Bu uygulamada, şebekenin müsait olmaması hal
lerinde, abonenin rızası alınmak suretiyle şebeke ik
mal edildikten sonra çalıştırıtaaık üzere şartlı olarak J 

sözleşme yapılmaktadır. Bu uygulamada şebekesi mü
sait olmayan talep sahiplerinin haklarının zayi olma
ması amaç güdülmektedir. 

Talep anında karşılanması mümkün olan telefon 
taleplerinden avans alınmadan doğrudan tesis ücreti 
alınmak suretiyle sözleşme yapılmaktadır. 

ıSoru' 2. Diyelim ki i'lk 10 bin lira 'abone kesin 
niyet ve adedini saptamak, yapılacak masraflar için 
bir garanti ödentisi olması bakımından gereklidir. 
İkinci 40 bin liralık ödettirmeden sonra neden uzun-
süre telefon bağlanmıyor? 

Cevap 2. Birinci maddede 'açıklandığı üzere, ye
ni kurulan ya da tevsiî edilen santralların hizmete ve
riliş tarihinden 4 ay önceden itibaren sözleşme yapıl
ması ve abone irtibatlarının tesisi, santral hizmete ve
rildiği anda abonelerin gecikmesiz bu hizmetten ya
rarlanmasına matuf bulunmaktadır. 

Soru 3. Bu iki ödentinin yapılmasından hemen 
sonra telefon bağlanmayıp (özellikle 40 000 liradan 
sonra) uzun süre sürüncemeye terkedilmesi acaba ya
pılan ödentilerin nemalarını temin etmek için midir? 

Cevap 3. Şebeke ve santral durumu müsait olan 
talepler için sözleşme imzalanmasını müteakip 10 gün 
içinde telefon tesis edilerek, faaliyete 'geçirilmekte
dir. 

Ancak, santral ve şebeke durumu itibariyle telefon 
tesisinin belirli bir süre sonra yapılmasını gerektiren 
hallerde durum talep sahibine anlatılarak, muvafa
kati halinde sözleşme yapılmakta ve buna karşılık te
sis ücreti alınmaktadır. 

Şebeke ve santral durumu müsait olduğunda ise 
telefon derhal faaliyete geçirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

38 İNCİ BtRLEŞİM 
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Saat : 10.00 

l 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. _ 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa-
ytsı: 499) (Dağıtaa tarihi : 2.12.1986) 

2. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire-
terin Keşinlhesaplanına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesimhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların, 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

4. — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 
SECİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖR ÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli özıkaya'nin, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır MMetvekisli Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
*oru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em-
aiyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
fti Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. —• Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey- I 
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) I 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreri- I 
çilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden ı 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şulbesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamıak içlin uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi I 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru'önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YlBt-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) I 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet'Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge-
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur İşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29. — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir Mılietvekil Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 
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36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İşletme 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve müteahhitlere tahsisine İlişkin Tarım Or
man ve KöyişJeri Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/879) 

37. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahıin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu üe ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBtRLÎK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

42.: — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. —• Diyarbakır Milletvekili. Mahmud Altuna-
kar'm, Diyarbakır tünde turizmin gelişıfcirillmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Milletvekili Barış 'Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev
li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 . 1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve, 
Balıkesir. Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili lîhsan Tombuiş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) '(İS. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 




