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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 
KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen(Kırklareli), İsmail Üğdül (Edime) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÖNERİLER 
a) Siyasî Parti Grubu Önerisi 
1. — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 

Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 3 üncü 
sırasında yer alan, Ankara Milletvekili Alpaslan Peh
livanlının, 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılması ve Bu Kanuna İki Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/382) (S. Sa
yısı : 513), bütçe görüşmelerinin tamamlanmasını mü
teakip görüşmelerine başlanması ve bitimine kadar ça
lışma süresinin uzatılmasına ilişkin ANAP Grubu öne
risi. 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce, Ana
vatan Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesi
nin son fıkrasına göre verilmiş bir önerisi vardır; oku
tup, onayınıza sunacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, okunmadan önce bir şey söylemek istiyo
rum; bütçe müzakerelerinin arasında bu kabil usulî 
muamelelerin dahi yapılmaması gerektiği kanısında
yım efendim. 

BAŞKAN — İçtüzük açık Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Ama alınan bir karar vardır, bütçe müzakereleri, ara
ya girme olmadan devam edecektir. îtiraz ediyorum 
ve arz ediyorum; takdir zatı âlinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, okutalım, itirazınız 
varsa usul müzakeresi açarım. 

Buyurun okuyun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23.12.1986 Salı günü toplanan Danışma Kurulun
da siyasî parti grupları arasında oybirliği sağlanama
dığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 
19 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca Genel Ku
rulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Pertev Aşçıoğlu 
Grup Başkanvekili 

Öneri : Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriy
le Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 3 ün
cü sırasında yer alan 513 sıra sayılı, «Ankara Millet
vekili Alpaslan Pehlivanlının, 26.4.1961 Günlü ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» 
nin, Aralık 1986 sonuna kadar kanunlaşması gerekti
ğinden, 25 Aralık 1986 Perşembe günü, bütçe görüş
melerinin tamamlanmasını müteakip görüşmelerine 
başlanması ve bitimine kadar çalışma süresinin uza
tılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, konuşmak istiyor mu
sunuz efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, itiraz ettim efendim. Bu arada bütçe mü
zakereleri bitmeden... 

BAŞKAN — Eğer bir itirazınız varsa usulî müza
kere açabilirim efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
arz ettim, takdir sizindir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çorapçıoğlu; aleyhte 
mi, lehte mi efendim? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Aleyh
te efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aleyhte ben de 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çorapçıoğlu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOÖLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; malumlarınız ol
duğu üzere, bu sene gerek Seçim Kanunları ve gerek
se ara seçimler için yapılan özel kanun nedeniyle yü
ce Meclis iki defa meşgul olmuştur. Yüksek Seçim 
Kurulu üyelerinin ocak ayında seçileceği çok evvel
den belli bir husustur. Bu sefer, ocak ayında yapıla-
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cak seçimlerin bahane edilmesi suretiyle ve sırf 298 
sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddelerini öne almak, 
aynı kanunun propaganda yasaklarıyla ilgili sair mad
delerinde esaslı değişiklikler yapılmak üzere hazırla
nan bu kanun teklifinin bu şekilde müzakere edilmesi, 
kanaatimizce, yüce Mecliste yerleşmesini hiç arzu et
mediğimiz ve evvelce müteaddit defa da bu hususta 
elimizden geldiğince ikazda bulunduğumuz «gürültü
ye getirme» hususunun bir tezahüründen ibarettir. 
Esasında Yüksek Seçim Kurulunu ilgilendiren mad
deler sadece 298 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci mad
deleridir. Bu hususlarda kanunlarda yapılacak deği
şiklik bu iki maddeye inhisar ederek getirilmiş olsay
dı, bu şekilde itirazda bulunmayı belki düşünmezdik. 
Ancak, bunlar vasıta ve kalkan yapılmak suretiyle, 
298 sayılı Kanunun seçim propagandasını, seçim çev
releri dışında ara seçimlerde propaganda yapma ser
bestliği getirilmesine, resmî arabalardan tutun da, me
murların 'karşılama törenlerine kadar olan bütün hü
kümlerinde değişiklik getirilmesine ait bu kanun tek
lifinin kısa zamanda ve bilhassa müstaceliyetle müza
keresine muvafakat edemeyeceğiz.' 

Ayrıca, 298 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 
ikinci fıkrası, yenileri seçilinceye kadar eskilerinin gö
revlerine devam edeceği hükmünü amirdir. Binaena
leyh, Yüksek Seçim Kurulunda seçimler ilk hafta 
içinde yapılmış olmasa dahi, Yüksek Seçim Kurulu 
üyeleri vazifelerine devam edecekleri cihetle, bu ba
kımdan bu kanunun, mutlaka bu ay içinde çıkarılması 
da şart değildir. 

Bu iki mülahazayla ve bilhassa ilk bahsettiğim 298 
sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri, yani, Yüksek 
Seçim Kurulu üyelerinin seçimlerini ilgilendiren mad
deleri arkasına sığınılmak suretiyle, kanunun çok 
esaslı yerleşmiş ve her zaman dokunulması, kanaati
mizce, mahzurlu bulunan ve bütün partileri alakadar 
eden ve bütün partilerin muvafakatıyla evvelce çık
mış olan hükümlerinde değişiklik yapılması, kanaati
mizce ne bugünün şartlarına muvafıktır, ne de ilerisi 
için muvafık olacaktır. 

Bu itibarla, bu kanunun görüşülmesine muvafakat 
beyan etmediğimizi arz ederim efendim. 

Saygılarımla. (DYP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğ-
lu. 

Sayın Tutum, konuşmak istiyor musunuz efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aleyhte konuşmak 

istiyorum' efendim. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, Meclis müzakerelerinin büyük öl
çüde bütçe müzakereleri üzerinde yoğunlaştığı böyle 
bir dönemin sonunda, yine alelacele, düşünülmeden; 
amâ bizce amacı çok belli olan bir kanun teklifini, 
içinde birbirleriyle uyum içinde olan veya olmayan 
bir dizi maddeyi bu Meclisten alelacele çıkartmak is
temek, Meclis geleneğini tahrip etmek demektir. Üs
telik, belki partiler arasında bir uzlaşmayla böyle is
tisnaî bir duruma cevaz verilebilecek iken, bu yola gi-
dilmeyip, yine Danışma Kurulunu, uzlaşmazlığın tes
cili için toplayıp, uzlaşılmadığının beyanını yapmak 
suretiyle bu konunun gündeme getirilmesini istemek, 
demokratik parlamenter geleneklere* yüzde yüz aykı
rıdır. 

Şimdi, acaba yapılmak istenilen nedir, bir şeyin 
acelesi mi vardır? Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin se
çimlerinin ocak ayının ilk haftası içinde yapılmasını 
öngören hükmü bize böyle bir zorunluluğu ve bu ko
nuda bir karar almanın gerekliliğini hatırlatabilir. An
cak bunun hiç de sanıldığı gibi şu anda ele alınmasını 
gerektirir bir durum olmadığını biz söylüyor ve diyo
ruz ki, eğer bu konuda özel bir düzenleme gereği var 
ise, bunu, ara verildikten sonra toplanacak olan yü
ce Mecliste ele alabiliriz. Yine ocak ayı içerisinde, bu 
kanunun hükümlerini ve özellikle Yüksek Seçim Ku
rulu üyelerinin seçimine ilişkin hükmünü ele alabilir 
ve yasalaştırabiliriz. Bunun hiçbir sakıncası da olmaz. 
Ama, daha önemlisi - demin arkadaşımın belirttiği gi
bi - Yüksek Seçim Kurulu ile ilişiği bulunmayan, se
çimlerin temel hükümlerine ait bulunup, üzerinde cid
dî ihtilafımız olan ve siyasî partiler arasında bulun
ması gereken asgarî müşterekleri son derece tehdit al
tına alabilecek, hatta yok edebilecek bazı emrivakileri 
de beraberinde getirmekte olmasıdır; o da, «Seçimle
rin başlangıç tarihi» ibaresinin, bütün madde metin
lerinden çıkarılarak, onun yerine «Duruma göre seçim 
propagandalarının başlangıç tarihi» ni ikame etmek 
ve böylece, güya, muhalefetin TRT'den yararlanma 
imkânlarım kısıtlamak, tek taraflı olarak seçimleri et
kilemek amacıyla son derece vahim birtakım uygula
malara gitmek istemektedir iktidar. Buna izin verme
yiz, vermeyelim. 

Anayasa Mahkemesine dava açılmış olan 52 nci 
maddeyi de değiştiriyorlar! Yapmayın, bu yola gitme
yelim. Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne gel
meden evvel partiler arasında diyalog arama ihtiyacı 
hissedilen nadir alanlardan bir tanesi, seçim kanunla
rıdır, seçim mevzuatıdır; birlikte düşünelim, partiler 
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arasında diyalog arayalım, sıkıntı nedir birlikte tespit 
edelim ve bunun yolunu buluruz. Bundan önceki Mec
lisler bunun yolunu bulmuşlar, biz neden bulamaya-
lım; neden tek taraflı emrivakilerle, aceleyle bu konu
ları gündeme getirelim? 

Benim önerim şudur : Sayın komisyon, eğer Yük
sek Seçim Kurulunun seçimine, ilişkin hükümleri be
hemehal düzenlemek ve yasalaştırmak ihtiyacı için
deyse, yalnız o hükümleri getirsin, diğer maddelerini 
geri çeksin. Aksi takdirde, bu teklifin tümüne karşı 
olduğumuzu ve bu anda, bu konunun yüce Mecliste 
ele alınmasına karşı olduğumuzu açıkça beyan ede
rim. 

Saygılar sunarım. (SHF sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, lehinde... 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Pehlivanlı. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; ben teklifin esasına gir
meyeceğim. Teklifin esasını, oylarınızla kabul edilip, 
gündeme alınarak görüşülmesi kabul edildiği takdirde, 
uzun uzun tartışırız. 

Gündeme alınarak görüşülmek üzere, böyle bir 
önerge getirilmesinin, demokratik usullere ya da ge
leneklere aykırı olduğunu iddia etmek de doğru de
ğildir. Çünkü Danışma Kurulu, bizim demokratik 
müesseselerimizden birisidir; İçtüzüğümüzde de yer 
almaktadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Büt
çe konuşmaları sırasında?.. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Şimdi, 
efendim, teklifin birinci bölümü mümkün; ama ikinci 
bölümüne karşıyız; ikinci bölümünü çıkartmazsanız, 
birinci bölümünü görüşmeyiz veya ikinci bölümünü 
çıkartırsanız, birinci bölümünü görüşürüz gibi bir ge
rekçe ileri sürüyorsunuz. Eğer görüşülebilecek ise me

sele yok. Yani, ikinci bölüm çıktığı takdirde görüşül
mesi demokratik olabiliyor da, bütçe müzakereleri sı
rasında gündeme alınması usule uygun olabiliyor da, 
ikinci bölüm çıkmazsa nasıl usule uygun olmuyor, 
onu anlayabilmiş değilim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Zorunluluk varsa 
Sayın Pehlivanlı, zorunluluk varsa; partiler arası an
laşma varsa... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Şimdi 
zorunluluğu izah edeceğim Sayın Tutum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

Sayın Pehlivanlı, lehinde devam edin efendim. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin bir 
kısmının görevi 31.12.1986 tarihinde sona eriyor, yarı
sının görevi 298 sayılı Kanunun geçici 13 üncü mad
desine göre, yarısı dönüşümlü olarak seçildiği için, 
1983 Ocak'ında seçilenlerin görevi 31.12.1986 tari
hinde sona eriyor. Şimdi, bu, Ocak ayı içerisinde çı
kartılıp, süreler 6 yıla yükseltildiği takdirde; 10 gün 
arayla, kurulun yarısı 6 yıl görev yapmış olacak, ya
rısı 4 yıl görev yapmış olacak ki, bir adaletsizlik or
taya çıkacak. İşte, sırf bunu önleyebilmek bakımın
dan, 31.12.1986 tarihinden önce kanunlaşmasını te
min bakımından ve Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin 
yarısının hakkını iade bakımından acelesi var tekli
fin; teknik bakımdan acelesi var. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu bir hak mı
dır? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Yok
sa, işi oldu bittiye getirmek gibi bir düşünce sözko-
nusu değildir; grubumuzun önergesi yerindedir. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeirm Sayın Pehlivanlı. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 7957 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (1) 

BAŞKAN — Programa göre 1987 yılı genel ve 
katma bütçeli kanun tasarılarıyla 1985 yılı kesinhe-
sap kanun tasarılarının oylanmamış maddelerinin gö
rüşülmesine ve oylanmasına devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Dünkü birleşimde 1987 Yılı Bütçe Kanun Tasarı

sının 1 ve 2 nci maddeleri kabul edilmişti. 
Efendim, maddeler çok uzun olduğundan, sayın 

kâtip üyelerin oturarak okumaları için bir karar al
mamız lüzumu vardır; bunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Denge 
MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edi

len gelirler arasındaki fark net borçlanma hâsılatı ile 
karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı efendim? Yok. 

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

4 üncü maddeyi Okutuyorum: 

M N 0 1 BÖLÜM 
Bütçe Uygulama Esasları 

ödenek dağıtım ve kullanımı 
MADDE 4. — a) Bütçe kanunlarına ekli (A) cet-

vellerindeki ödenekler, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları 
dahilinde kullanılır. 

Bu oranlar- üzerinde harcama yapılamaz. 
İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlene

cek ilkeler ve serbest 'bırakma oranları dahilinde Kal
kınma Planı ve Yıllık Programda öngörülen hedefleri 
ve hizmet önceliklerini göz önünde 'bulundurarak, ta
sarruf anlayışı içinde, kullanmakla yükümlüdürler. 

b) Bütçe kanunlarına bağlı i(A) işaretli cetveller
deki ödeneklerin (Hazine yardımı almayan katma büt
çeli idareler ödenekleri ile Maliye ve Gümrük Bakan
lığı Bütçesinin »«930-08-3-309-900 Yedek ödenek» ve 
(940-03-3-424-900 Siyasî (Partiler Kanunu uyarınca 

(1) 499 S. Sayılı basmayan 8.12.1986 tarihlî 35 in
ci Birleşim Tutanağına eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Devlet yardımı» tertiplerindeki ödenekler 'hariç) !% 
8'ine kadar olan kısmını, konsolide bütçe büyüklüğü 
ile sınırlı olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe
sinin 93O-O8-3-309-9OO yedek ödenek tertibine eklen
mek üzere kesmeye Bakanlar Kurulu, 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kesilen miktarları Ma
liye ve Gümrük (Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibine ek
lemeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine Yardı
mı fazlalarını iptale Maliye ve Gümrük Bakanı, 

Yetkilidir. 
IBA'ŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Aktarma 

MADDE 5. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Münhasıran I(rl00 - Personel Giderleri) harca

ma kalemindeki ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuru
luş bütçesi içinde programlar arası aktarma yapmaya, 

b) Kuruluş bütçelerinin (1100 - Personel giderleri) 
tertiplerinde yer alan ödeneklerden yılı içinde kulla
nılması imkânı olmadığı tespit olunan miktarları, il
gili kuruluşla mutabakat sağlamak suretiyle Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer alan (Personel Gi
derleri ödeneği)'ne aktarmaya, 

c) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üze
rine bütçesinden, malî yıl içinde hizmeti yürütecek 
olan daire veya idarenin bütçesine ödenek aktarmaya 
ive bu 'konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

d) 1987 Yılı Programının Uygulanması, Koordi
nasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak yıl
lık programda yapılacak değişikliklere muvazi olarak, 
değişiklik konusu projelere ait ödenekleri ilgili kuru
luşlar bütçeleri arasında aktarmaya, 

Yetkilidir. 
Malî yıl içinde diğer bir daireye ve idareye akta

rılan ödeneklerle ilgili ıhizmetin yürütülmesiyle bütçe
sine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bölüm düzeni ve deyimler 
MADDE 6. — Gider cetvellerinin bölümleri, 

program bütçe uygulamasında programlar şeklinde dü
zenlenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar 
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da hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun 
ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. 
Her faaliyet veya proje gerekli sayıda harcama ka
leminden oluşur. 

1050 sayılı Mühasebei Umumiye Kanunu ile di
ğer kanunlarda ve 'bu Kanunda yer alan; 

a) «Fasıl ve (bölüm» deyimleri bütçe sınıflandırıl-
masındaki «Program»ı, 

ıb) «Kesim» deyimi (Altprogram»ı, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kap

sayacak şekilde «Faaliyet» veya «lProje»yi, 

id) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın ya
pılacağı program, altprogram, Ödenek türü, faaliyet -
proje ve harcama kalemi bileşimini, 

e) «Harcama kalemi» deyimi, (A) işaretli cetvel
de yer alan ödeneklerin 100, 200 .... 900 düzeyindeki 
ayırımını, 

f) «Ayrıntı kodu» deyimi, harcama kaleminde 
yer alan Ödenekler esas alınarak tahakkuk ettirilecek 
giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Dev
let muhasebesi kayıtlarında gösterileceği altayırımı (bu 
ayırma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer ve
rilir.), 

g) Borç ödemeleri yönünden «İlgili hizmet terti-
'bb> deyimi, (Personel giderlerine ait harcama kalemle
rindeki ödenek 'bakiyeleri yalnızca personel giderleri 
borçlarına karşılık gösterilmek şartıyla) hizmet veya 
harcamanın ait olduğu program bazını, 

İfade eder. 
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yeni tertip, harcama ve gelir kalemleri açılması 
MADDE 7. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1987 Yılı 

Programına alınan projeler için (2) ödenek türü al
tında, hizmetin gerektirdiği hallerde de 1(3) ödenek 
türü altında yeni tertipler; veya (A) işaretli cetvelin 
bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri aç
maya, 

ıb) Gerektiğinde <B) işaretli cetvelde yeni bölüm, 
kesim ve madde kalemleri açmaya, 

Yetkilidir. 
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mali Politikaya İlişkin Hükümler 

Bütçe politikası ve malî kontrol 
ıMADDE 8. — Maliye ve Gümrük Bakanı; 
a) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, den

geli ve etkili 'bir bütçe politikası yürütmek amacıyla 
ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir ve giderlere 
ilişkin kanun, yönetmelik Ve kararnamelerin uygula
malarını düzenlemek üzere, gerekli önlemleri almaya, 
standartları tespite ve sınırlamaları koymaya, 

'b) Giderlerinin yansından fazlası Hazine yardım
ları ile karşılama ve katma 'bütçeli idare durumunda 
ıbulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu kuruluş
larının hizmet programlarını yılı içinde düzenlemeye 
ve bunlar için harcamalar ve istihdam esasları yönün
den, gerekli standartları tespite ve sınırlamaları koy
maya, 

c) Fonlarla ilgili tahakkuklardan ödenmemiş ol
ması nedeniyle emanete alınmış miktarları gelir kay
detmeye, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner 

sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadî teşebbüsleri 
hakkında da uygulanır. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Resmî taşıtlara ait hükümler 

MADDE 9. — 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamı
na giren taşıtların edinilmesi, kullanılması ve elden 
çıkarılması hususlarında tasarruflu bir bütçe politi
kası uygulanmasına yardımcı olmak üzere; 

a) Taşıt Kanunu kapsamına giren kuruluşlar her 
ne suretle olursa olsun taşıt edinebilmek için mevzua
tın gerektirdiği diğer işlemler yanında ayrıca, bağlı ve
ya ilgili 'bulunulan Bakanın teklifi ve Maliye ve Güm
rük Bakanının uygun görüşü üzerine Başbakanlıktan 
önceden izin alacaklardır. 

b) Başbakanlık, taşıt edin'ilmesli, kullanılması ve 
elden çıkarılması konularında her türlü düzenlemeleri 
yapmaya, tedbirleri almaya ve ilgili kuruluşları bu 
amaçla görevlendirmeye yetkilidir. -

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Geçen yıllar 'borçları ve ilâma bağlı borçlar 
MADDE 10. — Malî yılın sonuna kadar ödeneme-

diği gM, emanet (hesabına da alınamayan ve 1050 sa
yılı Mühasebei Umumiye Kanununun 93 üncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış 'bulunan geçen 
yıllar 'borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere uyu
larak yapılır. 

a) Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve kar
şılıksız iborçları : 

Yılları bütçelerinin ı(!l00 - Personel giderleri)'ne ait 
'harcama kalemleri sile 220, '230 ve 250 ayrıntı kodla
rından doğup da, ilgili hizmet tertiplerinde karşılığı 
bulunan veya 'bulunmayan borçlar, «Personel gider
leri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları» fa
aliyetinden ödenir. 

IBu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi 'halinde, per
sonel giderlerine ilişkjin harcama kalemlerinden aktar
ma yapılmamak kaydıyla, 1987 yılı bütçesinin aynı 
veya diğer programlarındaki Ödeneklerden bu faaliye
te aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yet
kilidir. 

b) Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
borçları : 

(a) fıkrasında yazılı olanlar dışındaki harcama ka
lemlerinden doğup da, ilgili ihizmet tertiplerinde kar
şılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, «Diğer ge
çen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları» faaliyetin
den ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, (100 -
Personel giderleri) dışında kalan aynı veya diğer hiz
met tertiplerin d ekli ödeneklerden aktarma yapmaya 
Maliye ve Gümrük 'Bakanı yetkilidir. 

c) Hazine yardımı alan katma bütçeli idarelerde, 
1050 sayılı Mühasebei Umumiye (Kanununun değişik 
59 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ilama bağ
lı borçlar tertiplerinde yılı iiçinde gerçekleştirilecek 
ödenek artışları, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
Hazine Yardımı ile •ilişkilendirilerek yapılır. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
(Katma bütçeli idarelere hazine yardımı 
MADDE m. — Katma bütçeli idarelerin bütçe

lerini denkleştirmek amacıyla Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine öde
nek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline ge
lir yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu 
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I tespit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Haz/ine ve Dış 
I Ticaret Müsteşarlığı dle mutabakat kurularak ilgili ida-
I relere ödenmeyerek Maliye ve Gümrük Bakanınca ip-
I tal edilir. 

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki kat-
I ma bütçeli idarelerin malî yıl sonuna göre Maliye ve 
I Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak 'bütçe fazlaları 
I genel bütçeye gelir yazılır. 
I BAvŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 12 nci maddeyi okutuyorum : 
I Yatırım harcamaları 
I MADDE 12. — Yıllık programlara ek yatırım cet-
I vellerlinde yer alan proje dışında herhangi bir projeye 
I yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuvvet-
I 1er Bütçesinin programlarında (2) ödenek türü içinde 
I yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân ve te-
I sisleriyle, NATO enfrastrüktürün gerektirdiği inşa ve 
I tesisler ve bunlara ilişiklin kamulaştırmalar ile RE -
I MO programı içerisinde yer alan alım ve hizmetler, 
I Devlet Planlama Teşkilatı vizesine 'bağlı olmayıp, yıl-
I lık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 
I Proje adı belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje 
I numarası altında toplu olarak verildiği hallerde, bu 
I toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına iliş-
I kin olarak ilgili bakan ve Devlet Planlama Teşkilatı 
I Müsteşarlığınca onaylanmış programlarda gösterilen 
I işler esas alınır. Kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin 
I programların onaylanma işlemleri malî yılın ilk ayı 
I içerisinde 'sonuçlandırılır. 
I Yıllık Yatırım Programına ek yatırım eetvellerin-
I de yer alan projelerden ilgili bakanın onayı ile il özel 
I (idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçek-
I leştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran 
1 proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere, hiz-
I metin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Mahallî hiz-
I met niteliğini taşıyan işler, bu fıkrada belirtilen esas-
I 1ar çerçevesinde program ve proje safhasında da va-
I tilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir. 
I Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde 
I yapılması zorunlu değişiklikler için «1987 Yılı Prog-
I ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi-
I ne Dalir Karar»»da yer alan usullere uyulur. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde ^öz isteyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler.*. Kabul edilmiştir. 
I 13 üncü maddeyi okutuyorum : 
I Gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklere ilişkin 
{ hükümler 
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IMADDE 13. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Büt
çesinde yer alan ve 'gerektiğinde kullanılabilecek öde
neklere ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Personel giderleri ödeneği : 
Malî yılın iilk 6 aylık döneminde kullanılan öde

me emirlerine dayanılarak yapılan hesaplamalar sonu
cunda, bütçelerine 'konulan ödeneklerin yetmeyeceği 
anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerektirdiği 
harcamalar için, 100 - Personel giderleri (Üniversite
lerin gece öğretimine 'ilişkin fazla çalışma ücreti ile 
konferans ücreti hariç) ile yolluk karşılığı verilen taz
minatlar, sürekli görev yollukları; yurt 'dışında görevli 
öğretmen aylıkları, muhtar ödenekleri ile ilgili tertip
lere, 'Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-
3-301-900) tertibindekii ödenekten aktarma yapmaya 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları Öde
neklerle yürüten kuruluşların yukarıda sayılan ödenek 
ihtiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer tertibine 
aktarma yapılabilir. 

b) Yatırımları hızlandırma ödeneği :• 

IMaliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-
3-303-900) tertibindeki ödenekten; 

11987 Malî Yılı Programının uygulanması, izlen
mesi ve koordinasyonuna ilişkin kararname hükümle
rine uyularak 1987 yılı yatırım programının uygula
ma durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde 
yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde 
gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve altsektörlerde 
yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere 
ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kul
lanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere ve Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı Bütçesinin kamu 'iktiisadî teşebbüs
leri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

c) Dış finansmanı sağlanan projelerin giderleri
ni karşılama ödeneği : 

Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan 
genel ve katma .bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadî te
şebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin çe
şitli nedenlerle yetersiz kalan Türk Lirası giderlerini 
karşılamak üzere; Maliye ve Gümrük Bakanlığı Büt
çesinin (930-08-3-308-900) tertibindeki ödenekten ge
nel ve katma bütçeli kuruluşların hizmet programla
rındaki harcama kalemleri «ile kamu iktisadî teşebbüs
lerine ve diğer kamu kuruluşlarına yapılacak transfer
lerle ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 
aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı, bu 
ödeneğin kullanılış şeklini ve harcama esaslarını tes
pite Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı ol
duğu (Bakan yetkilidir. 

d) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal ödeneği : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-08-

3-311-900) tertibindeki ödenekten, 13.5.1971 tarih ve 
1402 sayılı Kanuna 15.5.1973 tarih ve 1728 sayılı Ka
nunla eklenen fıkra gereğince, her türlü sıkıyönetim 
giderleri ile 25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Olağanüs
tü Hal Kanununun öngördüğü giderleri karşılamak 
üzere Başbakanlık bütçesin'de açılacak tertibe aktarma 
yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

e) Kur farklarını karşılama ödeneği : 

Yurt dışında kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil 
dairelerin i(3) ödenek türünde olup, 610, 620 ve 710 
ayrıntı kodlarına gider kaydedilecekler hariç, (1) ve 
(3) ödenek türü altındaki tertiplerde yer alan ve yurt 
dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması 
gereken ödenekleriyle, genel bütçeye dahil dairelerle 
katma bütçeli idarelerin Uluslararası kuruluşlara ya
pacakları ödemelere dönük ödeneklerin yabancı para 
karşılıklarını sabit tutmak ve 30 Eylül 19816'daki kur
lar ile transfer anındaki kurlar arasındaki fafkı kar
şılamak amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı Büt
çesinin (930-08-3-302-900) tertibindeki ödeneği ilgili 
kuruluşların hizmet programlarında mevcut ilgili ter
tiplere aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili
dir. 

f) Yedek ödenek : 
Maliye ve Gümrük Bakanı; 

1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin (930-
08-3-309-900) tertibindeki ödenekten bütçelerin Mali
ye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek veya yeni
den açılacak tertiplerine aktarma yapmaya, 

1. Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin 910, 920, 930 ve 950 
kot numaralı programlarından, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ile yedek 
ödenek tertibine aktarma yapmaya, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan; süreniz 5 

•dakikadır efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; daha önce bu maddede 
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geçen «ödenek» terimleri, «fon» olarak kullanılıyor
du ve belki de birta'kım karışıklıklara neden olu
yordu. Bu yıl getirilen bu maddeyle «fon» terimi 
kaldırılmış, yerine bütçe içinde «ödenek» terimi ko
nulmuş olmaktadır; bunu uygun bulduğumu, olum
lu bulduğumu, böylece esas bütçe dışı fonlarla, büt
çe içindeki gerçek niteliği özel ödenek olan kısımla
rın ayrıldığını belirtmek istyiorum; ancak, bir konu
yu da hükümetin dikkatine sunmakta yarar görüyo
rum : 

1985 yılında Yatırımları Hızlandırma Fonundan, 
istanbul'da Galatasaray Lisesine 200 milyon lira sa
dece bakım ve onarım için yardım yapılmıştır. Evet, 
bakım ve onarımı da yatırımları hızlandırma olarak 
sayabilirsiniz bir anlamda; ancak, benîm bildiğim 
kadarıyla Galatasaray Lisesi mezunları arasında mül-
ti milyarderler var. Köylerimizde okul ve lojman ek
sikliği varken, İstaribu^da Galatasaray Lisesinin sa
dece bakım ve onarımına 200 milyar lira harcanması 
sübjektif birtakım etkilerin olduğunu kanımca gös
termektedir. ödeneğin ismi Yatırımları Hızlandırma 
Fonu olduğuna göre, öncelikli yörelerde baraj, su, 
sağlık, köy ve kasabalardaki eğitim hizmetlerine ay
rılmasında yarar görüyorum. Biz, köylerimizde ve 
kasabalarımızda devlet ve halk işbirliğiyle okulları
mızı yaparken, neden Galatasaray Lisesinin onarı
mını buranın mezunlarından istemedik? Bu konuyu, 
özellikle hükümetin dikkatine sunmak için söz aldım. 

IDEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER 
((İfstanbul) — 1 milyara yakın onlar verdiler. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Sayın "Bakanım... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yınız Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
... Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bakanı gibi 
davranmanızı özellikle istirham ediyorum; sürekli laf 
atmayınız. (SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Akıllı ol, akıllı. 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Eğitim ve öğretim ödenekleri 
MADDE 14. — Genel Bütçe dışındaki kamu ku

ruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye dahil daireler
ce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
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dışında kendi hesaplarına okutturacakları öğrenciler 
İçin konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarları
nı, bu Kanuna bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğren-
dilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cet
velinde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya ye
niden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inei maddeyi okutuyorum : 

Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanacak kaynaklar 
MADDE 15. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar

lığının bağlı bulunduğu Bakan, Maliye ve Gümrük 
Bakanı, projenin ilgili bulunduğu Bakan, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarı ve Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanının teklifi ve Başbakanın 
tasdiki suretiyle, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Ka
nun hükümleri çerçevesinde, altyapı tesislerinin fi
nansmanı amacıyla ayrılan kaynakları, bir yandan 
bütçede açılacak özel tertibe gelir, diğer yandan il
gili kuruluş bütçelerinde açılacak tertiplere özel öde
nek kaydetmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan 
miktarı ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük' Bakanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu suretle temin edi
len kaynakların 1987 Yılı Programı ile ilişkisini yılı 
içinde gerçekleştirmeye yetkilidir. 

2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan anapara 
iadeli Gelir Ortaklığı Senetleri kamu kurumlarının 
yapacakları ihale ve sözleşmelerde ve 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
10 uncu maddesinin 3 numaralı bendine göre teminat 
olarak ve Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin 
ödenmesinde nominal değerleri üzerinden kabul edi
lir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yök. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
RE-MO ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

ile ilgili hükümler 
MADDE 16. — Silahlı Kuvvetlerin yeniden teş

kilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyla Millî Savunma, Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yükenlemelere girişme yetkisi verilmesi 
(hakkında 1904 ve 2020 sayılı Kanunlarla değişik 
27.6.1972 tarih ve 1601 sayılı Kanunun 8.9.1983 ta-
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rih ve 2886 sayılı Devlet thale Kanununa aykırı ol
mayan hükümlerinin yürürlük süresi uzatılmış ve il
gili bütçede yeni tertip açmaya ve geçen yıllar ödenek 
bakiyelerini devretmeye Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkili kılınmıştır. 

Türk Silaihlı Kuvvetlerine Stratejik Hedef Planı 
uyarınca temini gerekil modern silah, araç ve gereç
ler ile gerçekleştirilecek Savunma ve NATO altyapı 
yatırımları için malî yıl içinde yapılacak harcama
lar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla kurulan 
Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, 
bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî 
ve nakdî imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiy
le Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek 
esaslar dairesinde karşılanır. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertip
lerinde mevcut ödeneklerden yukarıdaki fıkra gere
ğince tespit edilecek miktarlarını Savunma Sanayii 
Destekleme Fonuna ödemeye Millî Savunma Bakanı 
yetkilidir. 

Savunma Sanayii Destekleme Fonundan birinci 
fılkra çerçeveslinde Hazineye yatırılacak paraları bir 
yandan bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydet
meye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz teteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
17 ndi maddeyi okutuyorum : 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko

mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile görev 
ve yetkileri yeniden düzenlenecek kamu kurum ve 
kuruluşlarının bütçelerine ilişkin aktarma işlemleri 

MADDE 17. — a) Maliye ve Gümrük Ba
kanı; 

ı(l) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasın
da cari malî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedelle
rini karşılamak amacı ile varılacak uzlaşma üzerine, 
ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve pro
jeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya, 

(2) Yukarıda belirtilen bütçelerde yer alan Si
lahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken 
ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait blir 
hizmetin diğer bir program tarafından yürütülmesi 
halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet 
veya projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teş
kilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması 
ve keSinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak ge
rekli görülen her türlü bütçe işlemlerini ve düzenle
meleri yapmaya, 

Yetkilidir. 
b) Emniyet Genel Müdürlüğü, yeniden teşkilat

lanması ile ilgili kanunî düzenleme yapılıncaya ka
dar, yılı programına dahil yatırımlarının gerçekleşti
rilmesi ile ilgili işlemlerden gerekli gördüklerini Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görüşünü al
mak kaydıyla, bizzat yapmaya yetkilidir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — 18 inci maddeyi okutuyorum : 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko

mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yaban
cı ülkelere yapılacak hizmet karşılıkları 

MADDE 18. — Maliye ve Gümrük Bakanı : 
a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ya
bancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya ve
rilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kulla
nılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira ve
ya ücret tutarlarını; 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim 
müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı 
uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraf
lar karşılığında ilgili devletlerce ödenen miktarları; 

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için 
verilecek paraları; 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan büt
çeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı kuruluş büt
çelerinin sonunda açılacak Özel tertiplere ödenek 
kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolan miktar
lardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla 
devretmeye, 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bağış, hibe ve yardım yolu ile gelen malzemeler 
MADDE 19. — a) Yurt içi ve yurt dışı kaynak

lardan hibe olarak malî yıl içinde elde edilecek im
kânların Türk Lirası karşılıklarını gereğine göre büt
çeye geilr veya gelir, ödenek ve gider kaydetmeye 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine J 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. L 

b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşma
lar içerisinde bağış ve kredi yolu ile gelecek her çeşit I 
malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve re- I 
«timlerinin ödenmesi amacı ile bunların karşılığını 
i'lğiîi bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak har
cama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken I 
İşlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetki- I 
lidir. I 

c) 1987 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Ba- I 
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü- I 
verılik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletler
den as'kerî yardım yolu ile veya diğer yollardan fiilen 
sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) 
cetvelinde bu adlarla açılacak tertiplere gelir ve kar
şılıklarım da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere 
ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetki
lidir. 

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

(Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağışlar ve diğer özel ödeneklere ilişkin hüküm

ler 
MADDE 20. — Bağışlara ilişkin özel ödenekler

le diğer özel ödeneklerden; 
a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkla

rı ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından 
yetersliz olanları, 

to) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da 
(250 000) lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde 
harcanmayanları, I 

İptal etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili
dir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaimi edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 

DPT etüt ve proje ödenekleri I 
MADDE 21. — Devlet Planlama Teşkilatı Büt

çesinin; 
a) (111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten, bir 

•kısmını Devlet Planlama Teşkilatınca gerekli görülen I 
hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yap- I 
tırılması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine aktar
maya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Devlet Planlama Teş
kilatı aynı amaçlarla il özel idarelerine, İktisadî dev- | 
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let teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yap
tıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir. 

ıb) (111-01-3-141-900) tertibinde yer alan ödene
ği, kalkınmada öncelikli. yörelere ilişkin program ve 
projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili har
cama kalemlerine aktarmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluş
larına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşıla
nır. 

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

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlı Cetvellere ilişkin Hükümler 

Bağlı cetveller 
MADDE 22. — a) 1050 sayılı Muhasebei Umu

miye Kanununun değişik 29 uncu maddesine göre, 
(1) 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı 

«A» işaretli, 
(2) özel hükümlerine göre 1987 malî yılında tah

siline devam olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 
(3) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hüküm

ler «C» işaretli, 
(4) Kanunlarla bağlanmış vatanî hizmet aylık

ları «Ç» işaretli, 

(5) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren kanunlar «G» işaretli, 

(6) Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli, 
b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uya

rınca her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gereken mik
tarlar «H» işaretli, 

c) Muhtelif kanunlar ile kanun hükmünde ka
rarnameler uyarınca yılları bütçe kanunlarında gös
terilmesi gerdken parasal sınırlar «t» işaretli, 

d) 11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun üçüncü mad
desi gereğince Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık 
okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri 
«M» işaretli, 

e) 7.6.1939 tarih ve 3634 sayılı Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun, 

(1) 36 nci maddesine göre millî müdafaa mü
kellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri 
«O» işaretli, 
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(2) 38 inci maddesine göre alınacak motorlu ta
şıtların alım değerleri «P» İşaretli, 

f) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yıl içinde 
değişiklik yapılabilmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uya
rınca kurumların satın alacakları taşıtların en çok sa
tın alma bedelleri «T» işaretli. 

Cetvellerde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

ıMadde üzerinde verilmiş önergeler var, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1987 Malî Yılı Bütçe Kanu

nu tasarısının «Bağlı Cetveller» başlıklı 22 nci mad
desinin harcamalara ilişkin (R) işaretli cetvelin «100 
personel giderleri» harcama kalemi; «130 işçi Ücret
leri» ayrıntı kodu açıklamasının sonuna, aşağıdaki 
ibarettin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

'Burhan Cahit Gündüz# 

İzmir 

Nabi Poyraz 
Ordu 

«11.11.1986 'tarih ve 3320 «ayıtı Kanun gereği ko
nut edindirme yardımı ile ilgili olarak yapılacak öde
meler.» 

Gerekçe : 
11.11.1986 tarih ve 3320 s'ayı'u Memurlar ve İş

çiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme 
Yardımı Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desinin (b) fıkrasında yardıma muhtaç işçilerin ko
nut edindirme yardımının, işverenlerce tahakkuk et
tirilerek Sosyal Sigortalar Kurumuna yatıracağı ve 
506 sayılı Kanunun piriımlerin ödenmesine ilişkin hü
kümleri dairesinde, Kurumca tahsil edilen miktarın, 
Uahsilatın yapıldığı ayı takip ©den bir ay zarfında 
topluca Türkiye Emlâk Kredi Bankasında Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açı
lacak «İşçiler ve Emekliler Konut Edindirme Yar
dımı Hesabı» na yatırılacağı belirtilmektedir. (R) 
cetveline liilave edilmesi istenilen ibare ile sözkonusu 
ödemenin bütçenin «130 - İşçi Ücretleri» ayrıntı ko
duna gider kaydediHmek suretiyle gerçekleştirileceği 
açıklığa kavuşturulmaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının «Bağlı 
Cetveller» 'başlıklı 22 nci maddesinin harcamalara 
Mişikin (R) işaretli" cetvelin «100 - Personel Giderleri» 
harcama kalemi, «140 - Sosyal Yardımlar» ayrıntı 
kodu açıklamasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif 'ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

İsmail Samban 
Ankara 

Hamit Melek 
Hatay 

«140 - Sosyal Yardımlar» Ayrıntı Kodu. 
IV. - Kanun ve Kanuna dayanan tüzük, yönet-

malûk vs kararnameler gereğince ödenecek; 

a) Aile yardımı, 
b) Doğum yardımı, 
c) Ölüm yardımı, 
d) Yakacak yardımı, 
e) Giyecek yardımı, 
f) Yiyecek yardımı, 
g) 11.11.1986 tarih ve 3320 sayılı Kanun gereği 

konut edindirme yardımı ile 'ilgili oil'arak yapılacak 
ödemeler. 

h) Diğer yardımlar. 

GEREKÇE 
11.11.1986 tarih ye 3320 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin (a) fıkrasına göre, yardıma müstehak 
devlet memurlarıyla, diğer kamu personelinin konut 
edindirme yardımının ödeme şekli hükme bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Bütçe Kanun Tasarısına eldi (R) işaretli cetvelin 
«140 - Sosyal Yardımlar» ayrıntı koduna yapılan ila
ve ile söz konusu ödemenin bütçenin hangi ayrıntı 
koduna gider kaydedileceği açıklığa kavuşturulmak
tadır. 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türikiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte oltan 1987 M'allî Yılı 'Bütçe Kanu
nu Tasarısının «©ağlı Cetveller» başlıklı 22 nci mad
desinin harcamalarla ilişkin (R) işaretli cetvelıin, «200 
- Yolluklar» harcama kalemi, «210 - Yurt içi geçici 
görev yollukları» ayrıntı kodu (b) bendinin aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Mehmet Sağdıç 
Zonguldak Ankara 

İhsan Gürbüz Burhan Cahit Gündüz 
Hatay İzmir 

Hamıit Melek İsmail Saruhan 
Hatay Ankara 

Nabi Poyraz 
Ordu 

b) Yurt içi turne faaliyetlerine katılacak Cum
hurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Halk Mü
ziği Karosu Devlet Halik Dansları Topluluğu sanat
çıları ve diğer görevlilerin ikâmet güderleri. 

GEREKÇE 
Kültür ve Turizm Bakanlığının temel hizmetleri 

arasında bulunan sanat faaliyetlerinin yurt çapında 
yaygınlaştırılması, sanat seviyellerinin yükseltıilmesi 
atmacıyla bu Bakanlığa bağlı sanat topluluklarının 
bulundukları İlerin dışına turneler düzenlemeleri ge
rekmektedir. 

6245 sayılı Harcırah Kanununun, 2562 sayılı Ka
nunla değişik 33 üncü maddesinin (c) fıkrasında, 
kendi kanunlarında yer alması nedeniyle sadece Dev
let Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları ve mensupları 
için karşılanması söz konusu olan ikâmet gidenleri
nin, aynı amaca yönelik olarak faaliyet gösteren ve 
yurt içi turnelere katılacak Devlet Türk Halk Mü
ziği Karosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu sa
natçıları ile diğer mensupları Ijçin de karşılanması, 
henüz kendi kuruluş kanunlarının da bulunmaması 
nedeniyle (R) işaretli cetvelin yolluklarla ilgili har
cama kalemine ilave edilerek sağlanmıştır. 

BAŞKAN —- Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının «Bağlı 

Cetveller» başlıklı 22 noi maddesinin harcamalara 
ilişkin (R) işaretli cetvelin «900 - Transferler» har

cama kalemi, «950 - Sosyal Transferler» ayrıntı kodu 
açıklamalarının (j) bendinin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Mehmet Sağdıç 
Zonguldak Ankara 

İhsan Gürbüz Burhan Cahit Gündüz 
Hatay İzmir 

İsmail Saruhan . Hamit Melek 
Ankara Hatay 

Nabi Poyraz 
Ordu 

j) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 
nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19.11.1986 
tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ekin
de yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı 
Yönetmeliğine göre yapılacak ödemeler. 

GEREKÇE 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci 

maddesi uyarınca hazırlanan Devlet Memurları Yi
yecek Yardımı Yönetmeliği 11 Aralık 1986 tarih ve 
19308 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idarelerin 
bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin yönetme
likte belirtilen çerçevede harcanmasına açıklık getiril
mesi için düzenleme yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 22 nci 
maddesinin harcamalara ilişkin (R) işaretli cetvelin 
«900 - Transferler» harcama kalemi, «960 - Borç 
ödemeleri» ayrıntı kodu açıklamasının (e) bendinin 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu İsmail Saruhan 
Zonguldak Ankara 

İhsan Gürbüz Nabi Poyraz 
Hatay Ordu 

Mehmet Sağdıç Mehmet Ali Doğuşlu 
Ankara Bingöl 

Hamit Melek 
Hatay 

e) 15.12.1934 tarih ve 2618 sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak ödemeler, (iç ve dış devlet borçları faiz
lerine ve 2618 sayılı Kanun gereğince Hazine kefa
letlerine ilişkin ödemeler, borcun doğuş yılına bakıl
maksızın carî yıl bütçesinden karşılanır.) 
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GEREKÇE 
Bütçe Kanununa ekli (R) işaretli cetvelin borç 

ödemeleri ile ilgili açıklamasına ilave edilen ibare ile 
iç ve dış devlet borçları faizlerinin de borcun doğuş 
yılma bakılmaksızın carî yıl bütçesinden karşılana-
bilmesine imkân sağlamaktadır. 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılık sırasına göre 
okutup işleme koyacağım : 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka
daşlarının önergesi : 

«1987 Malî Yıh Bütçe Kanunu Tasarısının «Bağ
lı Cetveller» başlıklı 22 nci maddesinin harcamalara 
ilişkin (R) işaretli cetvelin «100 - Personel Giderleri» 
harcama kalemi, «130 - İşçi Ücretleri» ayrıntı kodu 
açıklamasının sonuna, aşağıdaki ibarenin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

11.11.1986 tarih ve 3320 sayılı Kanun gereği ko
nut edindirme yardımı ile ilgili olarak yapılacak öde
meler.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılıyoruz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

bu husus neden Plan ve Bütçe Komisyonu düzeyin
de düzenlenmemiş? Birisi bu konuda cevap versin 
de tereddüdümüz giderilsin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Konut 
Edindirme Kanunu, bütçenin komisyondaki görüşme
lerinden sonra kabul edildiği için ona paralel düzen
lemeler yapılıyor efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Fakat, 19.11.1986 
tarihinde bütçe, komisyonda görüşülüyordu efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, katılma gerekçenizi 
kısaca açıklayabilirsiniz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
yeni çıkarılan Konut Edindirme Yasası ile ilgili tek
nik düzenlemelerdir. 

Arz ederim. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Son

radan aklınıza geldi herhalde? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Hayır efen
dim, komisyonda bütçe görüşmeleri bittikten sonra 
bu yasalaştığı için. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka

daşlarının önergesi : 

«1987 Malî Yıh Bütçe Kanunu Tasarısının «Bağ
lı Cetveller» başlıklı 22 nci maddesinin harcamala
ra ilişkin (R) işaretli cetvelin «100 - Personel Gider
leri» harcama kalemi, «140 - Sosyal Yardımlar» ay
rıntı kodu açıklamalarının aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

«140 - Sosyal Yardımlar» Ayrıntı Kodu 
IV - Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetme

lik ve kararnameler gereğince ödenecek; 
a) Aile yardımı, 
b) Doğum yardımı, 
c) ölüm yardımı, 
d) Yakacak yardımı, 
e) Giyecek yardımı, 
f) Yiyecek yardımı, 
g) 11.11.1986 tarih ve 3320 sayılı Kanun gereği 

konut edindirme yardımı ile ilgili olarak yapılacak 
ödemeler, 

h) Diğer yardımlar.» 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka
daşlarının önergesi : 

«1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının «Bağ
lı Cetveller» başlıklı 22 nci maddesinin harcamalara 
ilişkin (R) işaretli cetvelinin «200 - Yolluklar» harca
ma kalemi, «210 - Yurt içi geçici görev yollukları» 
ayrıntı kodu (b) bendinin aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

(b) Yurt içi turne faaliyetlerine katılacak Cum
hurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Halk Mü
ziği Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu sanat
çıları ve diğer görevlilerin ikamet giderleri.» 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka

daşlarının önergesi : 
«1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının «Bağ

lı Cetveller» başlıklı 22 nci maddesinin harcamalara 
ilişkin (R) işaretli cetvelin, «900 - Transferler» har
cama kalemi, «950 - Sosyal Transferler» ayrıntı ko
du açıklamasının (j) bendinin aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

(j) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 
nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19.11.1986 
tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekin
de yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı 
Yönetmeliğine göre yapılacak ödemeler.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka

daşlarının önergesi : 
«1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 22 nci 

maddesinin harcamalara ilişkin (R) işaretli cetvelin 
«900 - Transferler» harcama kalemi, «960 - Borç öde
meleri» ayrıntı kodu açıklamasının (e) bendinin aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

(e) 15.12.1934 tarih ve 2618 sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak ödemeler, (İç ve dış devlet borçlan faiz
lerine ve 2618 sayılı Kanun gereğince Hazine kefa
letlerine ilişkin ödemeler, borcun doğuş yılına bakıl
maksızın carî yıl bütçesinden karşılanır.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi, önergeler istikametindeki değişik 

şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
(B) cetveline ilişkin diğer hükümler 
MADDE 23. — 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Ka

nuna göre petrolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin 
(B) cetvelindeki «Petrolden Devlet Hakkı» tertibine 
gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Döner sermaye gelirlerine ilişkin hükümler 
MADDE 24. — Genel bütçeye dahil dairelerle, 

katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işlet
melerin (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversiteler, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 3.6.1938 
tarih ve 3423, 7.7.1939 tarih ve 3704, 11.7.1972 tarih 
ve 1.607, 12.10.1983 tarih ve 2916 sayılı Kanunlarla 
kurulmuş döner sermaye işletmeleri, Adalet Bakanlığı 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı dö
ner sermayeli işletmeler ve 16.5.1984 tarih ve 3007 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesine göre kurulmuş döner 
sermaye işletmeleri hariç) bir ay içinde gayri safi hâ
sılatından % 15'e kadar olan kısmını ve dönem sonu 
kârlarını genel bütçeye peşin gelir kaydetmeye Mali
ye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanma,-
sına, kaydına, raporianmasına, yıl sonu kârlarına mah
subuna ve bildirim ve ödeme sürelerinin tespitine iliş
kin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belir
lenir. 

Bu madde hükmünün yerine getirilmemesinden 
doğan Hazine kaybı, ilgili döner sermaye işletmeleri
nin ita amiri ve saymanından 21.7.1953 tarih ve 6183 
sayılı Kanuna göre yarı yarıya tahsil edilir. 

Peşin gelir hükümlerinin uygulanmasında Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca verilmiş ek süreler için ge
cikme zammı uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
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25 inci maddeyi okutuyorum : 

Fonlara ilişkin gelir kaydı 

MADDE 25. — T.C. Merkez Bankasında NATO 
hesabında toplanan paralardan Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığınca tespit edilecek miktarlarla, 
16.9.1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 5 inci madde
sinin 1 inci fıkrası gereğince teşkil olunan «Akarya
kıt istikrar Fonu»'nun üçer aylık dönemler itibariyle 
gelir fazlalarından yarısına kadar olan kısımları, yıl 
sonunda da net gelir fazlasının tamamı Gelir Bütçe
sinin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 

Kamu Personeline ilişkin Hükümler 

Katsayılar ve yurt dışı aylıkları 

MADDE 26. — a) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişiık 154 üncü maddesi uyarınca gös
terge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde (66) 
katsayı uygulanır. 

b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kad
rolarında görev alan Devlet memurlarının yurt dışı 
'aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilin
ceye kadar, 15.6.1985 tarih ve 85/9592 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan 
hükümlere göre ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Verilmiş önergeler var okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 26 (a) 
maddesinde yer alan memur maaş katsayısının 74 ola
rak değiştirilmesini ve bu değişikliğin bütçeye getirece
ği 240 milyar liralık ilave malî yükün Genel Bütçe 
içindeki 

300 Hizmet Alımları, 

400 Tüketim Malları ve Malzeme Alımları, 

500 Demirbaş Alımları 

ödenekleri toplamından yüzde 15 oranında kısıntı 
yapılarak karşılanmasını arz ederiz. 

Tülay Öney 
istanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Ruşan Işın 
Sivas 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Ömer Necati Cengiz 
istanbul 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Enver Özcan 
Tokat 

Idris Gürpınar 
Muğla 

Yusuf Demir 
Uşak 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

M. Seyfi Oktay. 
Ankara 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Besim Göçer 
Çorum 

Mehmet Kara 
Trabzon 

ibrahim Ural 
istanbul 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1987 Yılı Bütçe Kanun Tasa

rısının 26 ncı maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 26. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 154 üncü maddesi uyarınca göster
ge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde (72) 
katsayı uygulanır. 

(Katsayının 66'dan 72'ye çıkarılması nedeniyle do
ğacak ödenek ihtiyacının bütçeye bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterilen ödeneklerin (100) personel gider
leri hariç yüzde 2'sini kesmek suretiyle karşılanması 
arz ve teklif olunur.) 

Sümer Oral 
Manisa 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Feyzullah Yıldtrır 
Gaziantep 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Koksal Toptan 
Zonguldak 
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Gerekçe : Son yıllarda kaydedilen fiyat artış oran
lan, memur maaşlarındaki artışların üzerinde bir ge
lişme göstermiş, bu durum memur kesiminin satın al
ma işini önemli ölçüde tahrip etmiş, hayat standart
larının aşağıya çekilmesine neden olmuştur. 

1987 Bütçe Kanun Tasarısıyla maaş katsayısı (62) 
den (66) ya, yan ödeme katsayısı (19) dan (20) ye çı
karılması, memur maaşlarında sadece yüzde 6 civa
rında bir artış meydana getirmektedir. Yakacak yar
dımında öngörülen 7 bin liralık artış dikkate alındığın
da, bu oran memurun büyük bölümü için yine yüzde 
20'nin altında kalmaktadır. 

Bu nedenle 1987 yılında memurlara sağlanması 
düşünülen maaş artışlarının bütçede öngörülen yüzde 
20'lik enflasyon nispetinin daha gerisinde olup fev
kalade yetersizdir. 

Kaldıki 1987 yılında enflasyon oranının yüzde 20 
lerde kalması mümkün değildir. Hiç değilse, memur 
maaşlarındaki artışı yüzde 20'lere çıkarabilme maksa
dıyla maaş katsayısının (72) ye yükseltilmesi, yan öde
me katsayısının da, (21) olarak ele alınması yerinde ve 
uygun olacaktır. 

BAŞKAN —• önergeleri aykırılık sırasına göre oku
tup oylarınıza sunacağım. 

İstanbul Milletvekili Tülay Öney ve arkadaşlarının 
önergesi: 

«1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 26 (a) mad
desinde yer alan memur maaş katsayısının 74 olarak 
değiştirilmesi ve bu değişikliğin bütçeye getireceği 240 
milyar liralık ilave malî yükün Genel Bütçe içindeki 

300 Hizmet Ahmlaırı, 
400 Tüketim Malları ve Malzeme Alımları, 
500 Demirbaş Alımları 
ödenekleri toplamından yüzde 15 oranında kısıntı 

yapılarak karşılanmasını arz ederiz.» 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Neden katılmadığınızı kısaca arz 
eder misiniz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Açık
lama olmaz Sayın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
bütçe takdimimizde memurlarımız ile ilgili, yapılması 

— 410 

24 , 12 t 1986 O : 1 

gerekenler ve planlananlar açık bir şekilde ifade edil
miştir. 

BAŞKAN — Gider artırıcı mı görüyorsunuz Sayın 
Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, ge
neliyle katılmıyoruz. Gerökçelerimiz bütçe takdimin
de vardır. Hükümete verilen yetkilerle, yıl içinde ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vardır hü
kümetimizin. Memurlarımızın aylıklarında liyafcata, 
kıdeme, yaptıkları işin önemine göre yeni düzenleme
ler yapılacaktır. Yılın ikinci yarısında da, ayrıca, yine 
Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkileri kullanmak 
suretiyle katsayı, yan ödeme katsayısı ve yakacak yar
dımında ilave artışlar yapacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, önerge sahibi söz istiyor. 
BAŞKAN — Biliyorsunuz söz mümkün değil efen

dim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Açıklama yapacaklar, önergeye katılmıyoruz dediler 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anayasa menediyor efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, komisyon katılmadı. 
BAŞKAN — Efendim, Anayasa 162 nci maddesi, 

çok sarih olarak «bütçe konuşmalarında önerge üze
rinde konuşma yok» diyor efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Manisa Milletvekili Sümer Oral ve arkadaşlarının 

önergesi: 
«Görüşülmekte oılan 1987 Yılı Bütçe Kanun Tasa

rısının 26 ncı maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 26. — a) 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Değişik 154 üncü maddesi uyarınca gös
terge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesine (72) 
katsayı uygulanır. 

(Katsayının 66'dan 72'ye çıkarılması , nedenliyle 
doğacak ödenek ihtiyaçlarının bütçeye bağlı (A) dşa-
reeli. cetvelde gösterilen ödenek'lerin (100) personel 
giderleri taniç, yüzde 2'sini kesmek suretiyle karşı
lanmasını arz ve teklif eder'iz.)» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI CEN

GİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
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'BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

26 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Kadroların kullanıımı 

MADDE 27. — a) Genel bütçeye dahil daire
lerle katma bütçeli idarelere, bunlara bağlı döner ser
mayeli kuruluşlara, Kanunlarla kurulan fonlara, 'kefa
let sandıklarına ve 'hizmetlerini •genel ve katma 'büt
çelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle 
yürüten kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest 
kadrolardan 31.12.1986 tarihi itibariyle boş olanlar 
dile 'bu (tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalanla
rın açıktan atama amacıyla kullanılması Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Başbakanlığın 
iznine 'tabidir. Ancak, mecburî hizmetli personel ile 
mevzuatı gereği mesleğe özel yarışma sınavı ile alın
ması zorunlu bulunanlar, hâkimlik ve savcılık mes
leklerinde bulunanlar ile 'bu meslekten sayılan gö
revlerde olanlar, yükseköğretim kurumlan öğretim 
demanları, Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri ile Avu
katlık Hizmetleri Sınıfı 'kadrolarına ve diğer hizmet 
sınıfılarından 1 - 4 derece kadrolara atanacak olanlar 
için izin aranmaz. 

b) Genel ve katma 'bütçeli dairelerle mahallî 
iidaıreler ve ifcam-u iktisadî teşebbüsleri, özel kanuna 
veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kuru
lan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerleri 
saikat ve eski hükümlüler için; 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 
inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları ta
şımak kaydıyla anılan Kanuna göre çalıştırdıkları 
personele ait kadrolardan, 

(2) Maliye ve Gümrük Bakanlığınızca vize 
©d'i'lmiş kadro ve pozisyonlarından, 

İş Kanununun 25 linçi maddesinde belirlenen oran
larda kadro ve pozisyon ayırmaya ve yükümlü ol
dukları kadar atama yapmaya mecburdurlar. 

c) 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun 2638 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesine 
göre 'hükümlü çalıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu 
amaçla, mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3' 

ünden az ve % 5'inden fazla olmamak üzere, işçi 
kadro ve pozisyonu ayırmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçici işçi kadroları 
MADDE 28. — Genel Bütçeye dahil dairelerle 

katma bütçeli idarelerin, bunlara bağlı döner ser
mayeli kuruluşların ve kanunla kurulan fonların, hiz
metlerini genel ve katma bütçelerin transfer tertip
lerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşların 
ve 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşların 
1.1.1987 tarihinden 'itibaren 30 iş gününden fazla 
süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici işçi 
pozisyonları, ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiy
le 31.1.1987 tarihine kadar Maliye ve Gümrük Bakan
lığına vize ettirilecektir. 

1987 malî yılında, kanunla, uluslararası antlaşma
larla veya 1987 Yılı Programı ile kurulması veya ge
nişletilmesi öngörülen birimler için yapılacak yeni vi
zeler dışında, 1986 malî yılında vize edilmiş miktar
ları aşacak şekilde vize yapılamaz. 

Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü dle baş
ka unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir 
veya iptal edilebilir. Birimlerarası veya kuruluşlar-
arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. 

İM aliye ye Gümrük Bakanlığınca vize edilen cet
vellerin bir örneği, ilgisine göre, Sayıştay Başkanlığı
na veya Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırı
lamaz ve ödeme yapılamaz. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

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

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Sözleşmeli personel 
MADDE 29. — Genel Bütçeye dahil daireler, 

katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
belediyeler ile il özel idarelerinde ve 8.6.1984 tarih 
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsa
mı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırı
lacak personelin genel çalıştırma esaslarına ilişkin 
6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam 
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olunur. Anılan Kararname ile ek ve değişikliklerinde 
gerekli hallerde Baklanlar Kurulunca değişiklik yapı
labilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacaklar hak
kında birinci fıkrada sözü edilen Kararnamenin 14 
üncü maddesine ıgöre işlem yapılır. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu dışında diğer kanun hüküm
lerine göre çalıştıracakları sözleşmeli personelin un
van, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip söz
leşme örneklerini, Ocak 1987 ayı sonuna ıkadar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirmek zorunda
dırlar. 

Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine da
yanılarak sonradan görevlendirilecek yeni sözleşmeli 
personel için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek 
cetvellerin ve farklı hükümler kıapsamı halinde tip 
sözleşme örneklerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na vize ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki fıkralara 
göre vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz 
ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen ka
rarname hükümleri, Kanunla kurulan fonlar ve hiz
metlerimi genel ve katma bütçelerin transfer tertip
lerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar hak
kında da uygulanır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı maddesi 
ve özel kanunları uyarınca 1986 malî yılında sözleş
me ile çalıştırılanlardan 1987 malî yılında görevleri
ne devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca 
uygun görülenlerin Ocak - Şubat ayıma ait sözleş
me ücretleri, sözleşme ile çalıştırılmaları konusunda
ki ıkanumî işlemleri tamamlanıncaya kadar 1986 ma
lî yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, yemi söz
leşmeleri esas alınarak gerekli düzeltmeler daha son
ra yapılmaık üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı vi-
vesi aranmaksızın ödenir. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

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

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Seyyar görev tazminatı 
MADDE 30. — 6245 sayılı Harcırah Kanunu

nun değişlik 49 uncu maddesi hükümlerine göre, 
seyar olarak görev yapan memur ve hizmetlilerin 
seyyar görev tazminatından yararlanma esas ve usul

lerini tespit etmeye, bu konuda gerekli her türlü 
düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakam 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yen?... Yok, 

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

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Tayın bedeli 

MADDE 31. — a) Bazı Kamu Personeline Ta
yın Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 tarih ve 
2155 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fık
rası uyarınca ödenecek aylık tayın bedeli, günlük er 
istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. 
Ancak, bu şekilde ödenecek tayın bedelinim aylık tu
tarı (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı 
ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez. 

b) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerin erler 
gibi iaşe edilmelerine devam olunur. Bunlardan, ka
zandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulun
dukları .komutanlık veya kurum amirliğince yazılı 
belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz iste
yen?... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Madde üzerinde 
soru var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru olmaz efendim, söz istiyorsa
nız söz verelim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kanun konuşu
yoruz efendiım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
burada tayın bedeli için bir gösterge rakamı verili
yor ve onun memur aylık katsayısı ile çarpılması so
nucu bulunacak miktarı geçemeyeceği söyleniyor. 

Bugün ödenmekte olan tayın bedelleri bu şekilde 
azamî miktarı dikkate alarak tespit edilmiş bir para 
mı ödenmektedir yoksa bu azamî sınırın altında mı 
ödenmektedir? Niçin ıkonmuştur? Bunu açıklamala
rını rica ediyorum': 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bugün ödenen tayın be
deli bu tarifin altında bir rakamıdır. Tayın bedeli
nin nasıl tespit edileceği malumlarınızdır; anoak tes
pit edilecek tayın bedelinin de bir üst sınırının ol
ması gereği nedeniyle bu husus yeni olarak getiril-
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mistir. Çünkü tayın bedeli tespitlerinde, zaman za
man bazı tatsız anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır, 
üst sınır getirilmektedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
İkramiye, ödül ve muhtelif ücret ödemeleri 
MADDE 32. — a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 

ve Takibine Dair Kanun ile ek ve değişikliklerine gö
re verilen ve aynı kanunla belirtilen oran ve tutarlar 
uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiyenin öden
mesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 ta
rih ve 2867 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesi
nin 3 üncü fıkrasında Bütçe Kanunu ile belirleneceği 
ifade edilen ikramiye katsayısı olarak 1987 yılında 
Devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı 
uygulanır. 

b) Kültür varlıklarımızın tespiti, kültürümüzün 
yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi maksadıyla Kül
tür ve Turizm Bakanlığında onayla oluşturulan ya
yın ve danışma kurullarının Bakanlık dışından katı
lacak üyelerine ödenecek huzur ücretleri ile, ansiklo
pedilerin hazırlanması ile ilgili yazı kurulu üyeleri, 
düzeltici ve madde inceleyicilerine ödenecek ücretler 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Kültür ve Turizm 
bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. 
Ancak, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak
kında Kanuna ek 14.7.1970 tarih ve 1310 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi ile Devlet tiyatrolarında oyna
nacak eserleri seçen edebî kurulun tiyatrodan memur 
olmayan üyelerine her toplantı için özel kanunların
da değişiklik yapılıncaya kadar (2 000) TL. toplantı 
ödeneği verilir. 

c) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yet
kileri Kanununun 21 inci ve 2692 sayılı Sahil Güven

dik Komutanlığı Kanununun 16 nci maddelerine göre 
muhtelif ücret ödemesi; 

(1) ti jandarma alay komutanlıkları ile koman
do ve motorlu jandarma birliklerinde ve bu birlikle
rin hizmetlerini denizde üstlenen Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı botlarında görevli subay, astsubay ve uz
man jandarma çavuşlarına ayda (8 500) lira, 

(2) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Gü
venlik Komutanlığı teşkilatının yukarıdaki birlikler 
dışındaki tüm karargâh, birlik ve kurumlarında gö
revli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşla
rına ayda (6 700) lira, 
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Olarak ödenir. Bu ödenemelerde aylıklara ilişkin 
hükümler uygulanır. Ancak, Jandarma Genel Komu
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olup 
da anılan kuruluş ve kadroları dışındaki görevlere 
atanan personel, bu görevlerinin devamı süresince 
söz konusu ödemeden yararlanamazlar, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
yok. 

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

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Fazla çalışma ücreti 
MADDE 33. — a) 657 sayılı 'Devlet Memurları 

Kanununun değişik 178 inci maddesine ve «Fazla 
Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetme
lik» hükümlerine göre Bakanlar Kurulu Karan ile 
yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına da
yanılarak saat başına yapılacak Ödeme (60) liradan 
az, (140) liradan çok olamaz. 

T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanlığı Dairesi persone
line yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ücret
ler ilgili mevzuatında yer alan esaslara göre yapılır. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 178 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılınca
ya kadar : 

(1) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda bu 
konuda düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak 
üzere;! 

(a) Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge ku
ruluşlarında görevli personel ile Cumhurbaşkanlığı, 
T.B.M.M. Millî Saraylar ve Başbakanlık koruma 
müdürlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Şu
be Müdürlüğünün koruma hizmeti ile görevli perso
neline ayda (8 500) lira, 

<b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kurulu
şu ile bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık ku
rum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri 
sınıfı personeline, merkez, il veya bölge kuruluşların
da görevli mülkî idare; genel idare, eğitim, sağlık 
ve teknik hizmetler sınıfı personeline ayda (6 700) 
lira, 

(c) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında ça
lıştırılan çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (2 750) 
lira, 

Fazla çalışma ücreti verilir. 
ı(2) Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde 

devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde 
çalışan personele, Bakanlar Kurulu Kararı aranmak
sızın belediye meclisinin kararı ile tespit edilen mik
tar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 
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(3) Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu I 
Genel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye büt
çelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin ni
teliği gereği fazla çalışma günlerinin tespiti ve bir 
programa bağlanması imkânsız olan orman muhafa
za memurlarıma ayda ı(7 200) lira, taşra teşkilatında 
telsiz teknisyenliği, telsiz operatörlüğü, telsiz santral-
cılığı, dağ telsiz santralcılığı, telsiz ve telefon hat 
bakıcılığı görevini yürüten teknisyen, haberleşme 
memuru ve santral memurlarına (1 458 kişiyi geçme
mek üzere) yalnız Haziran - Ekim ayları için ayda 
(4 250) lira fazla çalışma ücreti ödenir. 

ı(4) Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının tatil günleri ve günlük kanu
nî çalışma saatlerini aşan çalışma özelliği dikkate 
alınarak, Başbakanlık -Hç'in Başbakanın, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı için Maliye ve Gümrük Baknı-
nın onayı ile tespit olunacak personele, 657 sayılı 
Kanunun değişik 178 inci maddesi hükümlerine bağlı 
kalınmaksızın ayda 50 saati geçmemek üz&re «a» 
fıkrasında' belirtilen azamî miktarın iki katına kadar 
fazla çalışma ücreti ödenir. 

(5) Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı Sıtma 
Eradikasyonu Teşkilatında çalışan memurlardan, gö
revlerinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin tes
piti ve bir programa bağlanması imkânsız bulunan 
sağlık savaş memurlarına (3 650) lira, sıtma eradJkas-
yonu hizmetlerinde görevlendirilen'-sağlık memurları
na (300 kişiyi aşmamak üzere) ayda (2 750) lira faz
la çalışma ücreti ödenir. 

(6) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci 
maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, ay
nı Kanunun 164 üncü maddesine göre, olağan çalış
ma saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve. 
yük alıp vermeleri için aynı madde uyarınca iş sa
hiplerinden tahsil edilen ve emanete alınan ücretler
den ı% 80'i 164 üncü madde hükümlerine göre be
lirlenecek hak sahiplerine ödenir. Bu ücretlerden 
kalan paraların söz konusu Bakanlık personeline 
ödenmesine veya anılan Kanunun 161 inci maddesi
nin 4 üncü bendinde belirtilen amaçlarla kullanımı
na yahut kısmen ya da tamamen Hazineye irat kay
dına ilişkin esasları tespite'Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

1615 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi hükmün
den yukarıdaki fıkrada belirtilen işlerde görevlendi
rilen diğ;er Bakanlıklar personeli ile bu işlerde fiilen 
çalışan saymanlık memurları ve diğer memurlar da 
yararlandırılırlar. 

(7) (a) Millî (Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atöl
ye ve birimlerinde döner sermaye siparişleri üzerin
de işin gereği olarak, olağan çalışıma saatleri dışın
da fiilen çalışanlara (okul idarecisi, öğretmen, tek
nisyen, test hazırlayıcı, ölçmeci, usta öğretici, bölüm 
ve atölye şefi, memur, prodüktör, stüdyo öğretmeni, 
senarist, kameraman, bilgi işlemci, programcı ve üre
tim için sorumlu benzeri diğer uzmanlar) öğretim ay
larında ayda 60 saati, millî ve dinî bayram günleri 
haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek kay
dı ile okul ve kurum döner sermaye hâsılatımdan, be
her iş saati için en çok, «ortaokul ve ortaöğrenim ku
rumlarında gece öğretimi» için verilen ücret kadar 
ücret ödenir,) 

(b) Meslekî ve teknik öğretim kurumlarında gö
revli atölye ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mev
zuata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü 
oldukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul ida
resince gerekli görüldüğü 'taktirde haftalık zorunlu ve 
isteğe 'bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati .sa
yısı kadar süre ile döner sermaye siparişleri üze
rimde öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve fii
len çalışmak üzere görevlendlirilebilirier. 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları 
okuilıların derecesine ve çalışmanın gündüz veya ge
ce yapılmasına göre, bu Kamunun 34 üncü madde
sinde tespit olunan ek ders ücretli, kadar ücret, döner 
sermayeden ödenir. Ancak, bu şekilde görevlendiri
len öğretmenlere okullarımda veya başka okullarda 
gece ve gündüz ek ders görevi verilemez. 

(c) Döner sermayede test öğretim yaprakları ve 
mektuplarım baskısında çalışanlara (a) fıkrasında be
lirlenen saatler kadar ve saat 'başına (115) lira üze
rinden ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

(d) Bu maddenin b/(l), (2),. (3) (sadece muha
faza memurları) .sıralarına göre ödenecek fazla ça
lışma ücretleri; 

(1) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen has
talık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden 
dolayı ihasıtalanıma, yaralanma ve sakatlanma durum
larında, 

(2) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet 
içi eğitime katılma ve geçici görevli bulunma du
rumlarında, 

(3) Sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri 
içerisinde, 

Kesilmez. 

— 414 — 
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(e) Bu madde uyarınca aylık maktu fazla ça
lışma, ücreti alanlara 'her ne suretle olursa olsun ay
rıca saat esasına göre fazla çalışma ücreti öden
mez. 

(8) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurulu Ge
nel Müdürlüğü personeline, 657 sayılı 'Kanunun de
ğişik 178 inci maddesi 'hükümlerine bağlı kalınmak
sızın (a) fıkrasında belirtilen azaımî miktarın iki ka
tına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'isteyen var mı 
efendim? 

CAHİT TUTUM (BaMceslr) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, 'ben de söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Saym Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; geçen yıl 'bu maddenin mü
zakeresi sırasında uzun bir konuşma yapmıştnm. Say
gıdeğer Bakan, bu eleştirilerimi dikkatle not ettikle
rini ve önümüzdeki 'bütçe çalışmalarında göz önün
de tutacaklarını beyan etmişler di. 

Şimdi, bu sıkıcı, uzun maddeyi çok dikkatle in-
celemişseniz, bazı şeylerin de farkına varmışsınız-
dır. Bu maddede, bazı hükümler bazı kanunların çı
karılmasına kadar yapılan geçici düzenlemelerdir. 
Başlığına baktığınızda, filan sayılı kanunun değişik 
filan maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar 
şunlar uygulanır, diyor, 15 yıldır bu hükümler arka 
arkaya geçiniliyor. Biriniz sormaz mısınız; «neden 
bahsettiğiniz kanunda o değişikliği getirmiyorsunuz 
da, her yıl aynı 'ifadeleri (temcit pilavı gibi tekrar
lıyorsunuz?» diye. 

Burada getirilen düzenlemeler, esas itibariyle ar
kadaşlar, ücret düzenlemesidir. Bütçe kanunuyla da 
ücret düzenlemesi yapamazsınız. Anayasanın 161 in
ci maddesi, bütçe kanunlarında bütçeyle ilgili olma
yan hiçbir husus düzenlenemez demektedir. Bakınız, 
parlamentomuz Anayasanın hu maddesinin bu amir 
hükmü karşısında, hükümetlere sözünü geçiremediği 
için neler oluyor : Geçmiş dönemlerde, dikkat ettim, 
Anayasa Mahkemesine dava açı/lıyor o tarihlerde, 
Anayasa Mahkemesi iptal ediyor; ama o vakte ka
dar 'bütçe kanunu, bütçenin yıllık olması dolayısıy
la, o yıl geçmiş oluyor ve iptal hükmü de geçersiz 

^kalıyor. 
Bu defaatle olmuş. Bütçe kanununa bütçeyle il-

gibi olmayan hükümleri koymayınız. Bunun bir an
lamı vardır. Bunu parlamento olarak lütfen göz önün

de tutunuz diyen Anayasa emri yerine gelmiyor. 
Asul öneml'isi, bu fazla çalışma ücreti adı altında 
düzenlenen şu hükümler, 'giderek ka'bararak genişli
yor ve pratik görüyor hükümet bunu. Önümüze ge
tiremiyor, çünkü oldukça pratik bu yol, Her yıl 
rakamlar değişiyor. Öyleki, takdirî olarak gece bek
çilerinin fazla çalışma ücretlerine 500 lira koyuyor, 
orman işletmesinde çalışanların ücretlerine 1 500 
lira koyuyor, kendine göre 'bir takdir bu, çok kolaylık 
sağlıyor, öyle" anlaşılıyor; 'ama ücret objektiftir, ob
jektif esaslara da 'bağlanmak zorundadır. Böyle ge
çici hükümlerle ücret tedvini, hukukumuzda büyük 
ölçüde yaralar açmaktadır. Bakınız, bir ifade oku
yacağım, büyük bir ihtimalle siz de takdir edecek
siniz : 

Maddenin altıncı bendinde, «Gümürk Kanunu
nun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılın
caya kadar...» deniyor. Birçok maddeler hep böyle. 
O değişiklik, o maddelerde bir türlü gelmiyor. Yani, 
hukuk bakımından bunu nasıl ka'bul ediyorsunuz? 
Yer yjıl uyarıyoruz. Geçen yıl Sayın 'Bakan, «Evet, 
bu tür pürüzler ayıklanacaktır; ücret düzenlemesi 
için yetki aldık...» demişti, üstüne üstlük hemen her 
zaman haber veriyorum, parlamentonun elinden üc
ret düzenlemesi alınmış durumda; 'bu hükümet, ta 
1988'in sonuna kadar, ücret düzenlemesi için, personel 
düzenlemesi için parlamentodan yetki almış. «Biz on
ları getiririz, düzeltiriz, arıtırız» diyorlar; ama bütçe 
kanununda bunlar geliyor. O altıncı bendi okumaya 
devam ediyorum : Olağan çalışma -saatleri dışında ya
pılacak gümrük işlemleri ve yük 'alıp vermeleri için 
iş sahiplerinden tahsil edilen ve emanete alınan üc
retler varmış. Bu ücretlerin yüzde 80'i hak sahiple
rine ödenecekmiş. Hak .sahiplerinin kim olduğu da 
orada belirtiliyor. Şimdi ilginç olanı, 'bu ücretlerden 
kalan paraların - o hak sahiplerine ödendikten sonra -
söz konusu 'bakanlık personeline ödenmesine - bunu 

' anlarsınız; demek ki, artan paraları 'bakanlık per
soneline dağıtacaklar - veya anılan kanunun 161 
inci maddesinin 4 'üncü bendinde belirtilen amaçlar

ca kullanımına yahut kısmen ya da tamamen Ha
zineye Arat kaydına ilişkin esasları tespite Maliye ve 
Gümrük Bakanllığı yetkilidir. Hiç böyle ücret dü
zenlemesi duydunuz mu? Böyle flu, böyle 'belirsiz; 
istersem öderim, istersem ödemem, Hazineye irat 
kaydederim... Böyle ücret düzenlemesi olmaz. 

tşte onun için, eğer Türkiye'de bir ücret karma
şasını önlemek istiyorsak, böyle palyatif, her yıl bu 
tür, bütçe kanununa özel hükümler koyarak ücret 

5 — — 41 
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düzenlemesi yapmayalım, kalıcı düzenlemeler yapa
lım. Bugün bunu TRT için koydunuz, yarın 'bir baş
ka şey daha çıkacaktır, işte,, biraz evvel konut edin
dirme ille ilgili bir zaruret ortaya çıkmış, (R) cetve
line birtakım ifadeler ekledinıiz. Bunun sonu yok. 

Değerli milletvekilleri, dolayısıyla Türkiye'nin, 
Türk kamu personelinin içinde bulunduğu hazin du
rumu yansıtan güzel bk tablodur, dikkatle okuyun. 
Sanki çok önemli para veriyormuş gibi, parça par
ça, 500 lika, 1 000 ılira; 5 500 liradan 6 200 liraya 
çıkarmış; yani bunlarda oyalanıp duruyoruz. Ücret 
rejimini ıtanelinden ele »almayı lütfen sizler de iste
yiniz. 17 nci dönem geçmektedir, yapacağımız en 
kalıcı, en hayırlı reformlardan 'bir tanesi budur, ka
mu personelinin içine düşürüldüğü ücret keşmeke
şinden kurtarılmasıdır. 

Saygıdeğer üyeler, doğrudan doğruya Devlet Me
murları Kanununa atıfta bulunan ve dolayısıyla ger
çek anlamda fazla çalışma ücretiyle ilgilil düzenle
meyi gerektiren hüküm, dikkat ederseniz 31 inci 
mıaddenlin (a) bendidir. Onun dışındakiler, artılk 
bir nevi ücret düzenlemesi haline gelmiştir, ücret ek: 
düzenlemeleri haline gelmiştir. Zaten biraz sonra, 
«ek ders ücretleri» diye başlayan hüküm var; ama 
buradaki hükümlerin çoğu, tkamu personeline ve hak
lı alarak, zorunlu olarak, çalışmalarının özeliği dik-
ıkate alınarak birtakım ücretler ödenmektedir. 17 tik 
ücret ödemesi söz konusudur. Türk sisteminde, de
diğim zaman, bunları hariç tutmuştum, bunların dı
şında 17 çeşit ücret ödeniyor. Eğer bunları dia -ka
tarsanız daha karmaşık hale gelmiş olduğunu v görür
sünüz. 

Onun için, önümüzdeki yılda bu 33 üncü mad
denin. artık bu tür tartışmalara, vesile olmayacak 
bir biçimde aslî yerlerine gönderilmesi ve Türk ka
mu personelinin layık olduğu ücret rejimine kavuş
turulması dileğiyle hepinize saygılar sunarım. (SHP 
sıraılarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Arıkan, buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, ben madde üzerinde birkaç konuda yüce 
Meclisin dikkatlerini çekmek istiyorum. 

Birincisi; (a) şıkkında devlet memurlarına verile
cek olan fazla mesai ücreti saat başına net olarak 
asgarî 45 İra azamî 105 ılira, yani bununla 1 saat 
çalışacak bir memurumuz, bu çalışmanın sonunda ka
zandığı ile ya yarım ekmek alabilecek veyahutta 

yarım paket sigara alabilecek, fliayık göMüığümüz üc
ret bu. 

'Ben bir hesap yaptım, 50 saatten fazla ayda bir 
kişi çalışamayacağına göre, demek ki 6 gün çalışacak 
ve fazla mesai ücreti olarak alacağı para net 2 500 
ılira ila 5 000 lika arasında değişecek. Asgarî ücreti 
bile vermiyoruz fazla mesai karşılığında. Bu 'anlayış, 
bilmiyorum sizce uygun görülüyor mu? Halihazır uy
gulamada belki çalışmadan da memurlarımızı rahat 
ettkımıek için birtakım ödemeler yapılabiıliyor; ama bu 
yapılıyosa bu da devlet anlayışıyla bence uygun bir 
ortam yaratmıyor. Aslında, Sayın Tutum'un söylediği 
gibi, personel ve ücret rejimini temelinden ele alıp, 
sistemli ve kalıcı önlemleri mutlaka getirmemiz gere
kiyor. 

İkincisi; maddeye baktığımız zaman çeşitli eşitsiz
likleri görüyoruz. Genelde asgarî net 45 lira ve azamî 
105 lira ödüyoruz; ama Başbakanlıkta çalışanlara ve 
TRT'de çalışanlara asgarî net 90 lira, azamî net 200 
lira ödenmesi öngörülüyor. Onlara bu ücretler fazla
dır demiyorum, onlarınki iki kat olmasına rağmen, 
bana göre yine de azdır; ama burada bir eşitsizlik do
ğuyor. Belki fikir yapısı bakımından, çalışmanın ge
tirdiği birtakım özellikler bakımından bu gerekiyor 
denilebiliyor; ama fazla mesaide çalışan kişiler ailele
rinden ve evlerinden uzak kalıyor, bunu da mutlaka 
dikkate almamız gerekiyor; yani özel yaşamından bir
takım fedakârlıklarla fazla mesai yapıyor. 

Diğerlerindeki eşitsizlikleri ben sıralamıyorum. Sey
yanen birtakım farklılıklar getiriyor, bu seyyanen ge
tirilen önlemler de gene eşitsizlikler yaratıyor. Bir ör
nek vereceğim Türkiye Büyük Millet Meclisinden. Bu
rada çalışanlara 8 500 lira seyyanen fazla çalışma üc
reti ödenecek; ama görüyoruz ki, bazı bölümlerde, 
hemen hemen hiç fazla mesai yapılmıyor, buna karşc 
bazı bölümlerdeki çalışan kişiler sürekli fazla fazla 
mesai yapmak durumunda kalıyor. O zaman testiyi 
kıran da bir, dolduran da bir anlayışını bk nevi bu 
uygulamayla getkmiş oluyoruz. 

Bu nedenle ben Sayın Tutum'a tamamen katıldığı
mı belirtiyorum ve hükümetin personel ve ücret reji
mini en kısa sürede Meclise getirmesini temenni edi
yorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP, DYP ve Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bk önerge vardır; oku

tuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısının 33 üncü maddesinin 8 inci fıkrasına aşağı 
daki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu ihsan Gürbüz 
Zonguldak Hatay 

Mehmet Ali Doğuşlu İsmail Saruhan 
Bingöl Ankara 

Mehmet Sağdıç Burhan Cahit Gündüz 
Ankara izmir 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Madde : 33 — Fıkra (8) : (Ancak bu 'miktar. Ku
rumun haber, program ve teknik hizmetlerinde çalı
şanlar için dört katı olarak uygulanır). 

Gerekçe : Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
munda aralıksız olarak 24 saat yayın hizmeti yapıl
maktadır. Bu hizmetin üçte ikilik bölümü zorunlu 
olarak fazla çalışmayı gerektirmektedir. Televizyonda 
ikinci kanalın devreye girmesiyle hizmet yükü daha da 
artmıştır. Tasarıda öngörülen miktar, personelin faz
la çalışma esnasındaki birtakım zarurî ihtiyaçlarını 
dahi karşılamaktan uzaktır. Önergeyle istenen artış, 
Kurumun özel statüsü itibariyle kendi imkânlarından 
karşılanacağından, bütçenin gelir - gider dengesini de 
herhangi bir şekilde etkilememektedir. 

Bu sebeplerle, Kurumun haber, program ve teknik 
hizmetlerinde çalışanların daha şevkle görev yapma
larına imkân sağlamak amacıyla önergenin kabulün
de yarar görülmektedir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Niye katılıyorlar? 
BAŞKAN — Gerekçe... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
ifadeyi kaçırdık; önergeyi bir daha okutabilir misi
niz? 

BAŞKAN — Hay hay efendim, okutuyorum : 
«Madde : 33 — Fıkra (8) : (Ancak bu miktar, Ku

rumun haber, program ve teknik hizmetlerinde çalı
şanlar için dört katı olarak uygulanır) ». 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — öbüründe «dört 
katına kadar» varken, burada «dört katı uygulanır» 
denmektedir. Bu kesin bir deyimdir. Bilerek mi koy
dular, lütfen açıklasınlar bunu? 

BAŞKAN — Açıklama yapmaları mümkün değil 
efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «İki katına kadar» 
deniyordu, bu, «dört katı» diyor. Bu kesin bir şey mi
dir, yoksa «kadar» mı kastediyorlar? Lütfen açıkla
sınlar, ne demek istiyorlar? 

BAŞKAN — Sayın... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, önergede «Teknik hizmetlerinde çalışanlar için 
dört katı olarak uygulanır» deniyor. Biz, bu önergeye 
hükümet olarak katılıyoruz. Katılmamızın gerekçesi 
de, bütçemize bir ilave yük getirmemesidir. Gerekçede 
açıklanmıştır; bu hizmeti yapan arkadaşlar hakikaten 
mesai saatlerinin dışında çok meşakkatli şartlarda ça
lışmaktadırlar. Böyle bir ilave imkânın kendilerine ve
rilmesi uygun görülmektedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki de

ğişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, 64 
üncü maddeye göre usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulsüzlük var efendim; onu lüt
feder misiniz? 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Efendim, 64 üncü 
maddede, Meclisin çalışma usulleri hakkında Başkanı 
uyarma konusu vardır. O konuyla, yani önergeyi işle-

' me koyuş biçiminizle ilgili olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, gider artırıcı olarak düşü

nüyor ve Başkan bunu niye gider artırıcı olarak dü
şünmedi diye... 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Hayır efendim, işle
me koyuş biçiminizle ilgili olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; 26 ncı maddeyle ilgili görüşmeler ya
pıldığı sırada, katsayı artışına ilişkin olarak verdiği
miz önergeler, Sayın Başkan tarafından, Anayasanın 
162 nci maddesi Örnek gösterilerek görüşmesiz biçim
de oya sunuldu. Gerçekten Anayasanın 162 nci mad
desinin sondan bir önceki paragrafında, bakanlık ve 
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katma bütçeli kuruluşların bütçelerinin tüm olarak I 
görüşüleceği, bölümler ve önergeler üzerinde görüş
me yapılmaksızın oylamalara geçileceğini ifade etmek
tedir. 

26 ncı madde ile ilgili olarak verdiğimiz önerge 
sırasında, Sayın Başkan doğru bir yaklaşımla, ko
misyon ve hükümete bu önergeye katılıp katılmadık
larını sormuşlardır, her iki taraf da önergeye katılma-
dıklarını ifade etmişlerdir; ancak Sayın Başkan, Sa-
yın Maliye Bakanına niçin katılmadıklarına dair de 
soru sormuşlardır, yani Sayın Maliye Bakanına açık- \ 
lama yaptırmışlardır. Tabiî Sayın Bakan da burada 
hükümetin bir propagandası olarak, memura gerçek
ten çok şeyler verdiklerini ve gerekirse, bakanlar ku
rulunun yine kararname ile bu verilen imkânları ar
tırma olanağı bulunduğunu, 1987 yılı içinde bunların 
yeniden düşünüleceğini ifade ederek, bir güzel propa
ganda yapmışlardır; ama önerge sahibine - komisyon 
ve bakan katılmadıkları halde- açıklama yapma, gö
rüşme yapma fırsatını -Anayasanın 162 nci maddesi
ne sığınarak - vermemişlerdir. Bu, fevkalade tutarsız 
bir uygulamadır. 

Diyebilirsiniz ki, niçin o saatte usul hakkında bir 
görüşme açtırmadınız? Fakat olay hepinizin gözünün 
önünde cereyan etmiştir sayın milletvekilleri; Sayın 
Başkan, büyük bir telaşla ve hızla önergeyi oya suna
rak, söz isteklerimizi görmemezlikten gelerek bunu 
geçirip gitmiştir. Bu, son derece yanlış, taraflı ve yan
lı bir uygulamadır. Sayın Başkanın o safhada Sayın 
Bakana açıklama yapmasını söylemesi ve hatta bunu 
talep etmesi, Anayasanın belirli paragrafına da aykırı-

s- dır. O takdirde, benim de önerge sahibi olarak o ko
nuda açıklama yapma imkânım hukuken ve de en 
azından teamül olarak doğmuştur. 

O yetmedi, şimdi burada tekrar Sayın Bakana bu 
maddeyle ilgili olarak verilmiş olan önergeyi niçin 
kabul ettiklerine dair uzun uzun açıklama yaptırttılar. 
Eğer Genel Kurulda, bütçe müzakereleri sırasında ve
rilen önergeler Anayasanın ilgili maddesine göre gö
rüşmesiz oya sunulacaksa, Sayın Başkan bunu her 
aşamada tatbik etmek zorundadır, ya da müsamahalı 
davranmak, anlaşılabilir şekilde müzakereleri götür
mek istiyorlarsa, kendi takdir yetkilerine sığınarak bu 
müsamahayı gösteriyorlarsa, o zaman herkese göster
mek zorundadırlar. 

Biz, eğer 26 ncı madde konusunda verdiğimiz 
önergede katsayının 74'e çıkarılmasına • ilişkin görüş-

s lerimizi açıklama fırsatına sahip olsaydık, gerçekten 
bu konuda fevkalade haklı bir önerge verdiğimiz ve 

de kaynaklarını da göstererek bu önergeyi sunduğu
muz ortaya çıkacaktı; ama Başkan burada hükümete 
yardım etmiştir, hükümetin katsayıyı 66'da tutması
nın çok esaslı ve çok geçerli gerekçeleri olduğunu ifa
de etmesine yol açmıştır. 

Asla böyle değildir, bu maksatlı tutumlara son ve
rilmesini istirham ediyorum. Verdiğimiz önerge son 
derece haklı idi ve bizim yüce Genel Kurula bunu 
izah etme gereğimiz vardı, gereksinimimiz vardı ve 
hakkımız vardı. 

Sayın Başkan, bu konuda takdirlerinizi kullanma
nızı istirham ediyorum. Ya tekrar 26 ncı maddeyi, 
önergelerin anlaşılabilir biçimde Genel Kurulda izah 
edilebilmesini sağlamak için tekriri müzakereye açar
sınız, yahut da şu anda yaptığınız işlemin yanlış ol
duğunu kabul ederek bilmiyorum, Divan olarak ne 
tedbir almayı düşünürsünüz. 

Son bir noktayı daha ifade etmek istiyorum : Bu 
Meclis Başkanlık Divanı, istirham ediyorum, çeşitli 
başkanvekillerinin yönetiminde değişik uygulamalara 
bundan böyle son versinler. Zaten tutanakları da şu 
anda getirtmekteyim. Geçen yıl, ya da evvelki yıl büt
çesinde aynı 26 ncı madde ile ilgili olarak verdiğimiz 
katsayı artışı önergesinde bendenize, bu kürsüde öner
gemi açıklama fırsatı verilmişti. Tutanaklarda da var
dır ve ben o önergemi burada açıklamıştım. O zaman 
Anayasanın 162 nci maddesi yok muydu? 

EROL AĞAGJL (Kırklareli) — O zaman Başba
kan kızmamıştı. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
tutumunuzu nasıl düzelteceğinizi düşünmenizi istirham 
ediyorum, yüce kurula saygılar sunuyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Efendim, Bakanın açıklaması bir görüşme mahi

yetinde değildir. Kısaca açıklama hakkı vardır efen
dim. 

EROL AĞAÖİL '(Kırklareli) — Hem «Ben kabul 
ediyorum» diyecek, hem de ka'bul edişini açıklaya
cak. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Özellikle Bakan izah ettikten sonra, milletvekiline de 
söz hakkı doğar. 

IBAŞKAN —- Doğmaz efendim, doğmaz. 
Efendim, görüşmelere devam ediyoruz. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ek ders ücretleri 
MADDE 34. — a) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 214 üncü maddesine göre çıkarılacak yö-
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ttyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul ve 
kurslarda ek ders okutan öğretmen ve diğer persone
le saat başına verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki m'ik-
tarlar üzerinden ödenir. 

Ders Saat Ücretleri 
Gündüz Gece 

1. Anaokulları, anasınıtfları çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, 'ilkokullar, lilköğretim 
okulları, ortaokullar, ortaöğretim okulları (Lise ve dengi okullar), halk eğitimi ve çıraklık 
eğitim merkezleri, diğer yaygın eğitim okul ve kurumları, rehberlik ve araştırma merkezle
rinde görevli yönetici, öğretmen, rehber öğretmen, uzman, uzman yardımcısı ve usta öğretici
ler ile ücretle ders verenlere (jMillî Güvenlik dersi verenler dahil); 500 600 

2. Kurumların elemanlarının yetiştirilmesîyle ilgili eğilim merkezi, meslekî okul ile 
kurs, seminer ve hiçmetiçi eğitim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle görevlendirilen; 

l(a) Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına; (Personel Kanunla
rına göre) 

ıCb) Öğretmenlere ve diğer memurlara; 1 000 1 200 
3. IMillî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatı personellinden; in

celeme, araştırma, planlama ve programlama, yönetim ve eğitim görevi yapanlara; 500 — 
4. Cezaevlerinde ek ders vermekle görevlendirilen öğretmen, eğitici, vaiz, müftü ve 

meslek öğreten sanat erbabına (2) nci fıkranın (b) bendinde belirlenen ücretler % 25 faz
lası ile ödenir. 

b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve 13-23 sayılı Ka
nunla eklenen ek 4 üncü maddesi gereğince, fıiilen ek ders görevi yapanlara ders saati ba
şına ödenecek ek ders ücreti aşağıdaki esaslara göre tespit olunur. 

1. Harp [Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, sınıf okulları, özel ihtisas okul
ları, Denizcilik Yüksekokulu, NBC, İstihbarat ve Dil Okulu, yabancı dil okulları ve ben
zerleri ile ıharp okullarında ders görevi verilenlere taşıdıkları unvan ve niteliklere göre, 
üniversite Öğretim elemanları için personel kanununlannda öngörülen ek ders ücreti üze
rinden (Öğretmen olarak görevlendirilenlere anılan maddede girebilecekleri statüye göre) üc
ret Ödenir. 

'2. Ortaokul ve ortaöğrenim yapan askerî okullarda (Askerî liseler, astsubay hazırlama 
okulları gibi) ve kurslarda ders görevi verilenlere, bu maddenin «a» bölümünün (1) inci 

revülerine, doçentlere, 3 üncü ve daha aşağı derece 
kadrolu kamu görevlileri veya diğer ek ders görevli
lerine ise, kadro derecelerine bakılmaksızın okutman
lara, ödenmekte olan ek ders ücretleri ödenir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; bu maddede öğretmenlere 
verilen ek ders saat ücretleri, hükümet, tasarısında 
brüt olarak gündüz 260, gece 320 lira idi. Plan ve 
Bütçe Komisyonunda yapılan konuşmalar üzerine 
ANAP'ü sayın üyelerin verdikleri önergelerle bu, 

netmelik yürürlüğe girinceye kadar, aynı Kanunun de
ğişik 176 nci maddesi (Söz konusu Kanunun 89 uncu 
maddesıiride öngörülen esasların ilgili kurumlar itiba
riyle, Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olması şar-

«ırasındaki miktar üzerinden ek ders ücreti verilir. 

c) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 
değişik 11 inci maddesine göre hesaplanacak ek ders 
ücretleri % 60 fazlası ile ödenir. Ayrıca, 11 ind mad
denin son fıkrasında belirtilen öğretimdeki ek ders 
ücreti de % 100 zamlı olarak ödenir. 

'd) Polis Akademisinde ek ders vermekle görev
lendirilen; 

(a). Üniversite öğretim üye ve yardımcılarına Üni
versite Personel Kanunlarına göre, 

(b) Üniversite dışından görenlendirilen öğretim 
elemanlarından, 1 inci derece kadrolu ek ders görevli
lerine, profesörlere, 2 ndi derece kadrolu ek ders gö-
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gündüz 500, gece 600 liraya (brüt olarak) çıkarıldı; 
yani gündüz 375 lira, gece de yaklaşık olarak 450 lira 
ek ders saat ücreti alacaklar. Ben bunu da az buldu
ğumu belirtmek istiyorum, bunun, nedenini de yüce 
kurula açıklamakta yarar görüyorum. 

Her şeyden önce 'biz çocuklarımızı her yönden öğ
retmenlere emanet ediyoruz ve öğretmenlerimiz ço
cuklarımızı yoğuruyor, yönlendiriyor, aslında öğret
menlerimiz Türk toplumunu yönlendiriyor ve Türk 
toplumunun temel taşı aslında öğretmenler; ama bi
zim onlara layık gördüğümüz ek ders saat ücretleri 
gündüz saat başına 375, gece 450 lira olabiliyor. Bu
nu çok eksik bulduğumu tekrar vurgulamak istiyo
rum. 

öğretmenin yüceliğine yaraşır şekilde ek ders sa
at ücretlerinin belirlenmesi gerekirdi; ama şimdi öner
ge verilse bu, sayın hükümet tarafından kabul edil: 

meyeoe'k'tir. Buna karşı ben bir öneri getirmek isti
yorum. 

Biliyorsunuz, Geliştirme ve Destekleme Fonu var. 
Oe'liştirme Destekleme Fonundan öğrencilere yiyecek 
yardımları yapılıyor. Ben hükümetten istirham ediyo
rum : Geliştirme Destekleme Fonundan belirli bir 
payı da öğretmenlerimizi rahatlatacak şekilde kulla
nalım. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Madde üzerinde başka «öz isteyen?.. Yok: 

. CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Sayın Başkan, bir 
sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

maddenin başında «Devlet Memurları Kanununun 
'214 üncü maddesinde belirtilen yönetmelik çıkıncaya 
kadar» ibaresi Var. 1970ten bu yana 16 yıl geçti; 16 
yılda yönetmelik çıkaramamışlar mı efendim? Son üç 
yılda bunun farkına, vararak, daha evvelki hükümet
lerin yapamadığını yapmış olmak için de olsa, 214'e 
göre çıkarılması gereken yönetmeliği niçin 3 yıldır 
çıkaramamışlardır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan, 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ AHMET 

KURTCBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
çalışmalar devam etmektedir. 13 yıl önce yapılama
mış olanı inşallah biz yaparız, tabiî ki çok önemli, 
hassas bir konudur; ama merak etmeyiniz dönemimiz 
'bitmeden bu konuyu hallederiz efendim. 
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I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
I Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
I 35 inci maddeyi okutuyorum : 
I Konferans ücreti 

MADDE 35. — Her bir konferans için (1.500) li-
I rayı aşmamak üzere, 
I a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 

ncı maddesine göre ve yükseköğretim kurumlarında 
I yönetim kurullarınca belirlenen öğretim programı dı-
I şında, 

b) 3.6.1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akade-
I m ileri Kanununun l'l inci maddesi uyarınca harp .aka

demilerinde ve diğer yüksek dereceli askerî okullarda 
(Harp okulları, sınıf okulları, Denizcilik Yüksekokulu, 
özel ihtisas okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, NBC 
Okulu giibi), 

c) Cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara ders 
müfredatı dışındaki konularda Bakan onayı ile, 

Konferans verenlere kurumlarınca belirlenen tutar
da konferans ücreti ödenir. 

Hizmet :çi eğitim ve kurslarda konferans ücreti 
ödenmez. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hazine İşlemleri ve Devlet Borç Yönetimi 

Hazine bonoları ve avans işlemleri 
MADDE 36. — Genel Bütçe ödemelerini zama

nında yapabilmek ve tahsilatın göstereceği mevsimlik 
dalgalanmalardan bu ödemelerin olumsuz yönde et-
kilenmesin'i önlemek, uygulanmakta olan para poli
tikasını yönlendirmek amaçları ile malî yıl içinde 
gerçek ve tüzelkişilere, genel bütçeden Hazine yardı
mı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına, Kanunla 

I kurulmuş fonlara en çok bir yıl vadeli Hazine bono-
I ları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, 
I satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, miktarını, sa-
I tış usul ve esasları ile şartlarını tespite, 14.1.1970 ta-
I rih ve 1211 sayılı Kanunun 50 inci maddesi esasları-
I na göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 
I kısa vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müs* 
I teşarlığınm bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
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Hazine bonolarının faiz ve bedelleri ile bunlarla 
ilgili ödemeler ve borçlanmaya ilişkin bütün işlemler 
her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç) ve 
resimden müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
-Buyurun Sayın Türkân Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; burada benim dikkati
mi çeken konulardan bir tanesi, kanunla kurulmuş 
olan fonlara en çok bir yıl vadeli Hazine bonoları 
satmaya yetki veriliyor. Bütçe Kanunu ile. Buradan 
anladığım kadarıyla, açıkları kapatmaya yönelik bir 
şey. Ancak, fonlar kurulurken amaçları belirlenmişti, 
nerelerde kullanılacağı belirlenmişti ve sayın hükü
met fonları bir övünme vasıtası yapmıştı, «şu işleri ya
pabilmek için bu fonları kuruyoruz, millete hizmet 
getiriyoruz» diyorlardı. Şimdi, bir tarafta onu söy
leyeceksiniz, ondan sonra da geleceksiniz fonlardaki 
kaynakları Hazine bonolarına aktarmak için yetki is
teyeceksiniz. Belki nemalaridırma bakımından bunu 
düşünebilirsiniz; ama bakıyorsunuz 1 yıl vadeli Ha
zine bonolarını da satacaksınız, geri alma imkânını 
da istiyorsunuz; ama bu uygulamanın ne derece cid
dî olduğunu ve devlet anlayışı ile bütçe anlayışı ile, 
Hazine anlayışı ile bağdaştığını yüce Meclisin dik
katlerine sunmak istiyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 ndi maddeyi okutuyorum : 
'Devlet borçlarının yönetimi 

'MADDE 37. — a) Devlet Borçlarının Yönetimi 
16.4.1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desi uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
yürütülür. 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan malî yıl içinde 2 200 000 000 000 li
ralık bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma akdine, 
aynı yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödeme
lerini bütçe ile ilgilendirmeksizin yapmaya, malî yıl 
içeri'sinde ödenecek dış ve iç borç anaparaları ile dış 
ve iç borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel hesap
larda izletmeye yetkilidir. Borçlanılabilecek miktar 
gerektiğinde yarısına kadar artırılabilir. 

c) Devlet iç ve dış borçları faizleri ve genel gi
derleri bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle kar
şılanır. 

d) Devlet borçlarının uygulama sonuçları Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Ba
kanlıkça hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile 
birlikte Hazine Genel Hesabına dahil edilmek üzere 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. 

e) Devlet Borçlarının Yönetimi ve muhasebesi 
ile ilgili esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bir
likte düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sorun, Sayın öney. 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, so
rum bu maddede yer alan 2 trilyon 200 milyar lira
lık borçlanma yetkisinin Hazine ve Dışticaret Müste
şarlığına verilmesiyle ilgilidir. Bu, herhalde her yıl 
değişen bir rakam oluyor. Bunun hesabı nereden çık
mıştır ve yarısına kadar artırma yetkisi niçin veril
mektedir? Eğer borç ödemelerimiz belli ise - ki, yıl
lara göre faiz ve borç ödemelerimiz bellidir- bunun 
karşılığında borç ödemek için yeniden borç alınıyorsa 
ya da ekonomiye bir miktar katkıda bulunulması için 
biraz daha fazlasıyla borç alınıyorsa, o hesapların ba
şından dikkatli yapılabilmesi lazımdır. 2 trilyon 200 
milyarın hesabı nereden çıkmıştır? Bu bir. 

ikincisi : Bu hesap eğer dikkatli ve doğru bir he-
sapsa, yarıya kadar artırma -çünkü çok büyük bir 
rakam bu- 1 trilyonun üzerinde bir borçlanma ola
nağının tanınması olayı, niçin bu kadar büyük yetkiye 
'ihtiyaç göstermektedir? Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Buyurun Sayın Bakan. 
IMAL1YE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

'KURTCBBE ALPTBMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bu maddede yazılan ra
kam, geçen seneki bütçemizde de başka bir rakam 
olarak karşımıza çıkmışitı, 1 trilyon 600 milyardı zan
nediyorum. O senenin yıllık ihtiyacına göre, plan -
program hedeflerine göre tespit edilmektedir. 

Bu yetkiyi almak suretiyle, aslında Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı belli bir tasarruf içinde olabil
meyi düşünmekte; ancak gerektiği takdirde, kanunun 
ken'disfine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle, ihti
yaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Kanun madde
si, bu nedenlerle bu tarzda hazırlanmıştır. 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 38. — Bu Kanunun 37 nci maddesi ile 
verilen yetki sınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvil
lerinin çeşitleri ile bunların faiz oranı, ihraç fiyatı, 
ödeme süresi, basım ve satış yöntemleri ve diğer şart
ları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit olu
nur. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak 
bankalara ödenecek komisyon ve banka muameleleri 
vergileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri 
dolayısı ile yapacakları her türlü gider, vergi, resim 
ve harçların hazinece bankalara geri ödenmesinde ve 
tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esaslar Ha
zine ve Dış Ticareit Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası arasında 1050 sayılı Muhasebe] 
Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nunu hükümleri uygulanmaksızın aktedilecek malî ser
vis anlaşması ile tespit edilir. 

Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha önceki yıl
larda çıkarılmış tahviller, işlemiş faizleri ödenmek su
retiyle, erken 'itfaya tabi tutulabilir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 39. — a) Yabancı ülkeler uluslararası 

kurumlar veya yabancı banka ve kurumlarla yapılmış 
ve yapılacak anlaşmalar uyarınca belli hizmetler, taah
hütler, yatırımlar veya projeler için sağlanacak yar
dımlar ile program ve proje kredisi olarak malî yıl 
içinde elde edilecek imkânların Türk lirası karşılıkları 
ile malzeme ve hizmet bedellerini - gerekliğinde ilgili 
kuruluşlara ait bütçelerin özel tertiplerine ödenek 
kaydetmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Daha önceki yıllarda aynı amaçlarla sağlanmış bu
lunan Türk lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet 
bedelleri için de yukarıdaki esaslara göre işlem ya
pılabilir. 

Geç'miş yıllarda 1986 ve daha önceki Bütçe Kanun
larında yer alan hükümler çerçevesinde ilgili kuruluş
lar bütçelerine gelir ve ödenek kaydedilen tutarlar
dan : 

(l) 1986 malî yılı sonu itibariyle harcanamaya-
rak tenkis edilen ödenek artıkları ilgili kuruluş bütçe
lerine yukarıdaki esaslara göre devren ödenek kayde
dilir. 

f(2) Devir konusu Ödenekler karşılığı olarak Kat
ma Bültçeler 1986 Malî Yılı Bütçe gelirlerinden tenkis 
edilen miktarlar ilgili kuruluşlar bütçelerine devren 
gelir kaydedilir. 

b) Dış Devlet Borçlarıyla ilgili kredi anlaşmala
rının yürürlüğe girmesini sağlayacak Kanunî düzenle
melerin tamamlanmasına kadar kredi anlaşmaları ge
reği peşin ödenmesi gereken komisyon, ücret, garanti 
ücreti ve benzeri giderleri «Bütçeden Mahsup Edile
cek Ödemeler Hesabı»ndan yaptırmaya hesabın yılı 
içinde malhsup edilemeyen artıklarını ertesi malî yıla 
devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağ
lı olduğu Bakan yetkilidir. 

c) Konsolide 'Dış Devlet Borçlarıyla ilgili kredi 
anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme ve işlemler 
her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 40. — Yabancı ülkeler, uluslararası ku

rumlar veya yabancı banka ve kurumlardan borçlan
ma yoluyla sağlanan imkânları, ekonominin çeşitli 
sektörlerinde gelişmeyi artırmak amacıyla ve antlaş
malar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör ku
rumlarına ikraz, deVir veya kullandırmaya ve bu kre-

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri I 
ile yukarıda sözü geçen malî servis anlaşmasında yer 
alacak ödemeler ve bunların dışın'da kalan diğer kon- I 
solide Devlet Borçları ile ilgili gider ve işlemler her I 
türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç) resim j 
ve harçtan müstesnadır. I 

'Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile da
ha önceki yıllarda ihraç olunan Devlet tahvili ve Ha
zine bonoları ve diğer konsolide devlet borçlarıyla il
gili işlemlerde de geçerl'idir. 

1987 yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların vergi 
istisnalarını kaldırmaya veya uygulanacak oranları, yü- I 
rürlükteki oranlar içinde kalmak üzere, tespit etmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Devlet İç Borçlanma Tahvilleri ile Hazine bono
ları kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleş- I 
melerde teminat' olarak ve Hazinece satılacak millî j 
emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri I 
üzerinden kabul edilir. Tahvil ve bonolar nominal 
bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlem- I 
lerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alı
nı?. I 

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. J 
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dilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuru
luşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. 

Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca sağlanması halinde, 
bu kredileri kısmen veya tamamen anlaşma hüküm
leri ile beraber devralmaya, devralınan kredileri ka
mu kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve 
bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı 
kuruluşlar için hesa'ben ikraz veya krediye dönüştür
meye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakan yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi 
kuruluşlarınca -ve diğer her türlü dış kaynaklarca ka
mu kurumlarına (Özel hukuk hükümlerine tabi olmak
la beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamu
ya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek 
kredileri, anlaşmalanndaki şartlarıyla garanti etmeye 
ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere 
açılacak kredilerin geri ödenmesini garanti etmeye, 
yabancı ülkelerde doğrudan teminat mektubu verme
ye, yetkili ulusal bankalar lehine garanti vermeye, özel 
sektör kurumlarına verilecek kredilere Türk parası 
kıymetini koruma mevzuatına göre transfer garantisi 
vermeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
'olduğu Bakan yetkilidir. 

Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu 
esaslar geçerlidir. 

BALKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 41. — Yıllık programlarla belirlenen dış 

finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun kapsamı dı
şında kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmaya 
ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finans
man ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dünya Bankası 
ile üzerinde anlaşılacak şartlarla (İO'OOO 000) dolara 
kadar olan borçlanmaların yapılmasına Hazine ve Dış 
Ticaret -Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili
dir. 

Bu gibi anlaşmalar savunma borçlanmalarına iliş
kin kredi anlaşmaları ve bütçe kanunları hükümlerine 
dayanılarak yapılmış olup, Bakanlar Kurulunca uy
gun görülen diğer kredi anlaşmaları Bakanlar Kuru
lu kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 
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31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5.1928 ta
rih ve 1322 sayılı Kanun bükümlerine tabi değildir. 

Daha. önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri 
anlaşmalar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

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

Kaibul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 
Kaynak kullanımını destekleme fonuna ödemeler 

MADDE 42. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı bütçesinin Kaynak Kullanımını Destekleme Fo
nuna ödemeler tertibinde yer alan ödeneği, amaçları 
dahilinde kullanılmak üzere bu Fona aktarmaya Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan yetkilidir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Çeşitli saymanliklardaki değerlerin hazineye geçişi 
MADDE 43. — Maliye ve Gümrük Bakanı, bü

tün saymanlıkların çeşitli nedenlerle Hazine hesapları 
dışında kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil ol
mak üzere her çeşit paralarını Hazine hesaplarına 
kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu 
amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir. 

1D50 sayılı »Mulhasebei Umumiye Kanununun ta
nımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda 
olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygu
lanır. -

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Geri verilecek paralar 
MADDE 44. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Ka

nun uyarınca, geri verilecek paraların ödeme şekil 
ve -usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarığının bağ
lı olduğu Bakanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
müştereken tesp'it olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda, fazla ödendiği tes
pit olunan tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ge
ri alınır. 
Fazla ödendiği tespit olunan vergi iadelerinin tahsili 

ile ilgili olarak 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun 
58 inci ve 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı Kanunun 27 
nci maddelerinin uygulanması dolayısıyla gösterilecek 
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teminat tutarı, fazla ödendiği tespit olunan vergi iade
si miktarını geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1987 Malî Yılı Bütçe Kanun 
Tasarısının «Geri Verilecek Paralar» başlığı altında 
yer alan 44 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu İhsan Gürbüz 
Zonguldak Hatay 

Mehmet Ali Doğuşiu Nabi Poyraz 
Bingöl Ordu 

ismail Saruhan Mehmet Sağdıç 
Ankara Ankara 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Geri Verilecek Paralar 
MADDE 44. — 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Ka

nun uyarınca, geri verilecek paraların kesin olarak 
veya avans suretiyle ödenmesin'in çekil ve usulleri Hâ
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanlıkla Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müş
tereken tespit olunur. 

Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit 
olunan veya zamanında mahsup olunmayan tutarlar 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre geri alınır. 

Fazla ödendiği tespit olunan vergi iadelerinin tah
sili ile ilgili olarak 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Ka
nunun 48 inci maddesi uygulanabilir ve bu Kanunun 
58 inci maddesiyle 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı Ka
nunun 27 nci maddelerinin uygulanması dolayısıyla 
gösterilecek teminat tutarı, fazla ödendiği tespit olu
nan vergi iadesi miktarını geçemez. 

Gerekçe: İhracatçıların, bir önceki yıl ihracat per
formansı dikkate alınarak, vergi iadesinden avans şek
linde yararlandırılmaları halinde yapılacak işlemlere 
açıklık getirilmekte, mahsubun zamanında yapılma
ması halinde, 6183 sayılı Kanunun 48 inci madde
sinin uygulanmasına imkân vermek amacıyla değişik
lik önerilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KÎLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katümıyo-
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
avans mı ödeyecekler? 

. PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Açık değil efendim. 
BAŞKAN — Efendim okutalım mı? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Okuyun 
efendim bir daha. 

BAŞKAN — Hükümet olarak kısa bir açıklama 
yapabilirsiniz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
gider artırıcı bir husus ihtiva etmediği için, önergeye 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi, kabul edilmiş olan önerge isti
kametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazine ve Kamu Kuruluşları İlişkilerine Ait Hükümler 
Ayrıntılı harcama planları 

MADDE 45. — 1987 malî yılında, genel bütçeye 
dahil dairelerle katma bütçeli idareler, belediyeler, be
lediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisa
dî teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar ve fonlara ta
sarruf eden kuruluşlar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit edi
lecek esaslar ve sürelerde, 

a) Gelir tahminlerini, 
b) Gider tahminlerini, 
c) Malî tabloları, 
d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını, 
İlgili mercilere vermek zorundadırlar. 
Maliye ve Gümrük Bakanı madde kapsamına gi

ren idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumlardan, her tür
lü malî işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durum
larını almaya; bu belge ve hesap durumları ile borç
lanma ve borç ödeme imkânları üzerinde inceleme 
yaptırmaya, programlarına uygun harcama yapmayan, 
bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, 
kuruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe ödeneklerini 
kesmeye ve diğer imkânlarını durdurmaya, bütçe öde
nekleri ile diğer imkânları en etkin şekilde kullanmak 
üzere gerekli önlemleri almaya, 
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Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; bu maddeyle, katma bütçeli 
idareler, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel 
idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve fonlara tasar
ruf eden kuruluşların gelir - gider tahminlerini ve uy
gulamayla ilgili belge ve bilgileri Maliye Bakanlığına 
verme önlemi getiriliyor. Bunu uygun bulduğumu 
belirtmek ve nedenlini açıklamak istiyorum: Biliyor
sunuz, son aylarda belediyeler konusunda, gerek ba
sında gerek yüce Mecliste önemli şikâyetler dile 
getirildi. Ben, Sayıştay bütçesinde, Sayıştay Baş
kanlığına bir soru yöneltmiştim; aldığım cevabı 
yüce Meclisin dikkatlerine sunmak istiyorum: Tür
kiye'deki 1 723 belediyeden sadece 989'u hesapları
nı Sayıştay'a yollamış; yani yaklaşık yüzde 52'si yol
lamış, yüzde 50'sine yakın kısmı göndermemiş bile. 

İkincisi, 1 723 'belediyeden sadece 243 adedi mül
kîye müfettişlerince incelenebilmiş; yani yüzde 15*i 
incelenebilmiş, yüzde 85'i mülkiye müfettişleri tara
fından denetlenememiş. O bakımdan, Maliye Bakan
lığının, bu kuruluşlarla ilgili hesapları ciddî olarak 
incelenmesinde yarar görüyorum. 

Yalnız, bunu yapabilmesi için, kendi teftiş kurul
larını mutlaka güçlendirmesi gerekir; Maliye Bakan
lığının boş kadroları mutlaka doldurması gerekir 
ve düzenli, sistemli olarak bu kuruluşları millet adı
na denetlemesi gerekir. 

Ylüoe Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân 

Arıkan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum : 
'Sermaye değişikliği ve kâra ilişkin hükümler 
'MADDE 46. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin 

yönetim veya müdürler veya genel kurulunca onay
lanan 1986 net kârlarıyla eski yıllar kârlar ve ola
ğanüstü yedek akçelerden ödenmiş sermayelerine 
mahsup edilmeyen ve Hazine payına düşen tutarları, 
bütçeye gelir ve yıllık yatırım ve finansman prog
ramları çerçevesinde tutarları veya genel kurul ka
rarları gereğince sermayesine mahsup veya kendile
rine ikraz edilmek üzere bütçeye ödenek veya gider 
kaydetmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
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'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 47. — Kamu ortaklarının ve iştirak
lerinin yenliden düzenlenmesi önlemlerini gerçekleş
tirmek, sermaye artırımlarına katılmak, yatırım ve 
finansman programlarının gereklerini yerine getirmek, 
2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borç
larının Tahkimi Hakkında Kanun ile 233 sayılı Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla : 

a) Hazineye her türlü sermaye artırımlarına 
katılmasına ve her türlü sermaye paylarının satın 
alınmasına, 

b) Hazinemin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin 
sermaye paylarını diğer kamu iktisadî teşebbüslerine 
ve katma bütçeli idarelere devrettirmeye ve onlar 
tarafından da devraıldırmaya, 

c) Kamu iktisadî teşebbüslerine Hazinece ikraz 
edilen tutarları veya bu kuruluşların çeşitli fonlara 
olan borçlarını yıllık yatırım ve finansman prog
ramlarına uygun olarak teşebbüslerin ödenmemiş ser
mayelerine veya Haz/inenin bu kuruluşlara olan borç
larına mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçları
nın vadelerini uzatmaya, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

d) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla belirle
nen tutarları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın teklifi üzerine niteliğine göre, bütçede açılacak 
özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye, Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

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

48 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 48. — Devlet Yatırım Bankası anasta-

tüsünün 4 üncü maddesi ^kapsamı dışında kalan 
Kamu İktisadî Teşebbüslerini, yıllık yatırım ve finans
man programinda öngörülen yatırımların finansma
nı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve işlet
me kredilerinden yararlandırmaya Hazine ve. Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabu edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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49 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 49. — a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum 
ve Kuruluşları Borçlarının Tahkimi Hakkında Kianun 
hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üsteleni-
lerek tahkim olunan borçlar için 1987 yılında yapı
lacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tu
tarda alacaklı kuruluşlara özel tertip Devlet İç Borç
lanma Tahvili vermeye, 

b) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen faiz ödeme
lerini «Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesa
bından yaptırmaya, hesabın yılı liçinde mahsup edile
meyen artıklarını ertesi yıla devretmeye* 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı oldu
ğu bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Madide üzerinde söz isteyen?... Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmıişjtir. 

50 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 50. . — Katma bütçeli idarelerin dış 

(borçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca bu 
Kanunun 37 nc'i maddesindekfi esaslara göre ödenir. 

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

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

51 indi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 51. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, 

katma bütçeli idareler bütçelerinden Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine yapılacak «İ'ktüsadî Transferler ve 
Yardımlar Hakkında» 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilm'iştir. 

52 ndi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 52. — Hükümet tarafından destekleme 

alımları ile görevlendirilecek Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin bu görevleri nedeniyle gerekli finansman 
ihtiyaçları için çıkarılacak bonolara Hazine kefaleti 
vermeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu bakan yetkilidir. 

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

Etmeyenler... Kaibul edilm'iştir. 
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53 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KrSIM 

Çeşitli Hükümler 

Dernek ve 'benzeri kuruluşlara yapılacak yardım
lar 

MADDE 53. — Genel ve katma bütçeli kuruluş
lar, bütçelerindeki «(Dernek, birilik, kurum, kuruluş, 
sandık, vakıf ve ıbenzeri teşekküllere yapılacak öde
meler» faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacak
ları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden ala
cakları yardımlarla gerçekleş'türecekleri hizmet ve faa
liyetlerini gösteren plan ve iş programlarını istemek, 
bunlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile 
!iş programlarının gerçekleştirilme durumlarını izle
mekle zorunludurlar. Yapılacak yardımlar yukarıda
ki incelemelere bağlı olarak gerektiğinde taksitler ha
linde ödenebilir. 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda 
amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incele
meye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine iliş
kin yeni ilkeleri tespite Maliye ve Gümrük (Bakanı 
yetkilidir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kişi borçlan 

MADDE 54. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı 
olup, zamanaşımına uğrayan veya zorundu nedenler
le tahsil imkânı bulunmayan kişi borçlarından 1050 
sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 133 üncü 
maddesi uyarınca Malî Müşavere Encümeni tarafın
dan silinmesi gerektiğine karar verilenlerin kayıttan 
düşme işlemlerini yapmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

Bu suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine ala- " 
caklarından tutarı 150 000 lirayı aşanlar Yasama Or
ganının onayına sunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1987 Malî Yılı Bütçe Kanun 

Tasarısının «Kişi Borçları» başlıklı 54 üncü madde-
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Sinin, aşağıdaki şekilde düzenlenmesini. arz ve teklif 
ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

'İsmail Sarulhan 
Ankara 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Hamit Melek 
Hatay 

Nab'i Poyraz 
Ordu 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Kişi Borçları 
Madde 54. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı 

olup, zamanaşımına uğrayan veya zorunlu nedenlerle 
tahlil imkânı bulunmayan kişi borçlarından, 1050 sa
yılı Mühasebei Umumiye Kanununun 133 üncü mad
desi uyarınca Malî Müşavere Encümeni tarafından 
silinmesi gerektiğine karar verilenlerin kayıttan düş
me işlemlerini yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

Bu suretle kayıtlardan düşürülmüş olan Hazine 
alacaklarından tutarı 150 000 lirayı aşanlar Yasama 
Organının onayına sunulur. 

Kamu kurum ve Kuruluşlarının T. C. Emekli 
Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna 5434 ve 506 
sayılı Kanunların uygulanmasından doğan ve 1986 
ve daha önceki yıllara ait borçlarını 1987 yılı içinde 
ödemeleri halinde adı geçen kurumların tahakkuk ve 
tediye ile ilgili görevlileri ile sorumlu saymanları, 
gecikmeden doğan zam ve faizlerden ayrıca şahsen 
sorumlu tultulmazlar. 

Gerekçe : Yapılan bu düzenlemeyle maddede sa
yılan görevlilerin ödenek yetersizliği, ödeneklerin za
manında gönderilmemesi ve bunun gibi çeşitli sebep
lerle, T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Ku
rumuna zamanında ödenemeyen aidat ve prime iliş
kin kurum borçlarından, iş'bu borçların 1987 yılında 
ödenmesi kaydıyla şahsen sorumlu tutulmamaları ön
görülmektedir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Anayasaya aykırı efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, bunu 
nasıl oylatacaksınız? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
K1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... örterge kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi önerge istikametindeki değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 
Devlet hesaplarında kuruştu işlemler 
IMADDE 55. — Devletin mahkemelerce hükme 

Ibağlanan para cezaları da dahil olmak üzere her 
türlü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve 
tediyesi ile emanetlerin alınıp geri verilmesinde ve 
Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzua
tında belirtilmiş tutar ve oranlar değişmemek şartıy
la lira kesirleri dikkate alınmaz. 

Pul yapıştırılarak yapılan tahsilat bu hükmün dı
şındadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanı yukarıda belirtilen 
hususlarla ilgili olarak doğacak aksaklıkları gider
meye, vergi dairelerinin müfredat ve mutabakat he
sapları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıy
la denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek 
kesin farkları terkine yetkilidir. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum ; 
Mahsup süresi 
MADDE 56. — 1050 sayılı Muhasebe! Umumi

ye Kanununun 108 inci maddesinde belirlenen mah
sup süreleri malî yılın ikinci ayı sonunda biter. 1986 
malî yılına ilişkin mahsup süresi için de bu hüküm 
uygulanır. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
57 nci maddeyi okutuyorum : 
İl özel ve belediye paylarının borçlarına mahsubu 
MADDE 57. — a) 11 özel idareleri ile beledi

yelerin (bunlara ait veya tabi olup ayrı tüzelkişiliği 
olan kuruluşlar dahil); 

(1) 6183 sayılı Kanun hükümlerine tabi borçları, 
(2) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

kapsamına giren Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Ka
mu Ortaklığı Fonuna olan her nevi borçlarından Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Toplu Konut 
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ve Kamu Ortaklığı idaresince belirlenecek miktar
ları, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının taleb'i üzerine, 
İller Bankası tarafından, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı 
Kanun hükümlerine göre bu idarelere dağıtılacak 
paylardan kesilerek, belirlenecek hesaplara nakden 
veya hesaben ödenir. 

ıb) Maliye ve Gümrük Bakanı büyükşehir bele
diyelerinin (bunlara ait veya tabi olup ayrı tüzelki
şiliği olan kuruluşlar dahil) yukarıdaki fıkra kapsa
mına giren borçlarinı yine aynı fıkra hükümleri dai
resinde, bu idarelere 27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı 
Kanun hükümlerine göre ayrılacak paylardan kes
meye ve gerektiğinde vergi borçlarına mahsup etme
ye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Ybk. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
58 inci maddeyi okutuyorum : 
Vergi bağışıklığı 
MADDE 58. — 1987 malî yılı içinde; Millî Sa

vunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sa
hil Güvenlik Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teş
kilatı ihtiyacı için Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
(27.09) tarife pozisyonunda yer alan hampetrol ile 
(27.10) tarife pozisyonunda yer alan akaryakıt ve 
madenî yağların, (38.19.29) tarife pozisyonuna giren 
yalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevî müstah
zarlar ile (34.02.38.19) yalnız makine yağı istihsalin
de kullanılan katkı maddeleri (additifler) dışalım ve 
bunların yurt içinde üretilenlerinin teslimi, Gümrük 
Vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan damga res
mi, rıhtım resmi ve Akaryakıt Tüketim Vergisi ile 
Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare ve be
lediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, zam ve 
ardiye ücretlerinden (Katma Değer Vergisi hariç) 
müstesnadır. 

(27.10) gümrük tarife pozisyonuna giren akarya
kıt ve madenî yağlar Millî Savunma Bakanlığı, Jan
darma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komu
tanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için 
aidıgeçen kuruluşlara veya onların gerek göstermesi 
üzerine akaryakıt ikmalini yapan müesseselere birin
ci fıkradaki istisna esasları çerçevesinde teslim edi
lir. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığı, .Jandarma Ge
nel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Mil
lî İstihbarat Teşkilatı ihtiyaçları için vergi bağışıklığı 
uygulanarak ithal olunan hampetrolden elde edilen 

ürünlerin bunlara tahsis olunmayan kısmı yukarıda
ki istisnadan faydalanamaz. 

Türk Silahlı Kuvvetleri savunma hizmetlerinin 
yürütülmesi için yurt dışından alınması zorunlu bulu
nan savaş silah, araç, makine ve teçhizatı ile mal
zemelerinin yapılmış ve yapılacak dışalımları bu mad
denin birinci fıkrasında yazılı vergi ve resimlere tabi 
değildir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı ihtiyacı için Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca yurt dışından satın alınacak 
silah, makine, jeneratör, telsiz, radar ve muhabere 
cihazları, televizyon ve sistemlerine ait cihazların, ses 
ve resim kaydedici cihaz ve bunların parça levazı-
matı, 1987 malî yılı içinde Gümrük Vergisi ve re
simlerinden bağışık olarak ithal edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Ybk. 

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

59 uncu maddeyi okutuyorum : 
Malî yılda kısmen veya tamamen uygulanacak 

Kanun hükümleri 
MADDE 59. — a) (1.) 9.6.1958 tarihli ve 7126 

sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih 
ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci madldeslinin (a) 
fıkrası, 

1(2.) 6831 sayılı Orman Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna üç ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesine dair 20.6.1973. ta
rih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi, 

(3.) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıt
lar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin Trafik 
Hizmetleri Geliştirme Fonuna pay verilmesine iliş
kin, 

1(4.) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğre
tim Kanununun değişik 46 nci maddesinde yer alan 
«. . .bu harç isteyen öğrenciler için borçlanma veya 
hizmet yükümlülüğü karşılığı Devlet tarafından öde
nir.» 

Hükümleri, 1987 bütçe yılında, bu Kanuna bağlı 
(A) cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tu-
tarikrı düzeyinde uygulanır. 

Ib) 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 36 nci mad
desinin 4 üncü fıkrası bu Kanunun 46 nci maddesi 
hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

c) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 4.12. 
1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla değişik l»inci mad
desi uyarınca belediyelere ve il özel idarelerine ge-
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nel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden 
ayrılacak payların hesaplanmasında ve dağıtımında; 
aynı Kanunun 3239 sayılı Kanunun 131 inci mad
desi ile değişik geçici 3 üncü maddesiinde 1986 yılı 
içlin tespit edilen nispetlerin uygulanmasına 1987 
yılında da devam olunur. 

d) i(l.) Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkında 26.3.1956 tartih ve 
6696 sayılı Kanun; (Ancak, anılan Kanunda, sayılan 
kurumlar kendilerine ait yazı ve belgelerin yok edil
mesini bu Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ha
zırlayacakları yönetmelikler doğrultusunda yerine 
getürileiblilirler. Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye 
dayanılarak daha önceki yıllarda bu konuda çikarıl-
•mış olan yönetmelikler 1987 malî yılında da ge
çerliliğini korur.) 

ı(2.) Şehir içi konuşmalar dışında Ankara, istan
bul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen meccani 
telefonlara ait 30.5.1926 tarih ve 876 sayılı Ankara 
Şehri Otomatik Telefon Kanununun 7 nci ve bu 
maddeye ek 5.12.1928 tarih ve 1366 sayılı; 13.12.1934 
'tarih ve 2609 sayılı; 10.3.1930 tarih ve 1569 saydı: 
16.4.1933 tarih ve 2142 sayılı; 11.6.1933 tarih ve 
2304 sayılı Kanunlar ile 12.6.1936 tarih ve 3054 sa
yılı Kanunun 7 nci, 24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı 
Kanunun 6 nci ve 1.5.1930 tarih ve 1601 sayılı Ka
nunla değişik 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Kanu
nun 5 indi maddesi; 

1(3.) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar öde
nek ve Sosyal Güvenlik Kanunumun 2 ndi maddesi
nin 2 udi 'fıkrası; 

ı(4.) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin 
kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış kaynak
larca kamu kurumlarına, yatırım bankalarına Tür
kiye Cumhuriyet 'Merkez Bankasına Hazine tara
fından garanti edilenlerde dahil olmak üzere verile
cek krediler ve 'bu kredilerin söz konusu kuruluş
lara geri ödenmesi dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar 
için 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Ka
nunu; 

1(5.) 2.1.1961 tarih ve 195 sayılı 'Basın - İlan Ku
rumu Teşkiline Dair Kanunun 42 ve 43 üncü mad
deleri (özel Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurum
ları ide bunların aynı Kanunun 29 uncu maddesıinin 
ı(b) (bendi kapsamı dışında kalan iştirakleri hakkında): 

ı(6.) 8.6.1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 47 nci maddesi 'ile 44 üncü 
maddesinin (m) bendi; 

>(7.) 1.6.1978 tarih ve 2148 sayılı Kanunun ek 
3 üncü maddesinin ıbirinül fıkrası; 

1(8) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci 
maddesi ((ihtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılan
masına ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca 'belirlenir); 

Hükümleri 1987 malî yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var okutuyo

rum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1987 Malî Yılı Bütçe Kanun 
Tasarısının 59 uncu maddesinin (d) bendine 9 uncu 
fıkra olarak aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

İsmail Saruhan 
Ankara 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

(9.) 9.8.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu
nun 4.6.1986 tarih ve 3301 sayılı Kanunla değişik 
18 inci maddesinin (d) bendi. 

Gerekçe : Çevre Kanununun 18 inci maddesinin 
(d) bendinde belirtilen fon gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve tahsil esaslarına ilişkin olarak 2872 ve 3301 sayılı 
kanunlarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 
Bu nedenle, söz konusu bendin uygulanmasının er
telenmesi uygun olacaktır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, önerge istikametindeki değişik şekliyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 60. — Bu Kanun 1.1.1987 tarihinde yü

rürlüğe girer. 

— 429 — 



T. B. M. M. B : 51 24 , 12 , 1986 0 : 2 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
61 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 61. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile-ilgili hü

kümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cum

hurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye ye Gümrük Ba

kanı, 

Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarının maddeleri kabul edilmiştir; tümü açık 

oylamaya tabidir. Açık oylaması, yarınki birleşimde, 
son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 

öğleden önceki çalışma süremiz dolmuştur. 

Diğer üç kanun tasarısının maddelerini görüşmek 
ve oylamasına devam etmek için, saat 14.00'te top
lanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.56 

»>-•-« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — 51 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

2. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
(1J791) (S. Sayısı : 510) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Şimdi, 1985 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap 
Kanunu Tasarısının giderlerle ilgili 1 inci maddesini 
tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Buyurun efendim. 
1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi : 
MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı (A) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 

(1) 510 S. Sayılı Basmayan 8.12.1986 tarihli 35 
inci Birleşim Tutanağına eklidir* 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden; 
1 731 192 555 161 lirası cari, 

438 596 014 283 lirası yatırım, 

3 585 709 592 207 lirası sermaye teşkili ve 
transfer, 

b) özel Kanunlar uyarınca kaydolunan ödenek
lerden, 

1 454 476 200 lirası cari, 
2 638 268 627 lirası yatırım, 
7 135 925 302 lirası sermaye teşkili ve trans

fer, 

c) Nazım gelirler karşılığı kaydedilen ödenekler
den 505 922 912 159 lirası, nazım harcamalar olmak 
üzere toplam 6 272 649 743 939 lira gider yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi, daha önce kabul 
edilen cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

430 -



T. B, M. M. B : 51 24 2 12 . 1986 0 : 2 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Gelir Bütçesi : 
MADDE 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
3 829 116 940 083 lirası vergi gelirlerinden, 

443 968 886 945 lirası vergi dışı normal gelir
lerden, 

291 604 311 386 lirası özel gelir ve fonlardan, 
13 730 372 313 lirası özel kanun gelirlerinden, 

669 576 290 872 Hrası iç istikrazlardan. 
505 922 912 159 lirası nazım gelirlerden. 
Olmak üzere toplam; 5 753 919 713 758 lira gelir 

tahsil edilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
2 nci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup, 

ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

edenler... Etmeyenler... 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve fonlar 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 
özel kanun gelirleri 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 
İç istikraz 
BAŞKAN — KAbul 
Kabul edilmiştir. 
Nazım gelirler 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

edenler... Etmeyenler... 

edenler... Etmeyenler... 

edenler... Etmeyenler... 

edenler... Etmeyenler... 

edenler... Etmeyenler... 

TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

3 584 082 049 000 

650 000 000 000 

678 000 000 000 

^_ 

4 912 082 049 000 

Tahsilat 
Lira 

3 967 708 742 004 

659 282 782 728 

291 604 311 386 

13 730 372 313 

889 107 323 244 

505 922 912 159 

6 327 356 443 834 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
2974 sayılı Tahkim Kanunu uyarınca tahsil 
edilen gelirler 

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

GENEL TOPLAM 

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

573 436 730 076 

4 912 082 049 000 5 753 919 713 758 
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2 nci maddeyi kabul edilen cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — İkinci maddede yazılı tutarın dı

şında, 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşla
rının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun uyarınca, 

138 591 801 921 lirası vergi gelirlerinden 
215 313 895 783 lirası vergi dışı normal gelir

lerden, 
219 531 032 372 lirası iç istikrazlardan, 
Olmak üzere; 573 436 730 076 lira, gelir tahsil 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge " 
MADDE 4. — Birinci maddede yazılı giderler ile 

ikinci maddede yazılı gelirler arasında 518 730030 181 
liralık gider fazlası meydana gelmiştir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı ödenek ** 
MADDE 5. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sü

tununda kayıtlı 25 329 655 207 liralık ödenek üstü 
gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı 
ödenek kabul edilmiştir. 

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

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Devredilen ödenek 
MADDE 6. — Yılı içinde harcanmayan ve özel 

kanunlarla devrine izin verilen 162 952 179 486 lira
lık özel ödenek ertesi yıla aktarılmıştır. 

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

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
iptal edilen ödenek * 
MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sü

tununda kayıtlı yılı içinde kullanılan ve devredilen
ler dışında kalan 518 207 771 133 liralık ödenek iptal 
edilmiştir. 

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

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. • 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme " 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
Tasarının maddeleri kabul edilmiştir. 
Tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylama, yarın

ki birleşimde son konuşmalardan sonra yapılacaktır. 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı ; 500) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Katma Bütçeli İdareler 1987 
Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının, «Gider ve Gelir
ler» ile ilgili 1 inci maddesini tekrar okuttuktan son
ra, oylarınıza sunacağım. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Katma Bütçeli İdareler 1987 Malî Yılı 

Bütçe Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KIŞIM 
Genel Hükümler 

Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı : 
MADDE 1. — a) Katma bütçeli idarelerin 1987 

yılında yapacakları hizmetler için (1.740.688.000.00ûı) 
Ura ödenek verilmiştir. 

b) Katma bütçeli idarelerin 1987 yılı gelirleri 
(165.000.000.000ı) lirası öz gelir, (1.575.688.000.000ı) li
rası Hazine yardımı olmak üzere toplam (1.740.688. 
000.000ı) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN— 1 inci maddeyi, daha önce kabul edi
len cetvellerle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağlı Cetveller,: 
MADDE 2. — a) Katma bütçeli idarelerin, 
1. Ödenek dağılımı (A) işaretli cetvelde, 

(1) 500 S. Sayılı Basmayan 8.12.1986 tarihli 35 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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2. Gelirleri, her. bir iüarenin bütçesine ekli (B) işa
retli, 

3. Özel hükümlerine göre 1987 yılında tarh, ta
hakkuk ve tahsiline devam olunacak gelir çeşitlerinin 
dayandığı hükümler, her bir idarenin bütçesine ekli 
(C) işaretli, 

4. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, her bir idarenin bütçesine ekli 
(G) işaretli, 

5. Harcamalara ilişkin formül, her bir idarenin 
bütçesine ekli (R) işaretli, 

Cetvellerde, 
b) Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman okul

ları öğrencilerinden alınacak ücretler bu idare bütçe
sine ekli (M) işaretli cetvelde, 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
İdarelere İlişkin Özel Hükümler 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü : 
MADDE 3. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

nün toprak ve tarım reformu uygulaması ile ilgili 
uyuşmazlık ve davaları bu Genel Müdürlük adına ge
rektiğinde 'Hazine avukatları tarafından da takip edi
lir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Karayolları Genel Müdürlüğü : 

MADDE 4. -— Devlet daire ve müesseseleri, ka
mu tüzelkişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuru
luşlardan vaki olacak görevler ile ilgili hizmet talep
lerini, kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşma
lar esasları dahilinde ve karşılıkları adıgeçen kuruluş
larca karşılanmak şartıyla yerine getirmek, ayrıca Ka
rayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yolların kena
rında bulunan ve yol güvenliği bakımından yola giriş 
ve çıkışların düzenlenmesi gereken tesislerin (Akarya
kıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafından etüt, araştır
ma ve proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve ben
zeri tesislerin yaptırılması ve bakımı maksadıyla Ka
rayolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar bu 
idareye ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir ter
tibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut 
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veya yeniden açılacak özel projelere Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. - Karayolları Ge
nel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve öde
nek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) işaretli cetve
lin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı ya
pabilir. Yapılan kesin harcamalara göre, tahakkuk 
eden miktarı, ilgili projesindeki ödenekten, harcama 
yapılan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Baka
nı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarfedilmeyen kısmı erte
si yıla birinci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 11.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Ka

nunun 30.5.1973 tarih ve 1737 sayılı Kanunla değişik 
20 nci maddesi gereğince geçişi ücretli olan yol, köp
rü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı mahiyetteki 
yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve iş
letmesinde kullanılmak üzere, bir taraftan Karayolları 
Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir tertibe 
gelir, diğer taraftan da yeniden açılacak 111-O2-2-O0O 
(Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin planlama, 
proje ve keşif hizmetleri), 112-04-2-000 (Geçişi ücretli 
olan yol, köprü ve tünellerin yapım ve onarımı) alt-
programı ve projeleri ile; 113-03-1-000 (Geçişi ücretli 
olan yol, köprü ve tünellerin bakım ve işletmesi) alt-
program ve faaliyetlerinin harcama kalemlerine Mali
ye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Ka
rayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, 
gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin bütçe
sinin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı ya
pabilir. Yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk 
eden miktarı, ilgili projedeki ödenekten, harcama ya
pılan projeye aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 
yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde sarfedilmeyen kısımlar 
ertesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 
MADDE 6. — a) Devlet kurum ve müesseseleri 

ile kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar 
tarafından sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi tesis
lerin yaptırılması ile bunların bakımı, etüt, araştırma 
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ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bu 
idareye ait (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir terti
be gelir, diğer yandan (A) cetvelinin sonunda açılacak 
özel tertibe Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü işin 
gerektirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlem
lerini beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili tertibinden 
zorunlu harcamayı yapabilir. İşin bitiminde yapılan 
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel 
tertibindeki ödenekten harcama yapılan kalemlere ak
tarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde barcanamayan kısım
lar ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

b) Geçmiş yıllarda (a) fıkrasındaki esaslara göre 
genel ve katma bütçeli kuruluşlara yatırılmış bulunan 
paralar artıklarından bu bütçelerin özel tertiplerinde 
mevcut olan ödeneklerin, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü cari yıl bütçesine intikali için gerekli işlemleri 
yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 

MADDE 7. — 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Ka
nun gereğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini maksadıyla girişile
cek taahhütlerin tutarı için aynı Kanunun 1 inci mad
desinde gösterilmiş bulunan azami taahhüt hadleri, 
dış yardımlardan temin olunan proje kredileri için, 
1987 malî yılında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan 
ve Ankara - istanbul belediyelerince yaptırılacak işler 
karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sınırlı 
oluşu hakkındaki hüküm 1987 malî yılında uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Baraj ve hidroelektrik santralları 

inşaası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, köp

rü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle sağlan
ması amacıyla havaalanları, inşa, ıslah ve tevsii ve ba
raj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının 
varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü büt
çesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek miktarı 
gereğine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü bütçele
rine bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili projelerine ak
tarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Ma
liye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. . 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Devlet daire ve müesseseleri ile ka

mu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden der
nekler tarafından sulama, içme, kullanma ve endüstri 
suyu, kanalizasyon, baraj ve hidroelektrik santralı ve 
diğer su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili etüt, pro
je ve inşaat yaptırılması, kanalet, boru, beton direk, 
filitre kumu gibi- DSİ tarafından üretilen malzemele
rin verilmesi, temel sondajları, betonla ilgili her türlü 
deneyler, zemin mekaniği deneyleri, her türlü kimya
sal deneyler, su, çimento analizleri ve model deney
leri yaptırılması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğüne yatırılacak paralar, bu idareye ait (B) işa
retli cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer ta
raftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açı
lacak özel projelere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı iş
lemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan 
kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili 
projesindeki ödenekten harcama yapılan projeye ak
tarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyo

rum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Katma Bütçeli İdareler 1987 
Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü ile ilgili 9 uncu maddesine üçüncü 
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fıkra olarak aşağıdaki hükmün ilavesini arz ve teklif 
ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Burhan Cahit Gündüz 
Zonguldak izmir 

İhsan Gürbüz İsmail Saruhan 
Hatay Ankara 

Mehmet Ali Doğuşlu Mehmet Sağdıç 
Bingöl Ankara 

Nabi Poyraz . 
Ordu 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince yürü
tülen içmesuyu tesisleriyle ilgili olarak kendi usulleri
ne göre borçlandırılan bedeller taksitlerinin ilgili be
lediyelerce süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen 
taksitler, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun uyarın
ca belediyeye ayrılan paylardan İller Bankasınca ke
silerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ödenir. 

G E R E K Ç E 
3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanuna göre Ankara, 

istanbul ve nüfusu 100 000'i aşan şehirlerin içme, kul
lanma ve endüstri suyunun teminini üstlenen Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün hizmet yaptığı beledi
yelerden geri ödeme taksitlerinin tahsilini sağlayabil
mesi için, 2380 sayılı Kanun uyannca belediyelere 
ayrılan paylardan, mezkûr borçlarının İller Bankasın
ca kesilerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
ödenmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTlN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, önerge istikametindeki değişik şekliyle 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü : 
MADDE 10. — 29.4.1959 tarih ve 7258 sayılı Ka

nunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit spor, saha 
ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile Beden Terbiye

si ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli 
cetvelinde yer alan projelerin Beden Terbiyesi ve Spor 
Genel Müdürlüğünce 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı 
Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında 
kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve iskân Bakan
lığına aynı amaçla aktarmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedile-
meyeh kısımlar, projenin ikmali için müteakip yıl büt
çesine devredilebilir. , 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel 

Müdürlüğüne ait (B) işaretli cetvelin «Futbol Müsa
bakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek 
Gelir» tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak gelir 
fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, 
bakım ve büyük onarımlarında kullanılmak üzere Be
den Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir 
yandan özel gelir diğer yandan açılacak özel tertibe 
ödenek kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetki
lidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilemeyen kısmı 
ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
Telsiz Genel Müdürlüğü : 

MADDE 12. — Telsiz Genel Müdürlüğüne ait 
(B) işaretli cetvelin 5.4.1983 tarih ve 2813 sayılı Ka
nunun 28.5.1986 tarih ve 3293 sayılı Kanunla değişik 
27 nci maddesi gereğince sağlanan gelirlerden oluşan 
«Ücret Gelirleri» tertibinde kayıtlı kaynaktan sağla
nacak gelir fazlalarını, «1987 yılı programının uygu
lanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar» 
hükümlerine göre, 1987 yılı programı ile ilişkisi ku
rulmak suretiyle, 2813 sayılı Telsiz Kanununda yer 
alan telsiz hizmetleri ile 3293 sayılı Kanunla Genel 
Müdürlüğe verilen Millî Monitoring faaliyet ve hiz
metlerinin yürütülmesi, Taşra Telsiz Bölge Müdürlük
lerinin kurulması için gerekli bina, arazi, makine ve 
teçhizatın, yapımı, satın alınması bunların bakım, ona
rım ve geliştirilmesi, kamulaştırma giderlerinin karşı
lanması, diğer taraftan, (personel giderleri hariç) kira, 
bakım ve onarım gibi hizmet alımları ile demirbaş gi
derleri için cari harcamalarda kullanılmak üzere, Tel-
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siz Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir, 
diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yıl içinde sarfedilmeyen kısımları, 
ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve öde
nek kaydolunur. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. —• 31.12.1986 tarihi itibariyle Ulaş

tırma Bakanlığı adına kayıtlı olmakla birlikte 1.1.1987 
tarihi itibariyle Telsiz Genel Müdürlüğüne devredil
mesi kararlaştırılan taşınır ve taşınmazlar başka hiç
bir malî işleme gerek kalmaksızın Telsiz Genel Mü
dürlüğü adına kayıt ve tescil olunur. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
MADDE 14. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü bütçesinin «B» işaretli cetvelinde yıl için
de meydana gelebilecek gelir fazlalarını «1987 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlen
mesine Dair Karar» hükümlerine göre '1987 yılında 
yatırım programına alınacak projeleri gerçekleştirmek 
üzere anılan Genel Müdürlük bütçesine bir yandan 
özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek 
kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarfedilemeyen kısımla
rı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Genel Bütçe Kanununun Uygulanacağı 
MADDE 15. — Bu Kanunda yer alan hükümler 

saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu hükümleri 
'katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 16. — Bu Kanun 1.1.1987 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 17. — Bu Kanunun; 
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Genel 

Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı, 

b) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili hüküm
lerini Maliye ve Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor bakanları, 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye 
ve Gümrük ve Bayındırlık ve iskân bakanları, 

' d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları, 

e) Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Ge
nel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
ile ilgili hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Tarım 
Orman ve Köyişleri bakanları, 

f) Petrol işleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hüküm
lerini Maliye ve Gümrük ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar bakanları, 

g) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Maliye ve Gümrük ve Ulaştırma bakanları, 

Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bir sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, birçok bakanlığa görev veren bir yasa
nın yürütme maddesinde, gördüğümüz kadarıyla «Bu 
kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür» klişesi 
vardır. Acaba niye burada, böyle, (g) harfine kadar 
fıkralandırılarak bakanlıkların sayılması lüzumu his
sedilmiştir ve eski yöntem niye terk edilmiştir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, buradaki uygulama eski 
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yöntemden farklı değildir, sadece ilgili bakanlar yet-
kili kılınmaktadır. Bakanlar Kurulunun tümünün, sa
dece bir bakanlığı ilgilendiren konularda görevlendi
rilmesi zaten mümkün değildir. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının maddeleri kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oyla

ması yarınki birleşimde son konuşmalardan sonra ya
pılacaktır. 

4. — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Ke-
sinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (3/1151,11792) (S. Sayısı : 509) (1) 

BAŞKAN — Şimdi de, katma bütçeli idarelerin 
1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının gider
lerle ilgili 1 inci maddesini tekrar okuttuktan sonra, 
oylarınıza sunacağım. 

Buyurun. 

1985 Malî Yılı Katma Bütçeli tdareler Kesinhesap 
Kanun Tasarısı 

Gider Bütçesi : 
MADDE 1. — Katma Bütçeli idarelerin giderleri 

bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 

(7) 509 S. Sayılı basmayazı 8.12.1986 tarihli 35 
inci Birleşim tutanağına eklidir. 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden, 
289 938 413 030 lirası cari, 
703 894 695 453 lirası yatırım, 
39 389 537 746 lirası sermaye teşkili ve transfer, 

b) Özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödenek
lerden, 

320 626 286 lirası cari, 
85 073 513 400 lirası yatırım olmak üzere; 

toplam 1 118 616 785 915 liralık gider yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi, da'ha önce kabul edilen cetvelleriy-

le birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Katma Bütçeli idarelerin gelirleri 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 

13 997 023 797 lirası vergi gelirlerinden, 
72 768 280 414 lirası vergi dışı normal gelirler

den, 
907 614 304 325 lirası özel gelirler ve Hazine yar

dımından, 
101 886 963 606 lirası özel kanun gelirlerinden ol

mak üzere, 
toplam 1 096 266 572 142 lira gelir tahsil edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

2 nci maddeye bağlı cetvellerin bölümlerini ayrı 
ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 
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Gelir 
türü Gelirin çeşidi 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel Kanun gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 Türk Sporunu Teşvik Fonundan elde edilen 
gelir — 280 735 337 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 Müessese ve kurumlarca yatırılan proje kredisi 
(Tetek) — 54 986 351 495 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9 Akaryakıt Tüketim Fonundan elde edilen gelir — 24 414 275 657 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

24, : 12. , 1986 O : 2 
Tahmin 

Lira 

12 402 773 000 

65 928 087 000 

858 549 415 000 

936 880 275 000 

Tahsilat 
Lira 

13 997 023 797 

72 768 280 414 

90,7 614 304 325 

994 379 608. 536 

22 205 601 117 

TOPLAM — 101 886 963 606 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 936 880 275 000 1 096 266 572 142 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi, kabul edilen cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denge : 
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı giderler ile 

ikinci maddede yazılı gelirler arasında 22 350 213 773 
lira gider fazlası meydana gelmiştir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı Ödenek : 

. MADDE 4. — Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sü
tununda kayıtlı 1 308 626 163 liralık ödenek üstü gi
deri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı öde
nek kabul edilmiştir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Ertesi Yıla Devreden ödenek : 
MADDE 5. ^- Katma Bütçeli kuruluşların 1985 

yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla ertesi yıla 
devrine izin verilen 26 882 634 171 liralık ödenek 
1986 yılına devredilmiştir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
iptal Edilen ödenek : 
MADDE 6. — 1985 yılı ödeneği (A) işaretli cet

velde gösterildiği üzere 1 208 619 934 563 lira olup, 
bu tutardan yılı içinde harcanamayan 64 429 140 640 
liralık ödenek iptal edilmiştir. 

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

Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe $irer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının maddeleri kabul edilmiştir. 
Tümü açık oylamaya tabidir; açık oylaması, ya

rınki birleşimde, son konuşmalardan sonra yapıla
caktır. 

/. — 7957 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) 

2. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeyi Dahil Daire
lerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) 

4. — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin 
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) (1) 

BAŞKAN — Programımıza göre, bütçenin tümü 
üzerinde son konuşmalara başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Söz sırasını okuyorum : Anavatan Partisi Grubu 

iadına Sayın Haydar Özalp, Sayın Saffet Sert. SHP 
Grubu adına Sayın Erdal İnönü, Sayın Turan Baye-
zıt, Saym Paşa Sanoğlu. Doğru Yol Partisi Grubu 
adına, Sayın Hüsamettin Cindbruk. 

Şahısları adına : Lehinde, Sayın Hakkı Artukars-
lan; aleyhinde, Sayın Günseli özkaya. 

Buyurun Sayın Özalp. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Grupların ve hükümetin konuşma süreleri 90'ar 
dakikia, şahıslar adına ise 20'şer dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA HAYDAR ÖZALP 
(Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 1987 bütçesi de Anayasa hükümlerine uygun ola
rak Meclislimize geldi; bugün de burada müzakere
lerini tamamlamış olacağız. 

Müzakereler şimdiye kadar yürütüldü; komisyon
da tartışmalar yapıldı; Meclis müzakerelerinde, aşa-

(1) 499, 510, 500, 509 S. Sayılı basmayazılar 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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ğı yukarı konuşulmadık, söylenmedik pek az şey kal
dı. Bu arada, Meclisimize niyaıbeten çalışan Plan ve 
Bütçe Komisyonunda da, izlediğimiz kadarıyla, ek
siksiz, kusursuz; süre kısıtlaması yapılmadan, herhan
gi bir'hadiseye de meydan vermeden çok güzel ola
rak bu müzakereler devam etti. GBü bakımdan, başta 
Komisyon Başkanı olmak üzere değerli üyelerine, 
katkısı bulunan diğer üye arkadaşlarırna, huzurunuz
da Anavatan. Partisi Grubu adına teşekkür ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Genel Kuruldaki müzakerelerde muhalefet sözcü
lerini dinledik. Bütçeyi yapan iktidarın, yapılan ten
kitlere karşı verdiği cevaplarını da bir büyük kısmıy
la dinlemiş bulunuyoruz. Şimdi de, iktidarıyla, mu
halefetiyle, son değerlendirmeleri yapıp, bir karara 
varaciağız. Sözlerimin başında, heyetinizi, Anavatan 
Grubu olarak saygı tile selamlarken; varacağımız ka
rarın yüce milletimiz ve vatanımız için hayırlı, uğur
lu olmasını dilerim. (ANAP sırialarından alkışlar) 

Ben konuşmamı genelde bütçe üzerinde, özelde 
bütçe ile ilgili müzakerelerin değerlendirilmesi üze
rinde durarak yürütmek işitiyorum. Böyle bir tutumu 
'benimsememin özel bür sebebi de vardır. Ben inanıyo
rum ki iktidarın bir yıllık icraatını, kamu yararına 
yapacağı işleri belirleyen, malî 'bakımdan ona destek 
sağlayan bütçe müzakereleri, her konuda en iyiyi, en 
doğruyu ve en güzeli bulmak için tartışmaya elverişli 
b'ir zemini oluşturur. Bu tartışmalar bir uzlaşma ile 
sonuçlandığı zamlan, yüce Meclisimiz kamu yararına 
yapılacak işlerde de en güzeli, en doğruyu, en hak
lıyı bulmuş olacaktır. 

Esasen, devlet için verilen 'bir tarifte, devleti, ka
mu yararına yapılan işlerin tümü olarak belirlerler. 
Kamu yararına yapılacak işlerde en güzeli, en doğru
yu, en haklıyı tartışarak bulan yüce Meclis, verd'iği 
bir örnekle demokrasimizin etkinliğini de ortaya koy
muş olur. 

Gelecekte bütçe müzakerelerinin bu arz ettiğim 
tutumda olmalarını dilediğim içlin, konuşmamı, yu
karıda belirttiğim çerçeve içerisinde yapmayı tlaısarla-
mış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin Türkiye'de halen 
yürürlükte olan yasalarda yapılmış tarifleri vardır. 
Bütçenin tarifi ve mahiyetti ve niteliği hakkında bilim
sel kilfiaıplardıa da bilgi verilir. Ben şöyle bir tariften 
hareket etmek istiyorum. 

Bütçe, bir toplumun demokratik rejimle yürütüle
rek istikrar içinde gelişmesini sağlayacak, makro den
geleri tespit etmeye yarayan malî nitelikte çok önemi 

bir vesikadır. Bütçe müzakereleri sırasında akla gele
bilecek her konudan bahsedilebilir olması, bütçenin 
çok geniş kapsamları olan Türkiye'nin tüm sorunla
rıyla ilişkili bulunan bir doküman olmasından kay
naklanır. Yukarıda bahsettiğim makro dengeler ana
sında, üretim - tüketim dengesi, tasarruf - yatırım den
gesi, dış ödemeler dengesi, malî denge, tam istihdam 
dengesi, kapasitenin tam ve etkin kullanılması ve bü
tün bunlardan doğacak, tahassül edecek istikrar için
de gelişme dengesi vesaire söylenebilir. 

Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla bütçe müza
kereleri sırasında, daha çok dar kapsamlı malî denge 
üzerinde durulmuştur. Müzakereler ve öneriler ara
sında, cari harcamaları artırıcı malî dengeyi zorlayıcı 
nitelikte olanlar ağırlık taşımaktadır. Kanımıza göre, 
vukarıdla zikredilen ve istikrar içinde gelişmeye yar
dımcı olacak diğer makro dengeler üzerinde daha- ay
rıntılı biçimlerde durulması İsabetli olurdu. Bunların 
da taşıdıkları nispî önemleri gün ışığına çıkartacak 
fikirlerin ortaya atılması hem toplumun beklentilerine 
cevap verirdi; hem de müzakerelerin daha iyiyi, daha 
doğruyu araştıran bir niteliğe kavuşmasına yardımcı 
olurdu. 

Odak noktam malî denge üzerine yoğunlaştırılmış 
Plan ve Bütçe Komisyonu ve Meclis müzakereleri sı
rasında, transfer harcamalarının büyüklüğü üzerinde 
çok durulmuştur. Bilindiği üzere, devlet malî varlığın
dan kamu tüzelkişiliklerine yapılan aktarmalar; trans
fer harcamaları içinde yer alır. ANAP İktidarı, ikti
sadî devlet teşekküllerini kârlı işletmeler haline getir
mek için çok çabalar sarfötmiştir. Bunu hepiniz bili
yorsunuz, Ama yine de sözü edilen iktisadî devlet te
şekküllerine yapılan malî yardımlar vardır ve bunlar 
transfer 'harcamaları arasında yer almaktadır. 

Kamu 'iktisadî devlet teşekküllerine yapılan sözü 
geçen transferler yatırım maksadıyla kullanılmakta
dır. öyle ise, transfer masraflarındaki her artışın il-
leki yatırını masraflarındaki azalış olarak telakkisi 
gerekmez. Yüce Meclise vurgulamak istediğim nokta
lardan biri budur. 

Transfer harcamalarının daha büyük dilimini, 
borçlanmanın doğurduğu ödemeler oluşturur. Sayın 
milletvekilerinin takdir edece'keri gibi, borçlanmalara 
ilişkin bütçeden yapılan ödemeler, iç ve dış borçlara 
ait oirnak üzere iki ana gruba ayrılır. İç borçların 
faiz ve amortisman ödemelerine ilişkin artışları, bü
yük ölçüde iktisadî şartlardaki değişmelerin doğur
duğu faiz artışlarından kaynaklanmaktadır. Bu itibar
la, iç borçlara tahsis edilen transfer artışları da 1987 
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bütçesinde eski yıllar bütçesine kıyasla daha büyük 
ölçüde istikrar gelirleriyle dengelendiği biçiminde tef
sir edilemez. 

Dış borçlara gelince; bütçedeki transfer harcama
larının devlet borçlarıyla ilgili bölümündeki daha hızlı 
artış, bu kalemde göze çarpmaktadır. Ancak, muh
terem üyeler takdir edeceklerdir ki, son yıllar dün
yanın en büyük ve en önemli 'altyapı ve bayındırlık 
ihaleleri Türkiye'de yapılmıştır. Bunların finansmanı 
için de dış kaynakları harekete geçirmek de, bir ikti
dar için başarı sayılmalıdır. Eğer bunu böyle kıaıbul 
ediyorsak, ediyorsanız, Anavatan iktidarının sağladığı 
dış kredilerin bütçeye yansımasını da tabiî karşılama-, 
nız gereklidir. 

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarında 
dış kaynakların harekete geçirilmesi de büyük bir ba
şarıdır. Hem, dış kaynakları, yabancı sermayeyi iste
mek; hem de gelen yabancı sermayeye ait faiz, amor
tisman ödemelerine karşı çıkmak: bir çelişkinin ifa
desidir. Transfer ödemelerinin dış borçlara ilişkin 
olanlarının artışını bu değerlendirme içinde ele alma
nın doğru olacağı kanısındayız. 

Şimdi de bir satır başı yapalım, biraz da icraatı
mızdan bahsedelim : Anavatan Partisinin en yetkili
sinin ağzından, bu icraatlara ilişkin açıklamalar za
man zaman yapılagelmiştir. Ben bunların detaylarına 
inmeyeceğim. Ana hatları ile belirtmek gerekirse, 
Anavaltan Partisi, Türk ekonomisini dış rekabete da
yanır bir hür dünya ülkesi ekonomik yapısına kavuş
turma çabası içindedir. Kısaöası, Türk toplumunu bir 
sanayi toplumu haline getirme cezbesine kendini kap
tırmıştır. Bu alanda alınan mesafeler bütün dünya ül
kelerinin takdirini kazanmaktadır. Ama nedense, 
Mecliste bütçeye ilişkin tartışmalar, gerçeğin ta ken
disi olan bu sözü edilen gelişmelere yer vermemekte
dir. Meselelerin özüne, can alıcı noktalarına ineme
yence, kamuoyu, çıplak resimlerin muzır neşriyata gi
rip girmediği, başörtü örtmenin gericilik veya irtica 
olup olmadığı güibi flaş haberlerle oyalanmaya âdeta 
zorlanmaktadır. 

Şimdi sorma'k isterim; bu gibi tartışmalar, millet -
vatan birliğini koruyarak, yurtta ve cihanda sulhun 
tesisine destek olarak, istikrar içinde gelişip - 1986 
gelişme hızının yüzde 8'e yaklaştığını değerli arkadaş
larıma 'hatırlatmak isterim - bir sanayi toplumu olma
ya yönelme cehdimize neler kaltmakıtadır? 

Bu sözlerimle, bütçe müzakerelerinin, Türk 'kamu
oyunda tartışılmasına yol açacak temel konulara ışık 
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tutması gerektiği yolundaki inancım da bu vesileden 
yararlanarak belirtmek isterim. 

Bütçe müzakereleri, Türkiye'nin sanayi toplumu 
olma yolundaki çabalarını, geleceğin büyük Türki
ye'sinin yaratılmakta olduğunu ortaya koymalıdır. İc
raatla ilişkili olarak şu değişmez inancımı bir defa 
dana belirtmekl'iğime müsaadenizi rica ederim : 

Türkiye'nin açık bir ekonomik yapıya dayanarak 
sanayi toplumu olma yolundaki başarılı atakları de
vam edecektir. Farzımuhal, bugün muhalefeti tem-
sfil eden gruplar günün birinde millet çoğunluğunun 
güvenini kazanırlarsa, ülkeyi Anavatan iktidarının bu-
";ün ulaştırdığı noktalardan hiç birinden geriye çevire-
meyecektir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Ne demokratik bir yönetim tarzı için geriye dö
nüş manevrası yapabilecekler, ne gelişme hızını düşür
me hevesine kapılaibilecekler, ne de Türk sanayiini ve 
Türk tarımını dışarıya rahatça rekabet edebilir duru
ma gelmekten alıkoyaıbileceklerdir. 

Söz buraya gelmişken, bir noktaya daha değinmek 
isterim : Geleceğin büyük, müreffeh. Türkiye'sinin ha
yal edilmesi, onun yaratılması için büyük hizmetlerin 
başlatılması ve neticede büyük eserlerin yaratılması, 
çök partili dönemlere gelindikten bu tarafa 1950 -
1960, 1963 - 1970, 1983 - 1986 yılları arasında bütün
leşen hür ve serbest ekonomi ve sağlam düşünce sa
hibi iktidarlar dönemlerine rastlaması her halde bir 
tesadüf eseri sayılamaz. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu gerçeği gören ve yaşıayan bir insan olarak, ben
lik ve ihtiraslarımızı bir yana bırakarak bir bütün ol
maya yönelmek, bu felsefenin sahibi olanların müş
terek hedefi olmalıdır. Bendi olmaktan ziyade diğer
kâm olmlak, herşeyden öte kendi felsefesinin yaşama
sını görmek bizleri sadece memnun etmelidir. Türk 
toplumunun çoğunlukla benimsediği siyasî ve felse
fî görüşleri ifade ettiklerini ortaya atanlar, kendi ben
liklerini laşalbitdikleri ölçüde bu amaca hizmet edebi
lirler. Sarsılmaz naçiz kanaatim budur. Milletimizin 
dün olduğu gilbi bugün de büyük çoğunluğunun bek
lentisi ve ümidi budur. Rejimin teminatı da zannede
rim bu anlayış ve davranışlara bağlıdır. 

Muhterem mlilletvekilleri,. bütçelerin toplum haya
tını yakından ilgelendiren makro dengelere en iyi çö
zümü getirmesi gerektiğine yukarıda değinmiştim. 
Bütçe müzakerelerinde, sosyal dengenin ve onun da
yandığı temellerden biri olan adil gelir dağılımının 
bozukluğu yolundaki tenkitlere, muhalefetin ağzından 



T. B. M. M. B : 51 

çok sık rastlanmaktadır. Çok garip ki, 12 Eylül ön-
cesıi bu suçlamalar, geçmişteki sağ iktidarlara klarşı, 
aşırı sol uçlar tarafından tamamen ideolojik maksatlı 
sloganlar olarak kullanılırdı. Çok uzun vadeli çalış
malar ve yaratılacak çok büyük kalkınma hamleleriy
le ancak düzenlenmesi mümkün olaibilen bu toplum 
çarpıklıklarının, muhaliflerimizce, sanlki Türkiye'de 
ANAP iktidarının geçirdiği son üç yılın mahsulüy-
rnıüş gibi gösterilimek istenmesi, ne insaf ölçülerine sı
ğar, ne de üzerinde ciddî olarak durulmaya değer. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Daha 
çok bozuldu. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Bugün şikâyet 
ettiğimiz ekonomik (sıkıntılar, toplumdaki çarpıklık
lar, yakın geçmişJte 'bir ana geçindiğimiz içeriden ve 
dışarıdan 'kaynaklanan depresyonların, siyasî ihtiras 
uğruna verilen yersiz, ölçüsüz tavizlerin sonucu değil 
de nedir sevgili arkadaşlarım?.. Bugün hepimiz, sanki 
bunları unutmuşuz gibi, birer sosyal demokrasi hava
risi kesilip, ahkâmlar (kesmeye kalkıyoruz. 

Oysaki, Anavatan iktidarı, Türk vergi sistemine 
getirdiği reform niteliğindeki köklü değişmelerle ge
lir dağılımında adalet sağlamaya büyük gayret sarfet-
miştir. Ayrıca, dikkatle izlediği gelir ve gerçek fiyat 
politikasıyla, hem çalışanları, hem üretenleri koruma
ya çalışmıştır. 

Türkiye'deki siyasî iktidarlar, Anavatan Partisinin 
sosyal barışı sağlama konularında başardıklarını, hiç
bir dönemde gerçekleştirememişlerdir. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar (!)) 

Sosyal adaletin bir başka gereği, bölgeler arasın
daki gelişmişlik farkını izaledir. Anavatan Partisi, ik
tidara geldiği günden bu yana ortaya koyduğu teşvik 
tedbirleriyle, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını 
ortadan kaldırmak için büyük gayretler içine girmiş
tir. Bu uygulamanın... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ra
kamlar öyle demiyor. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Rakamları da 
ifade edeceğim efendim; sırasıyla. Şimdi sıra bizde, 
siz de geldiğiniz zaman bahsedersiniz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Özalp, karşılıkyı ko
nuşmayalım. 

TEVFÎK BİLAL (Hatay) — Patateslerden de bi
raz bahset. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Patatesten de 
bahsederim efendim. 
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Bu uygulamanın 'bir yönü de, gelişme öncelikli 
yörelerde iktidarımızın ortaya koyduğu vergi muafi
yetleri ve bir bütün halinde geliştirilmiş teşvik ted
birleridir. iküi'darımız, 26 ili gelişmede öncelikli vila
yet olarak ilan etmiştir. Bu illeri bugün birer şantiye 
halinde görmekteyiz. [SHP sıralarından alkışlar (!)] 
Evet efendim, Tokat'a kadar gitme zahmetinde bulu
nursanız, görürsünüz. 

Buralar, sosyal adaletli tesıis tedbirleri değil de, ne
dir? 

Biz inanıyoruz ki, (gelişmede öncelikli yöreler ola
rak ilan ettiğimiz 26 vilayetin çoğunun toplandığı 
Doğu ve, Güneydoğu Anadolu'da yapılan 'barajlar ve 
altyapı (tesisleri; Atatürk Barajı, Karakaya Barajı, 
GAP Projesi ve daha yüzlerce altyapı ve üstyapı 
teslisleri; iftihar edilmeye değer, 'bugün rahat rahat, 
göğsümüzü gere gere ifade 'edebileceğimiz büyük eser
lerdir sevgili arkadaşlarım. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sizin eseriniz değiıl. 

HÜSEYİN AYNI GÜLER (İstanbul) — Sizin
le me ilgisi var? 

(SHP sıralarından «Eslki partinizin esenleri» ses
leri) 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, herkes, her eserde nasibini ailır; ama biz 
nasibimizi, 'bütün iktidarlar içinde en çok (atan par
tiyiz. Hiçbir partinin, bugüne ıkadar, başlayıp ve bi
tirmesi mastip olan 'büyük eserleri yoktur; ama, 'bu 
Anavatan İktidarının nasibidir. (ANAP aralarımdan 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir Keban Barajı'nın yapıldığı 'tarihi, arkadaşla-
rum çok iyi hatırlarlar. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Eski 
partiniz ne oldu? 

HAYDAR ÖZALP (Devaımİa) — Evet efendim, 
eski partiden arkadaşlarım hatırlarlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Bu projeler 

tahakkuk ettiği zaman, bu azliz yurt köşelerinin ol
duğu kadar, Türlk Devletinin kaderi de değişecektir. 
Biz buralarda bu 'büyük geleceğin (gerektirdiği her 
türlü 'imar ve kalkınma tedbirlerimi almaktayız. 'Bu
nunla imıil'let odarak ne kadar iftihar etsek yeridir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın 'Başbakan slizi de Ikıandırmışı Sayın özıallp! 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Yok, ben kan
mam efendim. Kusura bakmayın, çocuk değilim, 
(SHP sıralarımdan gülüşmeler) 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Nüfusumuzun 

hâlâ büyük bir kesimi kırsal alanda tarım sektörüyle 
iştigal eder. 

Yeri geldiği zaman biz hakikatleri söyleriz sevgili 
dostum. 

Toplumumuzun, sosyal dengesinin bozuk olan bü
yük çoğunluğu da burada, yani kırsal alanda ve ta
rım kesiminde topludur. Türk çiftçisi, dün de, bugün 
de tabiat şartlarına büyük çapta bağlı kaldıkça ve 
bu sektördeki nüfus yoğunluğu diğer sektörlere kay-
dırılamayıp azaltdım'adıkça, bu sıkıntılar da daha 
uzun bir süre devam edecektir. 

Bütün gelip geçen Cumhuriyet 'hükümetleri, Türk 
köylüsüne, çiftçisine iımkânlları ölçüsünde desteğini 
esirgememiştir. Buna rağmen, Türk köylüsü çok daha 
•büyük destek ve 'hizmete layık ve muhtaçtır. 

Bu arada, köylüye, çiftçiye hizmet götüren teşkilat 
organizasyonundan • tutun, gübrede, kredilendirmede, 
pazarlamada, desteklemede, 'bilhassa son zamanlarda 
tohumda yeni gelişmeler, politikalar getiren Anava
tan iktidarımızın da getirdiklerinin yeterli olabilece
ğini iddia etmek mümkün değildir. İktidar dönemi
mizde hızlandığını gurur vesilesi yaptığımız, iftihar
la ifade ettiğimiz köye dönük altyapı 'hizmetlerine 
rağmen, daha hâlâ gecenin karanlığına, tabiatın 
amansız hırçınlığına terk ettiğimiz milyonlarca insa
nımız vardır. Tabiatıyla, bu şartlar atandaki bir top
lumda çarpık sosyal dengesizlikler olacaktır. Bütün 
mesele, bu insanlarımıza ümitle bakabileceği, ina
nacağı bir geleceği verebilmektir. Bütün çırpınmamız-
da 'bunu sağlamak içindir. 

Anavatan iktidarının sosyal politika alanındaki 
(temel felsefelerinden birisi, Cumhuriyet Türkiye'sinin 
en müzmin sorunlarından biri olan konut sorununu 
çözüme kavuşturrnastdır. 

Sayın milletvekilleri, sanayi toplumu haline gel
mek isteyen ülkelerin 'bu doğrultudaki başarılarının 
konut sorununa getirecekleri çözümden geçeceğini 
elbette takdir ederler. Konut sorunumuza çözüm ge
tirilmesi dolayısıyla inşaat sektörüne canlılık kazan-
dırıHması, tam istihdam ve tam çalışmaya açılan en 
önemli kapıdır. Türk insanı bu hikmeti anlamış ol
malıdır ki, atasözlerinde, «Dünyada mekân, ahrette 
iman» der. 

Değerli 'arkadaşlarım, söz tarım sektörüne gelin
ce, ıgünüımıüzde en aktüel konu haline getirilmek iste
nen tütün meselesine de kısaca dokunmak istiyorum. 
Şu Mecliste, şu çatının altında -Allah'a çok şükür-

zannediyorum geçmiş dönemlere aiit 4 tane eski güm
rük tekel bakanımız var. Hepimiz, zamanımız idare
sinde tütünün, tütün tekelinin esprisini yaşadık, sı
kıntılarını gördük, iyi ve tatlı günlerini yaşadık. He
pimizin birlikte parmak bastığı yer, muhtaç olunan 
bir konu olduğu hakkında bu tütünde müttefik 'Ol
mamız gerektiğine inanıyorum. Zannediyorum; nere
de olursak olalım, hangi partinin çatısı altında olur
sak olalım, tütün sorununun Türkiye'de devamlı ol
duğu hakkında bir müttefik <bilıinein, bir müttefik 
duygunun içinde dlmamız kadar tabiî 'bir şey olma
ması gerekir. 

Bendeniz 1971-1972 ve 1973 yıllarında bakanlığa 
geldiğim zaman, 1963 yılında yapılan tütün piyasala
rının ve onlardan kalan eski tütünlerin nasıl harca
nacağı hakkında günlerimi sarf etmiş bir insanım. O 
günü yaşayan bürokratlar, politikacılar çok iyi ha
tırlarlar; bakanlığa ilk başladığım gün kapıma 'gelen 
insanlar, o zaman. 1963 yılında tütün almış, o güne 
kadar eseni dahi depolarında kalmamış tütünleri na
sıl devredebdleceklerini 'bana soruyorlardı. Çok iyi 

hatırlayacaklar; o zamanın 'bir Başbakanı 'bir değerli 
i daire adamı Ferit Bey de aramızda bulunuyor; orta
da tütün yok, depo var, defter var, kayıt var, olma
yan tütünü «Takas suretiyle nasıl satarız da, biz eski 
zararlarımızı çıkarırız?» diye sızlanıyorlardı. 

'Hakikaten, tütün, yılllarca bu memlekette nasıl 
bir ekonomik büyük varlık ise, zaman zaman yanlış 
politikalarla, verilen (tavizlerle, atılan yanlış adımlarla 
da Türk ekonomisinin en dar, en sıkıntılı anlarını 
yaşatmıştır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Siz o 
zaman bakandınız. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Efendim, ba
kandım; müsa'ade ederseniz, bakanlığım esnasında 
iftiharla arz edebileceğim bir meseleyi zatı âlinize 
arz edeyim efendim. 

Bendeniz, 1972 yılında yaptığım tütün piyasasın
da, tütüne altın devirlini yaşattığım için madalya alan 
bir insanım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

H. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Te
zada düşüyorsunuz. 

HAYDAR ÖZALP CDevamla) — Mesele, kişiler 
değil sevgili dostlarım; kişiilerimizin bile zamanında 
kusuru varsa, burada getirip ifade etmekten kaçın
mayalım. Evvela, bize İazım olan bu memleket ve 
bu millettir. Eğer hatalarım varsa benim de, benim 
hatamı da rahatlıkla her arkadaşım getirir ve söyle-
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yebilir. Ben, sizin gibi sabırsızlık da göstermem, din
lerimi de... 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 
Şimdi ihata içindesiniz, hata yapıyorsunuz. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Hiç hata yap
mıyorum. 

M. TURAN BAYGZİT (Kahramammatraş) — Te
zada düşüyorsunuz, hata yapıyorsunuz. 

'BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Özalp, o 

kötü mirası kimden devraldınız? 
HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Söz, tarım sek

töründen açılmışken, her devirde ve her vesileyle üze
rinde çok konuşulan tütün ve tütün tekeli üzerinde 
biraz durarak, yapılan yeni düzenlemeler hakkında 
açıklık getirmek isterim. 

Yaygın bir aile ziraatı olmasının yanı -sıra, yıl
larca başa güreşen ihraç ımetamız olması hasebiyle, 
tütün her devirde politik •güncelliğini korumuştur. Gö
rülüyor ki tütün konusu, Türkiye'mizin ekonomik ve 
sosyal hayatında büyük ölçülerde önem taş!makta
dır. Bu konu öylesine önemli görülmüştür ki, netice
de özel bir kanunla yürütülmesi düşünülmüş ve 1969 
yılında da son şeklimi alan kanun uygulamaya ko
nulmuştur. Söz konusu edilen kanun, 1177 sayılı Tü
tün ve Tütün Tekeli Kanunudur. 

Tütün tekelinin ana esprisi nedir? Tütünün, mem
leketimiz ekonomisindeki önemli dolayısıyla özel bir 
himayeye maziıar kılınması, ekiminden sanayiine ve 
pazarianmasına kadar geçirdiği her safhanın düzen-
lenımesi ve disipline edilmesini sağlamaktır. Kanunun 
uygulamaya konulusundan sonra, günümüze kadar 
geçen zaman içinde, ekonomimizde ve sosyal bünye
mizde yeni gelişmeler, yeni değişmeler ve bazı yeni 
ihıDiyaçlıaır doğmuştur. En basiti, ihracat tablomuzda 
ön saflarda yıllarca yer allan tarım ürünlerimiz, 
artık sanayi mamullerimizin gerisinde kalmıştır. Tü
tüncülüğümüzün, yılardan beri süregelen ve zaman 
zaman küçümsenmeyecek boyutlara ulaşan yeni so
runları da doğmuştur. Ekonomiyi yıllarca baskısı 
altına alan aşırı tütün stokları, bugün artık silkinti 
vermeye 'başlamıştır. Sigara sanayiimizin teknolojik 
noksanlıkları tam manasıyla giderilememiştir. 

Yarım kalmış bir sürü yatırımlara çare bulmak, 
ilk bakışta göze çarpmakıtadıır. Sevgili arkadaşlarım, 
benim zamanımda da hata yapmışım. Bugün Türkiye' 
de 70 bin metrekarelik 5 tane kapalı fabrika açılış 
bekliyor. Neden?.. Geçirdiğimiz dönemlerde, maale
sef fabrikalarımızı tam kapasiteyle çalışıtıramayınoa, 

ı yeni fabrikaların kurulması yoluna gitmemizdir sev-
I gili arkadaşlarım. Belki bunu safiyane, benim gibi 
I yapanlar var, belki bunu 'başka maksatlarla istismar 
I için yapanlar var... 
I M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
I daha iyi; safiyane olmasından daha iyi. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Büyük hata-
I lardan zamanla dönmenin zemini gelmişken, bunları 
I düzeltmek de bize düşen en büyük vazife olması la-
I zım gelir. 
I Değerli arkadaşlarım, bugün tütün stokları başlı 
I başına bir sorun, sigara teknolojisi başlı başına bir 
I sorun. Bırakın vaat edilmiş veya bahçe duvarı çekii-
I mıiş, çiti çekilmiş fabrika sahalarını; yapılmış, hazır 
I bekleyen binalar var; bunların değerllendirilmesi de 
I bir ayrı sorun sevgili arkadaşlarım. 
I Ne yapmışız biz?.. Tütünde tekel kanununda de-
I ğişikılik yapmışız. Tütünde, Tekeli değiştirmedik, Te-
I kal duruyor yerinde. Tütün tekelinde; 20 ve 21 inci 
I maddeleri, 41 ve 43'ü ve 38 inci maddeyi değişüiır-
I misiz. (SHP sıralarından gürültüler) 

I M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Te-
I kelin kendi değil, ismi var. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Hayır, hayır 
I efendıim, yanılıyorsunuz efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Pakefle-
I rin üzerimde «Tekel» diye isimi kaldı. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim... 
I Devam edin Sayın Özalp. 
I HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 'Bu, bölge me-
I selesi değil; ben. bölge üzerinde de durmuyorum; ben, 
I memleketin kanayan bir yarasına burada neşter vu-
I rup, Büyük Millet Meclisinin bu işe nasıl parmak 
I basması gerektiğine dalalet etmek için açıklığa ka-
I vuştunmak 'istiyorum. 
I EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Başbakana söyle. 
I HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Başbakana da 
I söylerim efendim. Başbakanın hatırına, o yapmıştır. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Madal-
I yayı geri alır sonra. 
I BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

I HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 21 ve 22 noi 
I maddeler, tütün piyasalarının açılmasıyla ilgili. Vak-
I tiyle, yine bu yolda vazife almış arkadaşlarım çok 
I iyi hatırlarlar, '(.ütün piyasaları açılmadan, çiftçi, üre-
I ticl, katiyen tütününü piyasaya satmaya çıkaırtamaz-
I di; dengini bağlar, tütün piyasalarının açılması han-
I gi gün olacaksa, o güne kadar satış sözde yapılmaz, 
| fakat fiiliyatta devam ederdi değerli arkadaşlarım; ya-
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mi kanunen kaçak satımlar yapılırdı. Bu 20 ve 21 
inci maddelerin bugün getirip götürdüğü bu; yani, ar-
tıik piyasa zamanından çok evvel ilan ediliyor; tüc-
oar da, Tekel de, rekabet esasları içerisinde alaca
ğını rahatlıkla piyasadan alma .imkânına kavuşuyor. 

41 ve 43 üncü maddeler sigara satışlarıyla ilgiliy-
di. Sigara herhangi bir zam gördüğü zaman, piyasa
dan çekilmesi lazım geldiği zaman, 'bütün Tekel bayii 
olan dükkânlarla .gidilir ve tespitler yapılırdı; 'bu, bü-
satılmamasına -çok affedersiniz- kızanlardı. Bugün 'bu 
çağda rastlanmayacak bir hadiseydi. O gün sigara 
tiryakiler'inin başı kızar, hatta sigara zammından çok, 
satılmamasına - çok affedersiniz - kızarlardı. Bugün 
bu meselenin, hakikaten bir rüşvet kapısı olan, haki
katen çağdışı olan bu meselenin halli de gerekir; çün-
'kü bundan bir şey çıkmıyordu, yine 'beyanname esas
tı. Ceza Kanununun zaten gerekli maddeleri, 'bu 
nevi yalan beyanda 'bulunanlara ne ceza verilmesi la
zım .gelirse; o, Türkiye Cumhuriyeti hüıkümettinıin ta
rafsız mahkemelerimin vereceği karardır sevgili arka-
daşllarım. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hükümetin değil, dev
letin mahkemeleri; mahkemeler, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin mahkemeleri değil, devletin mahkeme
leridir. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Geldim 38 inci 
maddeye : 38 inoi maddeye göre tütün, sigara sana
yii, yalnız 'hükümetler tarafından, yani Tekel İdaresi 
tarafından İçe dönük olarak kurulabilirdi ve satışı, 
ıher türlü meselesi yalnız Tekel İdaresine 'bağlıydı. 
Şimdi düşünün, dün kaçak yolla, bugün konut soru
nu dolayısıyla fonda toplanımalk için devlet eliyle ya
pılan yabancı sigara satışlarını düşünün, tlânihaye 
Türkiye, ister o yoldan gelsin, ister faydalı olduğunu 
iddia ettiğimiz bizim kanalımızdan gelsin, bu şakide 
devam edip gidebilir mi? Bugün yüzde 10'u bulmuş 
'bu sigaranın satışı; bu 'bilinen rakam. O halde, 'bi
zim elimizdeki bu fabrikaları, bu 38 'inci maddede 
yaptığımız değişiklikten sonra, rahatlıkla dışa açıla
bilecek, İçte satılabilecek sigara yapılabilen fabrika
lar halline, sanayii haine getirmek düşüncesinin için
deyiz. Bunu daha evvel, benim bakanlığım esnasın
da birçok hükümetler düşündü, biz de düşündük. Fe
rit Bey çok iyi hatırlayacaklar, ben bu sebeple Al
manya'ya gitmiştim, Almanya'da bir sigara fabrika
sının kurulması için teşebbüse geçmiştim; çünkü ora
da monopol yoktur, rahatlıkla oradaki işçilerle oır-
taiklılk kurulabilıiyordu; kuramadık, nasip olmadı; ku-
müsaydı çok iyi olurdu tahmin ederim ve belki bu

gün Türkiye, sigara teknolojisinde büyük adım atmış 
Olurdu. İşte, yapılması düşünülen ve gereken 'bir me
seleye parmak 'basılmış, 'bu mesele yürütülüyor. 

Fiyat meselesine .gelince sevgili arkadaşilarım; bu
nun istismar edilecek hiçbir tarafı ve köşesi yok. Ben 
rakamlarla kafanızı karıştırmak istemiyorum; bugün 
verilen ve ortalama gaima olarak verilen tütün fi
yatları, geçen senekine nazaran yüzde 60 nispetinde 
artmıştır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yemin et; bir tane 
makbuz göster bugüne ikadar gelen. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Makbuzla gel
medim buraya sevgili arkadaşım. 

'BAŞKAN — Lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Biz bölgeden geliyo

ruz. 
•HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Siz bölgeden 

geliy orsanız, ben de en yetkili -herhalde yalan söy
leyecek değil- insanların ağzından işittiğim nokta
dan hareket ediyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Saptırmayın efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yetkililer milleti kandırıyor, sizi de kandırmış. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Efendim, 'ba

kandan değil, siyasetçiden değil, tabiî iftiharla kabul 
ederim; ben, sizin de dayanacağınız, benim de daya
nacağım, devlet memurundan aldığım neticeyi bindi
riyorum. 

YILMAZ İHSAN HASTÜK (İstanbul) — O 
devlet memuru yanıltmış sizi efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Aman efendim, 

sizi yanıîtmıyor da, sadece bizi mi yanıltıyor? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Evet, 
Sizi yanıltmış. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Sizlere söyle
dikleri, verdikleri kopyeler doğru da, bizlere açık
tan verdikleri sözler imi yalan sevgili arkadaşlarım? 

TEVT1K BİLÂL .(Hatay) — Değiştiriyorsun ra
kamları. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Çarpıtıyorsun rakamları Sayın Özalp. 

BAŞKAN — Sayın Özalp, lütfen efendim de
vam edin. 

HAYDAR ÖZALP l(Devamla) — Türk tütün
cüsüne sağlanmış olan devlet himayesi kalkmamış
tır, Tekel (İdaresi kaldırılmamıştır, Türk tütüncüsü-
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ne verilecek olan hizmetlere devam edilmektedir,' 
çünkü 1177 sayılı Kanunun 5 'inci maddesinin dışın
daki diğer maddeleri İhalen yürürlüktedir. 

Değerli 'arkadaşlarım, şimdi bu meseleye böylece 
temas CtJtifoten .sonra, bu neticeyle bağlamak: istiyo
rum. 

Muhterem mlilletvekilleri, bizim bu tedbirler züm-
resindeki amacımız, her yerde ve her alanda olduğu 
gibi, kaynakların rasyonel kullanılmasını sağlamak, 
optimal üretime ulaşmak ve herkesin ıhakettiği kazan
cı almasına 'öncülük etmektir. 

Sayın milletvekilleri, bütçe müzakerelerinin ne 
yönde ve yolda olması temenriislinde olduğumu size 
kısaca anlatarak sözlerime son vermek istiyoırum. 

'Naçiz kanaafiıme göre, bütçe müzakereleri, Türk 
kamuoyu üzerinde önemle durulacak büyük mesele
leri yansıtmalıdır; İta k'i, her gün muzır neşriyatın 
'tartışıldığı ibir ortamdan kutftMabilelm. 'Kanaatim
ce 'muhalefet, ileride şayet iktidar olursa, kendileri
nin yapamayacakları şeyleri de teklif halinde orta
ya koymamalıdır... 

M. TURAN BAYEZİfr (Kahramanmaraş) — Si
zin gibi, «Hata etmişiz» deriz. 

HAYDAR ÖZAUP (Devamla) — Böyle davra
nışlarla, kamuoyunda eiddiliklerM yitirirler. Aksi 
halde, bizim yaptıklarımızı bozmak gibi bir ifadeyle 
ortaya çıkmak, bu memlekete hiçbir şey kazandır
maz, hiçbir şeyi de açıklıva kavuşturmaz sevgili 
arkadaşlarım-

'İktidarın başarılı olduğu noktaları gizlemeye kalk
mak da bar beyhude gayrettir. Türkiye, memleket 
sathına yaygın bir biçimde bir şantiye haline gelmiş-
ıtiir. Bunu inkara kalkışmak kimseye yarar getir
mez; mümkün değil. Baraj, köprü satışlarıyla dur
gun toprağa çakılı kıymetler bereket doğuran bir 
hareketliliğe kavuşturulmuştur. Bunları söylememek 
bir gerçeğü ortadan kaldırmaz. 

(Dış ticaretimiz, yılların mirası olan durgunluktan 
kurtularak sanayi toplumu olmak isteyen bir ekono
minin ihtiiyaç duyacağı bir canlılığa kavuşturulmuş
tur. Bunu zikretmemek, ne sözü edilen 'gerçeği sak
lar, ne de (inkarcıya bir puan kazandırır. 

Söze başlarken, bütçelerin çok ön anlamlı, makro 
dengeleri en iyi biçimde düzenlemede yararlı ve var
lığından vazgeçilemez malî araçlardan birli olduğuna 
değinmiştim. 1986 yılında elde edilen yaklaşık yüzde 
8'i bulan iktisadî gelişme hızı, sözü edilen makro 
dengelerin Anavatan »iktidarınca isabetle belirtildiği
nin ifadesıi değil midir? 
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Muhterem miilletvelkilleri, bütün bunları bir tara
fa feceksinfe, bü'fcçe müzakereleri sırasında üstün 
vakarları ve (mehabetleri tartışma konusu yapılma
ması gereken yüksek kurumlara dil uzatacaksınız; 
bu, Allah'tan reva mı?.. Anavatan iktidarı olarak 
bunları temelden reddediyoruz. Anavatan iktidarı, 
adaletin, mülkün temeli olduğu ilkesinin bilinci içe
risindedir. Adaletin, mülkün temeli olması nasıl sağ
lanır?.. Bize göre, yasalar Türk toplumunun ihtiyaç
larına en iyi cevap verecek şekilde düzenlenirse, 
kanunları uygulayacak adalet mensupları, vakarlarına 
uygun düşecek şekilde terfi ettirilirse; tarafsız mah
kemeler, fonksiyonlarını en iyi şekilde ifa edecek 
araçlara - 'gereçlere kavuşturulursa, adalet mülkün 
temeli haline gelir. 

Anavatan iktidarı, yasalarda gerekli değişiklikleri 
yapmayı başarmaya çalışmaktadır. Yüce Meclisin 
de işbirliği ile bu amaca ulaşacağımıza inanıyorum. 
Adalet 'mensuplarına yeni bütçe ile yeni imkânlar sağ
lanmıştır. Araç ve gereçlerin temininde de iktidarı
mız gerekli çabaları göstermektedir. Yurdun her ye
rinde görev yapan hâkimlere lojman temimi için uğ
raşıyoruz. Biz bunları, adalettin, ımülkün temdi oldu
ğu bilincıi içinde yapıyoruz. Bunların maksatlı bi
çimde tenkidi, vakar ve muhabbetlerine dil uzatıl
maması gereken adalet mensuplarına sadece gölge 
düşürmekle kalmaz, mülkün temeli olan adaleti de 
sarsar. 

H. BARIiŞ CAN (Sinop) — Anayasa Mahke
mesi?.. 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 
Biraz da millî egemenlikten bahsedin Sayın Özalp. 
, HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Onu size bırak
tım ©fendim. 

İH. BARIŞ CAN (Sinop) — Siz köşe dönmeleri 
anlatın; öyle .mi dönülür, böyle mü dönülür?.. 

HAYDAR ÖZALJP (Devamla) — Hayır efen
dim, o mevzu benim mevzum değil, sizin mevzunuz 
beyefendi. 

Son 'bir noktaya daha açıklık getirmek işitiyorum. 
Bu noktada, bütçe müzakerelerinin Meclis Genel 
Kuruluna gelinceye kadar geçirdiği dönem ve oraya 
hâkim olan hava ile ilişkilidir. 

1982 Anayasamız kesinhesap kanunlarının bütçe 
tasarısı ile beraber ele alınmasını amirdir. Müzake
reler, uygulanması tamamlanmak üzere olan 1986 ve 
ondan evvelki 1985 bütçe kesirihesaplarına doğru 
yöneltilebilseydi, naçiz kanaatime göre, fonlar ve 

I onlara ilişkin tartışmalar üzerindeki Meclis, Türk 
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kamuoyunun bütçe müzakerelerinden beklediği muh
tevayı bu müzakerelere kazandırmış olurdu. 

Yeni bütçe, eski yıllar bütçe uygulamaları ile 
birlikte ele alınırsa, geleceğe (bakış ile geçmiş uygu
lama birlikte ele alınmış 'olur. Ayrıca, bütçe müze-
kereleri sırasında şikâyeti yapılan fonlarla ilişkili 
konular da açıklığa kavuşmuş olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu açıklamalarım 
da göstermektedir ki, Türk ekonomisi sağlıklı bir şe
kilde büyümekte ve gelişımektedir. Nitekim, 1986 
gayri .safi millî hâsılamız carı fiyatlarla 39 tril
yon 678,9 milyar, 1986 yılı sabit fiyatları ile ise 278 
milyar <102,4 milyon liraya ulaşacaktır. 

Yukarıda zükrolunduğu üzere, 1986 yılı gelişme 
hızı, son on yılda ulaşılan en yüksek büyümeyi 
göstermektedir. Bu olumlu gelişmenin, büyük ölçüde 
sanayi ve tarım sektörlerinde kaydedilen reel büyü
melerden kaynaklandığı gözlenmektedir. Gelişme
nin önemli göstergelerinden biri olan sanayiimizin 
gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payı büyümekte
dir. 

(Bütçemiz, sağlam (bütçe gelirleri ile finanse edil
mekte, bütçe açığımız gayri safi millî hâsılamızın 
yüzde 2'si dolayına düşürülmüş bulunmaktadır. 

'KİT'ler, kamuya malî yük olma durumundan 
çıkarılmış, kaynak yaratan kuruluşlar olma niteliğine 
kavuşturulmuşlardır, fihracatıımiiz artırılmış, kambiyo 
rejimimizde liberalleşme 'istikametinde çok önemli 
adımlar atılmıştır. Malî sektörümüzün güçlendiriil-
mesi için yasal değişiklikler yapılmış, sermaye piya
sasının oluşması ve güçlenmesi yönünde önemli mesafe
ler katedilmiştir. Türkiye, her türlü borcunu zamanın
da ödeyen, gerektiğinde de istediği miktarda borç 
alabilen itibarlı bir ülke halkiö gelmiştir. 

IH. BARTŞ CAN ı(lSinop) — Ne zaman borç öde
diniz? 

HAYDAR ÖZALP ((Devamla) — Bir kısım böl
gelerinde mevziî savaşların, Ibazı Ibölgelerinde kurak
lık ve kıtlığın hüküm sürdüğü dünyamızda, 1985 
yılı başından itibaren genellikle bir ekonomik yavaş
lama başlamış bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak 
birçok ülkede işsizlik oranları artmıştır. Dünya ti
caret hacmindeki artış hızının yavaşlamasına pa
ralel olarak, ekonomileri, doğal kaynaklarından el
de edilen dövizlerle ayakta duran ülkelerde ithal 
kısıntıları yapılması gerekmiştir. Dünya ekonomisin
de meydana gelen olumlu ve olumsuz etkenler, 
günümüzde bir belirsizlik ortamı oluşturmuştur. İşte, 
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böyle bir dünyada Türkiye'nin görüntüsünü sergile
meye çalıştım. 

Muhterem milletvekilleri, 1987 bütçesinin, Ana
vatan Partisi geleneklerine uygun olarak, istikrar 
içinde gelişmeyi sağlayacak makro dengeleri en isa
betli hiçimde tespit ettiği inancı dle memlekete ha
yırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. 
İANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür derim Sayın Özalp. 
Sayın Saf fet Sert, buyurunuz. 
ANAP GRUBU ADINA SAFFET SERT (Kon

ya) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
1987 malî yılı bütçesinin tümü üzerinde Anavatan 
Partisi Grubunun görüşleriırti arz etmek üzere hu
zurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan önce, gru
bum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

17 gündür devam eden bütçe (görüşmelerinde 
grupları ve şahısları adına konuşan değerli milletve-
Ikillerimizi dinledik. Hükümetin üç senelik icraatı, 
en ufak detayına kadar olumlu yönleriyle ve ya
pıcı tenkitlerle dile getirildi. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hiç olumsuz yönü yok mu? 

SAFFET 'SERT (Devamla) — Elbettek'i, mese
lelere bakış açısı, bugün içinde bulunduğumuz prob
lemlere yaklaşım ve çözüm yollarının farklı olması 
nedenliyle, hazen olumlu tenkitler, (bazen de hirçOk 
meseleyi hükümetin yanlış değerlendirdiği ifade 
edildi. Grup olarak, bu kutsal çatı altında Söylenen 
her sözü, her şeyin üstünde tuttuğumuz milletimizin 
bağrından yükselen sesler Olarak kabul ediyor ve 
miilletimizıin 'bekası ve selameti için hepsini ayrı ayrı 
tahlil ediyor ve değerlendiriyoruz. Bundan hiç kim
senin şüphesi olmasın. Bu vesileyle, 'ben de, ANAP 
iktidarının üç yıllık icraatının, benden önceki arka
daşımın değinmediği konulara değinerek, bîr tahlili
ni yapacağım. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi, ülke
mizin fevkalade hassas bir döneminde iktidara gel
miştir. 1983 Kasım seçimlerini mıülfeıakip ikDidar olanı 
partimiz, iki temel görüşten hareket etmiştir. Birin
cisi, 1980 yılını müteakip sağlanan millî birlik, hu
zur ve güveni demokratik esaslar çerçevesinde de
vam ettirmek; 'ikincisi ise, uzun yılların birikimi 
olan -ekonomik ve sosyal sorunlara köklü çözümler 
Igdtirmıek ve ekonomiye istikrar kazandırmaktır. 
12 Eylül 1980 tarihinden sonra sağlanan huzur ve 
güven ortamının sürdürühnasi, otoritesi ve kanuın 
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hakimiyetinin korunması, halikımızın problemle
rine hızla çözüm getirecek, tarafsız, ekonomik 
ve sosyal kalkınmanın 'itici gücü olabilecek, bü-
rdkrasıiyi asgariye indiren, etkili ve dinamik 'bir 
idarenin .teşkil edilmesi, , aynı zamanda, demok
rasimi için de bir teminat 'teşkil etmektedir. 
'Bu sebeple, güvenlik kuvvetlerimizin güçlendiril
mesinde, adil ve devlet 'taraflısı olarak hiz
met etmeleri için her türlü imkânların verilmesinde 
hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamıştır. Vatanın ve mil
letin bölünmez bütünlüğüne, Türk Devletinin var
lığına* (kastedenlere, ülkede asayişi ve amme nizamı
nı bozmak isteyenlere karşı amansız bir şekilde mü
cadele edilmiş ve bunların üzerlerine, kim olursa ol
sun, kararlılıkla gidim işitir. 

Hiçbir düşünce ve mülahazanın tesiriyle millî 
menfaatler im izin ve varlığımızın tarihî ve manevî 
değerlerim'izin korunmasında taviz verilmemektedir. 
Siyasî, sosyal ve ekonomik iktidarın bir bütünlük 
içinde ve ahenkli bir şekilde sağlanması suretiyle, hu
zur ve güvenin sağlam temeller üzerine oturtulması 
için, Anavatan Hükümeti azamî gayreti göster
miştir. 

Çok şükür 'ki, 1980'den sonra sağlanan huzur 
ve güven ortamı, bugün de devam etmektedir. 
1983 seçimlerini müteakip mahallî ve ara seçimler 
büyük bir huzur içinde yapılmıştır. Türkiye'nin ikti-
saden güçlen'dirilmesi, sosyal adaletsizliklerin gideril
mesiyle ilgili çalışmalar, toplumun refahı için yapı
lan düzenlemeler ve yatırımlar anarşi ve terörün 
propaganda kaynağını tüketmek üzeredir. Ancak, bu 
faaliyetler sebebiyle, özellikle Güneydoğu bölge
mizde, bölgenin kalkınması ve vatandaşın hakkı 
olan sosyal refahın 'yükseltilmesini İstemeyen yıkıcı 
ve bölücü unsurların Güneydoğu'da yaratmak iste
diği mevzii olaylar, karşısında devlet güçlerini bul
muştur, bulmaya da devam edecekltir. Bunlar, bir 
başka ülkenin sınırları içlinde de olsalar, devlet güç
leri bunları yerlerinde yok edecektir. Hatta, bir mu
halefet liderinin harekâtı gayri meşru saymaya 
kalkmış olmasına rağmen, bu milletin huzur ve gü
veni içlin elbette ki, eşküya, anarşist, bölücünün başı 
ezilecektir; bunu milletimiz böyle bilmelidir. (ANAP 
sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Anavatan iktidarı, programında belirttiği gibi, ço
cuklarımızı ve gençlerimizi, millî ve ahlakî değerleri
mizi benimsemiş; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağ
lı; bilgiHi ve Türkiye'nin meselelerinin ancak millî 
birlik ve dayanışma ile ilmî ve akılcı yaklaşımlarla, 

gayret ve fedakârlıklarla çözümlenebileceğine ina
nan; herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besle
yen medenî birer 'insan olarak yetiştirme gayreti 
içinde çalışmalar yapmıştır. 

İnsanın yetiştirilmesi için yapılan harcamaları 
en verimli yatırım sayan hükümet, eğitim ve öğreti
me büyük önem vermiştir. Böylece, şimdiye kadar 
anarşii ve teröre malzeme yapılan gençliğin, gelece
ğin Türkiye'sinin mesuliyetini yüklenecek kadro
lar arasına girmesi sağlanmıştır. 

Hükümet, gençliğe sahip çıkmıştır; bu, takdire 
şayan bir icraattır. Cumhuriyet döneminde yapılan 
yurt sayısı kadar yurt, geçtiğimiz İki yıll içinde yapı
larak gençliğin hizmetine sunulmuştur. Her ilçede, 
her kasabada gençliğin boş vakitlerini değerlendire
ceği, hem ruhen, hem bedenen sağlıklı gelişmesine 
yardımcı olacak spor tesislerinin yapımının büyük 
'bir hızla artması, hükümetin bu konuya olan hassa
siyetinin bir göstergesidir. 

Gene bu dönemde, cumhuriyete demokratik iş
lerlik kazandırmak için girişilen çabalar müspet 
sonuçlara ulaşmıştır. Dünyada çeşitli kargaşalar sü
rerken, Türkiyemiz, emniyet, asayiş ve huzur bakı
mından örnek gösterilecek ülkeler arasındadır. 

Demokrasinin temel taşı olan mahallî demokra
tik idarelerin kuruluşu ve milletfimiz'in mahallî ida
reler kanalıyla kendi kendini yönetmeye katkısı, re
jim hesabına atılmış önemli ve büyük bir adım ol
muştur. 

Değerli milletvekilleri, .sözlerimin bu kısmında 
biraz da demokrasi anlayışımızdan, demokratik hak 
ve hürriyetler konusunda düşüncelerimizden bahset
mek istiyorum. 

Millet hâkimiyeti, demokratik düzenin esasıdır. 
Egemenliği Türk Milleti adına kullanmaya yetkili 
kılınan hiçbir kişi ve kuruluş Anayasamızda göste
rilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla be
lirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamaz. 

Demokratik düzen, insan hak ve hürriyetlerine 
saygının en yüksek olduğu, insan hak ve hürriyet
lerinin en iyi şekilde korunduğu bir rejimdir. Temel 
vasıfları adalet ve hukukun üstünlüğü olan demok
ratlık düzen, insan şeref ve haysiyetinin söz, düşünce, 
kanaat, din ve vicdan hürriyetinin en güvenilir bir 
teminatıdır. 

Biz, demokratik hukuk idevletiinde her türlü 'ka
nun dışı eylemlerle mücadelenin başlıca kaynağı 
olarak hukuku görüyoruz. Demoikratik hak ve hür
riyetler, hiçbir zaman başkalarının hürriyetlerini yok 
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etmek amacıyla kullanılmamalıdır; bizim demok
rasi anlayışımız budur, İktidar ve muhalefeti 
ile millî iradenin temsilcisi olan bizler, demokratik 
hak ve hürriyetlerim yeniden tesis edildiği şu dönem
de, özelliıkle bu çatı altında son derece dikkatli ve 
hassas davranmak durumundayız. 

Geçmiş dönemde olduğu gibi, «Demokratik hak 
arayışı» adı altında rejimi veya devleti suçlayıcı 
davranışlar içine girmek, hiç kimseye, hatta demok
rasiye bir şey kazandırmayacaktır. Düşmanlıkların 
unutulduğu, el -sıkışıklığı bir dönemde, iç huzur, bir
lik ve beraberlik için hepimiz üzerimize düşen gö
revi yapmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik ve sosyal politi
kamızda istikrarı ve ekonomik büyümeyi yeniden 
sağlamak için aldığımız tedbirlere gelince: Üç yıl
lık Anavatan iktidarı döneminde yıllardan beri müz-
mlmleşmiş ekonomik sorunlar karşısında önemli me
safeler alındığı reddedilemez bir gerçektir. Açıkça 
ifade edelim kiı 1980'lere yüzde 107 gibi bir enflas
yonla gelen bir ekonomik yapıda; hem işsizliğe ve 
hem de enflasyona aynı anda çare bulan bir politika
nın yolunu ekonomi bilimi göstermiyor. Üç yıllık 
icraatı döneminde ekonomik canlılık ve üretim kapa
sitesinin artışı, beraberinde istihdam artışını da getir
miştir. Özellikle kalkınma hızının artması, istihda
mın artmasında etkili olmuştur. Ülkenin kalkınma 
hızı 1979 yılında eksi rakamlarda, 1980 yılında yine 
eksi rakamlarda iken, 1984 yılında 5,9 gibi bir ra
kama ulaşmıştır. 1985'te bu artış 5,1, 1986 yılında 
ise ülkenin kalkınma hızı, uygulanan ekonomik ted
birlerle, tahminlerin çok üzerinde, son 10 yılın en 
yüksek oranında, yüzde 7,9 olarak gerçekleşmiştir. 

Son üç yılda kalkınma hızındaki bu yüksek oran, 
beraberinde büyük bir istihdam artışını da getirmik-
tir. Ayrıca, hükümetin altyapı yatırımlarına verdiği 
önemle köyden şehir© göçün durdurulması program
lanmış, bunda başarıya da ulaşılmıştır. Elektrik, yol, 
içme suyu, PTT hizmetlerinin her vatandaşın ayağı
na getirilmesi; sulanabilecek arazilerin her geçen gün 
sulama oranlarının artırılmasıyla kırsal kesimde ya
şayan vatandaşımız yaşam mücadelesini şehirler ye
rine köyünde, kasabasında vermeyi tercih etmeye 
başlamıştır. Bunda hükümetin, belediyelere sağladığı 
büyük imkânlara ve belediyelerin üç yıl içinde çalış
malarında görülmedik bir hıza ulaşmaları da büyük 
oranda etkili olmuştur. 

Bu sebepledir ki, geçtiğimiz üç yıl zarfında Ana
vatan iktidarı, bir taraftan enflasyonu önlemek için 

giriştiği sıkı para politikasıyla, diğer taraftan işsizliği 
önlemek ve üretimi artırmak için giriştiği ekonomik 
tedbirler arasında bir denge kurma lüzumunu hisset
miştir. I 

Ekonominin en önemli meselesi olarak görülen 
enflasyonla mücadelede, kim ne derse desin, büyük 
başarı elde edilmiştir. 1983 yılında fiyat artışlarının 
zamanında yapılamaması neticesinde, yılın ikinci ya
rısından itibaren yükselmeye başlayan fiyat artışları, 
1984 yılı ortalarında kontrol altına alınmış ve yıl 
sonuna doğru bu fiyat artış hızı düşmeye başlamış
tır. 

ABDULLAH ÇAKIR EFE (Manisa) — Cayır ca
yır yandı millet. Yaktınız, yaktınız milleti. 

SAFFET SERT (Devamla) — Devlet İstatistik 
Enstitüsünün fiyat endekslerine göre, fiyat artışları 
1984'te yüzde 5.3,5 iken, 1985'te yüzde 38,2 oranına 
düşmüştür. 1986 yılında bu düşme . eğilimi devam 
etmektedir. 1986 yılı fiyat artışlarının yüzde 25'lik 
hedef civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 
1987 Yılı Bütçesi hazırlanırken, enflasyon hedefi 
yüzde 20 olarak düşünülmüştür. Bu gelişmeler neti
cesinde de yüzde 20 hedefine ulaşılacağı kanaatin
deyiz.; 

Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar enflasyonu 
ağzına sakız edenlerin bu hedefe ulaşıldıktan son
ra neler söyleyeceği merak konusudur; ama tenkit
ler mutlaka bitmeyecektir. Daha şimdiden bu rakam
larım kâğıt üzerinde kaldığı, gerçekte enflasyonun bu 
rakamların çok üzerinde olduğu, ağız birliği etmiş
çesine yayılmaktadır. Eğer bilime inanıyorsak, ra
kamlara da inanmak zorundayız. Aksi takdirde, hiç
bir asgarî müşterekte birleşmemiz mümkün olmaya
caktır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Zaten birleşemeyiz. 

ABDULLAH ÇAKIRBFE (Manisa) — Para pul 
oldu, karılar dul oldu. 

SAFFET SERT (Devamla) — Değerli milletve
killeri, bugün bütün toplumlarda mesken sahibi, ol
mak, mülk almak, toprak edinmek, mülkiyet duy
gusunun başında gelmektedir. Konut, günümüzde 
ailevî toplum refahının temel faktörüdür. Töre, 
gelenek ve aile yapısına bağlı olan Türk toplumunda 
konutun, insanın sosyal ihtiyacını karşılamasının ya
nında, ikinci önemli özelliği de, ekonomik bir te
minat aracı olarak kabul edilmesidir. 

Milliyetçi, muhafazakâr, sosyal adaletçi bir gö
rüşe sahip olan Anavatan iktidarı, işbaşına geldik
ten sonra, her Türk ailesine başını sokabileceği bir 
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yuva temin etmeyi birinci derecede öncelikli bir ' 
mesele olarak kabul etmiş ve çalışmalarını o doğrul
tuda yönlendirmiştir. Neler yapmış, hangi noktaya 
gelmiş, birlikte tahlil edelim: 

İlk olarak, daha önce kurulmuş olan Toplu Ko
nut Kanununa işlerlik kazandırarak, yeni bir düzen
leme ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Müessesesi 
kurulmuştur. 

Konut probleminin çözümü için çeşitli dönemler
de tedbirler alınması yoluna gidilmişse de, mevcut 
kamu kaynaklarının yetersizliği nedeniyle, bu sektör
de faaliyette bulunan özel teşebbüsler kredi ve ben
zeri malî kaynaklarla desteklenemem.'ştir. Dolayısıy
la neticede, şimdiye kadar da başarı alınamaım ıştır. 

Vatandaşlarımızda konut konusunda mevcut olan 
tasarruf potansiyelini harekete geçirecek millî bir 
konut politikasını uygulamaya koymak, 12 Mart 
1984 tarihinde yürürlüğe giren Toplu Konut Kanunu
nun anahedefi olmuştur. Bu kanunla, tasarruf ince
sinden ve yüksek gelir gruplarının tüketimlerinden alı
nan fon paylarıyla, düşük gelir sahibi işçi, memur ve 
emeklinin ev sahibi olması amaçlanmıştır. 

Toplu Konut Kanunu yürürlüğe girdiğinden bu
güne kadar toplam 378 984 konuta 906 ımiii'yar lira
lık kredi açılmış, bunun 534 milyarı ödenerek 120 
bin konut bitirilmiştir. Geriye kalanlar da, senelere 
baliğ olarak bitirilecektir. Devletin lojman olarak 
yaptığı ve özel firmalarca kredi alınmadan yapılan 
konut inşaatları bunun dışındadır. 

1983'e kadar olan üç yılda konut üretiminin çok 
düşük olması göz önüne alınırsa, geldiğimiz noktayı 
hiç kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur. 

Bunlara ilaveten, başlangıçta toplu parası olma
yan düşük gelir sahibi memura ve işçiye onbeş yıl 
vadeli, faizsiz 750 hin liralık krediye ilave olarak, 
son çıkarılan bir kanunla, her ay memur, işçi ve 
emekliye meccanen, aylıiklarına ilave edilerek veri
len konut edindirme yardımı da, bu hükümetin bu 
konuda kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Jkibuçuk yıldır uygulanmakta olan yeni konut 
politikasının uygulama sonuçları, artık bu meselenin 
belirli bir sistem içinde çözüm yoluna girdiğini gös
termektedir. 

Toplu Konut Kanunu ve uygulamasını, Anavatan 
iktidarının en başarılı ve memleket için hayırlı ic
raatlarından birisi olarak kabul ediyor, huzurlarınız
da hükümeti kutluyor, başarılarının devamını dili
yorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Kiralardan ne 
haber, kiralardan? 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SAFFET SERT (Devamla) — Muhalefet, her 

nedense, bir türlü içime sindiremediği bu fonların, 
memleketin ekonomik istikrara kavuşmasında itici 
güç olduğunu kabullenemiyor. Belki de, fonlarla ya
pılan İcraatlar meyvelerini tam olarak verdiği zaman, 
Anavatan iktidarını bir daha 'tutamayacaklarını an
ladıkları için, her fmsatta yıpranmaya çalışıyorlar; ama 
bunu başaramayacaklar. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer fon da Kamu 
Ortaklığı Fonu'dur. 1976 yılında inşaatına başlanan, 
1984 yulina kadar yüzde 20'si yapılan bir Karakaya 
Barajının, Kamu Ortaklığı Fonu'ndan ayrılan ilave 
ödeneklerle, 1986 yılı sonunda yüzde 98'inin bitiril
mesi sağlanmıştır. Yedi yılda yüzde 20'si yapılmış, 
geriye kalan üç yılda ise yüzde 80'i yapılmıştır. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Pa
rayı kim verdi? 

SAFFET SERT (Devamla) — Fondan kaynağını 
alıyor. 

Bitirildiği zaman, memleket ekonomisiıne bir yılda
ki katkısı üç yılda harcanan paranın karşılığı da ol
duğu düşünülürse,• bu fonu, hangi sebeple olursa ol
sun, kötülemeyi mantık ölçüsüne sığdıramıyoruz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bir de mezar fonu 
kurun da bitsin bu iş. 

SAFFET URAL (Devamla) — Değerli milletve
killeri, memleketimizin kaynaklarımın dar, imkânla
rının kısıtlı olduğu hepimizin malumudur; ama he
pimizin de birleştiği bir ortak nokta vardır: Bu mem
leketi yüce Atatürk'ün, «Memleketimizi muasır me
deniyetler seviyesine çıkaracağız» ilkesi doğrultusun
da, ileri medeniyetler seviyesinde olan ülkeler sevi
yesine getirmek ve hatta onlardan da üstün bir se
viyeye çıkarmaktır. Bu çatı altındaki bütün arkadaş
larımızın da aynı düşüncede olduğu kanaatindeyim. 
Öyle ise, ileri medeniyet seviyesine ulaşmak laf ile 
olacak bir iş değildir, bunun bir bedeli olmalıdır. O 
zaman yapılacak ilk iş, elde mevcut olan bütün 
kaynaklarımızı harekete geçirmek,- ikincisi de, mem
leket şartlarına uygun, uluslararası kredi ve yaban
cı sermaye temini ile mevcut kaynaklan takviye edip, 
kalkınma sürecini hızlandırmaktır. Anavatan iktidarı 
da bunu yapmış; iktidara geldiği günden bugüne ka
dar eldeki mevcut potansiyelin hepsini harekete ge
çirmeye çalışmıştır. Senelerdir her yerde, her kesim
den irüsanm konuşup da, hükümetlerim bir türlü gerçek
leştiremediği vergi kaçaklarını asgariye indirme ça
lışmaları bugün semeresini vermiştir. Devlet gelirleri 
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1983 yılında 2,6 trilyon iken, 1986 yılında 6,8 tril
yona çıkmıştır. Devlet gelirlerinde üç yılda artış ora
nı yüzde 260 olmuştur; fonlar bu artışın dışındadır. 
Bu çalışmalar istenilen neticeye belki varamamış ola
bilir. Senelerdir belli alışkanlıkları olan vatandaşla
rımızı ıkısa sürede o akışkanlıklarından söküp atmak 
kolay olmamaktadır; ama her geçen gün, tahminle
rin de üstünde iyiye doğru gidilmekte ve iyi netice
ler alınmakta olduğu da bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, artık kalkınma yolunda 
olan bir Türkiye özlüyorsak, vergi cenneti olan bir 
Türkiye'yi unutmamız gerekmektedir. Vatandaşımız 
bunun bilincine varmıştır. Az kazanandan az, çok 
kazanandan çok vergi alarak vergi adaletinin sağlan
ması, Vergi Usul Yasasında çıkarılan yeni değişik
liklerle gerçekleştirilmiştir. Kendilerini kalkınmada 
hedef aldığımız birçok ülkenin, bizden belki 30 se
ne önce uygulamaya koyduğu modern vergi sistemi
nin esasını teşkil eden Katma Değer Vergisi getiril
miş ve iki senedir de başarı ile uygulanmıştır. Kat
ma Değer Vergisi ile hem devlete ilave gelir kay
nağı temin edilmiş, hem de herkesten harcama gücü-
na göre vergi almayı esas kabul eden vergi adaleti 
sağlanmıştır. KDV'yi ilk uygulayan ülkeler, bu ver
gi sistemini ancak beş senede yerine oturtmalarına 
rağmen, bizde bir yıl sonra netice alınmış ve her ge
çen sene de iyiye doğru 'gitmektedir. Bunu da, mil
letimizin sağduyusu ve Anavatan iktidarına olan 
inancı sayesinde başardığımızı söylemeden geçeme
yeceğimi. 

Eskiden «vergi» denince yer yerinden oynardı; 
ilave vergi getiren hükümetler belki de düşerdi, ama 
bugün vergi öcü olmaktan çıkarılmıştır. Her vatan
daş, bu memlekette taş taş üstüne konursa, kendi
sinin de katkısı olması gerektiğini, bunu da vergi ile 
gerçekleştirebileceğini düşünür hale gelmiştir. Bu na
sıl sağlanmıştır? 

Değerli milletvekilleri, Anavatan iktidarı ve mil
letvekilleri, halka hep doğruyu ve gerçeği söylemiştir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIK AN (Edirne) — Biz 
yalan mı söylüyoruz? 

SAFFET ARIKAN (Devamla) — Vatandaşa, bu 
memleketin gerçeğini hiç saptırmadan, mübalağa 
yapmadan, her şeyiyle ortaya koymuş, çözüm yolla
rını da söylemiştir. Gerçekler, toplumun bireyleri
nin büyük bir çoğunluğunun zararına olsa bile, bu 
söyledikleri doğrultusunda da icraatını yapmıştır. İş
te Anavatan Partisine halkımızın inancı, teveccühü 
buradan kaynaklanmaktadır. 
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Biraz önce söylediğim uygulamaların halk tara
fından benimsenerek kısa sürede gerçekleştirilmesinin 
özünde bu düşünce yatmaktadır. Bunun, ekonomiye 
maddî yönden çok büyük katkısı olmuştur. Bırakı
nız maddi katkıyı, bu düşünceyi yerleştirebilmek da
hi büyük bir reformdur; memleket açısından çok bü
yük bir kazançtır. Bunu, Anavatan Partisi ve hükü
meti başarmıştır. 

Çıkarılan tedbir ve kanunlar, iyi uygulandığı za
man netice alınacağı muhakkaktır. Az önce misalini 
verdiğim devlet gelirlerinin üç yıl içinde yüzde 260 
gibi bir artşış göstermesi, bunun açık bir ifadesidir. 
1987 yılında beklenen devlet gelirlerinin ise 10 tril
yona yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Geçtiğimiz iki 
yılda, tahminlerin üzerine çıkan devlet gelirlerinin, 
1987 yılı içirfde de gerçekleşeceği inancı içindeyiz. 

Devlet gelirlerinin artırılmasına hiçbir arkadaşımı
zın itiraz edeceğini tahmin etmiyorum. Hatta, yapılan 
birçok konuşmamda, bunu takdirle yâdettiklerini be
lirtmişlerdir; ama bunun da eksik yönleri vardır. 
Halkımızın sıkıntısı olabilir; bunlar da zamanla gi
derilecektir. Çünkü, bunun olumlu neticeleri görül
müş, kalkınma hızımız 1986 yılında 7,9 gibi bir dü
zeye ulaşmıştır. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bu 
kalkınma hızı küçümsenemez. Bu başarı da, yuka
rıda izah etmeye çalıştığını tedbirler ve uygulamala
rın bir neticesidir. Şimdiye kadar, kaynak yaratma
da ve yaratılan kaynağı isabetli harcamada hiçbir 
iktidarın gösteremediği mahereti Anavatan iktidarı 
göstermiştir; 

Bu iktidarın, hiçbir yeni projeye başlamadığını, 
ancak geçmiş yıllarda başlananları devam ettirdiği
ni, anıların da programlanan zamanlarda bitirileme
yeceğini, bu kürsüden muhalefet partili arkadaşları
mız beyan etmişlerdir; bu doğru değildir. Az önce 
verdiğim küçük bir misal, bunun böyle olmadığını 
açıklıkla ortaya koymaktadır. Bir Karakaya Projesi
nin 1976'da temeli atılmıştır, 1984 yılına kadar sa
dece yüzde 20'si yapılmışken, geriye kalan üç sene 
içinde yüzde 98'e getirilmiştir. Bu misalleri çoğalt
mak mümkündür. Bu hükümetin başlattığı ve sekiz 
ay gibi kısa bir zamanda bitirip, hizmete açtığı Ha-
mitabat Projesi, bunun en çarpıcı örneğidir. 

Bizden önce bu memlekete hizmet etmiş, memle
ketin kalkınması için projeler düşünmüş, başlatmış 
olanların hakkını biz de yâdediyoruz; ama başlamak 
ve bitirmek ayrı şeylerdir. Şu doğrudur: Başlanan ve 
rantabl gördüğümüz projeleri, kimin başlattığına 
bakmaksızın, bitirmek için her türlü imkânı seferber 
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ettik. Yoksa, senelerdir harcanmış milyarlar, topra
ğa gömülü mü kalacaktı? Bunları, bir an önce va
tandaşın hizmetine sunmak, gerekli fonksiyonunu icra 
ettirmek gerekmekteydi. Bunun yanında, yeni birçok 
projenin de temeli atıldı ve inşaatları devam etmek
tedir. Aksi takdirde, yüzde 7,9 gibi bir büyüme, nasıl 
gerçekleşmiştir; neyle izah edilebilir? 

Değerli milletvekilleri, bir yandan devlet gelirle
rinin, bir yandan ihracatın geliştirilmesi, ekonomi
nin dengeli • Dir şekilde (kalkınması için temel şarttır. 
Dengeli kalkınma ve ekonomik büyüme, yalnız ya
tırımla gerçekleşmez. Bu yatırımlara ithalat talebini 
karşılamak için ihracatın da süratle artırılması şart
tır. Hükümet, ihracatın artırılması için aldığı önlem 
ve tedbirlerle ihracat yapılan ülkelerin isteklerinin 
ve ihracattaki teknik uygulamaların Türkiye'de de 
üretici ve ihracatçı firmalara aktarılmasının sağlan
ması çalışmalarına hız vermiştir. 

1983 yılından Mbaram önce enflasyon kontrol aıl-
tına alınmak suretiyle ekonomide kapasitelerin tam 
ve artarak kullanılmasını sağlamak, ekonominin ser
best piyasa kaidelerine göre işleyen dış rekabete açık 
ve kaynak tahsislerinin en verimli sahalara kaydırıl
dığı sağlıklı ve dinamik bir yapıya kavuşmasını te
min etmek maksadıyla 1984 yılı başından itibaren 
önemli ekonomik kararlar alınmıştır. Uygulanan bu 
kararlar neticesinde Türkiye, hızla büyüyen, gelişen 
ve dünya ticaret hacminde artan bir paya sahip olan 
bir ülke haline gelmiştir. Ekonomideki bu sıhhatli 
gelişme içte ve dışta itibarımızın artmasını sağla
mıştır. 

1980 yılında 2,9 milyar dolar civarında olan ih
racatın 1983 yılında 5,7 milyar dolara, 1985 - 1986 
yıllarında ise 7,5 - 8 milyar dolar seviyesine yüksel
miş olması, bu konuda büyük bir mesafe alındığını 
gösterir, insaf sahibi bütün vatandaşlarımız bu ko
nudaki başarımızın idraki içindedirler. 

Verdikleri zararlı bilançolarla ekonomiye yük olan 
ve enflasyonun sebeplerinden birini teşkil eden KİT' 
ler kaynak yaratan teşekküller haline gelmiştir. KİT' 
ler için takip edilecek politikalar açıklıkla belirtil
miş olmasına rağmen, bu politikaların uygulanmasının 
zaman alacağı muhakkaktır. Bu itibarla, bir taraf
tan öngörülen hedeflere erişilmesine yönelik tedbir
ler alınırken, diğer taraftan da KİT'lerin kârlı ve ve
rimli işletmeler haline getirilmesi maksadıyla gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. KİT'lerin 1986 yılı kârla
rı 1,2 trilyona ulaşmıştır. Böylece senelerdir devle
tin sırtında kambur olan KİT teşkilatları ayakları 

I üzerinde duracak ve yatırım yapacak teşekküller ha-
I üne getirilmiştir. Bu da Anavatan iktidarının başa-
I rıh icraatlarından birisidir. 
I Değerli milletvekilleri, kalkınmadan bahsedilebil-
I mesl için, bir memlekette altyapı yatırımlarının be-
I lirli bir seviyeye gelmiş olması gerekmektedir. Alt-
I yapısı tamamlanamayan bir memlekette kalkınma-
I dan söz edilemez. Bunun bilincinde olan hükümet, 
I hükümet programına koyduğu yatırımları senelik 
I programlarla uygulamaya koymuştur. Tarımı ka-
I dercilikten kurtarmak için Beşinci Beş Yıllık Kalkın-
I ma Planında, senede 150 bin hektar alanın sulan-
I ması öngörülmüş, uygulamaya konulduğu 1985-1986 

yıllarında da bu hedef gerçekleştirilmıiştir. Elbetteki 
sulanabilir arazilerin' oranı düşüktür; ama 1984 yı-

I Una kadar 1 milyon 200 bin hektar arazinin devlet 
eliyle sulanabildiği göz önüne alınırsa, beş senede 

I buna yüzde <65'i kadar bir ilave yapılmışsa, bu, kü-
I çümsenecek bir rakam değildir. 1987 yılı Bütçesi için-
I deki en büyük payı sulama ve enerji üretimine da-
I yalı projeler almıştır. 
I Enerji üretim ve tüketimi yönünden de dünya 
I ortalamasının altında bir yere sahibiz; ama üç se

nede geldiğimiz nokta hepimizin istikbale gururla 
I bakmamıza yetecektir. 1983 yılında ürettiğimiz brüt 

enerji 27 milyar kilovat/saat iken, 1986 yılının so-
I nunda 39,9 milyar kilovat/saat enerji üreteceğiz. Üç 

yıllık artış oranı yüzde 45,9'dur, yani 1983 yılına ka
dar üretmiş olduğumuz enerjinin yarısını bu üç sene 

i içinde ürettiğimiz ortadadır. Bunu, değerli muhale-
I fet milletvekilleri nasıl değerlendirirler bilmiyorum; 
I ama bu, Anavatan iktidarının çalışma temposunu foe-
I lirtmeye yeter de artar bile. 
I Onun yanında, aşağı yukarı her muahelefet mil-
I letvekillerinin takdirini gizleyemediği köye elektrik 

kampanyası süratle ilerlemektedir. Hükümet, 1987 
I yılının sonunda elektriksiz köy ve mezra kalmayaca-
I ğını açık açık ilan etmiştir. Bunda, hiç şüphesiz ba-
I şanlı olacaktır. Çünkü, 1983 yılına kadar 24 bin köy 
I elektriklendirilmişken, üç senede 11 bin köy daha 
I elektriklendirilerek, elektriğe kavuşmuş köy sayısı 
I 35 bine çıkarılmıştır. 
I Elektriğin bir yerleşim ünitesine götürülrnesiyle, 
I oraya medeniyetin götürülmesi eşdeğerdir. Günümüz 
I insanının, sosyal ihtiyaçlarının hepsi elektrikle birlik-
I te karşılanmaktadır. Bu hayırlı hizmetin bitirilmesi de 
I Anavatan iktidarının bir eseri olacaktır. 
I Köylerimizin, şehirlerimizin dünya ile bağlantısı-
I nı kuracak olan PTT hizmetleri de hiçbir devrede 
I görülmemiş bir süratle ilerlemektedir. 

452 — 
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BAŞKAN — Sayın Sert, 8 dakikanız var efen
dimi. 

SAFFET SERT (Devamla) — Birkaç sene ön
cesine kadar, şehir içinde ve şehirden şehire telefon 
konuşması bir ıstırap iken, bugün artık köylerimiz
deki vatandaşımızın, yurt dışındaki kardeşiyle, akra-
basıyla görüşmesi birkaç dakikalık • mesele olmuştur. 
Bunu, hiç kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur. 

Bütün bu yapılan hizmetlerin mutlaka bir bedeli 
vardır. Bu bedeli ödemeden o hizmeti millete sun
maya imkân yoktur.. Eğer, (kısa bir sürede belirli 
bir yere gelmek istiyorsak, mutlaka bazı sıkıntıları
mız da olacaktır; ama sıkıntılı günlerimizin çoğu
nun geride kaldığını milletlimizin bilmesini isteniz. 

Değerli milletvekilleri, bu memleketin huzurunu 
bozmak isteyenlerce daima istismar kaynağı olan; 
başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere 
iktisaden kalkınmamış bölgelerin, diğer bölgelerle 
olan gelişmişlik farkının zaman içerisinde giderilme
si ve artan refahın yurt sathına dengeli bir şekilde 
dağıtılması amacıyla, bu bölgelerdeki kamu yatırım
larına paralel olarak, özel sektör yatırımları da çeşit
li teşvik tedbirleriyle desteklenerek artırılması sağlan
maktadır. 

1983 yılında, bu bölgelerde toplam kamu yatı
rımları 225 milyar lira iken, 1986'da bu rakam 650 
milyar liraya yükseltilmiştir. Böylece, Doğu edebi
yatı yapıp, insanlarımızın fikir ve düşüncelerini çar
pıtanların bu silahları ellerinden alınacaktır. 

Millî ve tarihî geleneğimiz olan disiplinli ve kuv
vetli bir ordunun varlığı esastır, düşüncesinden hare
ketle, ordumuzun en mükemmel şekilde eğitilmesi, 
modern silah ve araçlarla teçhiz edilmesi maksadıy
la, 1987 Bütçemizde gerekli imkân sağlanmıştır. Türk 
insanının emeğiyle yapılan bir uçağın semalarımızda 
uçması her Türkün en büyük özlemiydi. Büyük Ata
türk'ün, «İstikbal göklerdedir» ilkesi, bu sözlerimizi 
tutku haline getirmiştir. Çok şükürdür ki, bu özle
mimiz de gerçekleşmek üzeredir. Millî Savunma Ba
kamımız, 29 Ekim 1987 tarihinde ilk Türk yapısı 
F-16 uçağının semalarımızda uçurulacağını müjde
lemiştir. Hükümetimizi bu düşünce ve tasarrufların
dan doöayı grubum adına kutluyorum. 

'Hükümetin, dış politikada takip ettiği yolun ba
şarılı sonuçlar vermiş olduğunu memnuniyetle mü
şahede ediyoruz. Hükümet, bir taraftan Batılı mütte
fikleriyle ilişkilerini geliştirirken, diğer taraftan, ta
rihî bağlarla bağlı bulunduğu İslam ülkeleriyle olan 
ilişkilerine özel bir önem vermektedir. Hükümetin, 

24 . 12 . 1986 0 : 2 

komşularımızlıa olan münasebetlerinde barışçı bir 
tutum sürdürmesi, bölgedeki sulhun ve güvenin tesi
sinde önemli bir katkı teşkil etmektedir, özetle, hü
kümet, dengeli, kişilikti ve itibarlı bir politika sür
dürmektedir. 

İslam ülkeleriyle olan ilişkilerimizde büyük me
safeler kat edilmiştir. Bir taraftan mevcut dostluk
larımızı güçlendirirken, diğer taraftan yeni dostluklar 
kazanılmıştır. Mısır, Cezayir, Suriye, 'Katar, Birle
şik Arap Emirlikleri, ömman gibi ülkeler ile dev
let başkanı veya başbakan seviyesindeki karşılıklı 
resmî ziyaretler, dik olarak yakın tarihimizde, son üç 
yıl içerisinde vukubulmuştur. İslam ülkeleriyle olan 
bu iyi ilişkilerden sonra, Türkiye, İslam Konferansı 
Örgütü Ekonomik ve Ticarî »İşbirliği Daimî Komi
tesi Başkanlığına seçilmiştir; İslam Kalkınma Ban
kası dönem başkanlığı yapacaktır. Bu bölge ülkeleri
ne ihracatımız, 1 milyar dolardan 3.5 milyar dolara 
yükselmiştir. Türk müteahhitlerinin, bu bölge ülke
lerinde üstlendikleri projelerin toplam değeri 17 mil
yar dolara ulaşmıştır. Bütün bunlar, Türkiye'nin dış 
itibarının sürekli arttığını göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türk dış .politikasına, Ana
vatan iktidarıyla bir canlılık gelmiştir. Her dostluk, 
karşılıklı görüşme ve tarafların birbirlerini iyice ta-
mmalarından sonra gelişir. Görüşmeden, konuşma
dan, tanışmadan dost olunmaz. «Gidemediğin yer se
nin değildir» atasözü, bunu gayet güzel ifade etmek
tedir. Oturduğumuz yerden «Türkün Türkten başka 

«dostu yoktur» demek, günümüzün çok gerisinde kal
mış bir sözdür. Bugün, bir bayrağı olan, devlet sta
tüsündeki her milletin Türıkle dost olabileceği, en 
ızından birleşilebilecek asgarî müştereklerin buluna
bileceği varsayımından hareket edilerek, uluslararası 
ziyaretler yapüacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Sert, 2 dakikanız var efen
dim, toparlayınız. 

SAFFET SERT (Devamla) — Evet, bunu Türk 
Devletinin Başbakanının yapması, en tabiî harekettir. 
Türkiye'nin kendisini tanıtması için bu seyahatlerde 
harcanan cüzi paraların, bu Meclis kürsüsünde lafı 
dahi edilmemelidir. Türkiye, artık güçlü bir devlet
tir; bunları fazlasıyla karşılayacak durumdadır. El
bette ki, bugün, tartışma götürmez itibar grafiği bo
şuna yükselmemiştir. Bu itibar, şimdiye kadar hükü
metin takip ettiği tutarlı ve ciddî nolitikanın bir ese
ridir. 

BAŞKAN — Sayın Sert, lütfen toparlayalım 
efendim. 
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SAFFET SERT (Devamla) — Bütün bu değer
lendirmelerin ışığı laltında, sayın anamuhalefet lide
ri, bu hükümetin çaresizlik içinde olduğunu beyan 
etmişlerdir; herhalde, kelimeyi yanlış telaffuz edip, 
kendilerimin çaresizliğini hükümette görme zehabına 
kapılmışlardır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Biz, hükümetin çaresiz olduğunu belirten hiç
bir işaret göremiyoruz. Kendilerinden soruyoruz: 
Acaba bu hükümet biriken dış borçlarını ödeyeme-
di de mi, çaresizdir? Acaba yurt dışındaki memur
larının maaşını ödeyetmedi, Merkez Bankası çekleri 
karşılıksız çıktı da mı, çaresizdir? Acaba, ücreti do
lar olarak ödenmediği için limana yaklaşıp boşalt
ma yapmayan bir tankeri mi var da çaresizdir? 

BAŞKAN — Sayın Sert, süreniz doldu efendim; 
lütfen... 

SAFFET SERT (Devamla) — Acaba köyümüzün 
traktörü, tarlada bidonla karaborsadan temin edilecek 
mazotunu bekliyor da mı, çaresizdir? 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sattırdı
nız. 

SAFFET SERT (Devamla) — Acaba, yokluklar, 
kuyruklar, karaborsa, önüne geçilemeyecek boyutla
ra ulaştı da mı çaresizdir? 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manâsa) — Vatandaş 
parasızlıktan alamıyor. 

SAFFET SERT (Devamla) — Acaba, bu hükü
met, memurunun, işçisinin, emeklisinin maaşını öde
yememiş de mi, çaresizdir? 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — İşçi bı
rakmadınız, işçi kalmadı. 

SAFFET SERT (Devamla) — Sokaklarımızda her 
gün «anarşiden, terörden insanlarımız ölüyor da mı, 
çaresizdir? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Açlıktan öldü
ler. 

SAFFET SERT (Devamla) — Değerli milletveki
li larikadaşlarıım, bunların hiçbirinin olmadığını sizler 
de görüyor ve biliyorsunuz. Bu çarecizlik niye? Ça-
reciz olan hükümet değil, sizlerin olduğunu millet de 
biliyordur; bunu böyle bilesiniz. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken, 
bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçen bütün bü
rokrat ve milletvekili 'arkadaşlarımıza huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Geçen üç yıldaki gelişmelerin 
doğrultusunda, 1987 yılı bütçesinin de memleıketimize 
olumlu ve hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyor, 
bu bütçeye grubumuz olarak olumlu oy kullanaca-

I ğımızı arz ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
I (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saffet Sert. 
SHP Grubu adına Saym Erdal İnönü. (SHP sıra-

I larından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir) 

I — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1987 yılı büt
çesi üzerinde görüşmeleri tamamlarken, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubunun düşüncelerini son bir 
değerlendirme olarak sizlere sunmak istiyorum. He
pinizi, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Üç haftayı bulan yoğun görüşmelerden çıkan so
nuç nedir; aklımızda kalan, oy verirken bizi yöne-

j tecek olan izlenimler nelerdir; birkaç cümleyle özet
lemek istiyorum : 

Temelde, demokratik düzende ilerleme yoktur. Hü-
J kümetin tutumu, bir kısmı ara dönemden kalmış, bir 

kısmı yeni gelmiş sınırlamaların, haksız uygulamaların 
I sona ereceği umudunu vermiyor. Laikliğe aykırı dav

ranışlar özendiriliyor. Bütçe, bir borç bütçesidir. Da
ha fenası, gelecek yıllarda borçların azalacağı önle-

I mi de alınmamıştır. Tam tersine, gelecek için plan-
I lanan bütün icraat dış borçlara dayanmaktadır. Dev-
I letin en önemli sosyal hizmetleri bu bütçede ihmal 

edilmiştir. Böyle bir bütçe pahalılılığı, halkın sıkıntı
larını sadece artıracaktır. İşin özeti budur. 

Şimdi görüşlerimizi biraz daha açıklayayım. Büt-
I cenin tümü üzerinde konuşurken, Anavatan Partisi-
I nin demokrasi anlayışında temelli kusurlar bulundu

ğunu, hükümetin demokratik hak ve özgürlüklerin 
I uygulanmasında, serbestçe kullanılmasında çelişkili 

davranışlar içinde bulunduğunu söylemiştim. SHP 
olarak bizim, ülkemizde eksiksiz bir demokrasinin 
gerçekleşmesini, Atatürk devrimlerinin son aşaması 
olarak gördüğümüzü, bütün engelleri demokrasi için
de aşmaya, laikliğe aykırı davranışları, demokrasi için
de önlemeye kararlı olduğumuzu ifade etmiştim. (SHP 
sıralarından alkışlar) İlk beklediğimiz hükümetin bu 
konulara açıklık getirmesiydi. Yazık ki, Sayın Baş
bakanın cevabında; temel vatandaşlık hak ve özgür-
lüklerindeki mevcut sınırlamalar, haksız uygulamalar 
laiklik gibi bir temel ilke üzerindeki görüşleri, hiçbir 
şekilde bizi tatmin etmemiştir. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — «Yazık 
I ki» demek doğru değil. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Farklı görüşteyiz. 
I ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Demokrasi alanın-
1 da Sayın özal'ın gösterebildiği ilerleme işaretleri, sa-
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dece Avrupa Konseyinin sosyal anlaşma metninin im
zalanacağı ve konseye kişisel başvuru hakkında va
tandaşların başvurmaları hakkının kabul edileceği 
vaatleridir. Bu vaatler inşallah gerçekleşir; ama bun
lar bugün Türkiye'de demokratik düzenin eksiklikleri 
arasında devede kulaktır. (SHP sıralarından alkışlar) 
Türkiye'de insanların, düşünceleri yüzünden tutukla
nıp, hapse atılabildiğini, siyasal görüşleri farklı oldu
ğu için ikinci sınıf insanlar gibi muamele gördük
lerini, devlet görevlerine atanmada partizanca dav
ranışların egemen olduğunu, seyahat özgürlüğünün 
kısıtlanabildiğim, haksız baskılar uygulandığını, iş
kence olaylarının bitmediğini biliyoruz. Başbakan bu 
konularda hiçbir şey söylemedi. Güvenlik soruştur
ması uygulamasının başlangıcını 1964'te çıkmış bir 
kararnameye bağladı. Daha doğrusu kabul edilmiş bir 
kararnameye bağladı. Bundan ne çıkar değerli arka
daşlarım? Bugün gördüğümüz uygulama 1964'teki ka
rarnamenin öngördüğü uygulamadan çok farklı bir 
şeydir. Bugünkü uygulama, devlet görevine başvuran 
herkese devamlı olarak kuşkuyla bakan bir zihniye
tin ifadesidir. Her devlet gizlilik isteyen işlere, görev
lere alacağı insanlar için bir soruşturma yapar, bu 
normaldir, görevin gereğidir; ama her devlet görevi 
için hatta bir görevden başka bir göreve nakledilir
ken güvenlik soruşturması yapmak devletin bütün 
vatandaşlarından şüphe ettiği anlamını taşır. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

işte bu, bir demokraside hiçbir şekilde savunula
maz. Şuna da işaret edeyim; Sayın özal çeşitli alanlar
daki icraatını anlatırken her şeyi kendi üç yıllık iktidar 
dönemlerinde yapmış olduğu havasını veriyor. Geç
mişte sanki kayda değer hiçbir şey yapılmamış. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Doğru; olmuş bir 
şey. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Yalnız, başı sı
kışınca, yaptığı haksız uygulamaların sorumluluğun
dan kurtulmaya çalıştığı zaman, geçmişte de hükü
metler olduğunu hatırlıyor. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkımlar) 

Sayın özal, hükümet anlayışında kavga bulunma
dığını söylüyor. «Kavga etmeyiz; muhalefetle herhal
de anlaşamayız, ama kavga etmeyiz» diyor. Bu söz
lerden birkaç gün sonra Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda bir muhalefet milletvekilinin kürsüdeki 
konuşmasından rahatsız olan iktidar milletvekilleri 
kürsüye hücum ederek, kavga çıkararak arkadaşımı
zın konuşmasını engelliyorlar. (ANAP sıralarından 
«Konuşması makul mu idi?» sesleri) 
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ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Makul mu idi? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Dahası var : 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Suyu size 

mi serptiler? 
LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 

Yağmur yağdı yağmur. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bir arka

daşımızın da parmağını ısırdı. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Dahası var : ANAP 

milletvekilleri Sosyaldemokrat Halkçı Parti kulisine 
giderek orada kavga çıkarıyorlar, Genel Sekreterimi
zi yaralıyorlar... (ANAP sıralarından gürültüler) Sa
yın Başbakan da bu olaya küçümseyen bir demeç 
veriyor. 

Sorarız size arkadaşlar : Türkiye Büyük Millet 
Meclisin kürsüsünün dokunulmazlığı sağlanamıyor
sa, Meclis görevini nasıl yapar? (SHP şuralarından al
kışlar) 

İktidar partisinin milletvekilleri muhalefet millet
vekillerini kulislerinde kovalayarak yaralarlarsa, gü
venlikli bir çalışma bu ortamda nasıl yürütülür? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Davet ettiler. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Davete icabet edildi. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu olaylara sah

ne olan bir Meclis hakkında kamuoyu ne düşünür? 
ZİYA ERCAN (Konya) — Davete icabet edildi. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başbaka

nın yapması gere'ken şey, bu vahim olayları küçüm
semek değildir, örtbas etmek hiç değildir; bütün par
tilerin bir araya gelerek Mecliste çalışma güvenliği
ni, kürsü dokunulmazlığını sağlayacak önlemler üze
rinde anlaşmalarına yardımcı olmaktır. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Tabiî, eğer «anlaşa
mıyoruz diye kavga etmeyiz» dediği zaman, inandığı 
bir şeyi söylemişse, sadece bizi aldatmamışsa. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamuoyunda, 
son günlerde en çok ilgi uyandıran bir konu olan, 
laikliğe aykırı davranışlar üzerinde dile getirdiğimiz 
önemli yakınmaları ele alan Başbakan, bize cevap 
olarak Anayasadan parçalar okudu, Büyük i Atatürk' 
ten, Yargıtay eski başkanından sözler nakletti; Batı
da din hürriyetinin alabildiğine geniş olduğunu, Tür
kiye'de okullara ilk defa din dersinin Cumhuriyet 
Halk Partisi zamanında konulmuş olduğunu güzel gü
zel anlattı, bir de «çifte standart kullanmayınız» de-
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di; «Avrupa'daki gibi özgürlüklerin Türkiye'de ger
çekleşmesini istiyorsunuz, orada din özgürlüğü biz
den daha ileri düzeyde uygulanıyor, niçin burada da 
aynı şeye razı olmuyorsunuz» demeye getirdi. Hatta, 
sendikaların işçi haklarını koruyabilmeleri için, Av
rupa'daki sendikalar kadar rahat çalışmalarını iste
memize karşılık olarak da, yine benzer şekilde cevap 
vermeyi denedi. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Bir şey daha söy
ledi. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — «Madem, din ko
nusunda Avrupa'daki özgürlüğü burada uygulamayı 
sakıncalı görüyorsunuz; sendikalar konusunda bu 
özgürlüğü nasıl sakıncalı görmezsiniz» dedi. 

Güzel. Durum, hiç de Sayın özaFm ima. ettiği 
gibi değildir değerli arkadaşlarım. Biz, «Türkiye'de 
çağdaş ' uygarlığa götürecek bir demokrasi, ancak 
Atatürk devrimleri ve laiklik temeli üzerine kurulur» 
dediğimiz zaman, hiçbir şekilde çifte standart kul
lanmıyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Avrupa'nın demokratik ülkelerinde bulunan inanç 
ve ibadet özgürlüğü, ancak laik bir Türkiye'de yaşar. 
Aynı Türkiye'de biz, sendikaların çalışma özgürlüğü
nü de görmek istiyoruz, kapatılmalarını değil. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Her dinin kendi yapısına ve onu kabul etmiş olan 
ulusların tarih içindeki evrimine göre, devletle iliş
kilerinde farklı durumlar ortaya çıkmış, farklı dü
zenlemeler görülmüştür. Bu farklara bakarak, temel 
ilişkilerde yanlış sonuçlar çıkarmamalıyız. Dinî esas
lara dayanan bir örgüt, anayasal düzeni değiştirmeyi 
amaçlayan bir siyasal eylem hazırlığına girişirse, bu
na Avrupa'da da izin vermezler. (SHP sıralarından 
alkışlar) Devlet okullarında verilecek bilim dersleri
ni, dinî esaslara dayama girişimine Avrupa'da da en
gel olurlar. (SHP sıraalrından alkışlar) 

Hiç birbirimizi ve kendimizi aldatmayalım; Baş
bakanın Anayasanın ilgili maddelerini bize okuma-
sıyla laikliğe aykırı davranışlar, Türkiye'de kendi 
kendine ortadan kalkmaz. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ama siz de 
öğrenmiş oluyorsunuz. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Laikliğe aykırı 
davranışları, devletin organları zamanında önlemeli
dir. Dinine çok bağlı olan ve bir an önce çağdaş uy
garlığın nimetlerine kavuşmak isteyen vatandaşları
mız bunu bizden istiyorlar. (SHP sıralarından alkış
lar) Cumhuriyet hükümetinin geleneği budur; Ana
vatan iktidarının da bu geleneğe uymasını bekliyoruz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 
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Yine Sayın Başbakan, eleştirilerimize cevap ve
rirken; sendikaların rahat çalışabildiklerini iddia etti, 
«grevler ertelenmiyor» dedi, hükümet olarak emek
çileri hep düşündüklerini ifade etti. 

ALÂEDDIN KISAKÜREK (Kahramanmaraş) — 
Doğrudur. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ama, bu iddiala
rın gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu kendisinin 
yakından görebilmesi için, iki gün önce yapılan Türk -
İş Kongresinde bulunmasını isterdim. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yemen gezisinin uzaması, Başbakanı, işçilerin pro-
testolarıyla karşılaşmaktan kurtardı. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Gidemez o. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ama emekçilerin 
ve sendikaların, özal iktidarı döneminde tam bir cen
dere içine alınmış oldukları gerçeğini değiştirmedi. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Bu alkışlara 
güvenme., 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Anayasadan kaynak
lanıyor. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Sayın özal, sendikalardan söz ederken, «Çifte 
standart» deyimini kullanmıştı. Aynı deyimi IMF ile 
müzakere yapmak konusunda da kullandı. Diyor ki : 
«Avrupa Konseyinin Türkiye'de insan haklarına say
gılı bulunmak gerektiğini söylemesine kızmayacak-
sak, IMF'nin Türk ekonomisi hakkındaki uyarıları
na da kızmamalıyız, bunları müdahale saymamalı
yız.» 

Merak etmeyin Sayın Başbakan, biz, IMF ile ko
nuşmanıza hiç alınmıyoruz; biz sadece, bu konuş
malarda ulusal çıkarlarımızı korumanızı istiyoruz. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu konuş
malarda, ekonomimizi büyütme ve artan ulusal ge
liri hakça bölüştürme amaçlarına hizmet edecek dü
zenlemeleri IMF'ye kabul ettirmenizi istiyoruz. (SHP 
sıralarından alkışlar) Ama değerli arkadaşlarım, Sa
yın Başbakanın bütçe konuşmalarından, bize verdiği 
cevaplardan aklımızda kalacak söz, herhalde bu «çif
te standart» deyimi olacaktır. Çünkü, çifte standardı 
uygulayan kişi, Sayın Özal'ın kendisidir. (SHP sıra
larından alkışlar) 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Fazla sıkıştır
mayın. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Simdi bakın, bir 
taraftan, «muhalefetle kavga etmeyiz» diyeceksiniz, 
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öbür taraftan, milletvekillerinizin, muhalefet millet
vekillerine Meclis içinde saldırmalarına, kavga çıkar
malarına göz yumacaksınız. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Çanta atan, su atan 
sizin milletvekilleriniz. Bunu tasvip etmediğinizi açık
layın. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Çantacı milletvekili 

sizde. 
BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Çantacıya al

tı ay sabrettik. 
BAŞKAN — Dinleyin efendim, lütfen. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bir. taraftan, «Her
kese sevgiyle yaklaşırız, kimseye farklı işlem yaptır
mayız» diyeceksiniz, öbür taraftan, dünya kadar hak
sız uygulamayı, baskıları, işkenceleri görmezlikten ge
leceksiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Me
sela?.. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — «Hangi partiden 
olursa olsun, bütün belediyelere yardım etmek göre
vimizdir» diyeceksiniz, ondan sonra ANAP'lı olma
yan belediyeleri hizmet vermemekle tehdit edeceksi
niz, bu şantajlarla başka partiden olan belediye baş
kanlarının ANAP'a geçmelerini sağlayacaksınız. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Gönüllü geçiyor on
lar. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Seçim zamanı mil
liyetçiliği kimseye bırakmayacaksınız; ama seçim geç
tikten sonra, Yunan sınırında şehit düşen teğmenimi
zin Polatlı'da yapılan cenaze törenine bir milletve-
kilinizi göndermeyi unutacaksınız. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Ziyafet yoktu 
ki orada, gitsinler... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Erdal İnönü. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Dahası var. 
Ekonomide serbestlik diyeceksiniz, her şeye rağ

men serbestlik diyeceksiniz; siyasette, fikir hayatın
da ise yasakların her şeye rağmen devamını isteye
ceksiniz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — O yasakları Anava
tan iktidarı mı getirdi? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Anamuhalefet 
Başkanının, yasaları bilmediğini iddia edecek ve «Ada
let sistemine hükümetin herhangi bir şekilde müda
hale yetkisi yoktur» diyeceksiniz; ama Barış Derneği 
ve DİSK davalarının sanıklarının suçlu olduklarını 

bir yabancı gazeteciye verdiğiniz demeçle ilan etmiş 
olduğunuzu unutacaksınız. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bütün bunlar çifte standart uygulamak değil de 
nedir? 

DİSK davası sonuçlandı; ancak daha Yargıtay 
safhası olduğu için... 

İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Mahkeme ka
rar verdi, 10 yıl ceza verildi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ... sendikaların 

kapatılmasından duyduğum üzüntüyü ifade dışında, 
hüküm hakkında bir şey söylemem doğru olmaz. Yal
nız, Başbakanın, çok zaman önce sanıkları suçlu 
göstermiş olan demeci şimdi nasıl hatırlanmaz! (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başba
kanın dış politika ile ilgili görüşlerimize temel olarak 
katıldığını görmekten memnun oldum. Eleştirilerimi
zi kabul etmediği noktalar arasında akılda kalan, 
Amerika Birleşik Devletleriyle Savunma ve Ekono
mik Işoirliği Andlaşmasına ek mektup hakkındaki söz
leridir. Kendi ifadesinden okuyorum : 

«Türkiye'de NATO üssü yoktur; hiçbir ülkeye 
ait üs de yoktur. Türkiye'deki bütün üsler ve tesisler 
Türk Silahlı Kuvvetlerine aittir ve biz, Amerika Bir
leşik Devletleriyle yaptığımız ikili anlaşmalarla bazı 
tesislerin NATO amaçları için kullanılmasına müsaa
de etmişizdir» diyor. (ANAP sıralarından «Doğru» 
sesleri) Çok güzel. 

Demek ki, ikili anlaşmaların önemli bir hedefi bu 
tesislerden müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri
nin NATO amaçları için nasıl yararlanacağını belir
lemektir. İşte, bu SEIA'nın uygulanışıyla ilgili yeni 
bir ek mektup tanzim edilirken, Silahlı Kuvvetleri
mize yapılacak katkıları artırmak ve yersiz siyasal 
etkilerden arındırmak için önemli bir koz olarak kul
lanılamaz mıydı? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bu noktaya ne Başbakan, ne Dışişleri Bakanı de
ğindiler. İşte onun için ek mektupta varıldığı söy
lenen anlaşmayı yetersiz bulmaya devam ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesinin kaldırılması girişimi karşısında, Başba
kanın, «önce gelin şu 175 inci maddeyi kaldıralım» 
şeklindeki önerisini basit bir kandırmaca diye görü
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Özal'ın önerdiği değişiklik, bugünkü ikti
dar partisine Anayasanın istediği maddesini istediği 
gibi değiştirip, halkoyuna sunma yetkisini verecek. 
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İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu arada, geçici 
4 üncü maddeyi de kaldırmayı vaat ediyor; yani, 
muhalefetin istediği belirli bir maddede şekli belli bir 
değişikliği yapmak için, Anayasanın hemen bütün 
maddelerinde, önceden şekli belli olmayan değişiklik
leri alma yetkisini istiyor. Bundan güzel pazarlık her
halde olmaz; ama buna da kimse inanmaz. 

1DR1S GÜRPINAR (Muğla) — Çok açıkgöz! 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Pazarlığı iyi biliriz. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Böyle bir yetkiyi 

Sayın Özal'a tabiî vermeyiz. 

Sayın özal, «Halkoyuna gitmekten niye korkuyor
sunuz?» diyor; korkmuyoruz, korkmuyoruz... Zaten 
siz, geçici 4 üncü maddeyi şimdi kabul edin, o zaman 
da halkoyuna gitme olasılığı var, halkoyundan kor
kan yok; ama kabul etmeyeceğimiz şey, 201 oyla, is
tediği Anayasa değişişliğini halkoyuna sunma yetkisi 
tek başına iktidar partisine vermektir, bu oyuna gelme
yiz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Aklınca 300'ü tamam
layarak, 3/4'ü toparlayacak. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Kaçan mı? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; hükümetin ekonomik politikası 
üzeninde, bütçenin yapısı hakkında çok konuştuk; 
ama akılda kalan nedir? 

Birincisi, hu bütçe büyük bir borç 'bütçesidir. 
Başka bir deyimle ûç ve dış borçlar artık çığırından 
çıkmıştır. Hükümet, bu aşırı borç yükünün altından 
nasıl kalkacaktır? 

Bakın, özal hükümeti, (iktidarı devraldığı zaman, 
yani 1983 yıılı sonunda, devletin iç borç stoku 260 
milyardı. Bu miktar, 1984te 870 miyar, 1985'ıte 1,7 
trilyon lira olmuş, 1986 sonunda ise, 2,2 trilyona tır
manmıştır. 1987 yılı sonunda iç borç stokunun 3 
trilyona çıkacağı hesaplanıyor. «Bütçemiz açık vermi
yor, yıl içinde Meclis önüne yeni ödenek istemek 
üzere gelmiyoruz; biz hesabımızı kitabımızı biliriz» 
diye övünen hükümetin hali işte budur. (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) İki yakası bir ara
ya gelmeyen müflis ıbir devlet anlayışı...( SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Grubunuza mo
ral verdiniz Sayın İnönü. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Devlet tahville
riyle hu yüksek iç borçlanmaların büyük bir kısmının 
henüz anapara ödeme vadeleri gelmemiştir. Faiz öde

meleri 1,3 trilyon lirayı bulacaktır. Böyle kaynak 
anlayışı olmaz değerli arkadaşilarım. 

Sayın miMetvekilİeri, dış borçlar daha da tehlikeli 
bir seyir izlemektedir. Hükümetin bu alandaki poli
tikası, borcu borçla ödemektir. Zaten, özal hükü
meti tarafından hazırlanan Beşinci Beş Yıllık Plan
da da, böyle öngörüUmüştü. Beşinci Plan Döneminde 
toplam olarak 17 milyar dolar civarında borç öde
neceği, buna karşılık aynı dönem içinde 18 miyar 
dolar civarında yeniden borçlanacağı hesaplanmıştı. 
Ne var ki, daha dönem başlarında yeni yeni borç
lanmalar gerektiği için, beş yılda 20 milyar dolar dü
zeyinde borç ödemesi yapılacağı anlaşılmaktadır. Do
layısıyla, Beşinci Plan Döneminde (1985 - 1989 lama
sında) 20 milyar dolar seviyesinde yeni borç alınma
sı gereklidir. 

Hükümet iktidara geldiğinde, Türkiye'nin dış 'borç 
stoku 19 milyar dolardı, bugün 29 milyar dolara 
yaklaşmıştır; yani, üç yılda 10 milyar dolarlık ilave 
bir duş borç yükü. Bu da. yine hükümetin kaynak 
anlayışının bir örneği. 

KENAN NURt NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Büyük bir kabiliyet. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Geri ödemek*. 
rin ülkeyi nasıl sarsacağını göstermek için birkaç 
rakam vereyim. Gerçi Sayın Başbakan bunları çok 
iyi biliyor; ama ben de bir defa söyleyeyim. 

1985'te 3,5 milyar, - 1986'dıa 4 milyar dolar borç 
ödedik. Bundan sonra alınacaik yeni borçlar hariç -bu 
çok önemli, çünkü devamlı borç alıyoruz- eski borç 
stokumuz için 1987'de 4,5 milyar dolar, 1988'de yine 
4,5 iniliyor doliaır, 1989'lda 4,2 milyar dolar, 
1990'da 3,6 milyar dolar düzeyinde borç ödeyece
ğiz. 

Bu hükümet, kendi icraat döneminde kısmî, ya
pay ferahlık yaratmış; dşte her şey piyasada var; gü
zel kaldırımlar, yeşil parklar yapıyoruz. (SHP sı
ralarından alkışlar) Ama böyle reklamlar yapmak 
uğruna halikımızın geleceğini (ipotek altına almaktadır 
bu hükümet. {Alkışlar) 

Borçlar böyle her yıl artarsa, dışarıdaki malî 
Jkaynakları kontrol eden ülkelere bağlılığımız tehli
keli bir şekilde artıyor demektir. Bir gim borç öde
melerinde bir aksama ortaya çıkarsa, bu ülkeler bize 
hiç istemediğimiz şeyleri yaptıraıbilirler. 

MÜNlR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yaptırıyorlar 
zaten. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Hükümet, artık 
borçlarımızı artırmayacak bir yol tutturmak zorun
dadır. 
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Sayın Özal, kaynak bulmadaki maharetiyıle çok 
ovtinüri 'köprü, baraj, gelir ortaklığı senetleri, dene
timden uzak fonlar, sürekli çıkarılan devlet tahvil
leri, barakalarla çeşitli parasal (işlemler. Bütün bunlar, 
'bu emsalsiz becerinin örnekleri olarak kamuoyuna bü
tün devlet «aracıları ıMe duyurulur. Oysa bütün bu ma
rifetli hareketler, göz boyayan işlemler, esas kayna
ğın 'hep aynı gayri safi millî hâsıla olduğu gerçeğini 
değiştirmez. (SHP sıralarından alkışlar) Hükümetin 
el attığı bütün kaynaklar bu hâsıladan çıikıyor, ye
niden bir şey yaratılmıyor. Bu nedenle zaten iç ve 
dış borçlarımız sürekli 'artıyor ve maliye politikamız 
'bir çıkmaza doğru gidiyor. 

'Başbakanın dış ilişkilerde, zaman zaman (müda
hale ettiğinde kırdığı potları, Dışişlerindeki bürokrat
larımızın güç halle tamir ettiklerini söylemiştim. (SHP 
abralarından alkışlar) Ama, maliye politikasına sü
rekli müdahale ettiği için buradaki yanlış -gidişi kim
se düzeltemiyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ikinci olarak 
döviz durumunu (sağlamlaştırmak ve dış ödemeler açı
ğını gidermek için çırpınan hükümet, sonunda bu ka
dar gayretle ne elde etmiştir, bunu hatırlatıayım. 
Çünkü, ANAP iktidarı bu uğurda her şeyi göze al
mıştır; halkımıza, .tarımımıza, sanayimize, her türlü 
fedakârlığı yükletmiştir. Sonunda Türk parası, dün
yanın en hızlı değer kaybeden paraları arasındadır. 

1983'te hükümet idareyi devraldığında cari işlem
ler açığı 1,8 milyar dolanken 1984'te 1,4 milyar do
lar, 1985'te 1 mliyar dalara inmiş, ancak 1986 sonun
da yani bugün 1,3 milyar dolara çıkmış, yani tekrar 
yükselmeye başlamıştır. Kısacası, dış ödemeler açı
ğında, bütün bu çabalar sonunda sadece 500 milyon 
dolarlık bir azalma olmuş ve yeniden artma eğilimi
ne girilmıiştir. 1983'te Türk Lirasının değeri dolar 
karşısında 280 lira iken bugün 775 liraya inmiştir. 
Türk parası neredeyse gelişigüzel bir kâğıt olmuştur. 
Dış açık ise yerinde durmaktadır; artmaktadır. 

Üçüncü alarak enflasyonun durumu var : 1986' 
da enflasyonun düşürüldüğü iddia edildi; yüzde 30'a 
düşmekte olduğunu söylediler. Bu, toplan eşya fiyat
larına göre. Tüketici fiyatlarıyla hesap edilirse gene 
yüzde 40 civarına çıkıyor. Ama, gene isterseniz top
tan eşya fiyatlarını alalım, yüzde 30 diyelim. Enflas
yon nereden nereye düşmüş? Sayın Özal'ın Başba
kan olduğu 1983 yılı sonunda Devlet İstatistik Ensti
tüsü verilerine göre enflasyon yine yüzde 30'muş. De
mek ki, Sayın Özal üç yıl çabadan sonra başladığı 
yere dönmüş. (SHP sıralarından alkışlar) Ama, bu 

arada fiyatlar ne kadar arttı? Mesela, 1983'te et fi
yatı ortalama 600 liraydı, 'bugün ise 2 bin liranın 
üstünde, 

Geçtiğimiz yıllarda Sayın Özal'ın zam politikası 
sayesinde enflasyon 1984'te yüzde 50'ye, 1985'te 'de 
yüzde 43'e çıkmıştı. Bütün bunları hepimiz yaşadık, 
oy verdirten de hepsini hatırlayacağız değerli arka
daşlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başbakanın, 
bakamların icraatlarını bu bütçe görüşmelerinde son 
derece abartmalı ifadelerle anlattıklarını duyduk. Tür
kiye'de 30 yılda, 40 yılda yapılanları, bu hükümet 
üç yıllık icraatı döneminde 2'ye, 3'e katlamış. İyi et
miş; tabiî zamanla devletin olanakları artınca, be
lirli bir zamanda daha çok iş yapılabilir; ama ne 
hikmetse bu kadar çok iş yaparken işsizlik de art
mış. Bunu Başbakan da kabul etti zaten, 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TA'ŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Nüfus artıyor, işsizlik zannediyorsunuz. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Başbakan, iş
sizliğin artmış olduğunu kara mizah edebiyatına ge
çecek bir şekilde açıkladı «İletişim olanakları arttığı 
için, herkes kendisini artık daha iyi tanıttığı için iş
sizler sayısı arttı» dedi. (SHP sıralarından alkışlar) 
Hiç şüphe yok ki değerli 'ankadaş'larım, bu abartma
lar büyük bir telaşın ifadesidir. 

Uygulanan bu ekonomik politika, bu fiyat poli
tikası, faiz ve kur politikaları, tarım politikası ya da 
politikasızlığı, vergi düzenlemeleri halkımızı o ka
dar 'sarsmıştır ki, o kadar sıkıntıya sokmuştur ki, hü
kümet başka alanlardaki bir kısım icraatını abarta
rak, reklam flaşlarıyla sunarak halkı oyalamaya ça
balamaktadır. tşte bunları bir tarafa bıraktığımız za
man, akılda kalan ne oluyor? Sürekli artan iç ve duş 
borçlar, müzminleşmiş enflasyon, düzelmeyen dış 
ödemeler dengesi, sürekli artan işsizlik ve hayat pa^ 
hahlığı. 

Bu bütçe, dar gelirli halk kitlelerinin, köylülerin, 
çiftçilerin, işçilerin, esnaf ve sanatkârların, memur
ların, emekli, dul ve yetimlerin geçim sıkıntısını ar
tıracaktır. Bütün vatandaşlarımızın temel hak ve öz
gürlüklerine sahip olmalarını sağlamak, haksız uy
gulamaları ortadan kaldırmak, Atatürk ilkelerine da
yalı demokrasiyi ülkemizde bütün kurum ve kuru
luşlarıyla gerçekleştıirımelk yolunda bu bütçe müzake
releri süresince hükümet doyurucu güvenceler ver
memiştir. 
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işkence iddiaları hâttâ sürüyor; sendikal haklar 
kullanılmıyor, işletilmiyor; yazarlar, bilim adamları, 
sanatçılar mahkemelerde sürünüyor, 'birçoğu düşün
celeri nedeniyle pasaport bile alarn'iyor; öğrenciler, 
öğretim üyeleri çaresizlik, umutsuzluk içinde; güven
lik soraşturmalarıyla kişiler hâlâ damgalanıyor; 1402 
sayılı Yasa uyarınca görevlerinden uzaklaştırılanların 
görevlerine iadesi yapılmıyor; güneydoğuda, doğuda 
suçsuz yurttaşların üzerine her türlü baskı uygula
nıyor. işsizlik özellikle gençler arasında artıyor; iş
çiler, memurlar, emekliler, köylüler yoksullaşıyor ve 
bu durum toplumsal yıkımlara yol açıyor, insanlar, 
satacak 'bir şeyleri kalmayınca kendilerini satıyorlar. 
(SHP sıralarından alkışllar) intiharlar, suçlar artıyor 
ve Başbakan, maliyeti bu ölçüde yüksek olan 'bir hu
zur ortamıyla övünüyor, gerçek sorunlara hiç değin
miyor... (SHP sıralarından alkışlar) Kendince güllük 
gülüstanlık tablolar çiziyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu durum 
karsısında Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ola
rak bu bütçeye olumsuz oy vereceğimizi ifade eder, 
yüce Meclise saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, ayakta alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayım İnönü. 
Sayın Turan Bayezit, buyurun efendim. (SHP sı

ralarından alkışlar) 

ISHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killileri; 1987 yılı bütçesi .üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini izah etmeye de
vam edeceğim. Grubumu temsilsn ve şahsen yüce 
heyete saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Genel Başkanımı, iktidar partisinin 'bazı 
anakavramlara, 'demokrasiye, insan haklarına, huku
kun üstünlüğüne ne -şekilde ve ne ölçüde yaklaş tık
ılan, nasıl ikilem serdikleri hususunda çok somut mi
saller verdiler ve anlayanlara ders verdiler. Ben, bı
raktıkları noktadan devam ederek bir sual soraca
ğım Anavatan Grubuna : Bütün bunlar ve benzeri 
uygulamalarınız ortadayken, sizler hukuka bağlı dev
let ilkesinden, hukukun üstünlüğünden, demokrasiden 
bahsedecek, herkesi buna inandırmaya çalışacaksınız; 
bizleri kandiramıyorsunuz, ancak merak ediyorum, 
gerçekten sizler de buna (inanıyor musunuz? 

Sayın Başkan, parti ve hükümet programında bir 
yandan siyasî partilerin siyasî hayatın vazgeçilmez un
surları olduğunu vurgulayan Anavatan iktidarı, uygu
lamada kendi partisini sayısal açıdan büyütmeye ve 
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I diğer partileri güçsüzleştinmeye yönelik her türlü ya-
I pay ve zorlama girişimlerden geri kalmamıştır ve 
I buna devam etmektedir. 6 Kasım seçimleriyle olu-
I şan siyasal tablo normali yörüngesine doğru hızla yol 
t alırken, iktidar partisi telaş içinde ve Anadolu ka-
I sabalarında, mahkeme koridorlarında, mahkeme ®a-
I tıslarını kovalayan emlak simsarları ıgibi, merhum siya-
I sî partilerin terekesinden en büyük payı kapmak için 
I her türlü yönteme başvurmuştur. (SHP sıralarından 
I «Bravo» sesleri, allkışlar) Onun için amaç, toplumun 
I sağlıklı bir demokrasiye kavuşması değil, ne paıhası-
I na olursa ölsün çoğunluğunun artırılmasıdır. Siyasal 
I nitelik değil, nicelik önemlidir. Bu yöntem aynı za-
I manda, ara sıra yükselen haysiyetli sesleri ve tepki-
I teni de etkisiz kılabilecektir. 

I Acaba iktidarın varlığı rakamsal düzey, gerçekte 
I sağlıklı bir büyüme midir, yoksa bir kortizon şişkin-
1 ligi midir? Bir zamıanlar Anavatan Partisinin Progra-
I mini, Sayın Başbakanın acımasız uygulamaları altın-
I da Türk halkının ezilişini, bu kürsüden, pamuğu atan 
I bir hallaç gibi ortaya koyanların, bugün bu partinin 
I içinde her düzeyde yer almış olmaları, dört eğilim-
I den oluşan iktidar partisinin Babil Kulesine dönüş-
I mesi Türk demokrasisinden neleri götürecektir? 
I (SHP sıralarından alkışlar) Bir gün gelecek, bu so-
I nucu, bu siyasal köşe kapmacanın yaratıcısı da ıgö-
I irecektir. 

I Sayın Başkan, bir yandan bu çabalar gösterilir-
I ken, ıdiğer yandan öteki partilerin güçsüzleşmesi için 
I açık ve kapalı girişimlerden geri kalınmamıştır. Ön-
I oe 84 üncü madde tehdidiyle, anamühailefet partisine 
I kanca atılmıştır. Bazı milletvekilleri partilerinden ay-
I rıüımışlarsa da, asili önemlisi, demokratik düzen açı-
I sından tehlikeli olanı, Sayın Başbakanın, Anayasanın 
I bu maddesini uygulamadan alıkoymak yetkisini, kişi 
I olarak şahsında görmesi ve bunu gerçekleştirebilme-
I sidir, • 
I Bundan daha önemlisi de, Türkiye Büyük Millet 
I Meclisinin, demokrasinin temel kuralı olan, fcuvvet-
I 1er ayrılığı prensibini ellinin tersiyle iteleyerek ken-
I dişini bir siyasî partinin tüzelkişiliğini soruşturma' 

ya ve bu konuda hüküm vermeye yetkli görmüş ot-
I maşıdır (SHP sıralarından alkışlar) 
I Sayın Başkan, Anayasa çiğnenerek, içtüzük çiğ-
I nenerek, bu çatının altında bir siyasal trajedi sahne-
I lenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkan

lık Divanından alt komisyonuna, karma komisyo
nundan Genel Kuruluna kadar bütün organları, istis-

I flaşız bütün organları, bu senaryo içinde, rejisörün 
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kendlerine verdiği rolü, bir kısmı benimsememiş bu
lunmasa da başarıyla oynamışlardır. (SHP şuraların
dan «Bravo» sesleri, alkımlar) Bu hüküm için lehte 
de olsa verilen her oy, katan her parmak demokra
simize atılan 'bir çentik olmuştur. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

İşte SHP bunun içindir ki, bu tarihî sorumlulu
ğu paylaşmamak içindir ki, oylamaya katılmamıştır; 
ancak, ne kadar 'hazindir iki, bu siyasal1 trajedi 17 
nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerine 
düşürülen kara ve bunaltıcı bir gölgedir. 

Sayın Başkan, sayım milletvekilleri; bu hükümet, 
mebus pazarının yanına, siyasal açlığının günlük ge
reksinimimi tatmin için, belediye başkanı panayırîa-
rı açmıştır. (SHP şuralarından alkışlar) 

'Bütün çabalarına karşın ekonomide dışa açılmayı 
beceremeyen özaıl, iç politikada dışa açılmayı el-hak 
'başarabilmiştir. (SHP sırallıarından alkışlar) 

Demokrasi, manevî baskı ve siyasal rüşvet kokan 
bir parti siciline ve oy sandığına indirgenmiştir. 
(SHP şuralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, ANAP !her fırsatta imiliyetçi ol
duğunu vurgulayan bir partidir. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Türk 
milliyetçisi. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Tabiî Türk 
milliyetçisi, Yunan milliyetçisi olmayacaksınız. 

Sayın 'Başbakandan 'bakanlarına, bakanlardan 'al
fabetik sıraya göre en son milletvekiline kadar, hep
si bu kürsüye çıktıklarında, kendilerinden olmayan
ları dışlayan bir üslup içinde «milliyetçiyiz» derler. 

Konuşmamın bu bölümünde Anavatan Partisiiniin 
milliyetçiliğini tahlil etmek istiyorum : 

Anavatan Partisinin miliyetç'ilik anlayışı var mı
dır? 

ATİLLA SIN (Muş) — Vardır. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Programı

nı oku. 
Daiha doğrusu, Anavatan Partisinin belirgin bir 

milliyetçilik anlayışı mevcut mudur? Ne yazıkki «"ha
yır» sayın milletvekilleri, bu milliyetçi partinin prog
ramında açıklanan, belirli bir milliyetçilik anlayışı 
yoktur. Şu 'Meclisin (içindeki 'bütün partilerin prog
ramlarında bir milliyetçilik tanımlaması vardır, sa
dece Anavatan Programı sessizdir. 

Dört eğilimi birleştirmek amacıyla yola çıkan Sa
yın Başbakan, belki başlangıçta onları tatmin edecek 
bir sentez yapmamış olabillir; ancak, bugün iktidar 
partisinin net ve sınırları 'belirlenmiş milliyetçilik ta
nımlamasının ortaya konulmasında zorunduk vardır. 

ABDULLAH ALTINTAŞ (Afyon) — Atatürk 
milliyetçıiliği vardır. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Hükümet 
programında, konunun biraz açıklığa kavuştuğunu 
görüyoruz. Bu programda, Atatürk milliyetçiliğinim 
bazı öğeleri mevcuttur : 

Türk Milletinin bağımsızlığına, 'bütünlüğüne, ül
kenin 'bölünmezliğine, cumhuriyetin ve demokrasinin 
korunmasına yönelik ifadelere katılmamak mümkün 
değildir; ancalk, buna karşın Anavatan Partisi Gru
bu sözcüsünün, bütçenin 'tümü üzerindeki ilk konuş
masında; ilk günkü konuşmasında açıkladığı milliyet
çilik görüşü dikkat çekicidir ve bu konuyu ele alma
mızın nedenidir. 

ANAP'ın sayın Örüp Başjkanvekilinün, grup söz
cüsü sıfatıyla; yani, ANAP Grubunu katlamalı ola
rak temsil ederek yaptığı konuşmayı hatırlatmak isti
yorum : Ortalama 6 300 kelimeden oluşmasına kar
şın -dikkat edin arkadaşlar altını çiziyorum- ortala
ma 6 300 kelimeden oluşmasına karşın, Atatürk'ün 
adının ve Atatürk kelimesinin bir kez olsun söylen
mediği bu konuşmada, belirlenen milliyetçilik anlayışı 
şöyledir : 

ENGİN CANSIZOÖLU (Zonguldak) — Dema
goji yapıyorsun. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — «Bizim mil
liyetçiliğimiz dilde 'birlik, dinde birlik, tarih ve kül
tür 'birliği, örf ve âJdet ve ananelerimizde birliği ifade 
eder.» Bazı öğeleri Hükümet programında yer alam 
Atatürk milliyetçiliği, bu görüşe hangi ölçüde yan-> 
sımış bulunmaktadır? Açıklanmasında fayda ve hat
ta zorunluk vardır. 

ATİLLA SIN (Muş) — Skin Atatürkçülüğünüzü 
açıklayınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, bu noktada irtica ve laiklik konusuna değin
mek istiyorum. İrticadan kastım 31 Martı yapanların 
zihniyetidir; irticadan kastımı Kubilay'ı şehit edenlerin 
zihniyetidir. Bazı noktalara evvela sağlıklı teşhis koy
mamız gerekmektedir. İktidar sözcüleri, irticanın de
vamlı münakaşa edilen bir konu haline gelmesini, 
Türkiye Öımhurlyetinin kurulmasıyla, çok partili de
mokratik düzene geçişimizle başlatmaktadırlar. Bu 
değerlendirme tarih karşısında yanlış ve sonuç bakı
mından tehlikelidir. Başbakan da bu değerlendirmeyi 
yapmaktadır. Tarih karşısında yanlıştır; çünkü, irti
ca münakaşası bu toplumun gündemine, Osmanlı İm
paratorluğu döneminde- bir avuç aydının, Batı'nın 
çağdaş düşünce ve kurumlarına yönelişiyle başlamış-
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tır. Kadavra üzerinde otopsi yapılmasını günah sa
yan fetva gilbi, yüce dinimizin esaslarını taassupla, 
tutuculukla ve cehaletle yorumlayarak, ilerici atılım
ları durdurmaya yönelen düşünce ve eylemlere karşı 
çikılmasıyla başlamıştır. Bu yaklaşım sonuç bakımın
dan da tehlikelidir. Klonuyu zaman açısından cumhu
riyet ile bir tutmak laik düzeyi yıkmak isteyenlere ce
saret vermek demektir sayın milletvekilleri. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Bravo, çok doğru. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, laiklk Atatürk devrimlerinin temelini oluştu
ran bir olgudur. Sosyal ve kültürel kurumlarıyla yı
kılan teokratik yapıdan, Türk halkını çağdaş uygarlı
ğın üstüne çıkaracak bir düzene geçişin en önemli ba
samağını oluşturur. Türk toplumu için irtica ve laik
lik, bir kumaşın tersi ve yüzü gibidir. Bu nedenle bu 
konulara yaklaşırken, hiçbir zaman Batı'daki bazı uy
gulamalar örnek gösterilemez. Çünkü, Türk toplu
munun karşısındaki en büyük tehlike, teokratik bir 
devlet düzerii kurulması çabalarıdır ve dıştan körük
lenen bu tehlike, Batı toplumları için söz konusu de
ğildir. 

Sayın Başkan, Sayın Başibakan bu kürsüden bü
yük Atatürk'ün laiklik hakkındaki görüşlerini naklet
tiler. Teikrarlamiak istiyorum, aynen şöyle : «Laiklik 
asla dinsizlik değildir. Laikliği dinsizlikle karıştırmak 
isteyenler, terakkinin ve canlılığın düşmanları ile, göz
lerinden perde kalkmamış şark kavimlerinin fenatik-
lerinden başka kimse olamaz.» işte, işin özü bu ta
nımlamada yatmaktadır. Eğer, bu toplumun Batı uy
garlığı düzeyinde ilerlemesinden ve bu anlamda can
lılığından yana değilseniz; eğer, hâlâ gözlerinizden 
çağı görmenizi, çağı kavramanızı önleyen perde kalk
mamış ise, laikliği din düşmanlığı şeklinde yorumlar
sınız; kasten böyle yorumlarsınız diyor Büyük Ata
türk. Sayın Başbakanın da katıldığı bu düşünceleri, 
gereken kişilere ve gereken yerlere ithaf ediyorum. Sa
yın Başkan, SHP işte bu anlamıyla laiktir. 

Sayın Başkan, laikliği savunanlara «siz namaz kı
lanlara karşı mı çıkıyorsunuz? Camilere karşı mısınız? 
İbadetlerini yapanlara karşı mısınız?» diyerek konu
yu saptırmak, ' 

Diyanet Gazetesinin kasım sayısında Atatürk'ten 
bahsedilmemiş olmasını, en azından kınamayarak, 
«beni ilgilendirmez» diyerek bir kenara çekilmek, 

Dinsel kutlama niteliği verilen bir Cumhuriyet 
Bayramı törenini görmemezlikten gelmek, irticaın 
tam kendisidir, (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al-
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| kışlar) Ve bu anlamıyla, evet bu anlamıyla irticaın 
I nerelere yansıdığı belli olmaktadır arkadaşlarım. 
I (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
I Laikliğin korunmasında en büyük güvence Türk 
I Milletidir; çünkü Müslüman Türk halkı, dini dııygu-
I larını sömürü ve siyasal çıkar aracı yapmak isteyen -
I lere karşı sağduyuya sahiptir. 
I Sayın Başkan, biraz da dış itibar konusuna değin-
I mek istiyorum : Acaba, bu hükümet döneminde, Tür-
I kiye'nin dış itibarı iddia edildiği gibi artmış mıdır? 

Dış itibarı, dikte ettirilen şartlarda borç alıp, eski 
I borçları kapamak, namuslu borçlu olabilmenin acı 

faturasını nesillere yüklemek anlamında alırsanız, 
I evet Türkiye'nin dış itibarı artmıştır. Dış itibarı, sul-
I tanların keyif çatacakları arazileri alabilmeleri için, 
I Anayasa Mahkemesi kararını hiçe saymak olanak de-
I ğerlendirirsen'iz, evet Türkiye'nin dış itibarı artmıştır. 
! Dış itibarı, Atatürk'e, Atatürk devrimlerine dil uza-
[ tılmasına kaitlanımlak, Humeyni'nin ideoloji ihracını ve 
I Humeyni yanlılarının terör eylemlerini önemseme-
I mek şeklinde anlarsanız, evet Türkiye»nin dış itibarı 
I artmıştır. 
I Ancak şunları hiç düşündünüz mü sayın milletve-
I killeri : Sayın Başbakanın özel uçağının rotası niçin 
I hep tek yönlüdür? Niçin hep Umkdoğuya ve sıcak 
I denizlere uçar? Çin'den, Japonya'dan davet aldıklarını 
I övünerek söyleyen Sayın Başbakan, acaba niçin Avus

turya'dan, İngiltere'den, İsveç'ten, kısacası, bütünleş
mek istediğimiz, çırpındığımız Batı âleminden bir da
vet almaz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem Baş
kanlığı yapmasından iftiharla bahsedilen Sayın Dışiş
leri Bakanı, bu toplantının yapılacağı ülkeye gidebil
mek için, bu topluluğa üye olan bir devletten vize al
maya niye mecbur edilir ve işin acı tarafı niçin buna 
boyun eğer? 

I Uyguladığı ekonomik programlarla, işçi kesiminin, 
I yurt içinde iki ayağı üzerinde yekinmesini önleyen bu 
i hükümet, yurt dışındaki işçıilerimüzin iki ayakları üze-
J rinde gezinmesini niçin sağlayamaz? (SHP sıraların

dan alkışlar) 

Bu ödeneklerin artırılması mümkündür. Artık bi
linmesi gerekir ki, dış dünyada itibarlı devlet, temsil
cilerinin pohpohlandığı, sırtlarının sıvazlandığı, pa
dişah «sofralarında, nehir sofalarında ağırlandığı dev
let değil; ulusal haklarına saygı uyandıran, ulusal 
çıkarlarını ıgerçekleştireb'ilen devlettir. 

Sayın Başkan, SHP'nin bu iktidara güveni yok-
J tur; çünkü bu iktidar, Türk halkının... 

462 — 



T. B. M. M. B: 51 24 . 12 i 1986 O : % 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — SHP mi 
kaldı, hangi SHP'den bahsediyorsun. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — ... Türk 
halicinin devletine bağlılığı ve millî birlik ve bütün
lük duygusu ile sürdürdüğü huzuru bozmaya elverişli 
bir ortak yaratan sosyo-ekonormk uygusuna, bütün 
uyarılara rağmen, inat ve ısrarla devam etmiştir. 

Bu iktidar, Anıtkabir'in ağaçlıklarında, (beş ay 
önce söylemiştim henüz daha açıklanmadı) sanığı 
bulunamayan siyasal yangınlar çıkmasına; siyasî anar
şinin, 12 Eylül öncesine taş çıkartan bir nitelikle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünü ve kulisini 
sarmaşma neden olmuştur. | 

Sayın Genel Başkanım, bunu yadırgamayınız, siz 
henüz milletvekili seçilmeden Sayın Başbakan ve ba
kanlar, bugünkü sonucun tohumunu o kürsülerde at
mışlardı. O zaman rüzgâr ekmişlerdi, dün, evvelsi 
gün fırtına biçtik. (SHP sıralarından alkışlar) 

'Bu iktidar, millî gelirin bölüşümünde adaleti sağ
layamamış, uyguladığı ekonomik programlarla gelir 
dağılımının çalışanların aleyhine bozulmasını, bir 
ANAP milletvekilinin deyimiyle, harmanın bölüşü
münde güçlü olan büyük kardeşin hırsızlık yapmasını 
artırmış ve hızlandırmıştır. 

Bu iktidar, manevi değerlerin tahribine yol aç
mıştır. Hukuka bağlıyım, diyen bu iktidar ve iktida-

. rın başı Sayın Başbakan, çıkardıkları yasalar, Ana
yasa Mahkemesinde yaprakları dökülen bir ağaca I 
dönerken şu kürsüden bize; «Biz de sizi Fon Kamı- I 
nunda Anayasadan döndürdük» diye çocuksu bir 
yaklaşımla egosunu tatmin etmiş ve intikam almak 
istemiştir. Hukuka bağlılığının bir göstergesidir bu. 
Bu iktidar, bütün sosyoekonomik önlemlerinde «ben- j 
den sonrası- tufan» zihniyeti hâkim olan bir iktidar- I 
dır. 

İşte bütün bunlarla ve bütçe müzakerelerinin ba
şından bu yana açıklanan nedenlerle, 1987 yılı Büt- j 
çes'ine, Türk halkının beklentisine de cevap vererek, I 
olumsuz oy vereceğimizi arz eder, saygılar sunarım, i 
iflSHP, DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Sayın Paşa Sarıoğlu, buyurun. (SHP sıralarından I 

alkışlar) 
SHP GRUBU ADİNA PAŞA SARrOĞLU (Ağ

rı) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sözlerime, \ 
SHP Grubu adına konuşan Sayın Genel Başkanım jj 
ve sayın arkadaşımın bıraktığı yerden devam ediyo
rum. önce hepinizi şahsım ve grubum adına saygıyla I 
selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) j 

Sayın milletvekilleri, şu anda bütçe görüşmeleri
nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu görüşmelerdedir 
ki, ancak muhalefet milletvekilleri iktidarı, devamlı 
Meclisten kaçan ve Meclis denetiminden rahatsız olan 
iktidarı bir yıllık icraatından dolayı burada sorguya 
çekme fırsatını bulmuşlardır. 

Bu iktidar, 'bir yandan Başbakanın ağzından bu 
kürsüde, «Muhalefet, muhalefet görevini yapamıyor, 
bu görevi basın yapıyor» diye bir düşünceyi sergiler
ken, ne gariptir ki, üstüste İki araştırma önergesi ver
diğimizde de, «Ne oluyor, ikide bir araştırma öner
gesi veriyorsunuz?» diye şikâyet ve yakınmalarda bu
lunuyor. Yani, Sayın Başbakan ve iktidar, bu bakım
dan bir çıkmazdadır. Yasama ve denetim görevini 
yapınca da şikâyet «diyor, yapmadığımızı iddia ede
rek de şikâyet ediyor. 

Diğer yandan, önemle vurgulamak isterim ki, eğer 
içte ve dışta Türkiye'deki demokratik düzenin eksik
likleri ve hukukun üstünlüğü ilkesinin bir çok halde 
göz ardı edilmesi tartışılıyor ve eleştiril'iyorsa, değerli 
arkadaşlarım bu bizlerin, muhalefetin değil, iktidarın 
bir ayıbıdır. 

Bu iktidar, bugüne kadar muhalefet partileriyle, 
hemen hemen hiçbir önemli konuda, doğru dürüst 
bir diyaloga girmemiş, girmesi gereken konularda 
da işi, kamuoyu önünde siyasî polemiğe dökmüş
tür. 

Geçmiş olaylar göstermiştir ki, sağlıklı bir iktidar 
ve muhalefet diyaloguna dayanmayan bir parlamen
to Sistemi, daima çalkantılara ve rejim bunalımına 
neden olmuştur, ama üzülerek söylemek isterim ki, 
sivil toplum, parlamenter rejim, millet iradesine say
gınlık, parlamento üstünlüğü ve siyasî geleneklerin 
yerleşmesi konusunda bu iktidar ve Sayın Başbakan, 
bugüne kadar, değil içten bir çaba, herhangi bir çaba 
dahi göstermemiştir. Onun içindir ki parlamento say
gınlığı bir kere daha millet önünde ve kamuoyu 
önünde tartışma konusu olmuştur. 

Bu surette 1983 seçimleri yapılırken, halkımızın 
özlemi ve içten dileği iktidarda olanların ve bütün 
Siyasî partilerin, demokratik siyasal rejimi bir daha 
kesintiye uğratmadan işleteceklerine olan inançları 
sarsıntıya uğramıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Atatürk'le 
'beraber çağdaşlaşmayı ve batı uygarlığı içinde yerini 
almayı hedef edinmiştir. Onun içindir ki demokratik 
parlamenter rejimi benimsemiştir. O halde bu siste
min kurallarına, normlarına ve standartlarına eksik
siz uymak kaçınılmazdır. Bu biraz Batıya, biraz da 

— 463 — 



T. B. M. M. B : 51 24 s 12 . 1986 0 : 2 

Arap dostlarımıza göz kırpmakla olmaz. Ya tam 
olur veya olmaz; ama herhalde alaturka hiç olmaz. 
Sayın Başbakanın ve hükümetin bu bilinç içinde ol
maları, Türkiye Cumhuriyetinin içte ve dikta saygın
lığı gereğidir. 

Sayın milletvekilleri, güçlü, saygın ve demokrasi 
içinde yükselmesini istediğimiz Türkiye'de, rejim ve 
demokrasi sorununu artık kesin olarak Türk kamu
oyunun gündeminden çıkarmak bizlerin görevidir. 
Muhalefet partileri buna hazırdır; acaba iktidar da 
hazır mrdır, diye soruyoruz. 

Sayın milletvekilleri, geliniz 1987 yılını böyle bir 
yılın başlangıcı yapalım. 

Sayın milletvekilleri, AET'ye girmeye söz vermiş 
bir Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları konu
sunda Yunanistan'dan, Portekiz'den ve İspanya'dan 
daha geride olduğunu kimsenin düşünmesine ve yü
zümüze vurmasına fırsat vermemeliyiz. Hiç kimse, 
hesabı ne olursa olsun Cumhuriyet Türkiye'sini bu
na muhatap kılmamah, bunu hak ettiğini söyletme-
melidir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu kısmında 
bir iki başlıkla dış politika konusuna değinmek isti
yorum : 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti laik 
bir cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti bölgenin gü
venliği, istikran bakımından bütün komşularıyla dost
luğu ve onlarla olan iyi komşuluğu devam ettiren 
ve bugüne kadar da bu tutum içinde olan bir ülke
dir. Üzülerdk belirtmek isterim ki, bizim bu anlayı
şımızı kendi siyasal rejimlerinin rengine uygun bul
mayan bazı komşularımız, Türkiye içerisinde maale
sef oynamak ve kendilerine göre birtakım yönlen
dirme çabası içindedirler. Geçmişte gördünüz, birçok 
olaylara da şahit öldük; Suudî Arabistan'ın, Türkiye 
içerisinde birtakım siyasal emellerini kendi rejimine 
uygun olarak gerçekleştirmek istediği; Ürdün'ün, 
«Hizbüt-Tahrir» denilen bir siyasal, dinsel rejimi bu
rada yaymak istediği ve Humeyni rejiminin Türkiye 
de Radikal îslâmizm ve fanatizm akımını geliştir
mek istediği bir gerçektir. Değerli arkadaşlarım bunu 
burada ifade ettiler. Biz SHP Grubu olarak, Türkiye 
Cumhuriyetinin Laik olduğunu ve onun bu kişilik 
içerisinde hüviyetini bulduğunu Sayın Dışişleri Baka
nı ve hükümetin her yerde bunu vurgulaması, ifade 
etmesi gerekmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) Tür
kiye Cumhuriyeti hiç kimseden bu yönde ders ala
cak durumda değildir. Üzülerek ifade etmek isterim 
'ki, bir gazetede çok zaman önce gördüm, bir değerli 

arkadaşımız Humeyni gömleği giymek suretiyle bir 
resim çektirmiş ve bunun anlamını soran bir arkada
şa da, «Bu herkesin düşündüğü şekle uygun bir an
lamdır, ben de bunu gördüm» diyor. Eğer Türkiye 
Cumhuriyet'i Hükümeti, aslında hükümeti demeye
yim de Türkiye Cumhuriyeti içerisinde, bu Meclis içe
risinde, bu görüşü, şu veya bu şekilde temsil eden 
ve buna uygun olan bir düşünce mevcut ise, bu bi
zim için ve o,arkadaş için en ayıp şeydir. Bunu da 
burada belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususa da şurada de
ğinmek istiyorum : Sayın Başbakanın, Sayın Genel 
Başkanımın da ifade ettiği gibi, ayaküstü dış po
litika konularına değindiğini biliyoruz ve bunlar
dan bir tanesi de, Bangladeş'e gittiği zaman Sayın 
Başbakanın orada Yakovas'a, Türkiye'de kilisenin 
yeniden tamirinin yapılması için verdiği sözdür. Yal
nız bununla ilgili söylemek istediğim şudur : Yako-
vas'ı tanıyın değerli arkadaşlarım. Bunu Plan Büt
çe Komisyonunda ifade ettim, burada da söylemek 
istiyorum. Kimdir Yakovas? Yakovas'ın 1979 yılında 
«Greek Form Internarional» denen bir dergi ile b'ir 
söyleşisi var. Bunun hepsini okumayacağım; ama şu
rada Türkiye hakkında ne düşündüklerinin birkaç sa
tırını okumak istiyorum : 

«Soru : Başpiskopos Yakovas, bugün Türklerin o 
ülkede kalan bir avuç Yunanlıya karşı tutumları ko
nusunda ne düşünüyorsunuz? 

Yanıt : Türklerin Kostantinopolis'te kalan Yunan
lılara karşı işlemedikleri bir suçun kalmadığını sa
nıyorum; her birine karşı suç işlenmiştir. Geriye ka
lan hepsini birden ülkeden defetmek ya da boğaz
lamaktır. Belki siz soruyu yanlış birine sordunuz. Ben 
bir Türk düşmanıyım ve Türklerden nefret ediyo
rum.» 

Değerli arkadaşlarım, biz Batı Trakya Türkleri
nin ıstırabını biliyoruz. Buralarda-camilere bir çivi 
çaktırmazken, Başbakanın giderayak, ayak üzerinde 
böyle bir Türk düşmanına bir lütuf ta bulunması, 
Türkiye Cumhuriyeti adına en büyük tavizlerden bi
ridir. Bunu ayıplıyoruz değerli arkadaşlarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, burada Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesi görüşülürken görüşlerimizi 
bu konuda ifade edemedik. Zamanım kısıtlı olduğu 
için sadece ana başlıkları ile enerji konusundaki, ma
den konusundaki ve petrol konusundaki bazı konu
lara değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye geçmişte büyük 
enerji krizleri yaşamıştır; bunların sebepleri vardır; 
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fakat, bunların sebeplerinden 'birisi, bildiğiniz gibi i 
Türkiye'nin kendi öz kaynaklarına dayalı bir enerji i 
politikası geliştirmemiş olmasındadır ve Türkiye kriz j 
anlarında, bu krizlere uyum sağlayacak bir iç den
geyi de sağlayamadığı için, enerji politikasında ve 
üretiminde büyük darlıklara düşmüştür. 

Şimdi, Türkiye bu krizleri yaşamış olmasına rağ
men, -bunun sebeplerinden birisi doğrudan doğruya, 
bir zamanlar yüzde 50'ye varan dışa bağımlı bir 
petrol politikasının Türkiye'de uygulanmasıydı- şim
di <bu krizi atlattık ve geriye dönüp bakmadan, Tür
kiye'nin tekrar enerji politikasında doğrudan doğru
ya devletin kendi öz kaynaklarına dayalı bir ana 
plana bağlanmış ve kendi üretim araçlarını hizmete 
sokacak bir politikası maalesef yoktur. 

Şimdi gettirmedim, burada da göstermek isterdim 
sizlere. Türkiye'nin şu anda mevcut potansiyeli 200- j 
220 milyar kilovat/saat olup, bundan kullandığı 40 I 
milyar kilovat/saattir; Türkiye'nin daha kullanılacak 
160-180 milyar kilovat/saat enerji potansiyeli mev
cuttur. Ne yazık ki, 80 milyar kilovat/saatlik su po-
tansyİeîimiz dururken ve linyitlerde de büyük bir po
tansiyelimiz mevcutken, 5 milyar ton şist ve 4-5 bin 
megavatlık da jeötermal enerjimiz mevcutken, orada 
bıraktığım plana Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının teklifine rağmen, Devlet Planlama Teşkilatı, 
ele alınması lazım gelen Elbistan (B) Grubuna, ait, 
dört tane ünitenin de, -daha orada 14 tane ünite 
yapılacaktır- Kangal'daki iki üniteyi, Çayırhan'daki 
iki üniteyi, Karlıova'daki üniteleri göz ardı ederek 
-şurada mektup yanımdadır- Devlet Planlama Teş
kilatı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının iste
ğine karşılık diyor ki; «Bütün bunların finansmanı 
temin edilmiştir.» Buna rağmen bu yazısında diyor 
ki: «Bunları durdurun, biz ithal kömüre dayalı iki 
adet santralı plana koyduk, bu santrallar üzerinde 
herhangi bir çalışma yapmayın». 

Şimdi, değerli arkadaşlarım ve her zaman milli
yetçiliğe bağlı olduğunu ifade eden sevgili arkadaş
larım, acaba Türkiye'nin bu kadar potansiyeli bura
da yeraltında dururken, acaba AvusturalyaMan, Ko
lombiya'dan ve ırkçı Güney Afrika'dan yılda 10-12 
milyon ton kömür getirerek Türkiye'de enerji sant
rallar ı kurmak hangi aklın eseridir, sormak istiyo
rum; hangi aklın eseridir? I 

Arkadaşlar, bunlar bir özentidir; yani, bizim 
Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye'nin kaynaklarını 
harekete geçirmek için bir planlamayı düşünmüyor; 
ya buradaki kaynakların pazarlanması veya başka- | 
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larına Türkiye içerisinde pazar yaratılması için, onun 
planlamasını, pazarlamasını yapıyor. Bunu, burada 
Grubumuz adına kınıyorum değerli arkadaşlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) Türkiye'de bu potansi
yel mevcutken, başkalarına iş sahası çıkarmak için 
biılsi parasını, birisi teçhizatını, birisi kömürünü sa
tıyor. Çünkü, kurulacak bu santrallar, doğrudan doğ-
ruy her şeyiyle beraber, artık yalnız teçhizatı, finans
manıyla değil; doğrudan doğruya, kömürü dahi dı
şarıdan gelmek suretiyle, Türkiyerde kurulmak iste
nilen santrallardır. Bir zamanlar, «Biz, Türk işçisine 
santralların şalterini vermeyiz» diyenler, şimdi yaban
cıların eline, bu tesislerin anahtarlarını vermektedir
ler. Onu da bilgilerinize sunmak istiyorum. 

iDeğerli arkadaşlarım, başka b'ir önemli konu da, 
petrol konusudur. Petrol konusunda, biliyorsunuz 
geçmişte birçok tartışmalar oldu. Petrol konusunda, 
iki kanun değişti; 1954 senesinde çıkan yasa değişti
rildi ve tamamen liberal hale getirildi. Ondan sonra, 
sizin zamanınızda da tekrar bazı değişiklikler yapıl
mak suretiyle, bütün teşvikler verildi. Biliyorsunuz, 
o zaman iki büyük parti arasındaki kavga -hem po
litik açıdan, hem ideolojik açıdan- şu idi : Birisi «Bu
rada petrolü, o şirketlerin bulması lazımdır» derken, 
b'ir diğeri de «Petrolü kendimiz bulmalıyız» diyordu 
ve aralarında bir siyasal kavga vardı. 

Petrol üzerinde yaptığım, iki aya yakın bir süre 
devam eden bir araştırmada, açıkça şunu gördüm; 
ne onun dediği doğrudur, ne de öbürünün iddia ettiği 
doğrudur Çünkü, yasanın çıktığı tarihten -1954'ten-
sonra, 1980 yılına kadar, Türkiye'ye 71 adet petrol 
şirketi gelmiştir ve 55 şirket de Türkiye'den ayrıl
mıştır. Yani, böyle iddia edildiği gibi «Siz petrol şir
ketlerini kaçırdığınız» iddiası yanlıştır. Kaçırdıysa, 
onların hiçbirisinin gelmemesi lazım. Bunları 1957' 
den başlayarak, 1980 yılına kadar, getirmiş oldum 
ve tablo da budur. 

Sizlere söylemek istediğim tespit şudur; çünkü, 
geçen sene bir arkadaşım burada yaptığı bir konuş
mada dedi ki «Siz petrol Şirketlerini kaçırdınız» 1966 
da petrol boru hatlarıyla ilgili olarak kurulan ve ço
ğunluğunu Adalet Partisine mensup üyelerin oluş
turduğu bir karma komisyon, yaptığı bir araştırma
da şu tespitleri yapmıştır ve komisyon, petrol şir
ketlerinin ayrılmasına neden olarak da, beş etkeni sı
ralamıştır. Bunu bilmenizde yarar vardır; çünkü 
Mecliste, bu konu daima kafalarda istifham yara
tan bir unsur olmuştur. Komisyon şöyle demiştir: 

«1. TürkiyeMe verimli petrol kaynaklarının bu
lunması ümidinin azalması, 
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2. Türkiye'nin jeolojik yapısının elverişsiz gö
rünmesi, 

3. Libya ve Büyük Sahra'da bulunan çok geniş 
petrol rezervlerinin, Türkiyen'in coğrafî ve ekonomik 
önemini azaltması, 

4. İthal malı petrolün, TürkiyeVle aranıp istih
sal olunan petrole kıyasla avantajlı olması, 

5. Yabancı şirketlerin durumunun tartışma ko
nusu yapılması.»-

Gömdüğünüz gibi, burada, çoğunluğunu Adalet 
Particine mensup üyelerin oluşturduğu bir karma ko
misyonun tespit ettiği beş madde içerisinde, 5 inci 
madde olarak «politik sebeplerle, petrol şirketlerinin 
Türkiye'den ayrıldığı» hususu öne geçmiştir.. 

Şunu da ilave etmek istiyorum : 1981 yılı sonuna 
kadar yapılan 1 563 sondajdan, 1 099'unu, yani, yüzde 
80,31'ini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı -lütfen 
buna dikkat buyurun-; 249'unu, yani yüzde 15,93'ünü 
Shell .Şirketi; 60 adedini, yani, yüzde 9,9'unu da di
ğer şirketler yapmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, böylece gördüğünüz gibi, 
"Türkiye'de 1954 senesinde yasanın çıkmasından, 1980 
yılma kadar bulunan Shell, Mobil, British Petrol 
gibi ve 'diğer şirketlerin yaptığı aramalar, sadece yüz
de 20 civarındadır. Büyük bir kısmı, yüzde 80'i Tür
kiye Petrolleri tarafından yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yasalar değiştirildi, ne oldu? 
Dört yıl oldu, büne kadar Türkiye içerisinde, herhan
gi bir petrol bulma ümidi, şu anda gözükmemekte
dir. 

Bunu, şunun için söylemek istiyorum; «Efendim, 
bu şirketlere verince, petrol çabuk bulunur. Binaena
leyh, zaten bizim gücümüz yetmiyor; bu şirketlere 
verilseydi, şimdiye kadar petrol bulunmuştu» iddia
sının yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü, 
'bu bir teknolojik iştir. Hiç kimsenin bütün bu yet
kileri, bütün bu hakları vermekle petrol bulunması 
mümkün değildir. 

Yalnız, biliyorsunuz Türkiye Petrolleri artık şu 
anda bir yabancı şirket muamelesi görmektedir. Ya
ni, Anayasanın, «Enerji ve tabiî kaynaklar, devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır» hükmü bir tarafa 
çekilmek suretiyle doğrudan doğruya diğer şirketler
le eşit hale getirilmiştir. Ancak, bugün dahi en çok 
bu hususta araştırma yapan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığıdır; bunu da bilgilerinize sunmak isti
yorum. 

Petrolle ilgili konuya gelmişken, başka önemli bir 
hususu söyleyeyim. Biliyorsunuz, Anavatan Partisi 
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iktidarı zamlarda kimsenin gözünün yaşına bakma
mıştır. Dolar yükselmiştir, zam yapmıştır; petrol fi
yatları yükselmiştir, zam yapmıştır. Geçen senenin 
başından itibaren petrol fiyatlarında 10 dolara kadar 
düşmeler olmuştur. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Yine zam 
yapmıştır. 

PAŞA SARİOĞLU (Devamla) — ... dolar da, 
bildiğiniz gibi, 1/3 oranında, yüzde 30 nispetinde de
ğer kaybetmiştir. 

Şimdi, ben sizlere soruyorum; nerede sizin bu 
serbest piyasa ekonomisi? Yani, serbest piyasa eko
nomisi yalnız zamlarda var; fakat, tersi olduğu za
man, bugüne kadar -petrol fiyatları bunun bir örne
ğidir- hiçbir indirim yoktur. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Nispet var, nispet. 
BAŞKAN — Sayın Ercan, lütfen efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim bı

rakın şimdi; adını koyalım. Yani, sizin şu serbest 
piyasa ekonomisinin adını koyalım; yapamıyorsu
nuz. 

Bunlar kimlerden alınmıştır; bunlar, bunu kulla
nanlardan, kamyoncusundan, fak'ir çiftçisinden ve bu
nu kullanandan, vaktiyle apartman katlarını dahi ya-
kamayan herkesim cebinden alınmıştır. Hükümete 
burada bir de soru önergesi vermiştik. Hükümet bu
rada herhangi bir tutarlı görüş bildirmekten kaçmış
tır, kaçmaktadır. Bu da sizin uyguladığınız modelin, 
ancak kendinize uygun, işinize geldiği zaman «zam» 
'isinize geldiği zaman, «Serbest piyasa ekonomisi» de
yip, halkın gözünü boyamanızdan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir konu da maden
ler konusudur. Türkiye'de madenler konusu da çok 
tartışma konusu olmuştur. 1978'de 2172 sayılı Yasa 
çıktığı zaman âdeta kavga kopmuştur. Neden kop
muştur arkadaşlar; size şunu söyleyeyim, bunlar da 
burada hepsi zabıtlara geçmiştir; bu yasanın çıkma
sıyla, ilk defa TürkiyeMe büyük kömür havzalarına 
sahip olunmuştur. Eğer, Türkiye'de bu havzalar alın
masa idi, bugün kurulmakta olan termik santralların 
hiçbirisi kurulmayacaktı; bunu bilin. (SHP sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bunun üzerine kavgalar ya
pılmıştır. Kavgalardan size örnekler vereyim. Devle
tin arşivlerine bunlar intikal ettikten sonra, bu saha
ların bir kısmı; hepsi alınmamıştır, Türkiye'de mese
la 622 - tane kömür sahası vardır, devletin elindeki 
sadece 63 tanedir; demir sahalarından, 275 demir cev
heri sahasından sadece 4 tanesi şu anda devletin elin-
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dedir, gerisi şahısların diridedir; ama, Türkiye şu 
anda 1 milyon tondan fazla demir ithal etmektedir. 
Üzülerek size söyleyeyim ki, iktidara geldiğiniz gün
den beri, Türkiye'de taşkömürü istihsali bir milyon 
ton düşmüştür. 

Şimdi, bakalım bu politikaya; Sayın Başbakanı da 
yanıltmışlardır ve Sayın Başbakan, Başbakan Yar
dımcısı iken ve da'ha sonra Anavatan Partisi Genel 
İBaşkanı iken, zannediyorum Elazığ'da yaptığı bir ko
nuşmada, madenleri halka açtığımız takdirde bizim 
'bir milyar dolarlık ihracat yapacağımızı söylemişti. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi okuyorum, Türkiye 
ihracat mı yapmış ithalat mı yapmış; (ANAP sırala
rından gürültüler) 

ZtYA ERCAN (Konya) — Siz ihracattan anlamı
yorsunuz. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Siz anlarsınız, 
(biz sizlere ders veririz, gel de buraya. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bakın; Türkiye'nin 
maden ihracatının payı toplam ihracat içinde yüzde 
3 dolayındadır. Ayrıca, Türkiye 1985 yılında 135 mil
yon dolarlık taşkömürü, 55 milyon dolarlık demir 
cevheri, 26,5 milyon dolarlık fosfat, 13,1 milyon do
larlık amyant, 11,7 milyon dolarlık bakır cevheri 
-Jbakır ülkesi olduğumuz halde- 17,4 milyon dolar
lık kükürt -biliyorsunuz kükürt de bizde boldur- ve 
12,1 milyon dolarlık kök ithal etmiştir. 

Bu sayıları, Maden Yasasını burada alkışlarla 
çıkaran sayın Anavatanlı arkadaşlarıma ikram edi
yorum, bilgilerine sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi... 
NECAT TUNÇSİPER .(Balıkesir) — Yılbaşı he

diyesi mi? 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Evet, yılbaşı he

diyesi. 
ATİLLA SİN ıflMuş) — İhracatı da anlatın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale et

meyin hatibe. 
Sayın Sın.. 
Sayın Sarıoğlu, siz konuşmanıza devam edin efen

dim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Yalnız şunu 

söyleyeyim : Burada bu kısıtlı zaman içerisinde bü
tün bunları görüşmemiz mümkün değil. Konuşma
ma devam edeceğim. Yalnız şunu söyleyeyim ki, 
enerji konusunda buraya bir genel görüşme getirece
ğiz; o zaman konunun bütün boyutlarıyla burada tar
tışılmasına imkân vereceğiz, onları da sıralarız değerli 
arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bugün kömür 
ithal etmesinin sebebi, bu hükümetin bu konuda yatı 
rımtara herhangi bir önem vermemesindendir. TKİ, 
maalesef yenileme ve yeniden yatırım yapma imkânına 
sahip olamadığı için, Türkiye kömür ithaline başla
mıştır. Ne olmuştur? Aslında 600 bin ton kömürün 
Güney Afrika'dan ithali için verilen para, takriben 
30 - 35 milyon dolar civarındadır. Eğer bu parayı 
TKİ'ye vermiş olsaydık, TKİ pekâlâ yatırım yapabi
lirdi. Ne oldu? İthal edilen kömür, tamamen toz kö
mürdür, yüzde 25'i ızgaranın altına geçmektedir; ay
rıca da para vererek bol böl kükürt yuttuk. Halbuki, 
bizimki daha safdı, hiç olmazsa kükürt yutmak için, 
dışarıya dolar vermiyorduk değerli arkadaşlarım. Bu
nu da bilgilerinize sunmak işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, 10 dakika zama
nınız kaldı efendim. Lütfen bitirin. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Oldu efendim. 
Değerli arkadaşlarım, nükleer enerji konusunda 

Sayın Başbakanın -biliyorsunuz- televizyonda bir şo
vu olmuştur. İktidarınızın baş destekçilerinden birisi
ni de yanına almak suretiyle, «Nükleer santralı ihale 
ettik» demiştir ve televizyonda büyük de bir şov yap
mıştır; fakat nedir bu? Yap - işlet - devret. Yalnız 
şuna dönmüştür yap - işlet - devret; bugüne kadar 
beklemem izden, bu yap - işlet - devret... 

ATİLLA SIN (Muş) — Ne şovu yahu? 

ZİYA ERCAN (Konya) — Sen, daha iyi şov ya
pıyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
'Devam edin Sayın Sarıoğlu. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — «Yap

mıştır» diyor, lütfen düzeltsin. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — ;Bu yap - işlet -

devret şuna döndü şimdi, laf.üret - terket'e dönmüş
tür. Ne oldu? Geçen gün tekrar Süleymanoğlu ile yap
tığı televizyon gösterisinde, enerji üretim tesislerini sa
yarken, buna hiç değinmedi. 

Bu konu üzerinde şimdi durmak istemiyorum; çün
kü çok önemli konudur. Son gelişmelerden sonra, 
enerji konusunda yapacağımız araştırmada, nükleer 
enerji konusunda da düşüncelerimizi söylemek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız hepinizin şunu bil
mesini istiyorum. Biz, Türkiye'nin enerjisiz kalması
na taraftar değiliz. Yalnız, bütün öncelikleri kendi 
kaynaklarımıza vermek, eğer yetmiyorsa ithal kömür
lü de yapılabilir, nükleer enerji tesisleri de yapılabi
lir. Yalnız şunu görüyoruz : Bu hükümet, Türkiye'nin 
enerji politikasının yürütülmesini, özel sektör ile Tür-
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kiye'de santral kuracak olan yabancılara havale et
miş, kendisi işin içinden çekilmiştir. Zaten Enerji ve 
Tab'iî Kaynaklar Bakanlığına da bakarsanız, Bakanlı
ğın tab'iî kaynakları kalkmıştır. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı, Petrol Ofisi, Etibank ve diğerleri 
ve son olarak da Devlet Su îşleri oradan ayrılmıştır, 
Enerji.ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı artık Türkiye'nin 
enerji planlamasının yürütücüsü, koordinatörü, göze
ticisi ve denetçisi olmaktan çıkmıştır. Bunu da bilgi
lerinize sunmak istiyorum. 

KAZİM İPEK (Amasya) — Seyircisi olmuştur. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi değerli ar
kadaşlarını, konuşmamın bundan sonraki kısmına de
vam etmek istiyorum : Değerli arkadaşlarım, bu ko
nuda hazırlamış olduğum bütün yazıyı okumam müm
kün olmadı, yalnız özet olarak bu enerji konusuyla 
ilgili bu metni okumak istiyorum : 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özet olarak 
Söylemek isterim ki, bu hükümetin ulusal bir enerji 
stratejisi ve politikası yoktur. Bu hükümet, Türkiye* 
nin enerji ihtiyacının karşılanmasını, özel sektörle 
yabancıların kurup işleteceği yap - işlet - devret mode
line havale etmiş, bunun hayali peşine düşmüştür. 
Daha açıkçası, Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki 
enerji ihtiyacı, bu konuda kendini yetkili ve sorumlu 
ıgormeyen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı dışın
da, tamamen dışa bağımlı kaynaklara dayalı yabancı 
firmaların merhamet ve isteklerine terk edilmiştir. 

Eğer bir gün Türkiye, petrolde olduğu gi'bi ener
ji üretiminde de tekrar dışa bağımlılığın ağına dü-
şürülür, karanlıklara sürüklenirse, bunun sorumlusu, 
öz kaynakları bırakıp, düş peşinde koşup, gerçekleri 
unutan bu hükümet olacaktır. Bu hükümet, yabancı
larla içli dışlı olmayı; kendi insanına, öz kaynakları
na ve kendi potansiyeline sırt çevirmiş olmayı, eko
nomik anlayış ve modelinin bir gereği gibi görebilir; 
ancak, bunun faturasının halkın sırtından çıkacağı
nın sorumlusu olduğunu da unutmamalıdır. 

Madenler konusunda bu hükümetin tutumu, ma
denlerin değerlendirilmesini değil, kişilerin zenginleş-
tirilmesini amaçlamıştır. Türk madenciliği, kişilerin ve 
bazı güçlü menfaat gruplarının egemenliğine ve başı
boşluğuna terk edilmiştir. Bu başıboşluğu ve sahipsiz
liği önleme ve devletin malını devletin denetim ve 
egemenliği altında, yeniden halkın hizmetine sokma, 
'bizim önemli bir görevimiz olacaktır; Maden Yasası
nın temel taşları yeniden yerli yerine konacak, ma
den yağması da önlenecektir. 
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Değerli arka'daşlanm, sayın milletvekilleri; biraz 
İ da, sizin serbest piyasa ekonomisiyle ilgili görüşlerimi 
ı özetleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Konuşma-
| mın bu kısmında, Sayın Başbakanın, biliyorsunuz, her 
j zaman övünerek reklamını yaptığı ekonomik mode

le değinmek istiyor ve soruyorum : Gerçekten bu uy-
| gulanan ekonomik model, serbest piyasa ekonomisi 

midir? Yoksa, hiçbir altyapısı yeterli ölçüde tamam
lanmamış, kültür düzeyini yeterli ölçüde geliştireme
miş, sosyal kesimler arasındaki dengeyi kuramamış, 
gelir dağılımı ve sosyal adaleti gerçekleştirememiş, ver-

I gi adaletini uygulayamamış, piyasalarda serbest pazar 
ekonomisi gereği olan rekabeti oluşturamamış, sınaî 
mülkiyeti tabana yaygınlaştıramamış, üretim düzeyini 
geliştirememiş, araştırma ve geliştirmeyi unutmuş, 
her yönüyle dışa bağımlı hale gelmiş ve gittikçe de 
borçlanan bir ülkede uygulanan bu ekonomik mode
le, bu koşullarda gerçekten «serbest piyasa ekonomisi-
dir» nasıl dersiniz? Bize göre, bu model, bir serbest 
piyasa ekonomisi değil, olsa olsa, bir «serbest vuran» 

I ekonomi'sidir değerli arkadaşlarım. 

Eğer Sayın Barbakan, bir özentinin uzantısı ve 
ideolojik saplantının zorlaması olan bu modele hâlâ 

I serbest piyasa ekonomisidir, diyebiliyorsa -ki, de
mektedir- o zaman soruyorum : Öyle ise, nedir ithal 

I malları üzerindeki bu yüksek vergiler ve fonlar? öy-
I le ise, nedir bu ücret dondurmaları? Öyle ise, nedir 

bu batan şirketleri kurtarma konseyi oluşturmaları? 
öyle ise, nedir bu 25 bin aile şiriketi? Öyle ise, ne
dir bu tekeller, karteller? Öyle ise, nedir bu aşırı ih
racat sübvansiyonları? öyle ise, nedir bu devlet ban
kalarıyla kredi kayırmaları? öyle ise, nedir bu bir 
emirle KİT mamullerine fiyat zamları? Öyle ise, ne-

I dir bu petrol fiyatlarındaki uygulamalar ve daha bir-
I çok tutarsızlıklar? 
I Sayın milletvekilleri, gerçekte serbest piyasa eko-
I nomisinde, Sayın Özal'ın anlayışına göre, sadece fi-
I yatlar serbesttir, halkın yararına olan herhangi bir şey 
I serbest değildir. 
I 'Değerli arkadaşlarım, sözlerimi, bu iktidarın çeliş

kilerle dolu icraat anatomisinden bazı örnekler vere-
I rek bitirmek istiyorum : 

Sayın milletvekilleri, eğer bir ülkede, emeğin sa-
I ati 125 lira, dağdan akan suyun litresi 150 lira ise; o 
j ülkede hakkı yenenler ve bedavadan vuranlar vardır. 
I Eğer bir ülkede, güneş altında yanıp kavrulan, 

ahn teri döken çiftçinin bir kilo buğdayı, bir paket sı-
j gara parası etmiyorsa; o ülkede hakkı yenenler ve ye-
j direnler vardır. 
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Eğer bir ülkede, alm teri mahsulünü, domatesini, 
meyvesini pazara gönderen çiftçinin eli boş döndürülü
yor ve bir de borçlu çıkarılııyorsa; o ülkede soyanlar 
ve soyduranlar vardır. 

Eğer bir ülkede, serbest pazar ekonomisi adı- al
tında, halk soğan gibi soyduruluyor, devlet tekeli kıl-
dırılırken özel tekeller yaratıhyorsa; o ülkede serbest 
pazar ekonomisi değil, serbest yiyen ekonomisi var
dır. 

Eğer bir ülkede, 13 bin köyde-ve yerleşim birimin
de halen hiç su yok, 26 bin köy ve yerleşim birimin
de yeterli su yok ise; 120 milyar lirayı bir çırpıda çev
re düzenlemesine verenler, verdirenler var ise; o ül
kede insafsızlar ve insafa terle edilenler vardır. (SHP 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Eğer bir ülkede, yüzde 55 çoğunluktaki çiftçiler, 
aldığı 50 bin, 100 bin lira kredileri zamanında öde-
yemedi diye boğazı sıkılarak haciz yoluna gidilir; di
ğer yanda devletin 'bankalarından 3 trilyonu vurup or
tadan kaybolanlar için devlet sessiz durur ve bunla
rı görmemezlikten gelirse; o ülkede ezilenler ve kayı-
rılanlar vardır. 

Eğer bir ülkede, asgarî ücretin günlük 1 400 Türk 
Lirasından; çiftçinin sattığı her kilogram buğdaydan, 
tütünden, pamuktan vergi alınırken; milyonlarca lira
lık köprü, baraj senedi ve hisse senetleri gelirlerinden 
vergi alınmıyorsa; o ülkede devlet eliyle sömürenler 
ve sömürülenler vardır. 

Eğer bir ülkede, 1 milyara villa alınıp satılırken, 
yüz binlerce kişi başını sokacak bir barınak bulamı-
yorsa; o ülkede zenginler ve sahipsiz yoksullar vardır. 
(JSHP sıralarından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

Eğer bir ülkede, bir gecelik bir düğünde 100 mil
yonlar yenilip, içilip, altınlar, paralar havada savru-
luyorsa; öte yanda milyonlarca insan ekmek parası 
için kavga veriyorsa; o ülkede şımarık: zenginler ve 
sessiz yoksullar vardır. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Eğer bir ülkede, kaçakçılar affediliyor, kaçakçı
lık suç olmaktan çıkarılııyor, meşru kazanç ile gayri 
meşru kazanç aynı ölçüde itibar görüyorsa; o ülkede 
yolsuzluklara prim verenler ve verdirenler vardır. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Eğer bir ülkede, ithalat ve ihracat kapısı bir gece
de açılıp kapanıyorsa ve bundan -Kürk olayında oldu
ğu gibi- milyonlar vuranlar türetiliyor sa; o ülkede 
serbest pazar değil, serbest vurgun ve keyfi yönetim 
vardır. 

İBAŞKAN — Sayın Sanoğlu lütfen toparlayın 
efendim. 

PAŞA S ARIOĞLU .(Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Eğer bir ülkede, ücretler ve taban fiyatları don
duruluyor, öte yandan piyasa fiyatları serbest bırakı-
lıyorsa; o ülkede serbest piyasa ekonomisi değil, ser
best soyan ekonomisi vardır. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Eğer bir ülkede, devletin malı olan koylar ve kı
yılar holdinglere, destekçilere ve yandaşlara peşkeş çe
kilirken, diğer yandan «Halk bu gelirle tatil yapamaz, 
yapmasa da olur, vaktiyle biz de tatil yapmıyorduk» 
deniliyorsa; o ülkede gözde vatandaşlarla, sözde va
tandaşlar vardır. <(SHP sıralarından, «Bravo» sesleri 
alkışlar) 

Eğer bir ülkede, «Dışarıya satılan çaylarda rad-
vasyon olduğunu bilmiyorduk, yoksa göndermezdik» 
denirken, diğer yandan içeride kem küm edilip vatan
daşlar uyutulmaya ve avutulmaya terk ediliyorsa; o 
ülkede vatandaşa saygısızlık ve devlette ciddiyetsizlik 
vardır. (SHP sıralarından alkışlar) 

İBAŞKAN — Sayın Sanoğlu, lütfen efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 
Eğer bir ülkede, işkenceyle adam öldüren ve sakat 

bırakan komiserler terfi ettiriliyor, her nasılsa sicili
ne «sakıncalı» damgası geçirilen gençler, devlet ka
pısından dışlanıyorsa; o ülkede hukuk değil, keyfîlik 
ve buyruk vardır. 

Eğer bir ülkede, işe alınmada yetenek, deneyim ve 
tahsil değil de parti amblemi, düşünce yapısı ve duy
gusal bağlılık var ise; o ülkede hak, eşitlik değil, biz-

| den olanlar ve olmayanlar vardır. 
Eğer bir ülkede, ayrıcalıklı dernekler, odalar veya-

hütta ayrıcalıklı vatandaşlar televizyonda konuşuyor, 
diğerleri bu haktan yararlandırılmıyorsa; o ülkede 
konuşanlar ve susturulanlar, konuşturulmayarilar var
dır. 

Sayın milletvekilleri, işte bu icraatın adı özalizm, 
ideolojisi ilkel kapitalizm ve alâmeti farikası Frıed-
mariizrndir. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunarım. (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Paşa Sa
noğlu. 

DYP Grubu adına Sayın Hüsamettin Cindoruk, 
buyurun efendim. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) , -^h 
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DYP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN CİNDO-
RUK (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Doğru Yol Partisi Grubu Adına 1987 Malî Yılı 
Bütçesiyle ilgili son .görüşlerimizi bildirmek için huzu
runuzdayım. Bu bütçenin hazırlanmasında emeği 
Igeçen devlet bürokrasisinin değerli memurlarına, Plan 
ve Bütçe Komisyonunun sayın üyelerine teşekkür edi
yorum. 

Değerli arkadaşlar, bütçe bir siyasî hesaplaşma
dır. Bütçeyi sadece bir ekonomik gösterge, bir eko
nomik mesele diye göremeyiz. Devletin bütçesi aynı 
zamanda rejimin karakterini ortaya koyar. Bir devle
tin bütçesi, bütçeleri üst üste koyarak iktidarların eko
nomik politikalarını, devletin varmak istedikleri hedef
leri belirler. 

Sayın iktidarın, üçüncü yılından dördüncü yılına 
hasan bir bütçesiyle karşı karşıyayız. Bir iktidar için 
üç yıl başarı veya başarısızlık yönünden çok önemli 
hir zaman dilimidir. Bu zaman dilimini iyi kullanmak 
veya kulanmamak, iktidarların bir sonraki seçimde se
çilme veya seçilememe şanslarını ortaya koyacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, ben bugün sadece bütçeyle 
ilgili görüşîerimizi değil, bu bütçeyle varmak istediği
miz ve içinde bulunduğumuz devlet karakterini ince
lemek istiyorum. Bu bütçeyle hepimizin varmak iste
diği ortak hedef; Atatürk'ün de söylediği gibi, çağ
daş, yani muasır bir medeniyet kurmak hedefidir: 
Çağdaş bir devlet nedir? Çağdaş bir devlet evvela hu
kuk devletidir; çağdaş bir devlet sosyal refah devleti
dir. 

Sayın hükümetin bugüne kadar tutumu ve icra
atıyla, bu bütçe, bizi böyle bir hükümete, böyle bir 
devlete götürebilecek midir? 

Değerli arkadaşlarım, TürkiyeMe demokratik ge
lişmenin tanzimatla başladığı söylenir, bir kısım ta
rihçilerimiz bunu söyler; ama bir kısım tarihlilerimi
zin de bu konuyu Kanunî Sultan Süleyman'a kadar 
uzattıklarını bilmekteyiz. Gerçekten, Sayın Adalet Ba
kanının da burada söylediği gibi, muhteşem Süley
man'ın en büyük eseri, kanunnameleridir. Bu kanun
nameleri incelerseniz, bilhassa birinci bahın birinci fas
lında, bütün tebaasının ceza hukuku yönünden eşit ol
duğunu söylemektedir. Yine, şahsî hukuk yönünden 
de eşitlik ilkesini koymaktadır ve yine Batılı müs
teşriklerin söylediğine göre, Kanunî Sultan Süleyman' 
in muhteşem bir imparatorluk kurmasının temelinde, 
Osmanlı Devletine bir hukuk devleti niteliği kazan
dırması yatmaktadır. Nitekim, bugün Kanunî Sultan 

Süleyman'ın VVashinigton'da, Kongre Salonunun gale
risinde büstü varsa, o kılıcının hakkından ötürü değil, 
o koyduğu kanunlardan ve hukuk devleti ilkelerinden 
doğmaktadır. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlar, bunu niçin söyledim? Osmanlı 
geleneğimizde de hukuk devleti var, bizim devlet ge
leneğimizde de hukuk devleti var; Türkiye'de hukuk 
devleti arayışları içinde bulunduğumuz bugünde, göz
lerimizi bu maziye bir projektörle çevirmekte fayda 
gördüm. 

Sevgili milletvekilleri, tanzimat, o hukuk devletinin 
bozukluğunu düzel'tmdk için ortaya çıktı ve biz tanzi-
mattan bu yana tekrar bir hukuk devletini kurmaya 
uğraşıyoruz. Hangi hukuk devletini? Sultan Süley
man'ın hukuk devletini. /(DYP sıralarından alkışlar) 

IŞimdi geliniz, çok tarafsızca, kendi tarihimizin ga
lerilerinde biraz gezerek, günümüzün şartlarını da dik
kate alarak, «Nasıl bir hukuk devleti ortaya çıkarabi
liriz ve bir hukuk devleti çıkarmaya niçin mecbu
ruz?^ birlikte arayalım. 

Ben evvela bu bütçeden başlıyorum. Bu bütçe, bir 
hukuk devleti bütçesi midir? Aslında, mevcut Ana
yasamızın, yürürlükteki Anayasamızın löl inci mad
desine uygun mudur? Bence 161 inci madde, 162, 
163, 164, 165 inci maddelerle birlikte dikkate alın
malıdır ve o maddelerin tümüne bakarsanız, esas dev
letin gelir ve giderini, harcama ve denetim hakkını 
yüce Meclisimize bırakmıştır. Bu doğrudur; çünkü 
parlamenter hükümet sistemini yaşıyoruz ve bu siste
min içerisinde cihetteki, devletin can damarı karakteri 
olan bütçelerin gelir ve giderlerinin dengesinin de yü
ce Meclisin denetimi altında olması gerekir. Ayrıca, 
cumhuriyet geleneklerimizin içinde de bu vardır. Cum
huriyetimizin kurulduğu günden beri değişen anaya
salarımız da bu geleneği sürdürmüşlerdir. Sayış tayı
mızın Büyük Millet Meclisine bağlı oluşunun da ge
rekçesi budur. Burada ta'biî ne söylemek istediğimi 
anladınız; fon idaresini kastetmek istiyoruz. Burada 
pek çok arkadaşım fonlar meselesini dile getirdiler; 
ama ben fon meselesini b'ir Anayasaya aykırılık, Ana
yasaya saygısızlık, Anayasa hukukumuzu değil, gele
neğimizi hafife almak olarak görüyorum. 

IBütçe kanununda yer alması gereken giderleri ve 
harcamaları, fon denetimi suretiyle hükümete bıra
kıyoruz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? iki bütçe 
var; bir devletimizin bütçesi var, bir de sayın hüküme
tin bütçesi var. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Devletin bütçesini yüce Meclis yapıyor, komisyon
lar yapıyor; hükümetin bütçesini hükümet tanzim edi
yor ve düzenliyor. Hükümet bu bütçesini hangi gelir 
kaynaklarından temin ediyor? Acaba kendisinin, dev
letin gelirleri dışında bir geliri mi var? Hayır. Şu bar-
daklaırdaki suya bakınız; sürahiden suyu muhtelif 
bardaklara koyarsanız sürahideki suyu eksiltirsiniz. 
Eksilen, devlet bütçesinde yer alması gereken gelirle-
rİmizd'ir. Eğer hükümet bu gelirleri temin edebiliyorsa, 
'bü gelirleri devlet temin etmelidir. Demek ki, bu ge
lirlerin temini mümkündür. O zaman ne olacaktır? 
Bütçe disiplini denilen ve maliyenin temel konumu 
olan sistemi işletmiş olacağız ve o zaman devlet büt
çesi içerisinde ikilem ortadan kalkacak ve sayın hü
kümete zaman zaman hepimizin de insafsızca söyle
diği gi'bi, örtülü Ödenek niteliğinde bir fon bütçesin
den, bir hükümet bütçesinden hükümetimiz de kurtu
lacak ve inanıyorum ki, bunu, bu gerekçelerimizden 
sonra sayın hükümetimiz de, sayın Meclisimiz de bir 
dalha gözden geçirecektir. 

da toplanması beklenen 400 milyar lira brüttür, bu
nun neti azalacaktır. Halbuki, devlet bu toplayabildiği 
400 milyar lirayı Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıy
la dağıtabilse, harcayabilseydi, bu ek masraflara ge
rek kalmayacaktı. Bunu da, işin malî cephesindeki 
yanlış olarak söylüyorum. 

Değerli milletvekilleri, yine 161 inci maddeye ay
kırı gördüğüm meseleleri tekrar dile getirmek fırsatını 
bir başka güne bırakarak, kanun kuvvetinde kararna
me meselesine geleceğim. Biz de kanun kuvvetinde ka
rarnameye varız arkadaşlar. Modern anayasaların ge
tirdiği bir müessesedir; ama bir istisnadır. Kanun kuv
vetindeki kararname kanun değildir; kanun kuvvetin
deki kararname kanuna esas bir hukukî belgedir, 'buy
ruktur. Eğer kanun kuvvetindeki kararname alanını 
genişletirseniz,. Meclis hâkimiyetini daraltırsınız. Bi
zim Anayasamızda ve rijit anayasaların tümünde, 
'bütün kara Avrupa anayasalarında mutlaka yasama 
organının yasama yapma hakkı geniş tutulmalıdır. De
min söylediğim murakabeden kaçma olayı, burada da 
vardır. Denetimden kaçmak, hükümetleri rahatlatır. 
Bütün dünya bunu söylüyor, hatta zaman zaman bu
günkü bu bizim sistemimize benzer sistemlerdeki hü
kümetlere de, «Yasal diktatörlük» diyen hukukçular 
vardır; ama yine o ülkelerde bir büyük kamuoyu var, 
'baskı grupları var, hür basın var ve oralarda dene
tim, sade meclislerde değil, kamuoyunda var ve va
tandaşın meclisleri de denetleme organları fazla. En 
azından TRT tarafsız, en azından tarafsız basın var 
ve basın özgürlüğü var, toplantı özgürlüğü var, gös
teri özgürlüğü var, sendika özgürlüğü var, üniversite 
özgürlüğü var, düşünce özgürlüğü Var; kısacası özgür
lükler olan ülkelerde bunlar dengelenmiştir. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, o nedenle hükümetimizin bir 
âdet haline getirmemesini rica ediyorum, diliyorum, 
ileri günlerde anayasa geleneklerimize kararname, ka
nun kuvvetinde kararname meselesini, bir umumî ve 
objektif kaide koyma hakkı haline getirmemesini dili
yorum. Bugün de bunun getirildiğini tenkit ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, geliyorsunuz bir başka mese
leye, günlük bir meseleye. Bunlar objektif meseleler. 
Günümüzün meseleleri de var, bir hukuk devletini 
kurmamızı engelleyen. Tabiî ne söyleyeceğimi tahmin 
ettiniz. 

Anayasalda yasaklar var arkadaşlar, bu Anayasa
da yasakların varlığını kimse inkâr etmiyor. Geliniz 
bir tahlil yapalım, bir değerlendirmede 'bulunalım. 

Size en çarpıcı örneği vereceğim. Halkımız ona 
«ıFak - Fük - Fon» diyor; Dayanışma Fonu. Gerçek
ten hayırlı bir iş, hayırlı hiçbir işe karşı çıkmayız. 
Yalnız bir şey söyleyeceğim, bir hukukçu olarak söy
leyeceğim ; Vakfı fert kurar, vakfı millet kurar, dev
let vakıf kurmaz arkadaşlar. Devlet, kamu kurumu 
kurar. Eğer bir devlet bir ülkede 650 vakıf kuruyor
sa, vakıf hukukunun karakterine ters düşmüştür ve 
devlet vakfı kurarken kendi gelirine vakfediyorsa, 
kendi bütçesinden harcamalar yapmak için ayırdığı 
parayı eksiltmiş demektir. Eğer bu yolu açarsak, kısa 
bir süre sonra bütçelerimizin dışında, demin söyledi
ğim hükümet ve devlet bütçelerimizin dışında devlet 
vakıfları bütçesi de çıkacaktır. Bırakalım, ecdadımı
zın yaptığı gibi, milletimiz, fertlerimiz, hayırseverle
rimiz vakıflar kursunlar ve bu vakıflar devletimizin 
bütçesinin dışırtda bir başka bütçe, hayırhah bütçe 
olarak yaşasın ve oradan milletimiz faydalansın. Türk 
hukukunun, fıkhının da içine aldığı o geniş pencereden 
baktığınız zaman böyle bir uygulamayı ne Osmanlı'da, 
ne Seîçuklu'da, ne de. islam hukukunda görmüyoruz 
arkadaşlarım ve ne oluyor?.. (DYP sıralarından al
kışlar) Ve ne oluyor o zaman? Sayın hükümet diye
bilir ki, «Olsun, bu da bir yoldur.» Bürokratik mas
raflar artmaktadır arkadaşlar. Gezdiğim ilçelerde gör
düğüm şudur; kaymakamlardan, valilerden işittiği
miz şudur : Fonlar vesilesiyle yeni bir masraf kapısı 
açılmıştır. Memurlar tayin edilmektedir, bürolar tutul
maktadır ve masraflar yapılmaktadır. Yani, bu fon-

— 471 — 



T. B. M. M. B : 51 

Sayın Başbakan buyuruyor ki, «Bu yasakları ben 
koymadıım.» Doğrudur, zaten bu yasakları onun koy
duğunu söyleyen yok; önümüzde olup bilmiş bir ha
dise. Eğer 'bu sözün ardında «Bu yasaklan ben koy
madım, koyan kaldırsın» varsa, bu çok tehlikeli bir 
söz. Zaten hep böyle oldu; yasakları koyanlar kal
dırdılar, anayasaları koyanlar 'kaldırdı. Karşı çıktığı
mız bu; «"Bu olmasının» 'kavgasını •vermek için bu 
Meclisteyiz. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Şimdi aklıma geldi -belki amiyane olacak- 'bir 
misal vereyim : «Camı ben Ikınmadım, kıran değiş
tirsin» diyemezsiniiz; eğer o cam •sizin 'evinizin caımıy-
sa, camı yerine takmak- zorundasınız, yoksa soğuk
tan üşürsünüz. Eğer Türkiye'de «Benim yapmadığımı 
ben düzeltmem» gibi bir gelenek 'başlatırsak, o za
man devletin devamlılığı nerede kalır? Ben, bu sö
zünde büyük 'bir mantık hatası içerisinde olmadığına 
inanmak istiyorum; Sayın Başbakanın bir başka ge
rekçesi olabilir ve diyor ki, «Hay hay, 4 üncü mad
deyi değiştirelim...» Kaldıralım mı, değiştiroîmi mi? 
O konuda da vuzuh istiyoruz. Kaldıralım mı, yoksa 
değiştirelim mi? İki kelime arasında fark vardır ve di
yor ki Sayın 'Başbakan «175 inci maddeyi de değiş
tirelim.» 

Şimdi, arkadaşlar, bu anayasa meselesinin için
den geliyoruz. Senelerimiz bu anayasanın ihlal edi
lip edilmediği tartışmalarıyla geçti. Hazin davaların 
içinden geçtik geliyoruz. Yanlışların içinden geçtiik, 
geliyoruz. Anayasaları kendimiz yapamadık; Türki-
yê dte sivil organlar anayasa yapamadı, ihtilaller yap
tı; onları uygulama görevini bize verdiler, geliyoruz. 

'Bu anayasa meselesine bu Meclislin özel bir dik
katini çekmek istiyorum. Dünyanın demokrasiye geç
miş ve asırlardır demokrasisini yaşatan ülkelerinde 
200 senelik anayasalar var. İngiltere'de geleneksel bir 
anayasa var (teamüiî anayasa) o daha eski. 1987, 
Fransız İhtilalinin 200 üncü yıldönümü; hürriyet fi
kirlerinin dünyada büyüdüğü yıllar iki asrı geçiyor sa
de Kıta Avrupa'sında., Şimdi geliyoruz biz, bunca 
akıMane, tecrübeli, bilgili, deneyimli insanlar bir 4 
üncü maddeyi tartışıyoruz, bir 4 üncü maddenin içi
ne kendimizi hapsediyoruz, ona bir 175 inci madde 
takıyoruz. 

175 inci maddenin, Anayasanın değiştirilmesine iliş
kin hükümleri doğru mudur, eğri midir? Ben incele
dim arkadaşlar; anayasa değişikliğiyle ilgili, 156 ana
yasada, 24 çeşiit usul var. Kimisi kanunla anayasa de
ğiştiriyor; kimisi, Sayın Başbakanın 'buyurduğu gibi, 
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aidi ekseriyetle değiştiriyor; kiminde referandum var, 
kiminde yok. Çeşitli kurallar koymuşlar; ama biz 
oradan bir mukayeseli hukuk abartması veya aktar
ması yapmayalım, kendimiz açısından düşünelim. He
nüz demokrasisini işler, sürekli ve geçerli hale getire^ 
memiş bir ülkede, acaba 175 inci maddedeki baraj 
faydalı mı, değil mi; acaba 175 inci maddedeki ba
rajı tutarak biz, siyasî partiler bir anayasa için uzlaşa-
maz mıyız? Eğer iktidarı 201 oyla kazandığımız za
man anayasaları bir kanun gibi değiştirirsek yeni ana^ 
yasa buhranlarını, yeni müdahaleleri davet eder mi
yiz? Bütün bunları çok dikkatli ortaya koymalıyız. 

Anayasa üst kanun. Üst kanunu bu kadar kolay 
değiştirirsek, henüz Türkiye'de Anayasa meselesinde-
kli tartışmalar bitmez iken, yine bitmez tükenmez tar
tışmalar başlatmaz mıyız? Uzlaşmaktan mı korkuyo
ruz? Parlamentomuzda bir anayasa yapmakta biz an-
laşamayacak mıyız? Biz anayasa yapmakta şu parla
mentolarda anlaşamaz isek, bizi bu hakkımızı kullan
maktan engelliyorlar ve o zaman haklı sebepler illeri 
sürüyorlar. 

MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — 1992'den son
ra. 

HÜSAMETTİN CİMDORUK (Devamla) — Ge
liniz, bu Anayasa meselesinde, 175 indi madde ko
nusunda bir güzel tartışalım. 

Doğru Yol Partisi olarak açıkça meseleyi ortaya 
koyuyorum : Bu konuda partiler arasında bir komis
yon kurulmasını ve bu konunun bir hukuk meselesi 
olanak tartışıtaasım 'talep ediyorum. Türkiye'nin gele
ceği için talep ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar). 

Değerli arkadaşlar, bu noktalar eğer çözülürse, bu 
ülkede, demin söylediğim hukuk devletine bir adım 
daha yaklaşacağız ve bugün, kim ne derse desin, bu-
radte'lci eski arkadaşlarımla senelerce kavgasını yaptı-
ğnmız bir şeyi söylüyorum : Millî iradenin son sözü 
söylediği bir demokrasiyi kurmak görevi, hakkı sa
dece sizlerin, bizim, bu yüce Meclisindir arkadaşlar. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, burada bir küçük serzenişte 
bulunmak istiyorum. Anayasa kadar bir rejimin temi
natını teşkil eden ikinci mesele seçim hukukudur. Bu 
seçim hukukunu Türkiye oturtamadı. Demokrasiye 
geçtiğimiz günden bu yana yaptığımız, oturmuş tek 
müessesemiz vardır, Yüksek Seçim Kurulu. Türkiye' 
de Yüksek Seçim Kurulu çok iyi işliyor. Nitekim, 
Yüksek Seçim Kurulunun seçimleri denetlemesinden 
sonra seçimlere itiraz, seçim sonuçları ile ilgili maz
bata iptalleri sona erimiştir ve yargı gerçekten seçim-
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leri tarafsız götürmektedir. Bunun dışında seçim sistem
lerinde bir türlü anlaşamadı Türkiye, ki bir demokra
sinin kitinlerinden birisi seçim sistemidir, istikrarlı 
hükümetleri çıkarmanın da yolu yordamı odur. 

Şimdi sayın hükümetten bir ricada bulunuyorum, 
çoğunluk partisinden... Anayasa kadar uzlaşma ge
rektiren bir konu ile karşı karşıyayız. Seçim Kanunu 
ile çok oynamayalım. Türkiye'de bu seçim kanunları
nın değiştirilmesinden ülke çok zarar gördü; ama ben 
Seçim Kanunu ile seçim kıazanan partiye de rastla
madım. Milletten oy almadıktan sonra istediğiniz Se
çim Kanununu çıkarınız sonuç alamazsınız, olmuyor. 
(DYP sıralarından alkışlar) Hatta mecbur kalıyorsu
nuz, size seçim kazandıracak sandığınız sistemi getiri
yorsunuz, daha o sistemi uygulamadan o sistemi kal
dırmaya çalışıyorsunuz; bir ara seçimin sonuçlarına 
göre dahi seçimi size kazandıracak yeni sistemi icat 
etmeye uğraşıyorsunuz. Bunlar boş yollar. Yarın bu
rada konuşulacak Seçim Kanunu ile ilgili söylemiyo
rum sadece bunu; ama seçim hukuku ile ilgili me
seleleri de geliniz partiler aramızda uzlaşalım ve dev-
revi iktidar sistemini, devrevi muhalefet 'sistemini yer
leştirecek, Türkiye'min gerçeklerine uygun bir Seçim 
hukuku koyalım ortaya. Çok da karışmıştır mevzuat; 
illke kararları ile karışmıştır, mahallî idareler kanun-
Iaoyla karışmıştır, mdUetvekilleri kanunuyla karışmış
tır, mevzuatın da içinden çıkmak zordur. Seçmen kü
tükleri işi karışıktır. IBM'e geçilmiştir, meselenin çö
zümü yaklaşmıştır, teknik hukukun imdadına yetişmiş
tir. Geliniz bu iki meseleyi partiler arası uzlaşma ko
nusu yapalım; milletimizi de ferahlatalım, demokrasi
mizi de... 

Değerli milletvekilleri, bir de Anayasanın 84 üncü 
maddesi var. Günümüzde hukuk devleti meseles'inde 
fevkalade ibretle seyrettiğimiz, tereddütle, kuşku ile 
seyrettiği bir mesele. Ben Anayasa Komisyonun
da bu konunun müzakerelerini dikkatle dinledim. 
arkadaşlarım dirayetli fikirler ileri sürdüler. Hukuk
ta en önemli hata mevcut bir hükmü işletmemektir. 
Eğer hüküm gerçekten uygulamaya ve oluşa aykırı 
düşmüş ise, o hükmü kaldırınız. Hukukta bir kaide 
vardır, ihmal edilen hüküm yanlıştır, ihmal edilen hü
küm kaldırılır. Hükmü ihmal hukuk devletini zede
ler. 84 üncü madde gerekçesiyle terstir arkadaşlar. 
Metin sarihtir, gerekçe sanki başka bir metin ortaya 
koyar gibidir. Ne diyor 84 üncü maddenin gerekçesi? 

.«Geçmişte mebusların bir partiden bir partiye geçiş 
suretiyle hükümet kurmasını engellemek için getir
dim.» Eğer gerekçe bu »ise, geliniz metni buraya geti

relim. Bir seçim döneminde partisinden istifa eden 
milletvekili hükümette görev alamaz,' kurulacak hü
kümete güvenoyu veremez diyelim. Hatta merkez 
yoklaması ile ilk seçimde aday da gösterilemez diye
lim. Gerekçeyle metni, vakıa ile zarureti bir araya 
getirelim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Başba
kanımız vaktiyle onları dedi. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Dinle, dinle Kaşıkçı... 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Ha
zırız... Dediyse duymadım. 

Değerli arkadaşlar, eğer bu benim söylediklerimi 
Sayın Başbakan söyledi de duymadıysam, gerçek
ten özür dilerim; ama böyle bir meselenin çözülmesi, 
şu Meclis sıralarındaki arkadaşlarımızın birbirleriyle 
olan ilişkilerini de rahatlatacaktır, seçmen nezdinde 
de milletvekiüerimize yeni bir kuvvet kazandıracak
tır. 

Burada bir başka hukukî gerekçe söylüyorum. 
Sayın milletvekilleri, sözleriniz dokunulmazdır; 

doğrudur, imtiyazınızdır. Bir parlamentonun temel 
şartıdır. Oylarınız dokunulmazdır, o da doğru. Ka
rarlarınız da dokunulmazdır; ama neden bir partiden 
başka bir partiye geçme kararınız dokunulur hale 
getirilmiş'lir ve neden seçmenin temsilî iradesiyle Mec
lise gönderdiği miUetve'kiliniin mazbatasını biz bura
da iptal edelim? Bu, açık söylüyorum, dünya siyase
timde yoktur. En son Hindistan bir zaruret nedeniyle 
bunu hafifleterek anayasasına almıştır, çok yakında; 
laıma orada da tatbik edillmemiştiir. Şimdi, bu maddeyi 
hakkıyla tatbik ederseniz, 154 arkadaşımızın millet-
veklliğmi düşürmek gerekiyor. Bu, parlamento kıyı
mıdır; bu, milletvekili dokunulmazlığına son vermek
tir; 'bu, milletin verdiği mazbatayı iptal etme hadisesi
dir. Geliniz, bunu hukuk, yerindeki yerine yerleştire
lim. 

Değerli arkadaşlar, işte günlük politika içerisinde, 
bir hukuk devletinin eksikliklerini dile getirdim. 

İkinci söylediğim şuydu : Çağdaş devlet, bir sos
yal devlettir, bir refah devletidir. Evet, bu bütçe bu
nu da gerçekleştiriyor mu? 

Ekonomimin hedefleri var, çok hedefi var. Bun
lardan en mühimi büyümedir, gelişmedir; ama sade
ce büyüme midir acaba? Büyüme, ekonomide çeşitli 
faktörlerle olüır. Abartıcı bir misal vereceğim : Silah
lanma da, büyük anıtlar, bu Meclis gîbi anıtlar yap
ma da büyüme sağlayabilir; ama refah ortaya çıkar
maz. O zaman bizim ekonomimizin geri kalmış, toal-
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kınmasını tamamlamamış ülkenin 'ekonomisıinin, ay
nı zamanda refah yaratan bir büyüme yapması la
zım. Refah bölüşülecek bir değer ortaya çıkarır. Re
fahlı bir büyümede, refahı ortaya çıkaran bir büyüme 
de, ortaya bölüşülebilecdk ekonomik değerler çıkar. 
Eğer bizim yaptığımız büyüme, 7, 9 olur, 5 olur, 4 
olur, onlar tartışılır rakamlardır, o tartışmaya girme
yeceğim, devletin resmî kuruluşlarıyla hiçbir zaman 
iddialaşmam, devlete güvenimiz var, rakamlar kesin
leştiği zaman ortaya gerçekler çıkar,- alma ortadaki 
rakamlara baktığınız zaman bir şey ortaya çıkıyor : 
Bu bizim büyümemiz sağlıklı bir büyüme değildir, 
bir refah çıkarmamıştır. Bunun gerekçeleri var : Ge
lir dağılımı bozulmuştur, fert başına millî gelir düş
müştür ve en önemlisi bir hukuk devleti ortaya çı-
karamadığıimız için, gelir dağılımındaki bozulum gide
rek hızla artmıştır. 

Sayın Başbakan Yardımcısının söylediği gibi, bir 
profesörün yaptığı hesaba, araştırmaya güvenmeye
biliriz, yanlışları da olabilir; ama insanın gözlerine, 
yaşadığı hayata, birlikte dolaştığımız şehirlere, kasa
balara baktığınız zaıman, millî gelir dağılımında 'bir 
bozulmanın, bir çarpıklığın olduğu ortaya çıkıyor. 
Geliniz bunu da düzeltelim; çünkü devletimizi üç ve
ya iki ayağının üzerine oturtmak zorundayız. Sadece 
bir hukuk devletimi kurup da bir sosyal barış refah 
devletini ortaya çıkaramazsak, yine bu devletimizi 
'ileriye dönük, büyüyen bir devlet yapamayız. Üç un
suruyla bu devletli ortaya çıkarmak için bütçeler yap
mak ve onları ortaya çıkarmak hepimizin ortak he
defi olmalıdır. 

Açılış konuşmamızda da, insanı esas alan bir büt
çe olmadığını söyledik. Evet, insanın mutluluğu esas, 
onuru esas, batta bir iktisatçının söylediği gibi, «Kal
kınmayı ve yatırımı tehir edebilirsiiniz; ama insanın 
onurlu ve mutlu yaşamını tehir edemezsiniz, gecıik-
tirem'ezsiniz.» Bir devlet bunu yapmaktan vazgeçe
mez. Eğer insan aç, açıktaysa, sikıntıdaysa kişiliğini 
kaybederek insanlık onurunu da yitirir, iyi bir devlet, 
yarına güven, ümit ve bugünkü hayatı yaşamaya de
ğer hale getirmelidir. 

Bizim kalkınma hızımız sürekli 'yüzde 7 olmalı
dır. Türkiye Cumhuriyeti 1965 - 1971 yılları arasın
da sürekli bu kalkınma hızını yüzde 10'ların altında 
bir enflasyonla yapmış geliyor. Demek ki, yapabili
yoruz ve bu sürekli yüzde 7'nin de yüzde 2,5 nüfus 
artışına gitse, yüzde 2,5'i ile kalkınmanın yatırım 
bölümünü yaparız, yüzde 2'yü de refah payı diye mil
letimize dağıtırız. Bunu yaptığımız zamanlar gözle gö

rülür saadetti 'bir Türkiye doğuyor, nitekim onu ya
pan iktidarların oy oranlan artıyor. 

Burada bir şey söylüyorum : İnsan mutluluğunu 
azaltan sebeplerden biri de eğitim ve sağlık hizmet
leridir. Eğitim paralı hale getirilirse, eğitim düzeyi 
düşerse, eğitim dersliklerine eğer talebeler 80'er kişi 
olarak girerlerse ve eğitimin sonunda ufuk kapanır
sa, yüksek öğretim imkânları azalırsa ve vatandaşla
rımızın çocukları eğitimsiz, öğretimsiz kalırlarsa, o 
bir sosyal devlet olmuyor. Eğer, sağlık hizmetlerini 
özelleştireceğiz diye ortaya çıkarsanız, bugünkü Tür
kiye'nin şartları buna müsait değildir derim ve başım
dan geçen küçük bir hadiseyi anlatmak isterim : Bun
dan 15 gün evvel bir vatandaş gelerek acı bir şey 
söyledi, «18 yaşındaki çocuğum üç gün evvel öldü. 
şu anda hastanenin morgunda, 1,5 milyon lira para 
istiyorlar, çocuğumu bana vermiyorlar» dedi. İnana
madım. Bir vatandaşın çocuğunu rehin alan dlevlet 
hastanesi olur mu?. (DYP sıralarından alkışlar). An
cak, ütülerek söyleyeyim ki, vatandaşımızın dediği 
doğru çıktı ve taksitle, senet vermek suretiyle o ço
cuk morgtan kurtulabildi. Bunu niçin anlatıyorum? 
Arkadaşlar aslında bu hepimiz Üçin üzücü bir hadisedir, 
hepimiz üzüldünüz; ama üzülmek yeterli değildir. O 
vatandaşın ve yanındaki çocuklarının devlete küskün
lüğü beni üzdü; devlete olan kızgınlığı Ve kırgınlığı 
beni üzdü. Diyebilirsiniz ki, bunu Fak Fufc Fondan 
karşılasın... 

RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İçel) — Fakir Fu
kara Fonuna bunun içlin mi bayır dediniz? 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Şüm-
<di, Fak Fuk Fonu anlattım, isterseniz bir daha an
latayım.... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Hiç 
mi üzüntü duymuyorsun şu olaydan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Hatibe mü
dahale 'etmeyiniz efendim. 

Sayın Cİndoruk, devam ediniz efendim. 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Ar

kadaşlar, şimdi evvela öleceksiniz, sonra Fak Fuk Fo
na gireceksiniz; yani cenazenizi kurtarmak için Fak 
Fuk Fon. Ama, Batının getirdiği bir başka sistem var; 
parasız sağlık hizmeti var, sağlık sigortası var. Biz 
•dize bunları yapın diyoruz. (DYP sıralarından alkış
lar). O 400 milyar lira ile bunları yapınız, vatanda
şın cesedi oırada kalmasın. Vatandaşın cesedini kur
tarmak için verdiğiniz para, hayırlı para değildir, 
cenazeye para vermek 'değil', yaşayan insanı tedavi 
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etmek önemli. Bunu yapabiliyor musunuz? (DYP sı
ralarından allkışlar). 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
O cesaret yoktur onlarda. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — De

ğerli arkadaşlar, Türkiye'de sağlık hizmetleri ne nok
taya gelmiştir, sizlere hiraz sonra anlatırım. 

Değerli arkadaşlarını, burada size bir şey daha 
söylüyorum : Türkiye'de 'bazı şeyleri çözmek ficin, 
sen mi yaptın, ben mi yaptım, meselesini bırakmak la
zım. O tartışmaya girersek:, o uzun sürer. Kaldıki, 
o tartışmaya girmek istiyorsanız, o günlerin sorumlu
sunun siyasî yasağını kaldırırsınız; bu kürsüye gelir, 
hesabını verir. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). (ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HÜGAMETTİN CÎNDORUK (Devamla) — Şim

di, Sayın Başhakan da o günlerin hesabını verebilir, 
o da sorumludur. 

Değerli arkadaşlar, ben tartışma yapmak istemi
yorum. Tartışmanın yapılacağı günler gelecektir, ya
parız o tartışmaları, hatta isterseniz bir propaganda 
tartışması, çıkarırız TRT'ye açık oturum yaparız. 
Buyurunuz ona gelelim. (DYP sıralarından alkışlar). 
Değerli arkadaşlar, dinleyiniz ve vicdanlarınızla ka
rar veriniz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın Başbakan ve 
Sayın Başbakan Yardımcısı burada gerçekten çok İl
gi çekici sözler söylediler; insanı doyurucu ve inan
dırıcı gibi geliyor. Mesela Başbakan diyor ki; «Bir 
Mercedes 20 konut yapıyor...» Sayın Başbakan, 20 
mi, 27 mıi... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 30 
konut. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Art
mış, çok teşekkür ederim. Şimdi, bu hesabı yaptığı
nız zaman, hesabı bu noktaya getirdiğiniz zaman, 
başka 'bir hesap yapıyorsunuz; yani 'beş hin Merce
des ithal etseniz, 150 bin konut yapacaksınız, öyle 
mi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Fi
yatına göre değişir. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Ya
ni, Timur'un filleri gibi, beş bin Mercedesi Türkiye'
nin 'başına dert edeceksiniz. (DYP sıralarından alkış
lar). Bu 'beş bin Mercedes yedek parça istiyor. Bir 
Mercedesin senede getireceği yedek parça... 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — Alan olur
sa... Refah seviyesi artıyor; 
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HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — ıDin-
leyiniz arkadaşlar, onu da söyleyeceğiz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Bey

ler, millî geliri 1 110 dolar civarında olan Türkiye'de, 
salonlu Cadillac ve Mercedesler varsa, o ekonomide 
bir çarpıklık vardır. Aym otomobilleri eğer Türkiye' 
de kullanmak isteyen varsa, bedelsiz ithalat yolu hâ
lâ duruyor; o vergiyi, o farkı, o bedelsiz ithalattan 
getiren de ödüyor. 

Bizim burada söylediğimiz başka bir şey O sa
yısı beşbin miydi, kaçtı, o kadar Mercedesi getkmek 
için döviz ödediniz, ithalat yaptınız... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Nereden çık
tı beşbin Mercedes? 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Bin 
tane getirdiniz, beşyüz getirdiniz, hiç mühim değil. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Jaguar da getiri
yorlar!... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Bu bor
cu nasıl kaparız diye hiç üzülmeyin. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Şim
di, o otomobiller için ödediğiniz parayı döviz bütçe
sinden ödediniz mi, döviz bütçeniz açık mı, kısa va
deli dış borç aldınız mı? Aldık. 

Şimdi soruyorum size : Bu borçları ödemeye baş
ladığınız zaman, bu konutları satamazsınız; karşılığı 
konut, devletin finanse etmek istediği konut... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Faraziye ile 
konuşuyorlar. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Şim
di geliniz de, ileri günlerde hükümete bıraktığımız 
işin zorluğunu düşünelim. Hükümet, o 'bin yahut beş
yüz Mercedeslin henüz ödenmemiş borcunu ödeyecek
tir; çünkü onlar, işte arkadaşlarımın günlerden beri 
size anlattıkları, ödemeler açığını artıran faktörler
den biridir ve aynı mantığı bütün ithalat düzenine ko
yabilirsiniz. Bütün ithalat düzeni içerisinde, bu İthal 
ikamesiyle vesairesiyle karşılanabilir meseleler hep 
arka arkaya diziniz ve Türküye kısa bir müddet son
ra bu borçları nasıl ödeyecektiır? O soruya cevap ver
mek lazım. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Türkiye 
80 sente muhtaç değil; siz Türkiye'yi hâlâ öyle gö
rüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim... 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Eğer 

bu bir yol olsaydı, dünyanın pek çok ülkesinde bu yol 
tatbik edilirdi. Yani, gellişmemiş hir ülkeye, gelişmiş 
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bir ülkenin bu derece mal satması, onu açık pazar 
haline getirmesi yolunu öbür ülkeler de uygularlardı. 

Şimdi, açık ve kesin söylüyorum : Biz bu dış 
borçları öderiz, b'iz iktidar olsak, dış borçları öde
riz. Biz, Türkiye'de dış borçlanmaya karşı değiliz; ama 
iki şartımız var : Birisi, dış borçların vadesi, şartları 
ve sarf yeri. Bunlar, dönüşümü mümkün olan kredi-
lerse ve öyle alınmış dış boirçlarsa, ülkenin ve milletin 
faydasınadır ve onları almak, onları bulmak da, hü
kümetlerin görevidir. Hükümetler. bunları, yatırıma, 
üretime, teknolojiye harcamışiarsa, bu ülkenin yara
rına çok faydalı işler yapmışlardır; ama eğer demlin 
söylediğim gibi, bunları... 

B. DOÖANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Tüke
time... 

HÜSAMETTİN CÎNDORUK (Devamla) — Bu 
çeşit tüketim mallarına -.arkadaşım kelimeyi bana ha
tırlattı, teşekkür ederim, hafızasındaymış- haırcaımış-
larsa, fevkalade zararlı bir iş yapmışlardır ve gelecek 
kuşakların refahından bir harcama yapmışlardır. 

Onun yerine ne yapılabilirdi? Balkınız, bu kadar 
Mercedes -arkadaşlar modelleri çok daha iyi biliyor
lar- araba getirmişiz; yılda 40 bin konut yapmışız; 
sayın bakanın verdiği rakam. Üç senede 120 bin konut 
eder. tik sene bu fonlardan yapmadık; ama onu da 
katıyorum ve iskân alanları 34 milyon metrekareye 
çıkmış; 1979 seviyesindeyiz henüz. Evet, 1979 sene-
sindeviz, iskân ruhsatı bakımından da, 1979'dan yüz
de 10 azız. Yani, bunca Mercedesin, lüks tüketim mad
desinin ithaline, bu fonlarda paraların birikmesine 
rağmen, henüz 1979'u aşmamışız. 

Bu ülkenin konut açığı büyüyor. Yapılan gayret
lere, kim, ne gayret sarfetaıişse teşekkür ediyorum; 
ama unutmayınız ki, bu Konut Fonu olmadan, Sos
yal Sigortalar Kurumunun, Emlak Kredi Bankasının, 
kooperatiflerin ürettiği de bu rakamdır. Demek ki, 
bu rakamı Konut Fonu olmadan Türkiye finanse ede
biliyordu. 

Şimdi gelelüm, son konut edindirme fonunuza. 
Burada Sayın Balkan izah etti, çok dikkatle dinledim, 
diyorsunuz ki, «Ayda 3 500 lira alacağımı, bu 16 bin 
liraya kadar çıkacak. Herkesti, isterse istesin, isterse 
istemeslin, ev sahibi yapacağım», Harika, bu Con Ah
met'in makinesi, harika bir şey... (DYP sıralarından 
«IBravo» sesleri, alkışlar). 

Şimdi, gece televizyonu dinledim. Beyler, 3 500 
lira veya 16 bin lira taksitle ev sahibi olacak vatan
daşımız. Televizyon söylüyor : Renkli televizyon ay
da 40 bin lira, buzdolabı 20 bin lira, süpürge 5 bin lira 
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taksitle. Yani s'iz, süpürgeden ucuz, taksitle milleti 
ev'sahibi yapacaksınız!.. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar, ANAP sıralarından «'Süre» sesleri). 

Süre uzadıkça enflasyon artıyor Sayın Başbakan, 
enflasyon tüketiyor zaten sizin verdiğiniz paralan. 

ÇAİLIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 50 kere an
lattım. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Kaç se
fer anlatıldı, anlamamışsınız ki!... 

HÜSAMETTİN CİNIDORUK (Devamla) — Sa
vın Başbakan konuşacaksınız. Şimdi gerçekleri bir de 
bizden dinleyin. Buradaki sıkıntı şu : Enflasyon ma
liyetleri o noktaya getirmiş ki, gecekondu yapamıyor 
vatandaşımız; iki göz gecekondunun maliyeti 2,5 mil
yon lira. İnşaatın maliyet unsurlarını tespit ediniz, in
şaat yapmak 'isteyenler, yapanlar aranızda varsa, gi-
ıdinliz bu değerleri tespit ediniz. 

Değerli arkadaşlar, enflasyonist 'baskıyı da buna 
eklerseniz, fiyatların tırmanışını da asansöre koyarsa
nız, bu söylediğiniz söz gerçekten bir 'aldatmacadır. 

(Bir başka şey söylüyorum : Sadece Sosyal Sigor
taların, hem de faizsiz ve avukatlık parası olmadan 
120 milyar lira alacağı var. Vatandaşımızın işyeri aç
mış olan büyük bir bölümü sosyal sigorta primlini 
ödeyemiyor. Nasıl olacak da bu primi tahsil edecek ve 
beklediğiniz rakamları bulacaksınız? Bu iş krizinde, 
ciro eksikliğinde, büyük işletmelerin dışında küçük iş
lenmeler bu parayı nasıl ödeyecek? Bunlar model ara
ma 'ihtiyacından doğmuş, bir yenilik yapma arzusun
dan doğmuş ve bana sorarsanız fevkalade yanlış is
raflardır. 

'Bunları burada söylüyoruz arkadaşlar, gelecek yıl 
yine buradayız. Bizim tenkitlerimizle hükümetin ic
raatı arasındaki mukayeseyi burada yapacağız. Hiç 
telaş etmeye lüzum yok; kim ne noktaya gelmiş, or
taya çıkacak. 

Hükümet eğer toplu konutun işlediğine inanıyor
sa, ben size bir şey söyleyeyim; toplu konutun 50 bin 
lirayı aşmış taksitlerini hangi sınıf vatandaşımız ödü
yor, toplu konut kooperatifleri üyeleri kimlerdir, bir 
araştırma yapalım ve o toplu konut kooperatiflerini 
bir denetime sokalım; vatandaşlarımızın kaç tanesi
nin toplu konut kooperatiflerinden ümidini kestiğini 
de tespit edelim. Ben bunun piyasasından geliyorum. 

Değerli aricadaşlar, şimdi, Başbakan dahil bütün 
balkanlarımız bir başka şey daha söyledi, fevkalade 
önemli bir şey söyledi. Diyor ki Başbakan; «Kimse-
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nin yapamadıklarını yaptık». (ANAP sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri) Biç'bir hükümetin... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Sa

yın Göksel, babanız da o devrin mebusuydu; h!iç ol
mazsa babanı inkâr etme, Allah aşkına bari babanı 
kurtaralım. ('DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — De

ğerli arkadaşlar, Sayın Kaya Erdem -Kaya Erdem 
söyler, bürokrasiden gediyor, ailesinde, mazisinde si
yaset yok- 'bir de bana Planlamanın yapıp kendisine 
verdllği bir şeyi gösteriyor ve 60 yılla 3 yılı mukayese 
ediyor. Şimdi, gerçekten çarpıcı 'bir örnek, llimî mi, 
değil mi, onu araştırmıyorum da soruyorum : Diyor 
ki, «Cumhuriyet hükümetlerinin 60 yılda yapama
dığını yaptık.» 

•NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Yalan mı? 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Şim

di, bu 'büyük bir İddia arkadaşlar. Bir hükümetin bü
tün cumhuriyet hükümetleriyle ihtilafta olduğunu ilk 
defa görüyorum. Elbette... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

NA®İ POYRAZ (Ordu) — İhtilaf yok, gerçek 
var. 

KAZIM İPEK (Amasya) — Eski devirde olsa 
kolaydı. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — El
bette bir siyasî maziniz olmadığı 'için, 'bir siyasî ra
kip seçmekte zorluk çekebilirsiniz. (Doğru Yolu veya 
SHP'yi rakip seçebilirsiniz; ama 60 yıllık bütün cum
huriyet hükümetlerini nasıl rakip seçersiniz, nasıl böy
le bir muhakeme yaparsınız? (DYP sıralarından al
kışlar, ANAP sıralarından gürültüler). 

Simdü, bu iktidar ve <bu hükümet yapısını ve si
yasî tercihlerini cumhuriyet hükümetlerine iliştireme-
miştiır. Bakınız o zaman "ben de size bir hesap yapa
yım; madem hesap, hesap yapalım : Tüm cumhuriyet 
hükümetlerine huzurunuzda minnetlerimi sunuyorum; 
görev yapanlardan yaşayanlara sağlıklar diliyorum, 
vefat edenlere rahmet diliyorum. Biz Türkiye Oum-. 
huriyetinin Atatürk'ten bu yana gelmüş geçmiş 'bütün 
hükümetlerini saygı ve sevgiyle anıyoruz ve diyoruz 
ki... (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
gürültüler). Onlar çok şey yaptılar. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Aksini söy
leyen yok. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Din
leyiniz, dinleyiniz, size bazı örnekler vereyim. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim., lütfen... 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Ha

rika dinîiyorsunuz, teşekkür ederim, çok güzel, çok 
güzel... (ANAP sıralarından gürültüler). 

Şimdi arkadaşlar... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — De

ğerli arkadaşlar, bakınız bazı rakamlar vereyim ve 
beraberce tarihimizin bu büyük neticelerinden iftihar 
edelim. Hatta belki o ayağa kalkan, ismini bilmedi
ğim arkadaşım da memnun olacak verdiğim bilgiye. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Cindoruk, devam edin efendim. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Şim
di bakınız, cumhuriyet hükümetimizin Sayın Başba
kan Yardımcısı ne diyor : «Giz 60 yılda (Bizi de ka
tıyor, neden katıyorsa) farzımuhal 70 bin köye içme 
suyu götürdünüz, 'biz 10 'bine götürdük. Biz şu kadar 
köye elektrik götürdük, 60 yılda şu kadar götürdü
ler...» 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Yahu sana ne? 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — «Biz 

bu kadar köy yolu yaptık, siz 60 yılda bunu yapmış
sınız...» 

Şimdi, sizlere bir şey söyleyeceğim : 1950 senesin
de bu ülkenin il merkezlerinde eldctrik yoktu. 1965 
(senesinde bu ülkede 265 köyde elektrik vardı ve yine 
hu ülkede 1980 yılında ihtilal olduğu zaman, 12 Ey
lül olduğu zaman, nüfus bazında köylerimizin yüzde 
80'ine elektrik gitmişti. (ANAP sıralarından «Oho!» 
sesleri, gürültüler) 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Atma!... 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Ak
sini söylesin... Sayın Başbakan isin içinde, aksini söy
lesin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen hatibi din
leyelim. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — De
ğerli arkadiaşlıar, şimdi köy yolları... 

MEHMET ALİ DOÖUŞLU (Bingöl) — Hiçbir 
zaman, bu hükümet zamanında olduğu kadar hiz
met gitmemiiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Doğuşlu, Sayın Doğuşlu, lüt
fen oturun efendim. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Geli
yoruz bu tarafa, daha güzel şeyler söyleyeceğim şim
di, dinleyiniz. 

BAŞKAN — (Sayın Cindoruk, karşılıklı konuş
mayalım efendim. 

Devam edin efendim. 
HÜSAMETTİN CİNDORUK ((Devamla) — Şim

di, Türkiye'nin içme suyu, köy elektriği ve köy yolu 
(meselesi 1980 yılı 112 Eylülünde çözülmüştü arka
daşlar. YSE Genel Müdürlüğü aşağı yukarı bu 
hizmetlerim büyük bir bölümünü nüfus bazında 
köyümüze glötürmlüşitür. Eğer inanmıyorsanız, burada
ki rakamları Sayın Kaya Erdem'den, Sayın Turgut 
özal'dan rica ediniz, o devrin sorumlu bürokratla
rıdır, size vereceklerdir. Çünkü ben rakamları on
lardan aldım. i(DYP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Sayın 
Cindoruk, hiçbir hükümet bu kadar hizmet yapma
mıştı... 

HÜSAMETTİN CİNDORUK «(Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, o zaman bir soru soruyoruz: Bu 
hükümetler hu elektriği, bu yolu, bu suyu neyle gö
türdüler?.. Barajlar yaparak (götürdüler, enterkonnek-
te sistem yaparak götürdüler, altyapıyı yaparak ge
tirdiler ve bakınız hu üç sene içerisinde barajları
mızdan yeni elektrik üretimi meselesinde hu hü
kümetin devreye soktuğu bir veya iki tesis vardır. 
Bunlardan birisi Afşin - Elbistan tesisleri, geçen gün 
bir de giltitiiler iSoımalda açtılar vesaire... Onların 
büyük bir kısmı - Sayın Başbakana rakam olarak da 
vereyim - zaten o dönemlerde bitmiş tesislerdi, bü
yük barajlardı. Altyapısı »yapılmış olan hizmetler bir 
program içinde yürüyordu. 

Açık söylüyorum, köy, su ve yol işleri iktidarla
rın övündükleri işler olmaktan çıkmıştı ve o zaman 
bu işlerle valiler Övünüyorlar, valiler meşgul olu
yorlardı. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

Şimdi, Sayın Başbakan bir başka nokta söylü
yor; «Biz iktidara geldikten sonra, bu ithalat kapı
sını açmakla bir terbiyevî iş yaptık. Yani bir israf 
kotası getirdik ve bu israf kotasıyla Türkiye'de her 
şey var, Türkiye'de her şey olduğu için, artık ba
vul ticareti yapılmıyor; bavul bavul giden ve gelen 
olmuyor...» Bu kısmen doğru. (ANAP sıralarından 
«Yalan mı?» sesleri) 
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Tabiî efendini, doğruya, doğru, diyoruz. Bu 
doğru; doğru da, bir tarafı yanlış. Eğer, hakikaten 
IbiiZler ve sizler şiımldli dışarı gittiğimiz zaman 
mikserler, kravatlar, elbiseler ve (gömlekler ıge-
tirmiyorsak, Türkye'de bunların, onlardan daha iyisi 
yapıldığı için, yani bugün moda bile ihraç eden bir 
Türkiye ortaya çıktığı için ve 1980 yılına kadar Tür
kiye'de tekstil sanayii dünyanın en ileri tekstil sana
yilerinden biri olarak kurulduğu içindir. ((DYP sıra
larından «Bravo» sesleri ve âlkışllar) 

Bugün sizin getirdiğiniz ithal buzdolapları Nişan-
taşında 2 milyon 800 bin liraya, 2,5 milyon liraya, 
3 milyon liraya, 1,5 milyon liraya satılıyor. Gidi
niz bakınız, Leyla Hanım bilirler, orada dükkânı var... 
(DYP sıralarından alkışlar) Şimdi, o 2,5 milyon lira
lık buzdolabını kimler alıyor, o 200 bin liralık buz
dolabını kimler alıyor? O 2,5 milyon liralık buzdo
labıyla, 200 bin liralık buzdolabını mukayese eder 
ve buna bavul ticaretidir diyemezsiniz. Yine bir 
Pankafld'ini midir, nedir, bir Dior eflMse veya kravat 
almaya kalktığınız zaman 100 binlerden başlıyor: 
İtalyan çizme 170 bin lira. (ANAP sıralarından gü
rültüler, «Almayın» sesleri) 

GÖKSAL KALAYCIOÖLU (Ankara) — Alma
yın o zaman. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Za-
Ifcen atoıytoıruz., «almayın» da diyoruz. 

Şimdi, ben diyorum ki, o zaman Sayın Başbakanın 
ısöyliefdiıği sözün doğru 'tarafı, hakikatten artık milletin 
eskisi kadar bavul ticareti yapmadığıdır; ama yan
lış tarafı, o sizin pahalı ithal mallarınız yüzünden 
değil, bugün Türkiye'de her şeyin yerli sanayimizin 
sayesinde, Allah'ın sayesinde; kadınlarımız, erkekleri
miz, mikserden tutunuz da elbiseye, kumaşa, tuva
lete, after shave'e kadar ne üstiyoriarsa yapmış ol
masından doğmaktadır. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — ANAP'tan. 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — 

Allah, o sanayii millete kazandıranlardan razı olsun. 
«ıDYP sıralarından «lAlmin, çok şükür» sesleri, alkış
lar; ANAP sıralarından gürültüler) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Tiyatro 
seyrediyoruz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Şov 
seyrediyoruz. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — İyi, 
neşelendinfe bakıyorum. 

Şimdi, geliniz meseleleri güleryüzle bir daha, bir 
başka noktaya getrelim. Şimdi, o beğenmediğiniz dö-
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nemde Türkiye 3 tane demir - çelik fabrikası yapıtı; 
asbest 'borusundan tutunuz, 'telefon fabrikalarına, 
sartfcrallarına kadar... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Siz ten
kit ederken, fek mtüdaıfaasını yapıyorduk. 

iBAŞKAN — Sayın Kaşıkçı lütfen... 
HÜSAMETTİN CİNDORÜK (Devamla) — 

Petrokıimya tesislerine kadar, alüminyum tesislerine 
kadar, bakır sanayiine kadar, ağır sanayiin'i kurdu. 
Bugün, övündüğünüz otomobili fabrikaları, o zaman 
kuruldu, kamyon, traktör fabrikalarımız o zaman ku
ruldu; üş (makinesinden tutunuz da, tezgâh takımı ya
pan fabrikalarımıza 'kadar gerçekten güçlü bir yerli 
sanayi kurduk. Bu yeterli mi? Asla değil. Elbette da
ha yenisini, daha büyüğünü, daha iteni teknolojiyi 
yapacağız; 'ama geliniz de, cumhuriyetin 60 yılını bir 
üç yıılla mukayese ederseniz, «Bu kadarcık bir cum
huriyetçi» cevabını fazla bulmayınız. (DYP sıraların
dan! «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bana sorarsanız, siz, bu cumhuriyetin 60 yılda 
yaptığının zekâtını bile yapamadınız, fitresini yap
tınız. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Hamli ağır sanayi, 'hani yeni demir-çelik fabrikası, 
hani yeni fabrikalar?.. 600'e yakın kapalı fabrika, 
1 000'e yakın kapalı atölye... İşte üç yılın bilançosu. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBÜLUT 
(Erzincan) — O kadar değil. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Elek
trik üretimini ikiye katladık. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HÜSAMETTİN CİNDORÜK (Devamla) — De

ğerdi arkadaşlar, şimdi fevkalâde dikkatli olduğumuz 
komularidan biri de, durmuş kalkınmayı nasıl başlatı
rız; demin 'söylediğim gibi, sürekli, toplumdan ve in
sandan yana nasıl başlatabiliriz? önemli sorun bu. 
Bu sorunu 'beraber paylaşıyoruz. Bu sorun ne benim, 
ne partimin sorunu, ne sizin sorununuz; bir millet 
sorunudur. Sanıyorum iki, hiçbirimiz kalkınmanın te
hirinden yana değiliz, fcüçümsemlyoruz. Nitekim 

-hükümet, yüzde 7 küsur (rakamını büyük bir övünç 
vesilesi yapmıştır ve onun üstüne gitmiştir; ama 
meseleye bir 'başka açıdan bakmakta fayda var. 

Şimdi, 'büyük bir noktayı söyleyeceğim : Eko
nomik tercih konusudur, değildir, hükümetinizin bu 
konudaki tercihine saygım var, sonuçları kendisini 
ilgMendirir, zararı-kârı ona aittir; ama Türkiye'nin, 
kalkınma vetiresine girdiği günden 'bu yana ortaya 
koyduğu modelde değişiklik yapılmıştır. Bu model 
kalkınma hareketlini yavaşlatmıştiir,: 
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'Barış içinde refah hedefi hem demokrasimize, 
ham yüzyılımıza, hem (insanımıza ve hepimize ge
tirdiği onurlu bir fayda (sayılmalıdır. Türkiye, hür 
dünyanın düzensiz 'bir üyesi de olsa, Batı dünyası 
ile Batı ekonomileri ile ilişkili,! bir ekonomik siyaset 
götürmek zorundadır. Ülkemizin devlet çizgisinde za
man zaman kırıklıklar olması, Batının gelişmiş ül
kelerini, ©atımın sanayi devrimi yapmış ülkelerini 
Türkiye'ye karşı güvensizlik duygusuna itmiştir. Bu 
hepimizin sorunudur. 

Hükümetin aldığı bütün teşvik tedbirlerine rağ
men, ülkemize henüz beklediğimiz ve hak ettiğimiz 
yabancı sermaye alkımı gelmemiştir. Turizm alanın
da başlayan kıpırdama, turizmdeki talihsiz sezondan 
sonra duraksama (gösterebilir. Dış kaynak odmadan 
bu ülkenin kalkınmasını 'başlatamayız arkadaşlar. 
Biz hepimiz burada, Türkiye'ye <tış kaynak transfe
rini sağlamakla görevliyiz. Onun için, hükümet üye
lerinden birisi -hatırlamıyorum hangisi- dış itibarı
mız ve yabancı sermaye konusunda hassas olmamızı 
ifade etmiştir; o hassasiyeti sürdürüyoruz. Yalnız, 
Batı sermayesi ürkek bir sermayedir; gelişmiş ülke
lerin sermayeleri nazlıdır ve Türkiye'de bir risk ana
lizi sonucunda daima risk görmektedirler. Bugün 
dünyanın risk analizi yapılmış ülkeleri içinde, riskli 
45 ülkesinden birisiyiz ve 'bu gerçekten Türkiye'ye ka
liteli, kalıcı, üretici yabancı sermayeyle, yüksek tek
nolojimin gelmesini engellemektedir. Bunu nasıl aşa
rız? Bunu aşmanın şartlarının bir kısmı ekonomiktir, 
b'ır kısmı siyasîdir, 'bir kısmı rejimimize ilişkindir; 
ama mutlaka üyesi olduğumuz ve kalkınmasını ta
mamlamış ülkelerin içinde bulundukları rejime ka
vuşmak zorundayız. Bizim burada hükümetten şi
kâyetçi olduğumuz nokta, kalkınma meselesinde seç
tiği yoldur. İnanıyoruz ki, sadece özel sektörün yatı
rım yaptığı bir kalkınma hareketi Türkiye'de henüz 
erkendir. Devletin de yatırıma girişmesi, sürdürmesi 
icap etmektedir. KİT'lerin özelleştirilmesi meselesin
de de bu hükümetin özelleştirmeye varan amacının 
gerçekleşmesini şüpheli fcarşıılıyoruz. Çünkü, Türki
ye'deki KİT'lerin rasyonel hale getirüimeden özel 
sektör tarafından kapışılacağını sanmak zor bir tah
min olacaktır. Üstelik, özel sektör sermayeleri sınır
lıdır. 'Bu sermayelerin kamu kuruluşlarının alınması
na harcammasıı halinde, bu sefer özel sektörün ser
maye yatrımmı azaltıcı bir sonuçla karşı karşıya ka
labiliriz. 

Bunları ifade ettikten sonra, bir başka noktaya 
geçmek istiyorum. 
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Enflasyon meşalesinde de Türkiye, hem yabancı 
sermaye, hem de kalkınma takımından sıkıntıdadır. 
Bu ülkenin enflasyonu düşürme mecburiyeti vardır. 
Dünya şartları, enflasyonun düşmesini mümkün ha
le getirmiştir. Balkınız, sanayileşmiş ülkeıleırin tümü 
enflasyonu tek rakamlı hale getirmişlerdir. Arjantin, 
Brezilya, Bolivya ve israil gibi, yüksek ve müzmin 
enflasyon yaşayan memleketlerde mucize sayılacak 
düşmeler meydana gelmiştir. Demek ki, artık enflas 
yon, «Dış kaynaklıdır» diyemeyeceğiz; • enflasyon ta
mamen aç sarflardan doğmaktadır. O nedenle, hükü
metimizin enflasyonla mücadeleyi öne almasını rica 
ediyoruz. Eğer bazı 'bürokratların ağzından duydu
ğumuz, enflasyonun düşürülmesinin ülkede kalkınma
yı durduracağı, yatırımları düşüreceği inancı varsa, 
böyle 'bir politikayı çolk yanlış ve sakıncalı görüyo
ruz. Bu, ekonomimizi küçültür, sanayileşmeyi daha 
fazla engelliler. Üstelik gelir dağılımım telafi edilmez 
biçimde bozar. 

Yine hükümetimizin serbest rekabet piyasasına, 
kendisinin kurduğu serbest rekabet piyasasına devlet 
'borçlanma yoluyla girişini de yanlış buluyoruz. Bu
gün sermaye piyasasının yüzde 95'ti devletin elinde
dir. Devletin yüksek faizle borçlanması faizleri yük
sek tutmaktadır ve 'bu netice bugün yüzde 5 merte-
'belerinde kalan ve özel sektörün finans ihtiyacını 
karşılamayan bir menkûl sermaye kaynağıyla özel 
sektörü karşı karşıya bırakmıştır. 

Değerli arkadaşlar, buradan meseleyi biraz da iş
çi tokları ve işçi meseleleriine getirmek istiyoırum. 
Gerçekten Türk-İş kongresinde de büyük feryadını 
işittiğimiz işçimiz, 'bu meseleye hissî mi bakmakta
dır, yoksa haklı sebepleri mi vardır? Sendika, top
lu sözleşme, grev hakları bugün sadece yazılı hukuk
ta ve ısınıdı biçimde vardır. Getirilen şartilar, işçinin 
•temel halklarını engellemiştir. Kamu İşveren Sendi
kaları, toplu sözleşme düzenine müdahale haline gel
miştir. Serbest rekabet piyasası içerisinde ücretle
rin dondurulması vetiresi, gerçekten 'bu piyasanın ser
besttik sıfatını ortadan kaldırır ve işçinin sosyal gü
venliği enflasyona yenıik düşmüştür. İşçi emeklileri
nin maaşlarında yapılan birtakım artırımlar, senenin 
belli bir tarihinde 'sıfırlanacaktur. Demin söylediğim 
gibi, dar gelirlinin, güçsüzün yaşama hakkını artıra
bilmek için enflasyonu; yani 'bir numaralı halik düş
manını mutlaka yenik düşünmeliyiz. 

Değerli arkadaşlar, işsizlik oranı konusunda, ben
den evvel konuşan arkadaşlarımın hepsine hak veri
yorum. Mesele tartışmalı 'bir meseledir; ama bugün 
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Türkiye'de 'bir işsizler ordusu her gittiğiniz yerde 
karşınıza çıkmaktadır, milletvekili arkadaşlarımızın 
kapısında sıra beklemektedirler, partilerimizi aşındır-
maktadımlar. Bu bir realite haline ıgeldiğime göre, bu 
sorunu çözmekte de hükümetimizin ciddî tedbirler 
almasında fayda vardır; ama, bu nasıl olacaktır, 
derseniz, bunun tedbirlerini bizim ekonomik görü
şümüz içinde anlatırım. 

Değerli arkadaşlar, şimdi Sayın Başbakan daima 
diyor ki, «Biz işçimize enflasyonun üzerinde ücret 
veriyoruz.» Biraz evvel bana 24 senelik bir motor 
tamir ustası geldi; bir devlet dairesinde çalışıyor. 
Aylık ücret bordrosunu getirdi, şaşkınlıkla ve dikkat
le tetkik ettim. 85 bin lira ücretinden, fazıla mesai, 
yakacak zammı dahil, 'bu işçi vatandaşımızın eline 
57 858 lira geçtiğini gösterdi. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Demek ki, 
usta değil o adam. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — 
57 858 liraya yüzde 20, yüzde 40 (ki, 'bunun orta
laması yüzde 30-32 ediyor) bir zam verseniz dahi, 
bu zatın eline geçecek para 15-18 'bin lira arası ar
tacaktır. Hayatın şartları içerisinde bu ücreti 75 bin 
liraya da çıkarsanız, bu ağır ekonomik şartlar içe
risinde cumhuriyete, rejime bağlı bir vatandaş haline 
getirmekte zorluk çekeriz ve öğrendim ki, üç oğluda 
üniversitede okuyor. 

İşte, sosyal güvenlik açısından radikal tedbirler 
almamız gereken 'bir noktadayız, demem bunun için
dir. Eğer bu ücretler meselesinde gerçekten dengeli 
'bir ücret siyaseti içine (girmezsek, Türkiye'deki reji
min karşıtlarının eline altın değerinde bir fırsat ve
ririz. 

Değerli arkadaşlar, bizim söylemek istediklerimi
zin bir kısmı sizlerin de bildiğiniz şeylerdir; ama ba
zılarını tekrar ifade etmekte fayda görürüm. 

Bu bütçelerle harekete geçirmek istediğimiz me
kanizmalar neler olmalıdır? Bunlar, milletin her fer
dinin iş sahibi olduğu, kazanç sahibi olduğu, devlet 
dahil kimseye muhtaç olmadan, Fak - Fuık - Fona 
muhtaç olmadan ailesini geçindirebildiği, herkesin 
istediği yere gidebildiği, istediği işi tutabildiği, iste
diği şeyi söyleyebildiği, istediği şekilde ibadet ede
bildiği, velhasıl insanca ve korkusuzca, geleceğe gü
ven ve ümitle bakarak yaşayabildiği bir Türkiye, 
Büyük Türkiye ortaya çıkarmaktır. Türkiye'nin hu
zur ve güven içinde olması, imar ve inşaa edilmeye 
devam edilmesi bu hedefe varmamız için şarttır. 

Huzur ve güven gerçekten hepimizin ortak hede
fidir; ama huzur ve güven mutlaka hukukun üstün-
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lüğüne dayanarak sağlanmalıdır. Halkın susturulması 
suretiyle, haklarının azaltılması suretiyle sağlanacak 
olan huzur ve güven geçicidir; bu hem bir sosyolo
jik gerçektir, hem bir siyasî gerçektir, hem bir hu
kukî gerçektir. 

Hukukun üstünlüğü dediğimiz zaman adaleti, -
eşitliği söylüyorum, hak arama yollarının sonuna 
kadar açık olmasını söylüyorum. Hukukun üstün
lüğü sadece âdil mahkemelerin ve vicdanlı hâkimlerin 
varlığı demek değildir. Bu da önemlidir; ancak ada
let duygusunun her vatandaşımızın, her yönetenin 
kafasında, gönlünde kesinlikle yerleşmiş olması şart
tır. Hak şuurunun milletin bir müştereği halime gel
mesi şarttır ve devlet, ülkeyi idare edenler adil, mer
hametli ve şevkatli olmalıdırlar. Bütün vatandaşları 
eşit tutan bir tavır içinde bulunmaları hukukun üs
tünlüğünün tamamıyla mevcut olduğunun delili ola
caktır. Konuşan Türkiye, lüks idaresini rahatsız eden 
bir durum değildir. Sayın Başbakan diyor ki, «Her
kes konuşuyor, konuşmakta bir sıkıntı yok.» Doğ
rudur; ancak konuşmasının karşılığında 92 dava ile 
karşılaşan vatandaş konuşuyor değil, savaşıyor de
mektir. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Hem de söylediklerinde Türk ceza sis
temi içinde hiçbir maddeyi ihlal eden bir fiil I 
yök. Demokrasiyi savunuyor, bu söylediklerini sa-
vunuyor, İnsan haklarını savunuyor; hakkında, sıfa- | 
tından ötürü, yasağımdan ötürü 92 dava açılıyor. I 
Benzetmek gibi olmasın 'ama, sıfattan ve sınıf fark- I 
hlııklarından ötürü ceza koyan kanunlar vardır, bun
lar iptidaî cemiyetlerdedir, bir de Güney Amerika'da 
kalmıştır. Kölelik, ırk ayırımı dönemlerinden kalmış
tır. Kişilikten doğan suç ve ceza bugün hukuk siste
minde sadece o ülkelerde,, bir de Türkiye'de var ar
kadaşlar. O zaman, «Konuşan Türkiye» iddiasını 
parantez içine alınır, «Bizlerin konuştuğu Türkiye» 
deyiniz; ama, 150 tane azat edilmemiş kölenin ko
nuşamadığı, konuşmak için zincirlerini kırdığı Tür
kiye'deyiz; bu ayıbı kaldırmak da hepimizin görevi
dir. (DYP sıralarından alkışlar) 

RÜ.ŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sizlerin 
sayenizde geldi. 

HÜSAMETTİN CİNDOMJK (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, ülkeyi idare hakkı millete aittir. Bu 
hakkın arızasız işlemesi, Türkiye'de siyasî istikrarım, 
ekonomik, sosyal, kültürel gelişmenin anahtarıdır. 
1986 yılı sonundaki Türkiye'de, halkın gönlündeki 
iktidar ile ülkeyi yöneten iktidar arasından farklılaş
ma vardır. Rejimi henüz oturmamış, çalkantıları ra- | 
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hatsız edici olmaktan çıkmamış bir Türkiye yaşıyo
ruz. Demokratikleşme ve sivilleşme istikametinde 
atabileceğimiz adımların hepsi atılmamıştır ve eko
nomik göstergeler de, bu ülkedeki şartların ağırlığı
mı ifade ediyor. Şayet bir ülkede yüzde 30'lar civa
rında bir enflasyon 7 senedir devam ediyorsa, o ülke
nin iyi idare edildiğini kimse söyleyemez. Şayet adam 
başına gayri safi millî hâsıla 1 500 dolardan, 1 000 
dolara düşmüşse, bunun iftihar edilecek tarafı da 
yoktur. Aylık işçi ücreti 60 dolar ise ve çalışan nü
fusun, yüzde 55'i köylü olan Türk çiftçisi gayri safi 
millî hâsılanın ancak yüzde 19'unu alabiliyorsa, bu
nun da övünülecek bir yanı yoktur. Keşke Türkiye 
126 ülke içerisinde gelir, dağılımı en kötü 10 ülke
den biri olmasaydı; keşke ben bunları burada söyle-
yemeseydim. Keşke Türkiye gelir dağılımı en iyi 
10 ülkeden biri olsa ve oraya getirebilsek. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'yi refaha götüre
cek hareket sanayileşmedir. Türkiye, mevcut sanayi 
kapasitesini kullanamıyor, bu kapasitesine yeni bir 
ilave yapamıyor ve teknolojisini yenileyemiyor. Mil
yonlarca işsizi bulunan Türkiye'mizde, me yaparak 
buna çare bulacağımızı da, ne bu bütçede görebiliyo
ruz, ne sayın bakanların, ne Sayın Başbakanın söz
lerinde... 

1980 yıllarında 75 lira civarında olan dolar, 1987' 
de 1 000 lira civarına yaklaşacaktır. Bu, paramızın 

pul olması demektir. Tablo, sosyal refah devletinden, 
demim çizdiğim devlet fikrinden ve ilkesinden çok 
uzaktır. Büyük vatandaş kitleleri gizli fukaralık ve 
yoksulluk içine itilmiştir. Umalım ki, zaman ve Al
lah yardımcımız olsun. 

Değerli arkadaşlarım, savunma ile ilgili meselele
rimizde, hükümetin gayretlerini takdirle karşılıyoruz. 
Türkiye'nin bir savunma sanayii kurmasına biz de 
taraftarız. Enflasyon nedeniyle savunma masrafları
mızda nispî azalma olduğunu görmekteyiz. Türk Or
dusunun kendisine yeterli ve layık olduğu biçimde si
lahlanmasını teçhizatlanmasını fevkalade yararlı bu
luyoruz ve destekliyoruz. 

Burada bir tek noktaya dikkatinizi çekmek istiyo
rum. Savunma sanayiinde devlet önceliğini ve dev
let ağırlığını dikkate almasını, hükümetten özellikle 
ve altını ,çizerek diliyoruz. Çünkü, savunma sanayii 
kurmuş ülkelerde, zaman zaman bu konu, uzlaşıl-
ması güç problemler ve ihtilaflar çıkarmaktadır. Ku
ruluş safhasında hükümetimizin bu dikkati göstere
ceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, işçilerimizle ilgili meseleleri 
Türk - îş Kongresinde dile getirdim; onun için bu» 
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rada o konulara dokunmak istemiyorum. Ancak, 
Türk işçisinin, bilhassa Türk - İş'in bugün ülkede
ki konumu rejimi liçin teminattır. Sınıf sendikacı
lığından uzak, millî sendika çizgisi içindeki Türk - İş' 
in haklı 'isteklerinin dikkate alınmasında sosyal za
ruret vardır. Ayrıca, hükümetimizin, bundan önceki 
hükümetler gibi, işçi meselelerinin çözümünde ve iş
çinin refah seviyesinin artırılmasında, Türk İş'i mu
hatap almasını diliyorum. Nasıl işveren sendikalarıy
la, nasıl ticaret odalarıyla hükümet diyalog içindey
se, Türk - Iş'le de bu yakınlaşmayı sağlamasında 
sonsuz faydalar vardır. Türtk işçi hareketinin sıkın
tıları yabana atılır sıkıntılar değildir. Son günlerde 
büyük işçi sendikalarının kongrelerine gitme fırsa
tını buldum; oralarda, işçi arkadaşlarımızın, vatan
daşlarımızın dile getirdiği gerçekler yabana, atıla-
maz, göz ardı edilemez. İleride, Türk işçisinin so
kağa döküldüğü günleri yaşamamak isti yorsak; ile
ride, eğer birtakım sınıf sendikalarının tekrar ortaya 
çıkmasını istemiyorsak, Türk işçisinin dile getirdiği 
gerçekleri çözüme bağlamak zorundayız. Bunu, bir 
milliyetçi olarak, bunu, bir serbest ekonominin nihaî 
hedef olduğunu kabul eden bir siyasî partinin genel 
başkanı olarak söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, AET meselesinde, hüküme
timizin verdiği bilgiler doğrudur. Sayın Başbakan 
Yardımcısının, AET'ye tam üyelik için, 1987 yılın
da başvurulacağı yolundaki beyanını memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu beyan, bize güven ve haklılık ka
zandırmıştır. Yalnız kendisinin bir beyanı yanlıştır; 
1969'daki hükümetlerden bu yana, Türk hükümetleri 
programlarına AET'ye girme isteklerini yazmışlardır. 
Bu çağrıyı, bu başvuruyu, ilk defa sayın hükümeti
miz yapmayacaktır ve AET'ye katılma işinde, Doğ
ru Yol Partisi, bu hükümeti haber verdiği her saha
da, ortak olduğumuz her konuda sonuna kadar des
tekleyecektir. (DYP sıralarından alkışlar) Biz, AET'yi 
bir ekonomik mesele görmüyoruz. AET, Türkiye'nin 
Batıya entegrasyonu hadisesidir ve AET meselesin
de, demokratik bir Türkiye ortaya çıkarmak, Baıtı 
kulübünün demokrat bir üyesi kalmak bakımından, 
olmak bakımından da önemli bir faktör vardır. Ora
da söyledik 1 erim izi, Sayın Sadıkların söylediklerini 
ve söyleyeceklerini, bugünden bir taahhüt olarak ifa
de ediyorum. Türkiye, eğer Batı medeniyetine yaklaş
mak ve onun vazgeçilmez bir üyesi olmak istiyorsa, 
millî hukukunu ve o AET'ye girmesini teşkil eden 
engelleri ortadan kaldırmalıdır. 

Bakınız, son AET toplantısında alınan karar ör
neğinden bazı bölümler okumak istiyorum. Türkiye, 

AET'ye bir ekonomik ağırlık 'içinde girebilir değil
dir arkadaşlar. Bazılarını okumak istemiyorum, 
gerçekten çok ağır şartlar; ama bir tanesi diyor ki: 
«Türkiye Büyük Millet Meclislinin, siyasî yelpazeyi 
şimdi daha geniş şekilde yansıtmasına rağmen, önde 
gelen siyasilerin, aktif siyasî hayattan uzak tutulduk
ları...» Şimdi, elbette AET, millî hükümranlık hak
larımıza bir baskı yapmak istemiyor, AET kendi 
şartlarını ortaya koyuyor. Eğer AET'ye gireceksek, 
AET'nin şartlarını değiştirmesini bekleyemeyiz. Ora
da, bir medeniyetin kurduğu devletler topluluğu var. 
Biz AET'nin şartlarına kendimizi uyduracağız; ora
ya girmeyi isteyen biziz. Oraya girmeyi istediğiniz 
zaman, AET Yasasının, AET'nin yazılı kuralının, nor
munun gereğini yapacaksınız. Şartını koşuyor; yani 
açıkçası, 4 üncü maddenin kaldırılması gerektiğini 
söylüyor. Kolay değil ekonomik şartlarla girmek; 
hukukî şartlarla, siyasî şartlarla girmek lazım ve yi
ne içinde öyle hükümler var ki, oturup bunun mü
zakeresini ve tartışmasını bütün siyasî partiler yap
malıyız. Biliyorsunuz, orada siyasî ağırlıklar var; 
sosyalist grup var, muhafazakârlar- var, her partimi
zin üstüne düşen görevler var. O müzakerelerin içe
risinde, millî hukukumuza neleri sokmamız gere
kiyorsa, onları asgarî ölçüde yapmak ve onları ger
çekleştirmek, 1987 senesindeki başvuru sırasında fev
kalade önem taşımaktadır. 

Ben, hükümete bu konuda elimizden gelen yar
dımı tekrar vaat ediyorum. İnanıyorum ki, AET'ye 
girişimizle belki beklediğimiz ekonomik refaha ula
şanlayız; ama Türkiye, Batılı bir demokrasinin önem
li şartlarından birini yerine getirecektir ve oradan 
alacağımız 1 milyar, 2 milyar dolar yardım veya kre
di belki Türkiye'nin bütün meselelerini çözmeyecek
tir; ama oradan Türkiye'ye akacak olan demokratik 
ruh ve inanç, Türkiye'de rejimi kalıcı hale getirecek
tir ve Türkiye kendi meselelerini o kalıcı demokratik 
rejim içinde çözme becerisine kavuşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, AET konusunda, kazanıl
mış haklar meselesine taviz verilmemesi gerektiğini 
tekrar yineliyoruz. Gerçekten fevkalade zor bir ko
nu olduğunu da biliyorum; ama 1964'ten bu yana, 
Ankara Protokolünden bu yana, adım adım geliş
miş olan ve belli bir noktaya gelmiş olan kazanılmış 
haklarımızın muhafazasında hükümetimizin duyar
lı olacağını ve müzakereleri bu istikamette sonuca 
bağlayacağını ümit ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Millî Misak sınırla
rı içerisinde hür bir ülkedir. Allah'a çok şükür 65 
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yıldır savaş görmemiş üç veya dört dünya devletin
den biriyiz. Bu fırsatı iyi kullandık, kullanmadık; 
ekonomik alanda varabileceğimiz yere vardık, var
madık tartışmasını açmak istemiyorum; ama bir şeyi 
çok iyi getirdik; 65 yıl; savaşmadık, toprak kaybet
medik, şehit vermedik, kan dökmedik; ıgenç bir nü
fus ortaya çıkardık; Türkiye'nin dinamiğini teşkil 
eden ve Batı Avrupa ülkelerinin ibretle ve kıskanç
lıkla, hasetle seyrettiği genç bir Türkiye nüfusu or
taya Koyduk, İleri günlerimizin en. büyük güvencesi 
olarak. 

Şimdi, bu millî misak sınırlarımızın içinde hür 
ve demokrat Türkiye'yi çok iyi bir dış politikayla 
götürmeliyiz. Cumhuriyetin gelenekleri içinde hükü
metin sürdüreceği dış politikayı destekliyoruz. 

Yunanistanla hudut meselesinde hükümetin tavrı 
doğrudur; bir sınır ihtilafı boyutlarında tutmasını 
da memnunlukla karşılıyoruz; ancak bunların bir 
kere daha tekerrür etmemesi konusunda gerekli dip
lomatik teşebbüsleri yapması, tabiatıyla hükümeti
mizin de düşündüğü bir konudur; ancak unutmaya
lım ki, bu Yunanistanla aramızda yediye yakın me
sele askıda durmaktadır. Komşularımızla olan iliş
kilerimizde bizim tek taraflı dostluk gösterilerimiz, 
tek taraflı zeytin dalı uzatmalarımız sonuç verme
miştir. 

Bulgaristan Türklerine yapılan muamele, bizim 
bakımımızdan utanç vericidir; bizim bakımımızdan, 
zor günlerin gerçekten Bulgar meselesinde önümü
ze gelebileceğini göstermektedir. 

Suriye meselesinde, Irak meselesinde, kısacası bü
tün komşularımızın meselesinde hükümetin teyak
kuz halinde olmasını diliyorum. Ayrıca, Sayın Dış
işleri 'Bakanının, muhalefet liderlerine bilgi verme
sini de fevkalade faydalı buluyorum ve devamını 
ümit ediyorum. 

Kerkük'te, Türkiye'nin gözü olmadığı konusunda 
hükümetimizin beyanını da memnuniyetle karşılıyo
rum. 

Kıbrıs meselesindeki gelişmelerde de, hükümetin 
tutumu, kararlı ve istikrarlıdır. Kendilerinin yalnız
ca, Kıbrıs'ın dç işlerine karışan biçimde oraya eko
nomik paketler götürmesini, Kıbrıs Devletinin ba
ğımsızlığı konusundaki düşüncemize ters düştüğü 
fikrini ifadle etmeden geçemeyeceğim. 

Değerli arkadaşlar, büyük devletlerle olan 'ilişki
lerimizde, hükümetimizin, Cumhuriyetin teamülü 
dış siyasetini götürdüğünü Sayın Dışişleri Bakanın
dan duymaktan memnun olduk. 

Amerika Birleşik Devletlerinin, Türkiye'ye yar
dım konusunda henüz beklenileni vermemiş olmasını, 
ileri günlerde bu sonuca varmakta ümitsizlik sebebi 
saymamak gerektiğini ifade ediyorum. 

Bu arada, Hatay meselesi ile illgili Meclisimizde-
kıi bir konuşmaya da dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Bizler, Meclisteki konuşmalarımızda çok dikkatli ol
malıyız arkadaşlar. Burada bir milletvekili arkadaşı
mızın «Hatay'ın nasıl alındığını biliriz» sözcüğünü, 
ben çok talihsiz bir beyan sayıyorum. Biliyorsunuz, 
Rahmetli Tevfik Rüştü Aras'ın 50 yıl evvel Mecliste 
yaptığı Limtıi Adasıyla ilgili bir konuşmayı Yunan 
tarafı, sık sık huzurumuza getirmekte, önümüze çı
karmaktadır. 

Hatay'ı biz aldık arkadaşlar; Atatürk'ün son va
siyeti, son kararıyla aldık ve Şanlı Ordumuzun Ha
tay'a girmesiyle 'aldık. Hatay Türktür, Türk kala
caktır. (DYP ve 'Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar burada bir noktaya daha te
mas etmek istiyorum: Sayın Başbakan, içinde bulun
duğumuz şartlara göre fevkalade garipsenebilecek 
bir talep veya beyanda bulundu; Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesine imza koyacağımızı söyledi. Bu, 
gerçekten çok önemli bir adımdır. Eğer, Sayın Baş
bakan bu anlaşmaya imza koyma kararını Meclisi
mize getirir ya da Hükümetimiz bu konuda inisiya
tif alırsa kendisini destekliyoruz. Yalnız, o kararları 
b'r dikkatle okumak lazımdır. Orada Türkiye'nin 
millî menfaatlarıyla ilgili emsal kararlar vardır; azın
lık tarifini yapmamız gerekmektedir. Orada yapaca
ğımız millî hukukumuzla ilgili düzeltmeler vardır. 
Eğer anlaşmayı rezervsiz imza edeceksek, bir müd
det sonra o mahkeme sadece Türkiye ile ilgili davala
ra bakar hale gelir. Türkiye, millî hukukunu, bir 
hukuk devletinin temeline oturtmadan bu anlaşma
yı imza etmekte dikkatli olmalıdır. 

Değerli 'arkadaşlar, sözlerimin sonuna geliyorum. 
Söyleyeceğim çok şey var; ama galiba saatimiz do
luyor. 

(BAŞKAN — 15 dakikanız var efendim. 
HÜSAMETTİN GİNDORUK (Devamla) — De

ğerli arkadaşlar, söylenecek şeyleri her zaman söyle
yeceğiz. Büyük Millet Meclisin'de meseleleri müzakere 
edeceğiz. Müzakere uzlaşmanın temelidir; eğer mü
zakere etmezseniz kavga ederseniz. Müzakere edersek, 
kavgaları sıkıntıları önleriz; müzakere edersek, uzlaş
mayı sağlarız. Birbirimize yakın fikirlerimiz vardır, 
onları çoğaltırız. Birbirimize uzak fikirlerimiz var-
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dır, onları ayıklarız; ama ülkenin temel meselelerinde 
kavgasız, 'gürültüsüz bir sonuç çıkarırız. 

Geçenlerde Türkiye'yi ziyaret eden çeşitli siyasî 
partilerden bir Alman parlamento heyeti bize, «An
lamıyorum sizi; biz de sosyalist, yeşil, Hıristiyan, de
mokrat mebuslardan kuruluyuz, aramızda çeşitli gö
rüş farkları vardır; ama Almanya'nın menfaatleri söz 
konusu olduğu zaman, hepimiz o konuda birleşiriz» 
dedi. Gerçekten sanıyorum ki, demokrasinin anahtarı 
olan bir tespitti bu. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Türkiye 
Öyle değil mi? 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, hiçbirimizin vatanseverliğinden şüp
he etmeyiniz ve biz bu vatanseverliğin imtihanını ve
rerek geliyoruz. Demokrasi, saygı ve sevginin imti
hanını... 

'LEYLA YENtAY KÖSEOÖLU (İstanbul) — Si
ze söylemiştir. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Ben 
«izü, o cümleyi söylememiş sayıyorum ve sizi de ten
zih ediyorum. Siz de vatanseversiniz değerli karde
şim; bu Mecliste bulunan herkes vatansever. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

iŞimdi, geliniz, bu küçük itirazları, bu küçük cüm
leleri, bu ufak fikir kırıntılarını bırakalım, gelelim 
esasa. Türkiye'nin büyük hedeflerini, tepe noktalar
daki meselelerimizi, makro hedefleri ortaya koyalım; 
Türkiye büzden bunu bekliyor. Yoksa, zabıtlara ge
çecek bir laf atmayla, Türkiye'nin hiçbir meselesi çö
zü'mez. 

Değerli arkadaşlar, ben bir bilanço ile sözümü bi
tirmek istiyorum. Tabiatıyla, bu bir muhalefet görü
şüdür, doğrudur, eğridir; ama bu bütçe müzakerelerin
den ve Türkiye*nin tadından ve Türkiye'nin içinde bu
lunduğu iklimden aldığım sonuçlardır. 

Bu itki'darın günlük yaşadığına inanıyorum. Mem
leketimizin büyük meseleleri hakkında bir fikir orta
ya koymuyor, bir çözüm getirmiyor. Süreli meselele
ri ortaya .koymuyor ve ülkenin gündeminden çıkarıyor. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Güneydo
ğuya gel. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — 1980 
- 1986 döneminde Türkiye'nin kalkınmasında yavaş
lama vardır. Halbuki, Türkiye, 1980lerden önce ha
fızlanmış olan planlarda ve makro hedeflerde, birta
kım hedefler planlamıştı. 

Bakınız, bir belgeden 2000 yılına ait bir hedef pla
nından, ben 1986 için varılması gereken hedefleri çı

kardım. Türküye, eğer bu ara rejim ve bu hükümet 
olmasydı, 1986 yılında 15 milyon ton gübre tükete-
cetk't'i, 8 milyon ton tüketiyor. Türkiye, 1986 yılında 
32 milyon ton bampetrol kullanacaktı, 18 milyon ton 
hampetrol kullanıyor. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — 80 sentle 
mi? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Fazla 
kültürlü adamsın, sen sus! 

IBAŞKAN — Lütfen Sayın Artukarslan. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Tür
kiye, 1986 yılında, 16 milyon ton linyit üretmeliydi, 
43 milyon ton üretiyor. Türkiye, 1986 yılında 7,2 mil
yon ton sıvı çelik üretmeliydi, 5,4 milyon ton sıvı çe
lik üretti. Türkiye, 1986 yılında 28 milyon ton çi
mento üretmeliydi, 19,6 milyon ton çimento üretiyor. 
Türkiye, 1986 yılında, 940 bin ton kâğıt üretmeliydi, 
719 bin ton kâğıt üretti. Bu rakamlar, Türkiye'nin 
çağın bir yana bırakınız, kendi hedeflerinin dahi nasıl 
gerisinde kaldığının açık delilleridir. 

(İşte, değerli milletvekilleri, bu dediklerimin bir 
yanlışı varsa, devletin resmî rakamlarını incelersiniz, 
doğrusunu gelir burada söylersiniz. Zaten, Türkiye' 
nin içtimaî durumu da, Türkiye'nin yaşantısı da bu
nu doğruluyor. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan, «Devlet, 
baba değildir» diyor. Doğru, bugün, bizim klasik Os
manlı - Türk geleneğindeki devlet baba gitmiştir. Za
ten, eğer Türkiye'de her ailede en az bir işsiz varsa, 
hastane, doktor, ilaç, ameLiyat parasına güç yetmi
yorsa; çiftçi borcunu ödemek için hayvanını, traktörü
nü satıyorsa; esnaf, kapıda müşteri gelsin diye bek
lerken, vergi memurları içeri giriyorsa; şoför, müşteri 
diye çırpınırken, trafik cezalarına çarpılıyorsa; öğ
renci, defter kitap, harç paralarını bulamıyorsa; ev 
kadını tenceresinde etli fasulye bile kaynatamıyor-
sa; emeldi, devletin sadakaya çevirdiği maaşını almak 
için kuyrukta ölüyorsa; memur, maaşını kiraya ka
patıp, geçim için kaifovelerde geceleri ocakçılık yapı
yorsa; küçük sanatkâr atölyesinde işsizlikten bunalıp 
kendini asıyorsa ve bütün bunlar gazetelerde resim 
halinde çıkıyorsa; namuslu tüccar ve sanayici yüksek 
faizden çaresiz kalıp, işçisiyle birlikte nasipsiz kalı
yorsa; fabrikalar, atölyeler, işyerleri kapanırken; ku
marhaneler, gazinolar, lüks otel ve eğlence yerleri do
lup boşalıyorsa, devlet baba gerçekten yoktur; yerini, 
çocuğunu sokağa bırakan, çaresiz ve duygusuz dev
let ana almıştır. (DYP sıralarından alkışlar) Bu dev-
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let, İniktik devleti olamaz, bu devlet sosyal devlet ola
maz, bu devlet refah bölüştüremez, refah dağıtamaz. 

Geliniz sevgili milletvekilleri, kaybettiğimiz çağ
daş ve sosyal refah devletimizi geri getirelim. Geli
niz, bunu yapmak için yeni bir seçim yapalım Sayın 
'Başbakan, yeni bir seçim yapalım. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKLANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Zamanı gelince yaparız. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Eşit, 
!hür, adil, yasakların kalktığı bir seçim yapalım. Ge
liniz, korkmadan sandığa gidelim ve milletin iradesi
ni ortaya çıkaralım, yansıtalım ve geliniz milletin ira
desinin tam yansıdığı Meclisten, milletin dediklerini 
yapan hükümetler çıkaralım. Geliniz, «Alternatif yok
tur» diyorsunuz, sizin alternatifiniz demokrasidir. Ev
vela rejiminizi düzeltiniz. (DYP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından gürültüler) 

Geliniz, demokrasi içinde alternatif hükümetler 
nasıl oluşur gösterelim. Geliniz, demokrasi içinde kal
kınmanın lezzetini birlikte tadalım, ortdan sonra size 
de pay verelim, refahı size de dağıtalım. Eğer Türki
ye'yi belli bir noktaya getirmek istiyorsanız, kilitlen
miş bu toplumun kilidirii açınız. Kilit sandıktır, san
dıktır, sandıktır. Korkmayınız sandıktan, kofkmayı-
nız seçmenden, korkmayınız oydan... (ANAP sırala
rından gürültüler, DYP sıralarından alkışlar) 

HAKKI ARTUlKARSLAN (Bingöl) — Sandıktan 
geldik biz. Kahramanca geldik. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Devamla) — Mîl
lî irade... (ANAP sıralarından «Biz korkmayız» sesle
ri, sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Eğer kork-
muyorsanız, dör'düncü maddeyi kaktırınız. Bu hazin 
tablo bir seçim tablosudur; geliniz seçim yapalım. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle se
lamlıyorum. Allaih, bu bütçeyi de memleketimize, mil
letimize hayırlı yapsın. Sağolun, varolun. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cindoruk. 
GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Sataşma 

var efendim, söz istiyorum. (ANAP sıralarından «sa
taşma var» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çalışma süremizin dol
masına az bir zaman kalmıştır. Hükümet de konuş
masının bölünmesini istemediğinden... (ANAP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar ve «sataşma var» 
sesleri) 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, babama sataşma oldu, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma mı var efendim? Buyurun. 
(ANİAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kalaycıoğlu, çok kısa olarak efendim. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; burada, ben ve men
sup olduğum parti mensupları, gelmiş geçmiş- bütün 
devirlere, onların icraatına saygılıyız. Burada, baba
mın mensup olduğu dönemin hatırasını saygıyla anı
yorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Yalnız, Allah'a şükür, babam hâlâ hayatta. Bana 
her zaman söylediği, «'Kızım, bizim düşünüp de im
kânsızlıklar içerisinde yapamadıklarımızı sizin ikti
darınız yapıyor» diyor. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ba
banız yanılmış. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Devamla) — Bir 
devrin müdafaasını tekeline almak isteyenler, yasak
lardan, özgürlüklerden bahsetmek isteyenler, o dev
rin mümtaz simalarını 12 yıl niye affettirmediler 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, size sataşılan ko
nu üzerinde konuşun lütlfen; geniş olarak değil efen
dim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Efen
dim, hangi konuda cevap veriyor? 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, müsaade ediniz. Bir devrin müdafasına çalışanlar, 
müdafaa ettikleri dönemi o kadar beğeniyor idiyseler, 
niçin, o iktidarın mensubu olmaktan imtina edip, is
tifa ettiler? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, lütfen sataşma 
konusunda konuşun. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Devamla) — Hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Kalaycıoğlu. 

Çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kalmış
tır. Hükümet de, konuşmasının bölünmesini isteme
diğinden, son konuşmalara kaldığımız yerden devam 
etmek, 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanu
nu Tasarılarıyla... (SHP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, daha 40 dakika var efendim. Nasıl kapa
tırsınız? Hükümet de konuşsun. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Sayın 
Başkan, saate bakın, çalışma süresi henüz bitmedi. 
(Gürültüler) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Da
nışma Kurulu kararı var. Süreyi bekleyiniz. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, sah

te belge ile trafiğe kaydettirildiği iddiasıyla otomobi
line d konulan bir vatandaşın mağduriyetinin önlen
mesine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1395) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı Sa

yın A. Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

1. Çorum'lu hemşehrimiz Atilla özejder 3.12.1981 
tarihinde 54 EE 344 plakalı mercedes otomobili M. 
Ali Düzendur isimli şahıstan satın almış ve bedelinin 
tamamını nakden ödemiştir. 

2. — İki yıla yakın Sakarya Trafiğine kayıtlı ola
rak çalışan otomobil Atilla özejder tarafından An
kara Trafiğine kaydedilerek kullanılmıştır. 

3. Birkaç yıl sonra Emniyet Müdürlüğü hemşeh
rimizden otomobile el koymuş ve «otomobilin sahte 
belge ile» trafiğe kaydedildiğinin anlaşıldığı söylen
miştir. 

4. Konu halen îstanbul 3 üncü Ağır Ceza Mah
kemesinin 1984/311 ve Ankara 1 inci Ağır Ceza Mah
kemesinin 1985/745 sayılı dosyalan ile görülmektedir. 

5. Burada hemşehrimizin tek kusuru devlet ka
yıtlarına itibar ve itimat etmiş olmasıdır. Zira Sakar
ya Trafiğine kayıtlı bir otomobili satın almış ve hüs
nüniyetle malik . olarak Ankara Trafiğine kaydettire
rek kullanmıştır. 

Soru 1. Yukarıda sunulan hususlar göz önüne 
alındığında Devlet kayıtlarına güvenmekten başka 
suçu olmayan hemşehrim ve benzerlerinin mağduri-

BAŞKAN — ... 1985 Yılı Kesinhesap Kanun tasa
rılarının açık oylamalarını yapmak ve Genel Kurulun 
aldığı karar gereğince, 513 sıra sayılı kanun teklifini 
görüşmek için, 25 Aralık 1986 Perşem'be günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 

VE CEVAPLAR 

yetinin önlenmesi için Devlet olarak ne yapmayı dü
şünüyorsunuz? 

2. Haksız olarak elinden otomobili alman hem
şehrimizin yükümlü olmamasına rağmen ödenmeyen 
gümrük bedelini veya cezayı ödeyerek otomobiline 
malik olması için kararname çıkarma yoluna gitme
yi düşünür müsünüz? 

T C . 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 24.12.1986 
Gümrükler Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : KAM : 3008232-

1211/53329 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ye Kararlar Müdürlüğünün 17 Ekim 1986 
tarih ve 7/1395-6945/27549 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üze
re Çorum Milletvekili Sayın Ali Ayhan Çetin tarafın
dan sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin ce
vaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Gerek hariçten gelen, gerekse dahilde bulunan ka
çak eşya ve maddelerin derhal zaptolunacağı ve en 
yakın gümrük veya tekel idarelerine teslim edileceği 
hususu, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun 23 üncü maddesinin amir hükmüdür. 
Bu gibi kaçak eşyanın zaptedilmesinde kaçak eşyayı 
mülkiyetinde bulunduran şahısların iyi niyetli veya 
kötü niyetli oldukları bakımından 1918 sayılı Kanun
da bir fark gözetilmemiştir. 

Ancak, ulusal ekonominin yararı ve eşyamn tabia
tından doğan muhafaza külfeti ve ziyaı nedeniyle 
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yok edilmesini önlemek üzere aynı Kanunun 21 inci 
maddesi ile kaçak eşyaların zaptını müteakip eşya 
sahiplerinin, giriş eşyasında gümrüklenmiş değerine, 
çıkış eşyasında ise FOB kıymetine muadil bir meb
lağı depozite ederek veya kanunî faizi de kapsayacak 
şekilde muteber banka mektubu veya Hazine tahvil 
ve bonolarını teminat göstererek kendilerine teslimi
ni gümrük idarelerinden veya görevli ve yetkili adlî 
mercilerden isteyebilmeleri ve bu isteklere adlî mer
cilerce karar verileceği hükmü getirilmiştir. 

Kaçak zannı ile zaptedilen ve kaçakçılık davaları
nın devamı sırasında adlî mercilerce teminatla sahip
lerine i&de edilen eşya veya vasıtaların dava sonunda 
mahkemelerce müsadelerine karar verilmesi halinde, 
bu nihaî kararlar uyarınca eşya ve vasıtaların müsa
deresi, alınmış teminatların ise iade edilmesi yoluna 
gidilmektedir. 

İyi niyetli üçüncü şahısların haklarını korumak 
amacıyla; bu şekilde müsadere edilerek Devlet malı 
haline gelen söz konusu vasıtaları mülkiyetinde bu
lunduran ve dava sonunda kaçakçılık olayı ile ilgisi 
bulunmadığı kesin olarak tespit edilen kişilerin ken
dilerine tercihli olarak satışının yapılabilmesini te-
minen «Gümrüğe Terkedilen, Terkedilmiş Sayılan, 
Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine İlişkin Tüzük» 
ün 8 inci maddesinde değişiklik yapılması hususunda, 
Bakanlığımızca çalışmalar yapılmaktadır. Tabiatıyla, 
iyi niyetli bu kişilerin idarî veya adlî yargı kanalıyla 
kusurlu diğer şahıslardan maddî ve manevî tazminat 
talebinde bulunmaları mümkündür. 

Arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Yeşilhisar İlçesi Topraksu Sulama Kooperati
finde 1979 - 1985 yılları arasında yöneticilik yapan 
kişilerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Ijüsnü Doğan' 
in yazılı cevabı (7/1457) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal taıafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 14.11.1986 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Kayseri Yeşilhisar İlçesi, Topraksu Sulama Koo
peratifinin 1979-1985 yılları arasında yönetiminde 
bulunan yöneticilerin keyfî idareleri neticesinde zim
mete para geçirme, görevi ihmalden Kooperatifi za-
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rara sokma, Kooperatifin işçi ve vasıtalarım özel iş
lerinde kullanma gibi fiilleri işledikleri, Kayseri ve 
ilçe kamuoyunda konuşulmaktadır. Bu konuya açık
lık getirmek üzere aşağıdaki soruların cevaplanması-
nın doğru olacağı kanaatindeyim. 

1. Anılan yıllarda Yeşilhisar Topraksu Sulama 
Kooperatifinde yöneticilik yapan kişiler Kooperatif 
işçi ve vasıtalarını kendi özel işlerinde kullanmışlar 
mıdır? Kullanmışlarsa bunlar hakkında yasal işleme 
başvurulmuş mudur? 

2. Kooperatifle ilgili araçların kooperatifin iş
lerinin dışında çalıştırıldığı iddiası vardır. Bu iddia 
doğru ise ilgililer hakkında ne gibi yasal işlem yapıl
mıştır? 

3. Kooperatifin yönetiminin başında bulunan 
Hilmi Çakıcı'nın döneminde kooperatif işçilerine zor
la boş kâğıt imzalattırılarak veya şantaj yolu ile iş
çilere ödenmeyen, ancak ödenmiş gibi gösterilip res
mî kayıtlara geçen miktar ne kadardır? Yasal olma
yan bu olay karşısında ne gibi bir işlem yapılmış
tır? 

4. Hilmi Çakıcı yönetimindeki Yönetim Kurulu 
zamanında kooperatifin resmî defterleri üzerinde tah
ribat yaparak sulama ücretlerini azaltmak, 1982 yılı 
sonunda kapanışı yapılan resmî deftere tekrar ek ka
yıt yaparak Kooperatifi zarara uğratanlar hakkında 
yasal işlem bugüne kadar neden yapılmamıştır? 

5. Yönetimin aldığı kararın hilafına gelir temi
ninde kullanılması gereken makbuzlar ile irat kaydı 
yapmak, Ahmet Çakıcı gibi yönetimde görevi olma
yan kişilere Kooperatifin resmî defterleri ve evrakları 
üzerinde tasarrufda bulunduran, Kooperatifin araçla
rını üçüncü şahıslara kullandıranlar hakkında ne gibi 
yasal işlemler yapılmıştır? 

6. Hilmi Çakıcı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı 
yaptığı dönemde yaklaşık sulama suyunun tüketiciye 
maliyeti ne kadar olmaktadır? Bu yönetim sulama su
yunu tüketiciye kaç TL.'ye vermiştir? Maliyeti ile tü
keticiye verilen ücreti arasındaki fark ne kadardır? 

7. Sulama suyunun saat ücretini bilerek ve iste
yerek maliyetinin çok altında tüketiciye veren koope
ratif yöneticilerinin T.E.K.'na olan 1.1.1979 ve 
31.12.1984 tarihleri arasında biriken ve ödenmeyen 
108.184.799,30 TL. elektrik borcuna karşılık 119.903. 
900,59 TL. faiz ve ceza ödenmesine sebep olarak Koo
peratifi milyonlarla ifade edilen zarara sokan yöneti
ciler hakkında neden yasal işlem yapılmamaktadır? 

8. Yönetim Kurulu Başkanı olan Hilmi Çakıcı' 
nın 2.000 veya 3.000 dekar arazisi olduğu iddia edil-
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mektedir. Açılan kuyulardan ikisinin de bu arazi için
de olması ve bilinçli olarak düşük tutulan sulama su
yu ücretinden kendisinin de yılda milyonlarla ifade 
edilen çıkar sağladığı doğru mudur? 

9. Kendisinin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 
Kooperatifi bilerek ve isteyerek zarara uğratan ve 
çevre kooperatifleri '(Örneği Yahyalı Yularlı Köyü 
Topraksu Kooperatifi) yaptıklarının doğru olduğuna 
inandırarak zarara uğratan Hilmi Çakıcı hakkında ya
sal ne gibi bir işlem yapacaksınız? 

10. Kayseri ve bilhassa Yeşilhisar kamuoyunda 
bu kooperatif yöneticilerinin Anavatan Partisi İl Yö
neticileri ve üst düzey yöneticileri tarafından korun
duğu iddiası (konu ile ilgili soruşturmanın oldukça 
uzun sürmesi neticesinde) tartışılmaktadır. Bunun doğ
ruluk derecesi nedir? Böyle bir tartışmanın doğru ol
duğunu söyleyebilir misiniz? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 24 . 2 . 1986 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM - 2 - 975 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sek. Ka. ve Kar. Müdürlüğünün 

18.11.1986 tarih ve 7/1457 - 7253/28645 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in Sayın 

Başbakanımıza tevcih ettiği Kayseri - Yeşilhisar -
Merkez Toprak - Su Kooperatifi hakkındaki yazılı 
soru önergesi, Sayın Başbakanımızın talimatları gere
ğince tarafımdan cevaplandırılmak üzere incelenmiş
tir. 

Önergede bahsedilen konularla aynı mealdaki ih
bar konularının Bakanlığımca mahallinde yaptırılan 
tetkik ve tahkik sonucu : Daha önce müştekilerce aynı 
konuları ihtiva eden şikâyetlerin Kayseri Valiliğine in
tikal ettirildiği, Valilikçe kurulan soruşturma komis
yonu marifetiyle yaptırılan inceleme neticesinde, ba
his konusu kooperatifin eski Yönetim Kurulu Başkanı 
ve arkadaşlarının önergede de bahsedilen konularla 
birlikte suç teşkil eden fiilleri sebebiyle haklarında 
Yeşilhisar Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulduğu, kooperatifin kanunî bütün defter ve bel
gelerine el konulduğu ve kovuşturmanın da sürdürül
mekte olduğu tespit edilmiştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

i 3. — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara'nm, Trab
zon Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifinde görevli iki 
yönetim kurulu üyesinin Kooperatifler Kanununun 26 

I ncı maddesi uyarınca görevlerinden alındıktan sonra 
I tekrar aynı görevlere seçildikleri iddiasına ilişkin so-
I rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral' 

in yazılı cevabı (7/1481) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 3.12.1986 

Mehmet Kara 
Trabzon 

ilgi : a) Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Ge
nel Müdürlüğünün 20.7.1982 gün ve 10017 sayılı ya
zısı. 

b) 5.10.1982 gün ve Dosya No. 15-11-61/24.İ 1996 
I sayılı yazısı. 

c) 11.9.1986 gürt ve 15934 sayılı yazısı. 
Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi Yöne

tim Kurulunda görevli iken müfettiş ve bilirkişi ra-
I porlarına istinaden haklarında Trabzon Ağır Ceza 

Mahkemesinde 1982/256 sayı ile zimmet evrakta sah
tecilik ve görevi ihmal suçlarından açılan dava ile Av-
ni Akyol ve Rahmi Taşlı Kooperatifler Yasasının 26 
ncı maddesi ile ilgi (a ve b) emirlerle görevlerinden 

I alınmışlardı. 
Adı geçen kişiler davaları aynı mahkemede devam 

ederken 30.3.1986 tarihinde yapılan genel kurul top-
I lantısına ağır ceza mahkemesince genel kurula katıla

bilirler şeklindeki belgeye dayanarak seçime girmiş ve 
I seçilmişlerdir. 

Soru : 
1. Genel Kurula katılabilir şeklindeki belgeyi hiç 

I öyle bir mana ifade etmediği halde seçime katılabilir 
şeklinde mi algılıyorsunuz? 

I 2. İlgi (a, b) emirlerde ve mahkeme safahatında 
I herhangi bir değişiklik olmadığına ve Kooperatifler 

Yasasının 26 ncı maddesi açık ve kesin yürürlükte ol-
I duğuna göre adı geçen kişilerin hâlâ görevde kalma

ları bir yasa ihlali ve daha önce tarafınızdan verilen 
I ilgi (a, b) emirlerle çelişkili değil mi? 
I 3. Ağır Ceza Mahkemesinin genel kurula katıla

bilir şeklindeki yazısı Bakanlığınız emirlerini ve Koo
peratifler Yasasının 26 ncı maddesini çürütebilecek ni
telikte midir? 

4. Bu durum yasa uygulayıcısını yasayı ihlâl et-
I me pozisyonuna düşürmez mi? 
I 5. 4 yıl önce aynı suçtan dolayı görevden aldığı-
I nız kişileri 4 yıl sonra durumda hiç bir değişiklik ol-
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madığına göre hangi yasaya göre görevde tutuyorsu
nuz? 

6. Bu durum yasaları şahıslar kendilerine göre uy
gular şeklindeki bir yargıyı doğurmaz mı? 

7. Bütün bunlara rağmen ilgilileri görevde tutma
ya devam edecek misiniz? 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 22 . 12 . 1986 

Teşkilatlandırma Gendi Müdürlüğü 
Sayı : 11.02.3 (ESK) 36/19, 22060 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9.12.1986 tarihli, 7/1481-7377/29278 sayılı 

yazıları. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Kara tarafından 
Bakanlığıma yöneltilen; S. S. Trabzon Esnaf ve Sa
natkârlar Kefalet Kooperatifinde, iki ortağın 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak yönetim 
kurulu üyeliklerine seçildiklerine ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevapları aşağıda sunulmuştur. 

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Koopera
tifinin 30.3.1986 tarihinde yapılan genel kurul top
lantısında; haklarında Trabzon Ağır Ceza Mahkeme
sinde, «zimmet, evrakta sahtekârlık ve görevi ihmal» 
şualarına ilişkin davaları devam eden ve bu davaya 
bağlı olarak, Bakanlığiimız talimatları ile daha önce 
adı geçen kooperatifin yönetim kurulu üyeliklerinden 
uzaklaştırılmış bulunan Avni Alkyol ile Rahmi Taşlı' 
nın tekrar aynı görevlere seçildiklerinin, kooperatif 
ortaklarından Yaşar Kan'ber ve Aslan Özçilinıgir ta
rafından Balkanlıığıımıza lin'tikal. ettinilmesi üzerine bu 
konuda gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmış
tır. 

' Şöyle iki; 
Avni Alkyol ve Rahmi Taşlı'ya vekâleten Av. 

Hüseyin Çıray imzasıyla Trabzon Ağır Ceza 'Mahke
mesi Başkanlığıma sunulan 28.2.1985 ıtariMi dilekçe 
üzerine anılan Mahkeme Başkanlığınca, «1982/256 
sayılı dava dosyası sanıklarından Rahmi Taşlı ile 
Avni Akyofun Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi se-

24 . 12 . 1986 O : 2 

çimlerine katılmalarında bahsi geçen mahkememiz-
ddki dava nedeni ile bir sakınca bulunmadığı»,, 
1.3.1985 tarihinde dercedimiıştir. 

Adı geçenlerin bu belgeye istinaden 30.3.1986 ta-
ıri'Mi genel kurul toplariti'sına katıldıkları ve yapılan 
seçimlerde yönetim kurulu üyeliklerine getirildikleri 
anlaşılmıştır. 

Durumun bu şdkilde tespit edilmesi üzerine, Ba
kanlığımızca Trabzon Valiliğine «İl Sanayi ve Tica
ret Müdürlüğü» gönderilen 27.11.1986 tarihli, 20340 
sayılı yazımızla; 

1163 sayılı Kooperatlfiler Kanununun 26 ncı mad
desi uyarınca, görev kusurlarından veya suç teşkil 
eden eylemlerinden ötürü yönetim ve denetim ku
rullarından uzaklaştırılanların kooperatif organlaırına 
seçilemeyecekleri, Kanunun bu açık ve emredici hük
mü karşısında, görev kusuruna veya suça bağlı ola
rak yönetim kurulundan uzaklaştırılanların, Mahke
me Başkanlığınca dilekçe üzerine dercedilen 1.3.1985 
tarihli kayda dayanılarak, yeniden kooperatif or
ganlarıma seçilmelerine hukuken imkân bulunmadığı 
açıklandıktan sonra, adı geçenlerin yönetim kurulu 
üyeliklerinin sona erdirilerek, yerlerine yedek üye
lerin davet edilmesi 'gerektiği 'bMdMlmiştir. 

Ayrıca, söz konusu yazımızda yer alan hususla
rın, 12.12.1986 tarihli, 3468 ısayılı Trabzon Valiliği 
(Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) yazısıyla, gereği için 
kooperatife tebliğ edildiği anlaşılmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalardan da izlenebileceği gi
bi; Bakanlığımız, S. S. Trabzon Esnaf ve Sanatkâr
lar Kefalet Kooperatifi geneli kur ulunda yönetim ku
rulu üyeliğine seçildikleri vaki şikâyet üzerine tes
pit edilen Avni Akyol ve Rahmi Taşlı ile ilgili iş
lemlerde, gerek daha öncdki talimatlara, gerekse 
11.63 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı mad
desi hükmüne aykırı bir uygulama söz konusu olma-
mıştır. 

RiılgMerinize arz ederim. 

H. Cahit Aral 
Sanayii ve Ticaret Bakanı 

....... >0< 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

51 İNGÎ (BİRLEŞİM 

24 s 12 . 1986 Çarşamba 

Saat : 10,00, 

i 
BAKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 1§LER 

X 1. —1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S, Sa
yısı : 499) (Dağıtana tarihi : 2.12.1986) 

X 2. — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinihesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri-
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

X 3. — Katma BütçeHi Kuruluşlarım 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

X 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 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İSLER 

5 
Om&L GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜSMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

T, — îatanlbuH Mületvekü Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
rma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
toru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır MMetvekili Kadar Narin'kij 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözHi soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
Di Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fabrikasına itiş-
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Öner* 
geai (6/631) 

6. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavyeı 
ra Televizyonunda gösterilen bir. filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanını 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapüan işlemlere ilişkin içişi 
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. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so* 
ru önergesi (6/778) 

(I) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü KH 
mya çevrilmiştir. 



— 2 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ ilinde 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-tş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
Katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkim Başbakandan sözlü soru 
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 yakalamak içtin uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaıkü okullara ve öğretmenlere ilişjkin Millî 
EğMm Gençlik ve Spor Balkanından sözHü 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 AğagıTin, YİBÎ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
JCırkpınar 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) 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan gözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan-. 
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — istanbul 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 Işhamnda 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 Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya ilıj-
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30,, — Balıkesir Milletvekil Davut Abacıgiil'in, Ba
lıkesir ili 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 MİMİ 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner-* 
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin ilçesi Arıtaj 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça» 
lışmalarma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Binde 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 Adale! 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 



36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezil^in, Kahramanmaraş » Andırın Ormıaa İşletme 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunları* üretici 
köylüye ve müteahhitlerle tahsisine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

37̂  — 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 ilinde 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 Şahin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılca'bölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayıram'ın, ÇU-
KOBİRLIK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
toasın 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 Balkanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır Hinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından »özlü 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) 

45. —Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli îdü İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanınadn sözlü soru 
önergesi (6/894) 

47. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

48. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde hava kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından, sözlü soru 
önergesi (6/896) 

49. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih 
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalaı: 
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 Milletveküi Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İsimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili ılhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) /(Dağıtma tarihleri : 1.1.6.1985 - 21.11.1986) 

3. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı' 
ntın, 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun 111, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmaısı ve Bu Kanuna İki Geçici Mad-ı 
de Eklenmesii Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 513) (Da-
ğıttma tarihi : 19.12.1986) 




