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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 10.00 da 

açıldı. 

Birinci Oturum 

'Deriizilii Milletvekili Adnan Keskin ve 
20 arkadaşının, millî eğitimin içinde bu
lunduğu sorunların nedenlerini tespit eit-
mek amacıyla bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) Genel Ku
rulun hil|giskıe sunuldu; önergenin gün
demlide yerimi alacağı ve öngörüşmesinfın, 
sırasında yapılacağı açıklandı. 

1988 Malî Yılı Gendi ve Katma Büt
çe! İdareler ite 1986 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu tasarılarımın (1/393, 1/394; 
3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. Sayıları : 
22, 44, 23, 45) görüşmelerine devam edi
lerek : 

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi 1988 
Malî Yılı Bütçesi ile, 1986 Malî YA 
Kesinlhesalbı kalbul ©dildi. 

Cumhurbaşkanlığı, 

1988 Malî Yılı Bütçesi ile, 1986 Ma
lî Yılı Kesinlhesalbı üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

İkinci Oturum 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif

leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmının 18 inci sırasında bulunan 
46 sıra sayılı Kanun Teklifinin görüşme
lerinin, ıbulgünkü bültçe programının biti
minden sonra yapılmasına ilişkin Danış
ma Kurulu önerisi kalbul edildi. 

1988 Malî Yık Genel ve Katma Büt
çeli İdareler İle 1986 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu tasarlılarının (1/393, 1/394; 
3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. Sayıları : 
22, 44, 23, 45) görüşmelerime devam edi
lerek : 

Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, 
Anayasa Malhk'emesi Başkanlığı 1988 

Malî Yılı Bütçeleri İle 1986 Malî Yık 
Kesinhesaplari; ve 

13.10.1983 Tarih ve 2919 sayılı Ka
munun 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkımda Kanun TekHifi (2/47) (S. 
Sayısı c 46), 

Kalbulı edildi, 
6.4.1988 Çarşamlba günü saat 10.00 

ıda toplanmak üzere birleşime saat 19.22 
de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekii 

A. Hüdai Oral 
Kalp Üye 

Bursa 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

-«• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili tlyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbUen (Kırklareli), İsmail t)ğdül (Edirne) 

ırüşmelere devam edeceğiz; ancalk, gö
rüşmelere /başlamadan önce, 'bazı sayın 
milletvekillerinin izm taflepierine ,dair 
Başkanlığın (bir \tpzfceresli vardır, lokutup 
onayınıza sunacağım. 

BAŞKAN — Tünk'iye Büyük Millet 
MıeülMnin 47 radi BMteşiımini açıyorum. 

1988 malî yılı genel ve ıkatıma ibütçe 
kanun tasarılarıyla 1986 malî yılı Ike-

-isinlhesaıp kanun tasarıları üzerinde gö-

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Bazı milletvekillerine izin ve
rilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/493) 

BAŞKAN — Teskereyi okultuyorum : 

Tüükiye Büyük 'M'i'UUet 'Meclisi 
Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın rriilletve-
killerinin hizalarında gösterilen ısüre ve 
nıeJderilerle izinli sayılmaları, BaşkanMk 
'Divanının 31.3.1988 /tarihli toplantısında 
uygun ıgörütaü§ıtür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Yıldırım Akbulutj 

Türikiye Büyülk 'Millet Medl'isi 
Başkanı 

Niğde IMİletvelfciI Birsel Sönmez, 15 
gün hastalığı nedeniyle, 

115.3,1988 tarihimden geçerli atonalle 
üzere. 

ıMardin Milletvekili A. Vahap Diz-
daroğlu, 45 gün Ihasltaûğr nedeniyle, 

17.3.1988 tarihinden geçerli folimak 
üzene. 

Ankara Milletvekilli Tevsik Koçak, 
30 gün mazereti nedeniyle, 

'20.3.1988 tarihimden geçerli olmak 
üzere., 

Ankara Milletvekili Arif Sağ, 13 gün 
mazereti nedeniyfle, 

3.4.1988 (tariJhiimden geçerli olmak (üze
re. 

BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Niğde Milletvekili Birsel Sönmez, 15 
gün hastalığı nedeniyle, 

15.3.1988 tarihinden geçerli olmak 
üzere-

IBAŞKİAN — Onayınıza ısunuyorum : 
KalbuH edenler... Etmeyenler... Kalbul ddil-
ımiştir., 

Mardin Milletvekili A. Vahap Düz-
daroğlu, 45 gün hastalığı nedeniyle, 

17.3.1988 tarihinden geçeri olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza ısunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil-
ımişfc 

Ankara Milletvekili Tevffik Koçak, 
30 ıgün' mazereti medeniyle. 

20.3.1988 tarihlinden geçerli olanak 
üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza ısunuyorum : 
Kalbul edenler... 'Etmeyenler..; Kabul 
edilmiştir.; 
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Ankara MiHdtivekili Arif Sağ, 13 gün 
maaaerelti nedenliyle, 

3.4.1988 tarihinlden 'geçeri olmak 
üzere. 

/. — 1988 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/393, 1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 
1/338) (S. Sayıları ': 22, 23, 44, 45) (1) 

A) BAŞBAKANLIK 
1. — Başbakanlık 1988 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Çaşbakantık 1986 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 
(BAŞKAN — Programa göre Başba

kanlık .bütçesi ve kesinnesalbının görüş
melerine; başlıyoruz. 

Hükümet ive Komlisyon?.. Burada. 

'Başlbalkanyk ıBütlçesli üzerinde söz 
alanların (isimlerini okuyorum ': SHP 
Grulbu adına Sayın Man Gürpınar ve 
Sayın Erdal Kalkan, DYP Grubu adı
na Sayın Murat Sökmenoğilu, ANAP 
Grulbu adıma Sayın Hasan Fecri Alpas
lan ve Sayın 'Melhmet Cavit Kavak; şa-
hıisllıarı adına, aleyhte Sayın Haısan Zen
gin. 

Sayın üyeler, Ibildiğiniz gibi, grupiariı 
adına yapılan konuşmalarda ısıüre 1 sıaait-
Itiir. ıBu iftiharla, sayın sıözcülerin özellikle 
bu sürelere dikkat ötmelerini rica edi
yorum., 

(7) 22, 23, 44, 45 S. Sayılı Basma-
yazılar 4.4.1988 tarihli 45 inci Birleşim 
Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza ısunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
editaişifcir. 

SHP Grulbu adına, Sayın İrfan Gür
pınar; (buyurun efendim,-

SHP GRUBU ADINA İRFAN GÜR
PINAR <KrJklareli) Sayın Başkan, Yüce 
'Meclisin değerli üyeleri; 4 Nisan 1988 
(günü Türkiye (Büyük Mille Meclisinin 
müzakeresine sunulan 1988 yılı (konso
lide bütçeisHniin, Başbakanlık bütçesiyle 
illglili bölümü hakkında, SHP Grubunun 
görüşlerini, Edirne 'MİIe/tıvekili arkaidaşım 
Erdal Kalkan ile ıhürlike sunmak üzere 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 
Yüce Meclistin değerli miiilll'ettıvekiierini1 

saygıyla selamlıyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın üyeler, 1988 malî yılı bütçesi-
min (tümü üzerindeki görüşmelerde Sos-
yaldemiokrat Halkçı Partinin görüşlerini 
'Meclise isıunan Genel Başkanımız Sayın 
Erdall inönü'nün ide açıkça beirtitiği gibi, 
1988 ıyıh konsolide bütçesi, 'ileriyi görfe-
ımeyen, günü kurtarma politikası izleyen, 
.masalcı ANAP İktidarının kamu mali
yesini ne gibi açmazlara sürüklediğinin 
açılkça ortaya konduğu bir (belge biir büt
çedir. 

1988 yılı bütçelinin başlangıç öde-
netoleri 20 'trilyon 840 milyar olup, bir 
önceki yıl 'tek'Mine göre yüzde 85 ora
nımda artış (göstermektedir. 1987 yılı büt
çesi harcamaları 1'2,7 trilyon olarak tah
min edildiğinden, (bir önceki yılın fiilî 
bütçe (harcamalarına göre de en azından 
yüzde 65 oranında bir büyüklük ifade 
etmektedir. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER ÎŞLER 

— 122 — 
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Bütçe ödeneklerimin yüzde 34'ü cari 
harcamalar, yüzde 17'sü yatırım harca
maları, yüzde 49'u da transfer harcama
ları miltdlıiğindediır. 

Tıranısıfer harcamalarının önemli bö
lümü 'iç ve dış harç faizlerinden oluş
maktadır. önıgörüllen Ifaiız 'ödıemelerinin 
transfer harcamaları jçinddkü payı yüz
lde 52,7; toplam ödenekler içindeki payı 
1da yüzde 26,1 *dir. 

Bütçe [gelirleri 18 trilyon 429 milyar 
lira olarak tahmin edllimişltlir. Bu tahmin, 
1987 ı'bütçe teklifine göre yüzde 84; 1987 
gerçekleşmeline ıgöre ide yüzde 81 ora
nında artış (göstermektedir. 

198i8 ıb'ütçesinde vergi gelirleri 15 'tril
yon 100 milyar lira, verıgi dışı gelirler 
1 trilyon 554 milyar lira, özel gelir ve 
fonlar 1 trilyon 600 milyar lira ve kat
ma bültçe geiliri de 175 milyar lira ola
rak tahmin edilmektedir. 

1988 yılı Ibütçeısinin resmî açığı 2 tril
yon 465 milyar Türk Liradır. iBu açık, 
Ibir yıtl Önceki Ibültçe teklifine göre yüzde 
168 'oranımda Ibliır artış göstermektedir. 
Bütiçefde 2 trilyon Türk 'Birası dış ıborç, 
4 trilyon 3125 milyar Türk Lirası iç borç 
olmak üzere, yeniden, 6 trilyon 325 mil
yar Türk Lirası (borçlanma öngörülmüş
tür. Bunun 2 trilyon 520 milyar Türlk 
Lirası ile dış 'borç, 1 trillyon 340 milyar 
Tüıik Lirası ile de iç /blorç ödemesi ya
pılacak; bakliye '2 trilyon 465 milyar 
Türik Lirası 'borçla da bütçe açığının 
(kapatılması d'üşünülmektedür. Bu şekil-
de, 1988 yılında devletin ibhrçları en 
azından 2,5 Itrilyon daha artmış olacak
tır. 

Değerli ımill'dtivekileri, 1988 yılı büt
çesini sayısal olarak ana haltlarıyla özet
ledikten sonra, bütçenin (bazı özelikleri
ni ısaitıribaşı Ihiçimİnde de olsa dikkatle
rinize sunmak iiısterim : 
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1988 yılı Ibütçesi, bir faiz ve borç öde
me Ibütçesidir. Bu bütçeyle, genel an- • 
lamdaki bütçenin ıbelii politikaları ger
çekleştiren eUklill'i Ibir araç olma özelliği 
terk edilmiştir. Geçmiş yıllarda Menen 
politikalarda yapılan hatalar, (birtakım 
kesimlere sağlanan vergi avantajları, gös
terişe ve oy avcılığına »yönelik kamu har
camaları, yüksek faizli borçlanma, büt
çeyi faiz ve (borç bütçesi haline dönüş
türmüştür. Devfletfin bu yıl ödeyeceği faiz, 
tüm memurlara ödeyeceği maaş ve üc-
re'tlieriden yüzde 25 »yatırım harcamala
rından yüzde 50 oranlında daha fazla
dır. Bir başka deylişle, öngörülen faiz 
ödemeleri, millî savunma, millî eğitim 
ve sağlık harcamaları tJoplamından 800 
milyar Türlk Lirası daha fazladır. Bu 
bakımdan, 1988 yılı devlet bütçesi, faiz 
yüklü altında ibpğullmuş, çökmüş bir büt
çedir. 

1988 yılı bütiçe Ödenekleri içinde ya
tırım harcamalarının payı güderek azal
makta, geçmiş yıllarda bütçe ödenekleri 
liçinde yüzlde 201nin üzerinde olan yatı
rım harcamaları, 1988 yılı (bütçesinde 
yüzde 17'ye düşürülmektedir. Bu görün
tü ütlilbariyİe, 1988 senesinin, yatırımlar 
açısından (büyük (bir durgunluk dönemine 
gireceği aşikârdır. 

(Bu Ibütçe Ibir açık bütçedir. Resmî 
Ibültçe açığı '2,5 trilyondur; ancak, çok 
yülkbek ihtimalle gelirler (tahmiinierin al
tımda (kalacak ve enflasyon sebebiyle ger
çekleşecek harcamalar, ibaşlangıç öde
neklerinin üzerine çıkacaktır ve o tak
dirde yıl ısonu itibariyle bütçe açığı 6 
trillyon Türik Lirasını aşacaktır. 

'Nihayet bu (büitçe bir enflasyon büt-
çeslidir. Resmî enflasyon hedeflerinin 
yüzde 33 olarak açıklanmasına karşın, 
1988 bütçesinin, yüzde 50 enflasyon Ön
görüsüyle hazırlandığı anlaşılmaktadır. 
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Ancak, önemli tutarda bir dış borç sağ
lanamadığı Ve petrol 'fiyatları düşmedi
ği takdirde, enflasyon (kısa zamanda üç 
rakamlı boyutlara ulaşacaktır. 

İDeğerili milletvekilleri, bütçenin tümü 
üzerinde arz etltiğim Ibu kısa bilgilerden 
ısıonra, görüşmekte dlduğumuz Başbakan
lık bütçesiyle iljgiıli (görüşlerimi arz etmek 
işitiyorum. 

Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüş
meler, genel olarak bütçenlin tümü Üze
rindeki görüşmelerle benzerlik, 'hatta bir
liktelik arz ©der. (Başbakan, özellikle ye
ni yapılaşmadan ısonra icra organının ba
şı ve tek Ihâlkimidir. Kendisine bağlı 10 
Devlet (Bakanı ve onlara bağlı ve ilgili 
37 kuruluş da dikkate alınırsa, Başba
kanlık bütçesi, Hükümetlin genel, siyasî 
sosyal ve ekonomik pöltikalaırınıim tar-
Itışııldığr folir Ibü'tçe (olur. Bu düşünceller
den hareketle kendimize göre öncelik ver
diğimiz bazı toonulatrı ve bunun sonucu 
bir efsane haline getirilmeye çalışılan Sa
yın Özal'ın ekonomik modeli hakkım
daki igörüşlerimliızi belirtmeye çalışacağız. 

iBu yüce çatı altında uzun senelerden 
beri yapılan bütçe müzakerelerinde de
vamlı şek'Ide tekrar edilmesline rağmen, 
münakaşasını yaptığımız Başbakanlık 
bütçesinlin sahilbi Sayın Başbakanın, 
Anayasanın 112 nci maddesinde ve ku
ruluş kanununda .belirtilen görevlerini 
tekrarlamakta fayda görmekteyiz. 

lAna'yasamızın 112 ncli maddesi, Baş
bakanı, ©akanlar Kurulunun başkanı 
lolarak bakanliklar arasında işbirliğini 
sağlamakla görevi kılmış ve Hükümetin 
genel is:yas'elttimin yürütülmesini gözetımek 
yükümlülüğü ile karışı karşıya bırakmış-
tır. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürü
tülmesi nden biriiklte sorumludur. Bu 
ma)ddenln yanında ise, Başbakanım gö
revleri daha kapsamlı bir biçimde Baş-
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bakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hak
kımdaki 3056 «ayılı Kanunda yer almış
tır. 

Bu görev düzenllemeslinin çerçevesin
de, 1988 yıllı başbakanlık bütçe teklifin
de yer alan, Başbakanlığa (bağlı ve ilgili 
kuruluşlarla yapılaşmasının açıkça Ana
yasanın 122 nci maddesine aykırılık teş
kil ettiği gözlenmektedir, önümüze ge
tirilen 1988 bütçe tasarımının timcelemeslin-
den de aniaışıllıyor ki, Başbakanlık kendi 
yasasında öngörülen pek çok konunun 
dışına el atmış ve talbiî yapısı itibariyle 
diğer 'bakanlılklarda ve bakanların görev 
sahasında olan pek çok ekonomik faa
liyetler ve birimler, devletin o bakanlık
larımdan koparılmış <ve Başbakanlığa bağ
lanmıştır. Örneğin, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınım bünyesinde yer al
ması gereken Türküye Atom Enerjisi 
Komisyonu, Türkiye 'Petrolleri Anonim 
Ortaklığı, Pet-Kim, Etibank, Türkiye Taş 
Kömürü Müessesesi, Türkiye Demir İş
letmeleri Müdürlüğü Başlbakanlığa bağ
lanmış, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bün
yesinde yer alması daha yaradı olacak 
Türkiye Çiımenlto ve Toprak Sanayi Ge
nel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanaylil 
Genel (Müdürlüğü, Seka, Sümerbank, 
Halk Bankası, Ziraat Bankası, İhracat 
ve Kredi Bankası ive Konuitbank Başba-
kanllığa bağlanmış ve hele bağımsız yar
gı anlayışına tamamen ters düşecek bir 
sekilide, Türkiye'min en yüksek 'idarî yar
gı ımereiî Danışjtay, bu şema içinde yer 
almakta ve bütçesi de Başbakanlık büt
çesi içerisinde müzakere edilmektedir. 

(Değerli «MeJüvekillıeri, bu konuda 
Udh'Liikeii gördüğümüz şudur : ıBlir müd
det önce, Sayın Başbakan tarafından ka
sıtlı .olarak Ibaşlıa'tıian, Türkiye'de başkan
lık sistemi tartışmaları, Sayın Özaîl'ı o 
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Ikadar oezbdtaıiiştir 'ki, anayasal \&iıstem 
olarak bu maksadına erişemeyen Sayın 
Özal, bu özlemini, fiilen bu şekilde ger
çekleştirmiş veya gelecekte düşlediği baş
kanlık sistemine giden önemli mesafeleri . 
bu şelkilde kalt etmeyi düşünmüştür. Bu 
yapılaşmanın Anayasaya aykırılığını, 
Yüce Meclisin bilgisine tekrar sunmayı 
bir görev ıkabul ediyorum. 

Değerli mMelttyekilerli, Başbakanlık 
Bütçesinin tleltlk'ikinde, aşağılda arz edece
ğimiz husus da, dikkatimizi çeken en 
önemli konulandan biridir. 1988 yılı ge
nel bütçe ödeneklerinin değerlendÜrilme-
siride, bütçe ödenekleri, 1987 yılına gö
re yüzde 89 oranınlda artırılmıştır. Bu 
genel ıdeğerlenldirmenin ışığı altında, Baş
bakanlık bütçesinin artışına 'bakıyoruz, 
ortalama yüzde 67ldir; ama, Başbakan
lık bütçeısinlim 'bu ontalamıa artışına ters 
olacak şekilde, Devlet Planlama Teşki
latının ödenek artışı, yüzde 21,8'dir. 1988 
yılı enflasyon oranının yüzde '80lere tır
manması da nazara atadığında, Devlet 
Planlama Teşkilatı 1988 ödenek artışı
nın çok yetersiz kaldığı ortadadır. Özel
likle bu yıl, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı çalışmalarına başlaması gereken 
Devlet Planlama Teşkilatı ödeneklerin-
deki (bu azalışın, Hükümetin, gelecek gün
lerde, kalkınma planlarını terk edeceği 
ve Türk dkionıamis'ini el yordamıyla yö
neteceği, Devlet 'Planlama Teşkilatını, 
fonksiyonsuz, içi boş .bir teşkilat haline 
dönüştüreceği kuşkusunu bizlerde yarat
maktadır. 

Yüce Meclisim sayın üyeleri, bu ara
da, Devlet Plıanlamıa Teşkilatının öde
neklerini!» azaltılmasını ne kadar yadır-
gadıysak, 'bir konuda, Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu için, Baş
bakanlık Bütçesine konulan ödeneğin az
lığı da, bizler içim sürpriz teşkil etme-
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mistir. Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ül
ke ve devrlimlerimii, Türk kültürünü, Türk 
tarihini ve Türk dilimi bilimsel yoldan 
araştırmak, tanıtmak, yaymak üzere ku
rulan bu yüksek kurumu içine sindire-
memiş; !bu yüksek kurumun kuruluşun
dan önce Türk Dil Kurumu ve Türk 
Tarih Kurumunun ve Atatürk'ün partisi 
Cumhuriyet Halk Partisıinıiın kapatılışımı 
bir bayram sevimciyle karşılamış olan ik
tidardaki felsefemin, bu kurum çalışma
larıma yeterli desteği sağlayacağı hayali
me kapılmama bilincinde olduğumuzun 
billimmesiıni isterim. 

Değerli milletvekilleri, Başbakanlık 
Bütçesini müzakere ederken' değinecek o 
kadar çok konu, o kadar sorum var ki, 
bunlardam hangi birisini ele alacağımızı 
şaşırdık. Som günlerim skandali MİT ile 
ilgili görüşlerimizi Sayım Erdal Kalkan 
dile getirecekifiir. Ben bu safhada, bura
da, bugün Türkiye'de kurulması liçiim uğ
raş verdiğimiz, Batılı anlamda bütün ku
rum ve kurallarıyla işlerlik kazanmış, de
mokratik sistemin en önemli müessesesi 
olan TRT'yi denetlemekle görevli Radyo 
ve Televizyon Yüksek Kuruluyla ilgili, 
partimin görüşlerimi dile getirmek istiyo
rum. 

Bilindiği gibi, yurt içimde yapılacak 
radyo ve televizyon yayımları için millî 
siyasete uygun ilkeleri tespit etmek, ka
nunda belirtilen görevlerim ve esasların 
uygulanrnasımı gözetlemek ve bu denetim 
değerlendirmesıimi yapmak maksadıyla 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu ku
rulmuştur. 

Bu kurulun çeşitli görevleri arasında, 
yayımlaon tarafsızlığımı temim etmek ve 
tarafsızlığın ihlal edilmesi ve kanunda be
lirtilen ilkelere aykırı yayımlar yapıldığı 
hallerde idarî ve kanunî işlem İçim ilgili 
mercilere duyuruda bulunmak gibi bir 
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görevi de vardır; ama uzum zamandan 
teri, bu kurulun bu görevini yeterince 
yaptığı hususunda kaımıoyunda büyük 
kuşkular mevcuttur. 

Örnek vermek gerekirse, «İcraatın 
İçinden» (şimdiki adıyla «Gelişen Tür
kiye») 'adıyla yayımlanan ANAP Hüıkü-
rnıetlinim hazırladığı bu program, açıkça, 
TRT Yasasına aykırıdır ve bu konuda, 
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun, 
denetim görevimi yapmadığı açıkça orta
dadır. Kurumun, bu programların, 2954 
sayılı Radyo ve Televizyon 'Kanununun 
19 uncu maddesi gereğince kurum dışın
da Hükümetçe hazırlandığı ve ilgili mad
de gereğince yayınlandığı yolundaki sa
vunması hiç de geçerli değildir. Gerçek
ten de, 19 uncu madde incelendiğinde, 
bu maddenin, hükümetlere «İcraatın İçin
den» veya «Gelişen Türkiye» gibi, siyasî 
reklamı ve propaganda içerikli program
ları, radyo ve televizyondan yayınlatma 
yetkisi vermediği açıkça görülecektir. 

Yine bu Yasaya göre, programı Hü
kümet hazırlamış olsa bile, yayın esasla
rına aykırı olan böyle bir programı, 
TRT Kurumu yayınlama hakkına sahip 
değildir. İşte, Radyo ve Televizyon Yük
sek Kurulunun görevi burada başlamak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, sağlıklı ve ob
jektif düşünen hiç kimse, yayınlanan «İc
raatın İçinden» veya «Gelişen Türkiye» 
programlarının Radyo ve Televizyon Ku
rumunun yayın esaslarına uygun olduğu
nu, cevap hakkı doğuracak nitelikte ol
madığını ve siyasî çılkar laımacı taşıma
dığını iddia edemez. Bu programlar, 
açıkça ANAP iktidarımın propaganda
sını yapmaktadır. TRT, hiç kimsenin 
şüphe etmeyeceği şekilde ANAP'm rek
lam aracı olarak kullanılmıştır ve külla-
nıknaıktadır. Diğer siyasî partilere ve li-
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derlere bir kere değil, bin kere cevap 
hakkı doğmuştur; iarnia hiç kimseye bu 
hak kulandınimamıştır. 

Kısaca, tarafsız ve sağduyulu vatan
daş !bu programlar ve bu yanlı tutum se
bebiyle, TRT'ye, «İktidarın borazanı» 
adını takmıştır. 

TRT, birçok yayınında, TRT Kanu
nunun 9 uncu maddesinde belirtilen 
«Yayın ve programları, insan haklarına 
saygılı olacaktır» ilkesine aykırı davran
mıştır. Bu konuda, TRT, çok İlkel bir 
davranış içerisine girmiş,- ülkemizin en 
saygın bilim adamları, en saygın vazar-
ları, sendika liderleri, baro başkanları, 
milletvekilleri, halklarında dava açıldığı 
zaman, uzun uzun iddianameler okuna
rak, ekranlara suçlu olarak getirilmiş; 
ama beraat etmeleri halinde ise, haber 
olarak dahi hiçbir bilgi verilmemiştir. 
TRT yayınlarında sorumsuzluk hâkim 
olmuş, toplum, sorumsuzca ve kasıtlı ya
yınlarla panik içine sokulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, Millî 
Savunma Bakanı Sayın Ercan Vuralhan' 
la ilgili Meclis araştırması önergesinin ne 
fcadar İgi çektiği, ne kadar yakından ta
kip edildiği hepinizin malumudur. İşte 
Meclis araştırmaları müzakerelerinin ya
pıldığı gün konunun önemine binaen sırf 
'kamuoyunun dikkatlerini başka yöne çek
mek maksadıyla çok önceden hazırlan
mış «Kanser Tedavisinde Zakkum» 
programı, Türk kamuoyunda büyük! yan
kı yaratmış, dikkatler bu noktaya çekil
miş, gayeye ulaşılmış; ama, sorumsuzca 
yapılan bu yayın sebebiyle Türkiye'deki 
yüzlerce kanser hastası ve hasta sahipleri 
hastaneleri terk ederek, adı geçen dokto
run peşine düşmüşlerdir, perişan olmuş
lardır. 

TRT yayınlarının milî siyasete uy
gun ilkelerde yapılması gerekir ve Tür-
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Ifcİye'nin millî Siyaseti de misakı millî sı
nırlan içinde Atatürk'ün kurduğu laik 
Türk Cumhuriyetini ilelebet yaşatmak 
olduğuna göre, TRT, bazı programların
da açıkça bu ilkeye ters düşmüş, 18 
Mart 1988 günü Çanakkale Zaferi se
bebiyle yayınladığı ve Türiye'deki laik 
cumhuriyeti devirmeyi hedefleyen Arap 
kökenli Faisal Finans Kurumuna, rek
lam ücreti alınarak hazırlatılan belgesel 
yayın, Aftatürk'ün ve şehitlerin kemikle
rini, Türk Ulusunun da yüreğini sızlat-
mıştır. 

Tülm bu olaylara Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu seyirci kalmış, hiçbir 
şey yapamamıştır. Bütün bu olaylardan 
sonra Sayın Özal dahi, böyle bir davra
nış içinde bulunan Sayın TRT Genel 
Müdürünü savunanramış, süresi dolan 
genel müdürün yerine, Sayın özal tara
fından, ANAP'lı olmadığı, tarafsız ol
duğu hakkında güvence verilen bir danış
manı atanmıştır. 

Yeni ataman genel müdür hakkında 
bir fikir ileri sürmemiz için henüz erken
dir. Yeni atanan genel müdürün taraf
sız ve Atatürkçü görüş ve davranış için
de olmasını; temenni ederiz ve bizler bu
na seviniriz; ama 2.4.1988 Cumartesi ak
şam haberlerinde, Türk Kadınını Güç
lendirme ve Tanıtma Vakf ıı Genel Başka
nı Sayın ©ayam Özal'ın Güney ve Güney
doğu Anadolu gezişimi ilk haberlerde gös
termesi, TRT'de değişen hiçbir şey olma
dığı ve gelenin, gideni aratacağı kuşku
sunu yaratmıştır bizlerde. 

'Değerli arkadaşlarımı, TRT'de mese
lle, genel (müdürlerin değişmesi ve yerine 
yeni genel müdürler atanması değildir; bu 
konular, normal prosedürü içinde kendi
liğinden çözülür; ama asıl mesele, TRT' 
nim tarafsızlığına inanmayan ve TRT'min 
yayın ilkelerine uygun yayırilar yapması-
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na tahammüıl edemeyen Sayın özal ve 
Sayını özal'ın gölgesinin TRT'mıim üze
rinden çekilmesi ve bu kurumun yasal çiz
gisine kavuşmasıdır, 

Değerli milletvekiılleri, bu 'arada, yeri 
gelmişken bir konuya da değinmeden' ge-
çemıeyeceğim. Türk kadınını maddî ve 
ımanevî balkımdan yüceltmek, bu amaç 
doğrultusunda kurulmuş Türk Kadınını 
Güçlendirme ve Tanıtma Vakfının faali
yetlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. 
Gerçekten de kuruluş amacına yönelik 
bir çalışma içerisinde bulunması gereken 
bu vakıf, kuruluşunum hemen akabinde, 
tamamen gayesinden uzaklaşmış, Anava
tan Partisinin kadınlar kolu gibi bir çalış
ma içerisine girmiştir. Faalliyerjlerinde bir
takım emtia ve imkânların teminimde dev
let imkânları zorlanmış, devletin gücü bu 
vakfım emrine tahsis edilmiştir. Mensup
ları devlet protokollüyle karşılanmış; ba
kanlar, gene>l müdürler, milletvekillileri, va
liler, bu karşılama tören'lerime katılmak 
için yarışa girmişlerdir. Sayım Başbakanı-
mız'.ın Eşinim dışmdaki vakıf mensubu bir
takım papatyalara bavaalanilarındaki VIP 
«alionları tahsis edilmiş, devlet ihalelerim
de papatyaların eşi ve yakını otaıak bir 
avantaj kabuil ediılmiştir. Devlet liımlkânlıa-
rının istismarı konusunda o kadar ileriye 
gidilmiştir ki, vakfın çalışmalanmdaki 
usulsüzlükler ve istismadar hakkında An
kara Tabip Odası bir bildiri yayımlamak 
suretiyle, vakfın devlet kuruluşlarımda ça
lışan doktor ve diğer personeli ve öteki 
imkânları usulsüz dlarak çeşitli baskı ve 
zorlamalarla resmî görev yeri dışında kul
lanmasını protesto etmiştir. 

!M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
iŞimdi kamun çikardıilar. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Değerli mülletveköleri, halkımız arasında 
kullanılan çok anlamlı bir atasözümüz 
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vardır. «Yiğidi öldür hakkını ver» Aşa
ğıda 'bahsedeceğimiz konuda da Sayın 
Başbakanımızın halkkını teslim etmeliyiz. 
Gerçekten de çoik uzun »enderden beri 
gerek sportif faaliyetlerde ve gerek diğer 
yarışma dalllarında Avrupa camiasında 
başarult sonuçlar alamadık. Hele birincilik 
gibi bir sonuca hiç ulaşamadık; ama Sa
yın Başbakan bu 'konuda, yani Avrupalı 
Başbakanlar arasında en fazla lüks oto
mobile sahip olan başbakan olarak birin
ciliği aılmış bulunuyor; kendisini kutlu
yoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

[Başbakanlığın şu anda mevcut 2 Ca
dillac, 1 OLincoıln, 4 adet süper Mercedes 
(arabasına ilaveten 2 adet yemi süper lüks 
araba satın alınması için bütçeye tahsi
sat konulması, aikıil! almaz bir davranış
tır. Bizlerin kat be kat üstünde zenginlik
lere sahip, fert başına düşen millî geliri 
bizferin çok üzerinde ollan ülkelerin baş
bakanlarının, örneğin Sayın Başbakanın 
her bakımdan kendisine örnek aldığı İn
giltere Başbakanı Margaret Thateher'in 
bile, sadece 3 Federal Alman Başbakanı 
Helmuth Khol'ün '2 arabası varken, büt
çesi trilyonlarca açık veren, insanlarının 
açlıktan intihar ettiği, annelerinin yavru- > 
larını satılığa çıkardığı, insanlarının 'bir
çoğunun kemik kaynatmak suretiyle su
yuna ekmek banarak karın doyurduğu, 
hastanelerinde hastaların para ödeyeme
mesi sebebiyle rehin tutulduğu Ülkemizin 
Başbakanı Sayın Özal'ın araba saltanatı 
lakıl almak bir davranıştır. Hele bu ko
nuda ikinci bir uçak alımı; geçen yıl 
alınan şu anda ne olduğu belli olmayan, 
pilotları ve personeli dahi yabancı ollan 
bir uçağa ilaveten ikinci bir uçak alımı 
için, yabancı kredi ille de olsa, fasili açıl
masını anlamak mümkün değildir. Bu 
konuda temennimiz, alınacak yeni uçağın 
hacminin tüm özal ailesinin sığabileceği 
boyutta olması ve menzilinin hiçbir ya

kıt ikmali yapmadan Amerika'ya kadar 
mesafe lalabilecek, Amerika'ya ulaşabi
lecek nitelikte olmasıdır. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — At ara
bası alalım Başbakana, fayton alalım. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
Şimdi yat alacağız, bir de villa arıyoruz. 

(Değerli milletvekillleri, uzun zaman
dan beri Türk kamuoyunu ve Meclisimi
zi meşgul eden, devamlı şekilde gündem-
ıde tutulan çok önemli bir konu, fonlar ve 
bunların murakabesi konusudur. 

Bütçenin î/3 'üne ulaşan fon kaynak-
llarının, ANAP hükümetleri tarafından 
hiçbir murakabeye tabi olmaksızın, geli
şigüzeli sarf edildiği, çarçur edildiği her
kes tarafından bilinmektedir. Ciddî hükü
met, ciddî bütçe anlayışına ters, bütçe di
siplini kavramına tamamen aykırı olarak 
fonların murakabe dışı bırakılması konu
su, son zamanlarda, herhalde Hükümeti 
de çok fazla rahatsız etti ki, yaptığı işin 
usulsüz ve yasallara aykırı olduğunu kabul 
eden ANAP Hükümeti, 1987 yılı nisan 
ayında çıkardığı 33146 sayılı Kanunla fon
ların, Türkiye Büyük İMİlllet Meclisi Plan 
ve !Bütçe Komisyonunca ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulunca de
netlenmesini öngörmüştür. Bu yasal dü
zenleme, bir derece olsun bizleri sev in-
dirmıiştiır. Düşündük ki, bu sene bütçe gö
rüşülürken, fonlar da denetienebilecek ve 
Türk Ulusu, bu fonlardaki harcamaların 
nereye yapılldığını öğrenebilecektir; ama 
ne yazık ki, bu sene Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki müzakere tutanaklarınla 
bakıyoruz, fonlarla ilgili usullî tartışma
ların dışında hiçbir bilgi ve hiçbir hesap 
yok. Bakıyoruz, Türkiye 'Büyük Millet 
Meclisine sevk edilen bütçe tasarısında da 
yine fonlarla ilgili hiçbir bül'gi ve hesap 
yok. 
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'Değerli millleştvekillleri, bilindiği gibi, 
bir yılın bütçesi görüşüllürken, bir önceki 
yılın da kesinhesabı gelir vıe denetleme 
kesinhesap üzerinden yapılır. Şimdi, 1988 
bütçesini görüştüğümüze göre, bir önce
ki 1986 yılının kesinhesaplari gelmiş bu
lunmaktadır; fakat yine bakıyoruz, bu 
Ifcesinhesaplar içinde fonlarla ilgili hiçbir 
şey yok, forilaria ilgiili kesinhesap yok. 

ÖPılıan ve Bütçe Komisyonunda sadece 
fonların murakabesiyle ilgili mevzuatı 
dağıtmışlar; ama, bu murakabenin yapı
lacağı fonlarla ilgiili bir fek rakam, bir 
tok bilanço yok. Anlaşilıyor ki, ANAP 
Hükümeti bu konuda yasaya açık hüküm 
konmasına rağmen, bu sene yine fonları 
Medlis denetiminden kaçınmıştır. 

Özellikle, Başbakanlığa bağlı fonlarla 
ilgili önemlli miktara ulaşan harcamaların 
Başbakanlık bütçesinde yer almaması, 
toplumda bu fonların örtülü ödenek ha
line dönüştüğü kanısını yaratmaktadır. 

'Yine aynı sekilide, Türkiye Büyük Mil
let ıMeclisi KİT Komisyonunun deneti
minden çıkartan ve bağlı bulunduğu ba
kanlıkların bütçesinin müzakeresi sıra
sında sadece bilançoları, kâr-zarar hesap
ları tevdi edilen tamu bankalarının dene
timin yöntemi konusunda dahi tartışma
dan kaçınan iktidar Partisinin komisyon 
üyeleri şunu bilmelidirler ki, kamu ban
kaları denetiminin en önemli unsuru olan 
ibra konusunu kenara itmek suretiyle de
netim yapılamaz. Buna rağmen yapılacak 
denetimin yöntemini dahi saptayamayan 
bir Plan ve Bütçe Komisyonu, oldubitti
ye getirerek kamu bankalarını denetim
den kaçırabilir; aıma bilinmelidir ki, bu 
durum hem Anavatan iktidarını, hem de 
ilgili bankalarda görev yapan değerli bü
rokratları şaibe altında bırakır, onları ya
rala*. 

'Değerli mnlİetveki'iDeri, 29 Kasım 
1987 tarihînden bu yana, yani genel se-
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çimlerden bu güne kadar Meolistıe bir 
tartışma devamlı şekilde gündeme gel
mektedir. Anavatan Partisinin genel se
çimlerde aldığı yüzde 36 oyun münakaşa
sı, bu oyun ne ifade ettiği bir türlü açık-
ılığa kavuşturulamamıştır. (ANAP ışımala
rından «Anlayamazsınız» sesleri) 

Anavatan Grubu sözcüleri, özellikle 
Anavatan Partisinin sözcüsü Mükerrem> 
Taşçıoğlu, bütçe ile ilgili olarak grubu 
adına yaptıkları konuşmada, <«Bu konu
da, sandıktan çıktıktan sonra, tu kaka 
misali bu ıkadar yüklenmenizin ne âlemi 
var? Niye kabul edip geldiniz buralara, 
onu da sorayım? siz bizim gayri meşru-
iluğumuzu iddia ederken, aslında kendini
zin de gayri meşruluğunuzu iddia etmiş 
olmaz mısınız? Bu seçim sistemi Yüce 
iMeclisten geçmiş, Anayasa Mahkemesin
den geçmiş, netice alınmış, ne konuşuyor
sunuz bunları?» diyerek konuyu tekrar 
gündeme getirmiştir. 

Değerli milletvekillileri, özellikle şu 
konularda anlaşmalıyız, hep birlikte bir 
karara varmalıyız : Biz, 29 Kasım 1987 
seçimlerinin dayanağı Seçim Kanununun 
demokratik olmadığını, adaletli olmadığı
nı ve halkın görüşlerinin Parlamentoya 
yansımasınla müsaade etmediğini söyle-
imekteyiz; bu Seçim Kanununun! daha 
adil, daha demokratik bir yapıya kavuş
turulmasını istemekteyiz. Ayrıca şunu be
lirtmeliyim ki, sayım ANAP yöneticileri 
bir şeyi devamlı şekilde .saptırmaktadır
lar; şu ana kadar hiçbir ISosyalldemokrat 
Halkçı Partili, Yüce Parlamentonun' ve 
onun milletvekillerinin meşruluğunu tar
tışmamışlardır. Dolayısıyla, bu Parlamen
tonun bünyesinden çıkan ve güvenoyu al
mış bir Hükümetin gayri meşru olduğu
nu iddia etmedik, etmiyoruz da. Ama, 
sayın milletvekillileri, sevgili ANAP'Mar; 
bu arada başka bir şey söylüyoruz ve siz 
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bumu anlamıyorsunuz. Biz diyoruz ki, 
Anavatan Partisi, (29 Kasım 1987 seçim-
lerindıe yüzde 36 oy laüımıştır. Karşısında, 
(kendisini tasvip etmeyen yüzde 64 oy var
dır ve yüzde 64 oy, Anavatan Partisinin 
görüşlerini tasvip etmemekte ve dolayı
sıyla Anavatan iktidarının değişmesini is-
itemöktedirüer. Burnum sonucu olarak, 
ANAP Hükümeti, Mıedisteki millietvekiıli 
sayısı ne olursa olsun halikım mezdimde ve 
ha!!tk:ın oyunda azınlıktadır. 

ARİF AĞAOĞDU (Adıyaman) ^- Si
ze göre öyle. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — 
IBiz bunu diyoruz ve şunu ilave ediyoruz : 
bu durumunuzu y amil iş değerlendirir ve 
Meclisteki sayınıza güvenerek «Istediği-
ımizi yaparız, istediğimiz ıkanunu çıkarı
rız» diyorsamız, yanlış yaparsınız. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Siz 
yüzde kaç oy aldınız? 

IBAŞKAN — Efemdiım, konuşmacıya 
söz atmayalım. 

İRFAN GÜRPINAR (Devaımlla) — 
Ve 'bu yanlışım faturası da çolk yüksek 
çukar. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
ıfSHP sıra'larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayım 
Gürpınar. 

SHP Grubu adına ikinci konuşmacı 
Sayım Erdal Kalkan; buyurun. 

'Sayım Kalıkan, 25 dakika süremiz var
dır; bu süreye uymamızı rica ediyorum. 

SOP GRUBU ADINA ERDAL KAL
KAN ^(Edirne) — Sayım Başkam, Yüce 
'Meclisim değerli üyeljeri; görüşülmekte 
olan (Başbakanlık bütçesi üzerimde Sayın 
İrfan Gürp imar'dam sonra, grubum adıma 
söz almış bulunuyorum; bu nedenle, Yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli miilletvelkilleri, ara rejim söy
lentiler imim Türkiye'nin gündemine girdi -
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ği ve Ortadoğu'da dokuz yıldan beri de
vam edegelen Iran-Irak savaşımım hızla 
tırmanarak bölge barışını büyük ölçüde 
tehdit ettiği bugünlerde, Başbakanlık büt
çesi görüşmejeri, kanaatimizce, özel önem 
taşımaktadır. 

Demokrasinin halen yaşama geçirile-
mediği, insan hak ve özgürlüklerinim ve 
bu gibi kavramların pratiğe indirgeneme-
diği, sivili toplum kavramınım henüz ikti
darım gündemime bile girmediği günümüz
de, bizce, ülkemıizin en yakıcı sorunu, de
mokrasi sorumudur. Bugün, insanlarımız 
için, demokrasi, işsizlikten, hayat paha
lılığımdan ve fukaralıktan daha önemli bir 
sorun halime gelmiştir. 

ıBu anlayışla ve daha önce değerli ar
kadaşımı Sayın Gürpınar da yeterli dü
zeyde değindiği için, bütçe rakamlarıma 
değimımeyeosğim. Bugün rakamlarla uğ
ranmamın, konunun özünü kaybettireceği 
inancındayım. Rakamlarla uğraşmayı ama 
sorumlarım çözüldüğü, demokrasimin tüm' 
Ikurum ve kurallarıyla yerleştiği dömem-
lere bırakıyorum. 

©eğerli milÜetveıkiJCeri, yukarıda de-
ğimdiğ'ımı ara rejm tartışması Sayım Özaf 
ve Sayın Keçeciler tarafımdam Türkiye'nin 
gündemine getirilmiştir. Muhalefet ve 
muhalefet sözcülerince bu konuda her
hangi bir telaffuz, söz konusu değildir. 
Bu telaffuz, ANAP Grubumda Sayın Özall 
tarafından yapılmıştır. 

ABDULKADIR AKSU (Diyarbakır) 
— Öyle bir şey yok. 

ERDAL KALKAN (Devamlla) — Sa
yın 'Başbakan, sanırım ara rejim hevesli
leri, tarafımıza Millî İstihbarat Teşkilatı 
tarafından rapor edildi. IBu çok ciddî bir 
iddiadır; devletin ve rejimim temelime 
yönelik bir iddiadır. Elimizin altında 52 
milyarlık bütçesiyle koskoca bir istihba
rat örgütü ve diğer örgütler bulunmakta-
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dır. Bu nedenle, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu olarak size bazı sorulanımız 
olacaktır. 

'Kimdir bu ara rejim heveslileri? Bu
gün Türkiye'de yeni cuntalar mı gündem
dedir? Şayet böyle bir Oluşum söz konu
su ise, bu eylemin içerisinde kimler gö
rev almıştır? Hükümet olarak bu konuda 
meler yapılmıştır, me gibi öntemüer alın
mıştır? Bunları bilmek halklkımızdtr. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — 
Nereden çıkıyor bunlar şimdi? 

İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — 
Sabah sabah nereden çıkarıyorsun bunıla-

ERDAL KALKAN .(Devamla) — Şa
yet böyle bir olay yoksa, böyle bir olay 
söz konusu değil ise, bu kadar cididî, bu 
Ikadar hayatî bir konuda, bir Başbakan, 
nası'l uluorta beyanlarda bullunabiHir? Bir 
Başbakan bu tür davranışlarla kamuoyu
nu nasıl tedirgin ediebilir? Bir Başbakan 
değerli Silahlı Kuvvetlerimizi nasıl' töh
met altında bırakabilir? 

fiSayın Başbakan, 'bu tür davranışlar ve 
bu tür beyanlar, bulunduğunuz yerin cid-
ıdi'yetiyi'e bağdaşmaz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ALAATTtN FIRAT (Muş) — Nere
den çıkıyor bunlar şimdi? 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — 
Öyle bir şey yok; nereden çıkarıyorsun 
bunları? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Ya-
ırast olan gocunur. 

'ERDAL KALKAN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, bizce gerçek şudur; 
Sayın Özal kendisi ve iktidarı konusun
da ciddî kuşku ve kaygılar içerisindedir. 
(ANAP sıralarından «Yok öyle şey» ses-
Heri, gürüitüJer) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
iERDAL KALKAN (Devamda) — 

Çünikü, iktidarının temelinde, iktidarının 
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menşeindıe askerî darbe vardır. 1977 yı
lında İzmir tünden milletvekili adayı 
olup [milletvekili seçilemeyen Sayın özal, 
12 Eylül 1980 askerî darbesi olmasaydı, 
acaba bugün Başbakan olabilir miydi? 
ı(SHP sıralarından «Olamzadı» sesleri, 
ANAP sıralarından gürültüler) Kanaati
mizce olamazdı. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Sayın Başbakan, belki, olsa ol
sa (Madenî Eşya Sanayicileri Sendikası 
Genel Başkanı veya bir holdinge genel 
müdür olurdu. (ANAP sıralarından gü
rültüler, SHP sıralarından alkışlar) 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — 
Kahve falına bakıyor, 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen, hatibe müdahale etmeyiniz efendim. 

Devam edin. 
ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — 

Kahve falına bakıyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Ağaoğlü, lütfen... 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Sayın Özal korkmaktadır; çünkü, 4 ayda 
eskimiştir, dört ayda erimiştir. Baskın so
nucu yaptığı seçimlerde elde ettiği yüzde 
3'61'iık azınlık .iktidarının, elinden kayaca
ğı korkusuridadtı\ 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — 
Yüzde kaç oy aldınız Sayın Milletvekilli? 

BAŞKAN — Sayın Ağaoğlu, lütfen 
müdahale etmeyin; biraz sonra da ANAP 
Grup sözcüsü konuşacak. Müsaade buyu
run. 

Devam edin efendim. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — 

Değerli milletvekilleri, ben burada Sayın 
Özal'a teminat veriyorum, korkmasınlar. 
(ANAP sılalarından gürültüler, SHP sı
ralarından alkışlar) Bugün, Türkiye'nin 
gündeminde askerî darbe yoktur; çünkü, 
darbeden çıkandan güçler, Özal'dan daha 
mutemet bir Başbakan bulamazlar. (SHP 
sılalarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 



T. B. M. M. B : 47 

TEVPİK ERTÜRK (Ankara) — Var
lığınız ona bağlı. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
D'eğerli milletvekillileri, bu (konuya gir
mem, Parlamento olarak birlikte yarat
mak istediğimiz sivili toplum içindir. Bu 
nedenle, görüşlerimizi, eğer dinlerseniz, 
arz edeceğim. 

mEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — 
Giddî şeyler söyleyin; dinleyelim ve ya-

rarlanalıım. 

ER'DAL KALKAN (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, bugünkü siyasal 
sistemimizde IBatı demokrasilerinde bu
lunmayan bir çok ikurum bulunmaktadır. 
Bu ıkurumların başında 'Millî Güvenliik 
Kurulu gelmektedir. Bugün, Anayasamı
zın 118 inci maddesinde tarifi yapılan 
'Millî Güvenlik Kurulu, kuruluşu ve işle
yişi gereği, Hükümetim üzerinde, asker-
sivill karışımı ikinci bir hükümet gibi dur
maktadır. Kurulun Başkanı Cumhurbaş
kanıdır. Üyeleri ise, Anayasadaki sıraya 
göre, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, 
Millî Savunma Balkanı, İçişleri Balkanı, 
Dışişleri Bakanı, Kara, Deniz, Hava Kuv
vetleri Komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanıdır. Toplam 10 kişiden oluşan 
kurulda, 5 kişi silahlı kuvvet komıutanla-
ırı, öteki 5 kişi ise sivildir. Kurumun gün-
ıdemi Başbakan ve Genelkurmay Başka
nının önerileri dikkate alınarak, Gum-
hurbaşkanllığınoa düzenlenmektedir. Sa
yın Cumhurbaşkanımıza katılmadığı top
lantılarda kuruldaki üye sayısı 9'a inmek
tedir. Kuvvet komutanları, emirkomuta 
zinciri gereği, Sayın Genelkurmay Başka
nına bağlıdırlar. Askerî geleneklerimize 
göre, değerli komutanlarımızın Genelkur
may Başkanı doğrultusunda tavır alaca
ğı, izahtan varestedir. Bu nedenle, fiilen, 
Sayın Genelkurmay Başkanı, Millî Gü-
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venliık Kurulunun alacağı tavsiye karar-
ılarına en etkin olan kişi konumundadır. 

^MUSTAFA KIZILOÖLU (Afyon) — 
Kanundan haberin yoik senin. 

BAŞKAN — Sayın Kızıloğlü, lütfen 
müdahale etmeyiniz. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Sen buraya tayinle geldiğin için, dinle
mesini bile öğrenememişsin. ((SHP .sıralla-
rıından alkışlar) 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — 
Sen seçilerek mi geldin? 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Evet, ben seçilerek geldim. Ben 7 149 ta
ne delege oyuyla geldim, 'buraya, ©ani 
Başbakan özal tayin etmedi. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — 
Bizi ırnilfet tayin etti. 

BAŞKAN — Sayın (Kalkan, devam 
'edin. 

ERDAL KALKAN '(Devamla) — 
Dinlerseniz bir şeyler öğrenirsiniz kana
atindeyim; bayağt çalıştım, hazırlık yap
tım. ((ANAP sıralarından gürültüler) 

Bilindiği gibi, 1924 Anayasamızda bu 
tür kurumlar bulunmamaktadır. Bu ku
rul, siyasal sistemimize 1960 askerî dar
besi sonucu okışan 1961 Anayasası ile 
gdîmiştir ve bu kurul 19S2 Anayasasıyla 
ıdaha ©tikin bir konum kazanmıştır. Milî 
Güvenlik Kurulu, Anayasal bir kurul
dur; ancak, hiçbir şekilde parlamentoya 
karşı sorumlu değildir. Eğer egemenlik 
kayıtsız ve şartsız millete ait İse, hiçbir 
kurum ve kişinin millet egemenliğini aşa
maması, millet egemenliğinin üzerine çı
kamaması gerekmez mi? 

(Şimdi, soruyorum : Bugüne kadar Hü
kümet Millî Güvenlik Kurulunun tavsi
yeleri dışında herhangi bir karar alabil
miş midir? Bu kurulun yapısını ve işleyi
şini demokratikleştirmeyi, sivilleştirmeyi 
düşünmekte midir? 
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Değerli .milletvekilleri, bu ımıiılitarist 
yapılaşma bununla da bitmemıektedir. Bu
günkü yapısıyla, Millî Güvenlik Kumlu, 
dolaylı olarak MİM İstihbarat Teşkilatı 
üzerinde die etkilidir. \Bu yapılaşmanın, 
toplumun sivilleşmesini büyük ölçüde en
gellediği, yıllardan bu yana sosyal demok
ratlar olarak gözümüz gibi koruduğumuz 
çok değerli Silahlı Kuvvetlerimizi iç po
litikanın içine çektiği hepimıizce bilinımek-
tedir. 2937 sayılı Yasanın 28 Haziran 
1983 günü Danışma (Meclisine sunulan 
gerekçesinde de belirtildiği gibi, Millî İs
tihbarat Teşkilatı, yabancı devlet gizli 
servislerinden farklı 'iki ana görevi bir
ilikte üstlenmektedir. Bunlardan birincisi 
iç istihbarat, diğeri ise, yabancı devletler 
İstihbaratıdır. Yabancı devletler istihba
ratı, düşman, tarafsız veya dost devletler 
hakkında millî ölçüde bilgi toplanmasını 
içeı ir. Bu tür istihbaratın, Genelkurmay 
Başkanlığı Askerî İstihbarat örgütü ile, 
uluslararası ilişkileri zedelemeden, Dışiş
leri Bakanlığı örgütlerince doğal olarak' 
yapılması gerekmektedir. İç 'istihbarata, 
«İç politika istihbaratı» demek daha doğ
ru bir tanımlama olacaktır. Oysa, bu gö
revi yapmak durumunda olan İçişleri 
Bakanlığına bağlı polis ve jandarma ör
gütü mevcut iken, yasa koyucunun, özel' 
yetkilerle donatılmış yabancı devletlere 
karşı, karşı istihbaratı yaptırmak isteme
si, demokratik parlamenter sistem açı
sından daha ne kadar tahammül edilme
si gereken bir uygulama olacaktır? Bu uy
gulamayı devam ettirmek isteyen zihni
yet, demoikrasinin hangi ilkesiyle her iki 
istihbaratı da aynı örgüte görev olarak 
verebilmektedir? 2937 sayılı Yasanın 11 
inci maddesinde, «Türk Silahlı Kuvvet
leri kadrolarında olup Millî İstihbarat 
Teşkilatımda görevlendirilecek subay, ast
subay, sivil, erbaş, memur ve erlerin sı
nıf, rütbe miktarlan her yıl ihtiyaca gö

re Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müs
teşarlığınca müştereken tespit edilir» den
mektedir. Bu maddeye dayanılarak, baş
langıcından beri, Ordu MİT'e ödünç ele
man vermekte ve söz konusu askerî per
sonel, MİT'te çeşitli kademelerde çalıştı
rılmaktadır. Bu türden bir düzenlemenin 
Ordu kademelerinde yol açtığı ve bun
dan sonra açacağı huzursuzluklar, kamu
oyuna «'MİT Raporu» olarak yansıyan 
olay nedeniyle bir kere daha yaşanmış
tır. 

Silahlı Kuvvetlenin, iç politika alanın
da görevli bir istihbaratı olan MİT'e ele
man vermesi, 'orduyu kışlasına döndürme 
gayreti ile bağdasmarcıaktadur. Hükümet 
bir yandan ordunun siyasetten arındırıl
ması konusunda görüşler savunurken, öte 
yandan, Ordu, ülke savunması için yetiş
tirdiği mensuplarını, yasa gereği, iç poli
tika istihbaratı toplayan ve çoğu zaman 
kısır politik çekişmelerin odağı durumun
da bulunan Millî İstihbarat Teşkilatında 
görevlendirirse, toplum nasıl siivilleştirile-
cektir? 

Değerli milletvekillerii, 2937 sayılı Ya
salda, MİT Müsteşarının kime, hangi ma
kama bağlı olduğu yolunda herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır. 3 üncü mad
de de «Başbakana bağlı Millî İstihbarat 
Müsteşarlığı kurulmuştur» denilmek su
retiyle, Başbakana bağlı olanın müsteşar 
değil, müsteşarlık olduğu belirtilmiştir. 
Öte yandan, 7 nci madde, «MİT Müs
teşarı, 4 üncü maddede bellirtlilen görevle
rin yerine getirilmesinde Başbakana karşı 
sorumlu olup, Başbakanın dışında herhan
gi bir kişi veya makama karşı sorumlu 
tutulamaz» demek suretiyle, müsteşarın 
Başbakana karşı yalnızca «sorumlu» ol
duğunu belirtmiştir; fakat.. 

İSALIM SÜMER ^Diyarbakır) — Pa
patyalar dahil mi ona? 
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ERDAL KALKAN (Devamla) — ... 
fakat 'kime bağlı olduğunu belirtmekten 
kaçınmıştır. Bir makama karşı sorumlu 
olmak lilie bir makama bağlı olmak farklı 
kavramlardır. Kaldı ki, MİT'in görevleri
ni düzenleyen 4 üncü madde, «Müsteşarın 
Millî Güvenlik Kuruluna bağlı» olduğu 
şeklinde bir yorumun yapılmasına olduk
ça elverişlidir. Bu durumda, Başbakanın 
MİT üzerindeki yetkisinin ne olduğu so
rusu gündeme gelmektedir; çünkü, ya
sanın 4 üncü maddesinde belirtilen görev
ler yerline getirilirken, Millî İstihbarat 
Teşkilatı, doğa! olarak, Millî Güvenlik 
'Kurulunun bir alt organı konumunda 
görülecektir. Anayasa, Milî Güvenlik 
Kurulunu «Devletin millî güvenlik siya
setinin tayini, tespiti ve uygulanması ile 
ilgili kararların alınması ve gerekli koor
dinasyonun: sağlanması konusundaki gö
rüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir» 
şeklinde yetkiyle donattığına göre, Millî 
İstihbarat Teşkilatı raporlarının tartışıl
ma mercii Millî Güvenlik Kurulu olmak
ta, bu durumda, Hükümet ikin0i planda 
ikalmaktadır; çünkü, MİT raporları, di
rekt, Başbakana değil, bizzat müsteşar ta
rafından, ayrı ayrı, Güvenlik Kurulu 
üyelerine verilmektedir. Bu yapılanma, 
sivil güçlere ve bu güçlerin temsilcisi 
olan Parlamentoya güvensizlik değil mi
dir? Yakın geçmişte, asker-sivil ilişkileri 
açısından pek çok talihsiz durumların ya
şandığı ülkemizde, demokrasi ile bağdaş
mayan yasaların, si yasal yaşamımızdan 
ayıklanmasına artık başlama zamanı gel
memiş midir? 

(Değerli milletvekülleri, bugün kamuo
yunda Millî İstihbarat Teşkilatının ciddî 
görevler yapıp yapmadığı konusunda, 
dddî kuşkular doğmuştur. Bir süre önce 
elimize geçen ve uzun müddet kamuoyu
nu ımeşgul eden, ordumuzun en güzide 
üyelerinin kişilikleriyle oynayan rapora, 

— 134 

«MİT Raporu» diyorsak, Parlamento 
olarak, oturup ciddî cidî düşünmeliyiz. 
Kahve dedikadusunu aşmayan, kimin ki
minle konuştuğu, kimin kiminle telefon-
laştığı, hangi plakalı arabayla nereye git
tiği, kimin kiminle seviştiğini belirten bil
gilere, millî /istihbarat denemez. Bu dü
zeydeki çalışmalarla, ne millî menfaat
ler, ne de özel menfaatlar korunabilir. 

Değerli milletvekilleri, Başbakana so
rumlu, onu bilgilendirmek, koruyup kol
lamak, ona bilgi vermek için kurulan bu 
örgüt, ülkemizde üç kez askerî darbe ya
pıldığı ve müdahalede bulunulduğu, baş
bakanlar asıldığı, hapse atıldığı, kovul
duğu halde, hiçbirini hükümete bildirme
miştir. Ya hiçbirinden haberdar değildir, 
haberdar olmamıştır, ya da, bu operas
yonlara bizzat katılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, iSayın Başba
kan; 19188 bütçesinde 52 milyar lira öde
nek ayırdığınız Millî istihbarat Teşkilatı
mıza, gellin hep birlikte, gerekirse 152 
milyar ayıralım; ancak, bu örgütü de
mokratik parlamenter sistemin emrine ve
relim. 

Değerli milfetVekilleri, bu konulara 
hiçin değinme gereğini duydum? Çünkü, 
gerek tabiatta, gerek toplumda, gerek fi
zikte bağımsız hiçbir şey olamaz, olma
mıştır. Bu nedenle her ulus, her teşfcüllat 
ister istemez zorunlu olarak birbiriime ba
ğımlıdır. Ulusların birbirine olan bu zo
runlu bağımlılığı dünyanın1 o günkü den
gesini oluşturmaktadır. 38 yıldır içerisin
de yer aldığımız kapitalist blokun ağaba
bası ABD ve onun dünyadaki uzantısı 
çokuluslu sermaye, bizim gibi; gelişmekte 
olan ülkelerde asla gerçek bir demokrasi 
istemez; ülke halkının kalkınmaya ve ge
lişmeye yönelik çalışmalarına asla taham
mül edemez; kendisine bağımlı iktidarlar 
ve yapılar oluşturmak ister. Bunu başa-
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ramaz ise, ne yapar yapar, bütün ülke
lerde toplumsal huzursuzluklar çıkarır, 
ekonomik yapıyı bozar, terör yaratır, as
kerî ve ekonomik ambargolar uygular, 
(iktidar partilerinde bölünmeler yaratır; 
bu da yetmez, kendi kamp ve örgütlerin
de eğittiği kişi ve yasa dışı kurumlarla, ge
nerallerle, darbeler yaptırır, hükümetler 
kurar, hükümetler devirir; çünkü, ABD 
için önemli-olan, o ülkedeki iktidarın yö
netim şekli değildir; ister faşist, ister şo
ven, isterse demokratik olsun; ama, ken
disine bağımlı olsun. Bu olguyu, uzun yıl
lar Dışişleri Bakanlığımızı yapan Sayın 
îhsan Sabri Çağlayangil net olarak ka
muoyuna açıklamaktan kaçınmamıştır. 
Nitekim, Demirdi Hükümeti, Aliağa Ra
finerisi, Üçüncü Demir-Çelıik Kompleksi, 
Seydişehir Alüminyum İşletmeleri, Mur-
gul Bakır Kompleksini Sovyet teknik yar
dım ve kredileriyle gerçekleştirdiği; ABD 
çıkarlarının Ortadoğu'da bekçiliğini yap
madığı, Ortadoğu'da tehdit ve baskı aracı 
olmadığı, Arap-lsrail Savaşındaki tavrı, 
1970 Ürdün-Lübnan olayları sırasında İn
cirlik Üssünü kullandırmaması nedeniyle, 
ABD'nin güvenini yitirip düşürülmüştür. 
IBu nedenle 12 'Eylül öncesi dönem yaşan
mıştır. Bu nedenle Türkiye 70 sente muh
taç bırakılmıştır. Bu nedenle Ecevit 22 ay
da eritilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, 
özetlersek, Türkiye'yi kırk yıldır yöne
tenler, ülkemizin egemen güçleri, tüm 
müesseselerimizi ve güvenlik örgütlerimi
zi, kısaca ülkemizin kaderini, kapitalist 
bfoka dayandırmışilardiir. Bunun en büyük 
temel yanılgı olduğu artık anlaşılmıştır. 
Bunun yanında, şu ana gerçek de anlaşıl
mıştır, artık, dışa bağımlı iktidarlar dahi: 
ekonomik kararlarında bağımsız adımı at
mak ve -ulusal çıkarlarım korumak ger
çeğiyle yüzyüzedirler. Ülkemiz ise böyle 
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bir tespitin gecikmesinden doğan sıkıntı 
ve bunalımın içerisindedir. Bu temel ya
nılgı sürdükçe, yani ülkemizin yapısı ve 
dünyadaki yeri doğru tespit edilmedikçe 
bunalım ve açmazlar devam edecektir. 
Ülkeyi yönetenler halen bu yanlışlığı sür
dürme kararındadırlar. Bunalım ve aç
maz, doğru tespitler yapılıp, bu tespitlere 
dayalı doğru politikaların hayata geçiril
mesi ne kadar sürecektir? Bu nedenle, 
doğru tespitler yapıp, doğru politikalarla 
yürümeliyiz. Bu doğrultuda atılacak her 
adım, bizi, geleceğin çağdaş ve saygın 
Türkiyesine götürecektir. Onun için, Sa
yın Özal'ın, inadı ve yanlışı bırakıp doğ
ru ve millî politikaları vakit geçirmeden 
hayata geçirmesi zorunluluktur. 

Nedir doğru ve mlillî politikalar?.. 

ALİ ER (İçel) — Biraz da, Edirne' 
de Köy-Koop'u.nasıl yediniz, onu da an
lat 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyiniz lütfen. 

Sayın Kalkan, 5 dakikanız kalmış
tır, lütfen ona göre ayarlayın. 

Devam edin efendim. 

ERDAU KALKAN (Devamla) — 
Nedir doğru ve millî politikalar? Türki
ye, vakit kaybetmeden, demokrasiyi ve 
sivil toplumu tüm kurum' ve kurallarıyla 
yerleştirmelıidir. Türkiye, insanlığın en 
zengin hazinesi olan kültür, sanat ve İn
sanı yücelten değerlere konan 'kısıtlama
ları ika'ldırmalı, bu değerlerin evrensel 
alışverişini sağlayan ortak ilkelerin sa
vunucusu olmalıdır. 

Türkiye, azamî hızla, besin, konut, ( 

sağlık, işsizlik ve hayat pahalılığı sorun
larına çözüm bulmalı, ulusal zenginlik-
llerine sahip çıkarak, çağdaş bilim ve 
teknolojiden azamı yararlanıma'lıdır. 

Türkiye, (kapitalist sistemin buyrukla-
rının uygulayıcısı olan uluslararası ekono-
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imik (kurumlarla ilişkilerini yeniden dü
zenlemelidir; ıraillî çııkarHlarımızı gölgele
yen, içişlerimize karışan, millî ekonomi
mizi uluslararası kapitalist sistemin ge-
rek'lerine göre düzenleyen ekomomilk ör
gütlerle bağlantılarını Ikesme'lidiır. Yeni 
dengelere uygun, ulusal ekonomimizin 
ihtiyaçlarını; karşılayan ve ülke kalkın
masına Ikatikıda bulunan ilişkiler içine gir
melidir. 

Bağımsızlığımızı zedeleyen, bizi her 
zaman irademiz dışında savaşa ve mace
ralara sürükleyebilecek olan anlaşmalar 

(feshedilip, f onksiyonıliarı biten, ulusal eko
nomiye yük olan ve bölgede tedirginlik 
yaratan üstler tasfiye edilmelidir. 

(Silahlı Kuvve tleriımizim ve güvenlik 
kuvvetlerimizin dış ve iç savunmadaki 
görevlerini yerine getirmede engeller çı
kartan pakt, anlaşmalar ve kısıtllaımalar 
kaldırılmalıdır. 

. M Milî istihbarat Teşkilatının yabancı 
gizli örgütlerle bilgi alışverişine ve eylem 
birliğine derhal son verilmelidir. 

'Silahlı, Kuvvetlerimiz ve güvenlik kuv
vetlerimiz, yalnızca üllke savunıması ve 
ulusal iradeyi savunma amacına yönelik 
örgütlendirilımelidir. 

Türkiye, uluslararası /ilişkilerde eşit
lik, ulusal egemenliğe saygı, kuvvete baş
vurmama, uluslarım kendi zenginliklerini 
denetleme hakkı ve iç işlerine karışmanla 
haikkı gibi .ökeleri siyaset edinip, hayata 
geçirmelidir. 

Türkiye, uluslararası ekonomik işbir
liği, teikınoloji transferi ve bilimsel bulgu
ların değiş tokuşu konularını, hızla, ulus
lararası platforma götürmelidir. 

IBaştia kuzey komşumuz Sovyetler Bir
liği o;lma!k üzere, tüm komşularıyla, ka
lıcı, barışçı ilişkiler (kurmalı ve bu kom
şuları ile, ulusal! egemenliğe saygılı, top
rak bütünlüğüne saygılı ve eşitlik i İlkeleri 
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doğrultusunda, barış içinde birlikte yaşa-
ımaıliıdıır,, 

'Değerli milletvekilleri, içinde yaşadığı
mız ve doruk noktasına doğru tırmanan 
açmaz ve bunalımları, Türkiye, tarihsel 
sağduyusuna dayanarak, demokratik sü
reçlerle, örgütlü ve 'bilinçli giriışlml'.erle aş
mak zorundadır. Böyle davranmak, hem 
sorumluluk hem de ödevdir. Tüm bun
lar, demokrasinin bütün kurum ve kural
larının hayata geçirilmesiyle, sivil toplu
mun yaşatılmasıyla başar ılabi'l ir. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık 
bütçesine, yukarıdaki ilkeleri içermediği 
ve hayata geçirmediği için SHP Grubu 
olarak red oyu vereceğimizi ifade eder, 
Yüce Meclisi saygılarla selamlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kalkan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Murat Sökmenoğlu; buyurun efen
dim. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA 
MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1988 
malî yılı Başbakanlık bütçesinin görüşül
mesi sebebiyle Doğru Yol Partisi Grubu 
adına görüşlerimi ifade ötmek üzere hu
zurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın -milletvekilleri, bütçelerin hü
kümetlerin gelecek yıl içindeki uygula
ma planları olduğu yüksek malumları
nızdır. Bu yönüyle bütçe, hükümetin 
aynası durumundadır. Görüşmekte oldu
ğumuz bütçe içindeki çarpı'klıiklar, den
gesizlikler, tutarsızlıklar, - herhalde ha
yalî ihracata ödün verme alışkanlığından 
olacak 'ki - bütçe içindeki hayalî rakam 
ve tahminler, gerçekten, bu Hükümeti 
bir ayna gibi aksettiren belge durumun
dadır. 
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Sayın milletvekilleri, bütçe, ekonomi
nin içinde bulunduğu durumun bir gös
tergesidir. Bu bütçe de geliri sağlayama
yan Hükümetin, sonuçta, yüksek faiz 
ödeyerek borçlanmaya gittiğinin belgesi
dir. Bu yıl 7 trilyona yakın borç alınma
sı öngörülüyor. Geçen yıllara göre, büt
çenin borçlandırılarak 'karşılanan bölü
mü artırılarak, devlet, iç ve dış borç ba
tağına biraz daha gömülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, 1988. 
yılı enflasyon oranının yüzde 32-33 ol
masını öngörürken, yüzde 60 civarında 
sieyreden yıllık enflasyon altında ezilen 
memuru, 'işçiyi, çiftçiyi, yani emeğiyle 
yaşayanları açlığa mahkûm etmektedir. 
Enflasyon oranının yüzde 32-33 düze
yinde öngörülmesi, bu yıl, memur ma
aşları, işçi ücretleri ve tarımsal ürün des
tekleme alım fiyatlarını bu seviyede tu
tulacağının delilidir. 

Sayın milletvekilleri, alın teri ve eme
ğiyle yaşayanların gelirlerinin bu yıl yal
nız yüzde 33'e yakın bir oranda artırıl
ması öngörülerek, gelir ve gider hesap
ları bu gerçek dışı hayalî enflasyon ora
nına bağlanmak istenmektedir. Emeksiz 
kazanca, bankalara yatırılan mevduata, 
menkul veya gayrimenkul rantlarıyla ya
şayanlara prim niye? Bu kesime tanınan 
imkân, paralarının karşılığının yüzde 
65'e yükseltilmesi, paranın enflasyona 
karşı korunması için değil de nedir? So
rarım sizlere. 

Hükümet bu durumda tam bir çelişki 
içinde bulunmaktadır. Bir yandan, enf-
las oranının yüzde 32-33 olduğunu ilan 
edip hesapları buna göre yaparken, di
ğer taraftan da, tespit ettiği faiz oranla
rıyla enflasyonun yüzde öO'lar seviyesin
de olduğunu, üstü kapalı da olsa itiraf 
etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, mademki yüzde 
32 enflasyon var niye yüzde 65 faiz ve-
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rilmektedir? Aradaki fark, yüzde 25 -
yüzde 28 gibi çok büyük bir orandır. Bu, 
çelişki değil de nedir? 

Güney Kore modelinin, Filipin de
mokrasisinin şartlarıyla uygulanan eko
nomik politikalar neticesi, yüksek faiz, 
duran yatırımlar, had safhadaki işsizlik, 
«açız» diye bağıran milyonlarla, yıllık 
enflasyon yüzde 60 Civarında iken, Hü-

\lkümetin, memur, işçi ve köylüler için 
yüzde 32, millî gelir hesapları için yüzde 
45 ve ıseırmiayıe sıahipleri için yüzde 60 
enflasyon artışını öngörmesi,' Türkiye'yi 
sefalete götürür, kargaşaya götürür, ko
münizme götürür, îşte, beklentiler de
meti olan bütçe, bu şartllarlia, bizi (ister 
istetmez Ikairaımsaırlığa itmektedir. Bu yıl, 
ge'çen yıla göre daha yüksek oranda 
enflasyon, daha çok iç ye dış borç, gi
derek aksayan devlet hizmetleri, 'daha 
çolk zedelenen sosyal devlet, sosıylal ada
let ülkeleriyle, yokısullaşımış, ezilmiş, fu
kara 'bir Türkiye tablosu önümüze se
rilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ıseçimferden son
ra başlayan ve daha sonra da arkası 
kesilmeden devam jeden zamlar, etkisini 
piyasada derhal1 göstermiştir; vatandaşın 
zarurî 'ihtiyaç maddeleri için bütçesin
den ayırdığı parayı fcemirdikçe kemlir-
mıelktödiir,! Son 100 gün içlinde ekmek 
yüzde 50 zamlanarâk 100 liradan 150 li
raya, un yüzde 40 fiyat artışıyla, 340 
liradan 470 liraya, gıda ımadddleri ara
sında zam rekorunu yüzde 84'le kıran 
pirinç 650 lirada» 1 200 liraya kadar 
çıktı; ayçiçeği yağı, ise, yüzde 60'lık 
zaımla 1 000 liradan 1 600 liraya fırla
dı; tüpgazm fiyatı son zamla da 4 000 
liraya cılktı ve yüzde 75,8 oranında yük
selmiştir. 

Sayın miietvekiMeri,, öte yandan, ara
lık ayı başlarında sökün leden ve daha 
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sonraki aylarda da dialga dalga gelen ve 
dıevaım eden zamlar, özelikle işçi, me
mur, emekli ve diğer bütün dargeiirii ke
simi iyice bunaltmıştır, işçi kesiminden 
gelen tepkiler, yemek boykotu ve çeşitli 
yerlerde düzenlenen mitinglerle fiilî ola
rak da gösterilmiştir. Zamların, kendi
lerine yapılan ödemişleri kıstığını ve 
borçlarının arıttığını gören çiftçi kesimi, 
toplu gösteri yapacaklarından bahset
mekte ve harekete geçmektedirler. 4 Şu
bat kararlarının sonucu olarak aşırı yük
selen ve maliyeti yüzde 1201ere çıkan 
kredi faizleri dolayısıyla sanayicilerden 
de yoğun tepkiler gelmiştir, özellikle îz-
mMi sanayicilerin «Bankalarla olan borç
lan ödemeydim» şeklindeki sert çıkış
ları yankı uyandırmaktadır. Bütün bun
lar size bir şey ifade etmiyorsa, biz ne 
yapalım? 

Muhterem milletvekilleri, açıklanan 
resmî enflasyon rakamknndan çok, fi
lesine giren gıda vıe ihitüyaç maddeteri-
nin çarşı pazardaki fiyatlarıyla etkilenen 
vatandaş, zamlarla dolu üçbuçuk aylık 
süre İçinde alım gücünün azaldığını, 
âdeta her geçen gün hissetmektedir. Mut
fağa yansıyan zamlar, ev kadınlarını çi
leden çıkarmakta, Hükümetin güvenoyu 
aldığı tarihte birim fiyatları üzerinden 
21 185 lira olan 22 kalem gıda ve ihti
yaç maddesinin fiyatı mart ayı sonunda 
29 580 liraya çıkmıştır. Böylece, ek
mek, un, süt, yoğurt, yumurta, beyaz 
peynir, zeytin, ayçiçekyağı, pirinç, bul
gur, kuru fasulye, mercimek, salçe, ma
karna, patates, soğan, balık, çay, şeker, 
sabun ve tüpgazdan ibaret maddelerin 
fiyatlarındaki artış 100 günde ortalama 
yüzde 39,6 oranındadır. 

Sayın mlletvekliılieri, mart ayı enflas
yon rakamları yeni açıklanmıştır. Ra
kamları görünce, açıklamanın niçin ge-
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ciküiğini de anlatmaktayız; bütçenin ge
neli üzerimde1 yjapianı tartışmalar sırasın
da muhalefet sözcülerine koz verilmek 
istenmediği ortaya çıkmıştır; ama, mız
rak çuvala sığmıyor; dün tartışılmadıy-
sa bugün tartışıllacaktır. Ayrıca, rakam
ların Minımemesi, çekilen sıkıntıyı gizle -
yememektedir; çünkü, sıkıntıyı millet 
çekmektedir, sıkıntıyı, her an millet ken
disi yaslamaktadır. Yanan mutfak, mil
letin mutfağıdır, Başbakanlık Konutunun 
mutfağı değil. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, son 
zamanlarda enflasyon konusunda Devlet 
İstatistik Enstitüsü rakamlarına itibar 
etme eğilimine girmiştir; yüksek çıkan; 
enflasyon rakamları sebebiyle Hazine 
teşkilatın yayınlarını durdurmuşlardır; 
ticaret odalarının yayınladığı rakamılara 
d)a pek itibar edilemez olmuştur. Şimdi 
de, beğendiğiniz ve güvendiğiniz Devlet 
İstatistik Enstitüsü rakamları da Hükü
mete ihanet etmeye ve alarm vermeye 
başlamıştır. Mart ayı enflasyon rakam-
lian, toptan eşya fiyatlarında yüzde 7, 
tüketici fiyatlarında yüzde 7,6 artmış
tır. 1987'nin toptan eşya fiyatları yüz
de 3,5; tüketici fiyatları ise, yüzde 3,7 
artmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1988 Mart ayı 
rakamlarını, gene' Devlet İstatistik Ensti
tüsü verilerine göre, 1986 yılı/ile karşı
laştırdığımızda durumun dehşet verici 
olduğunu görmekteyiz. 1986 Mart ayı 
toptan eşya fiyatları, sadece yüzde 1,3; 
tüketici fiyatları yüzde 1,3 oranında art
mıştı. Görülüyor ki, yıldan yıla, artışlar 
yüzde 100 katlanarak gitmektedir. 

1980 yılının üç aylık rakamları, ge
çen yılla karşılaştırdığımızda aynı endişe 
verici durumu ortaya çıkarmaktadır. 
Öene Devlet İstatistik Enstitüsü rakam-
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larına göre, 1988 yılımın ilik üç ayında 
toptan eşya fiyatları yüzde 21,4 artmış-
tıır; geçen y i bu 'artış yüzde 9,6 idi. Tü
ketici fiyatları ise, 1988 yılnıın üç aylık 
dönemlinde yüzde 20,1 artış göstermiş
tir. Bu artış geçen yıl ısadece yüzde 9,7 
oknuştur. Tüketici fiyatları son yıl 'için
de - 12 aylık olarak - yüzde 69,8 art
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, İstanbul Ticaret 
Odasının açıklanan enflasyon rakamları 
da oldukça yülkseıkitir. Buna göre, 1988 
Mart ayında istanbul'da, tüketici fiyat
ları yüzde 6,7 ve toptan eşya fiyatları 
'ise, yüzde 5 civarında artmıştır. Hangi 
rakamı alırsak alıalım, enflasyonun 1988' 
in ilik aylıarında şahlandığım görmekte
yiz. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet, 
itkidaır olduğundan bu yana, enflasyon 
sebepleriyle ilgili görüşünü devamlı de
ğiştirmiştir. İlk önceleri, suçu önceki hü
kümete aitmiş, daha sonralara seçimlere, 
ihracata, kalkınmaya bağlamış ve bunla
rın enflasyonun suçlusu olarak göster
miştir. Gerçekler ise bunların hiçbirisinin 
doğru olmadığını ispat etmetkedir. 

Muhterem milletvekilleri, son bütçe 
konuşmasında lise, Sayın Başbakan, enf
lasyon içıin yeni iki suçlu daha bulmuş
tur. Bunlardan binisi, Elbistan projesi, 
diğeri de eski 'borçların taksit ödemele
ridir. Bu ilki gerekçeleri de yanlıştır. El
bistan projesi için, Başbakanın dediği 
gibi, bugünkü fiyatlarla 3 trilyon lira 
ödenmiş olsa bile, 'bunun enflasyonist 
baskısı daha önceki dönemlerde hisse
dilmiştir. Elbistan devreye girdiğine gö
re, üretim artmış ve Sayın Özal dönemlin
de, enflasyonlun düşmesine yardımcı ol
muştur. Yani, durum, Sayın Barbakanın 
iddia ettiğinin tam tersidir. 

Diğer taHaftan, İktidarı devralırken 
enflasyonu iik yılda yüzde 10'a indir-
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me vaadinde bulunan Sayın Özal, dev
reden borçların ne kadar olduğunu, ne 
zaman ödeneceğini bilmiyor muydu? He
saplarım! buna göre yapmamış mıydı? 
(ANAP ısıralarından «Bütçeye gel sesleri» 

Oraya da geliyorum sayın milletve
killeri... 

Sayın millet vekilleri, kanımızca, son 
zamların nedenlerinin başında, otoma
tiğe bağlanan zamlar ve diğer ve önem
li bir faktör de Hükümetin enflasyonu 
ciddiye alımlayışı gelmektedir; çünkü, 
Hükümetin tutumu, enflasyonla mücade
le değil, "enflasyonla yaşama şeklinde
dir. Hükümetin davranışları da bu isti
kamette, enflasyon beklentilerini körük
lemektedir. 

Görünümde 2,4 trilyonluk, gerçekte 
ise, 6 - 7 trilyonu bulan .bütçe açığı ile 
enflasyon için yeni çağrılar yapıilmialk-
tadır. Enflasyon şahlanmıştır., Hükümet 
kırbaçlamakta, millet ise inlemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1988'de fiyatlar, 
87'ye nazaran katlanmıştır. Fiyat artış
ları çok fazla katlanmış; 'bunun bir se
bebi olması lazım. Bunun sebebi, her
halde 1975 senesinde alınan DÇM'ler 
gösterilemez. Bunun sebebi, 1975 Tem-
ımuzundıa temeli atılıp 1982 yılında tü
müyle işletmeye girmesi lazım gelen El
bistan - Afşin Termik Santralı da gös
terilemez. 1988 Martında meydana ge
len fiyat artışlarını izah için, eğer ülke
de' yöneticiler 12 sene geriye, 13 sene ge
riye dönmek mecburiyetini hissediyorlar
sa şaşfcınlılklarındandır. . 

Neden gösterilemez? Çünkü, 1975, 
76, 77 yıllarında borca girildi diye iddia 
edilen OÇM'nira yekûnu - yani 84, 85, 
86, 87, 88 ve 89 yıllarında ödenecek 
olan - 1 milyar 741 milyon dolardır. 
1987 yılında ödenmesi lazım gelen DÇM, 
347 milyon dolar anapara, 80 milyon 
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dolar faiz olmak üzere, 427 milyon dalar
dır. 

ADIL AYDIN (Antalya) — Batır
mışlar mıeımleketi, batırmışlar. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Devamla) — Halbuki, 1987'de öden
mesi lazım gelen para 5 milyar dolardır. 
1987'de 5 milyar dolar borcu ödüyorsu
nuz, bunun 4,5 milyar dolarının enflas
yona sebep olduğunu (iddia etmiyorsu
nuz, (edemiyorsunuz;' yani, 4 milyar 573 
milyon dolarının enflasyona sebep oldu
ğunu İddia ©demiyorsunuz, sadece 427 
milyon dolarının enflasyona sebep oldu
ğunu iddia ediyorsunuz.,. Bu, abesle 'iş
tigaldir.: 

Sayın milletvekilleri, bakınız 1988 yı
lında ödenecelk DÇM'nin yekûnu faiz ve 
anapara d'ahti! 392 milyon dolar, 1988'de 
ödenecek olan devlet borcu 'ise 7 mil
yar 200 milyon dolardır. 7 milyar 200 
milyon dolarda 392 milyon dolar... Ya
ni 6 ımıilyar 800 milyon dolar zaten bor
cunuz var. Bunun 40 milyon dolarını enf
lasyona sıe'bep oluyor diye göstereceksi
niz, 6 milyar 800 milyon dolarını da sak
layacaksınız... Bu, acizdir. 

1985 yılı Kasım ayının gazetelerine 
baktığımız zaman, yine böylesine beyan
lar vardı. «DMÇ'ler olmasaydı, enflas
yon yüzde 15 lerde (kalırdı» denirmiş ti. 
1985'fceki enflasyonun sebebi DÇM'ler 
1986'da unutulmuş, 1987'de unutulmuş, 
şimdi îtökrarliaınmafctıadır; 1988'de çare-
sıiz kalmışsınız, imdat arıyorsunuz «Ne 
yapsınlar, bir bahaneye daha ihtiyaçla
rı var» diyoruz. Bir iktidar iki, «îktida-
rırnım beşinci yılında enflasyonu yüzde 
10'a indireceğim» dediği halde yüzde 
70'lere çıkarmış; aylık enflasyon yüzde 
10; işte buyurun, mart ayı enflasyonu 
yüzde 7. Enflasyonun sebebi, niye üç 
ay zarfında gıda maddelerine yaptığınız 
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yüzde 30 ila yüzde 40 zam değil? Ni
ye petrole yaptığınız yüzde 40'lardan 
başlayan ve yüzde 70*!ere varan zam
lar değil? Niye gübreye yaptığınız yüz
de 70 zam değil? Niye devletin ürettiği 
her maf.ıa yaptığınız zam; niye elektriğe, 
telefona, diğer hizmetlere yaptığınız zam 
olmuyor da, 1975, 1976, 1977 yıllarında-
kıi 1 milyar 700 milyon dolar DÇM olu
yor, izah eder -imisiniz? Bu, yeri sene ön
ceki 1 rnıiılyar 700 milyon dolarlık DÇM' 
den idoğan borç bugünkü borçlanma 
süresi karşısında çok mudur? Alınan bu 
DÇM'ler ne yapılmış,?... Ülke, Kıbrıs 
ambargosu altında liken. alınmış, buğda
yınızı sattırmadıkları zaman alınmış, al
tınınızı rehin 'ettirmedikleri zaman alın
mış. Bütün bunlar, sizim sığınacağınız 
mazeretler değildir. 

Sayın milletvekilleri, millî geliri kü
çülten, ülkeyi vergiler ve zamlarla bü
zen, miletıi üzen, sınıflara bölen, yeni 
zengin sınıfların doğmasını sağlayan bu 
iktidarın, rakiplerini küçümsemeye kalk
ması, tıab'ında demokrat olmamanın te
zahürünü taşımaktadır. Hükümetin uy
guladığı politikayla, vatandaş inletilip 
bayattan bezdirilmekte, bunaltılmaktadır., 
Bu Hükümet olduğu süre içinde, vatan
daşa, yemek, içmek ve hasta olmak ya
saklanmıştır. Uygulamalar devleti yara
lar mahiyettedir. Sosyal devlet ilkelerini 
ortadan kudurmaktadır. Şefkatli devlet 
imajı ısiilinmişltir, yerine tüccar devlet 
imajı gelmiştir. «Baran yoksa öl» diyen 
devlet o!lmaz.: 

Sayın milletvekilleri, ekonomisini 
ayakta tutacak yeni dış kredilerin bulun
ması, Türkiye'min, vadesi gelen dış borç 
anapara ve faiz ödemelerini, yani dış 
borç servislini aksatmadan yapmasına 
bağlıdır. Türkiye'nin dış borç servisi 
rakamları o kadar büyümüştür ki, Tür-
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'kiiye, 'borç servisim karşılayacak- miktar
da yeni kredi bulmakta zorlanır hale gel
miştir. Türkiyen'in 1988 yılında yapma
sı garekeri, dış borç servisi, son verilere 
göre 7 ımıillyar doları aşmaktadır. Buna 
karşılık, Türkiye'nin tüm dış itibarını 
kullam'aralk sağlayabileceği yeni kredi 
desteğinün, olsa olsa 5 milyar dolarda 
kalacağı tahmin edikniektedir. O halde, 
boralarını ertelemeyi düşünmemesi hallin
de, Türkiiye, 1988 yılında 2 milyar dola
rın üzerinde bir kaynağı dişinden tırna
ğından artırıp dışarıya transfer etmek 
zorunda bırakılacaktır. 1988 yılı için 
öngörülen cari işlemler açığı 885 milyon 
'dollarken, dış borç faiz ödemelerinin 3 
milyar dolara yaklaşması da, 2 milyar 
doların lüzerinde bir net transferin söz 
konusu olduğunu doğrulamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, yıllar yık 
dışarıdan net kaynak transfer ederek 
ayakta ıdunmuş olan Türkiye ekomoımi-
sinin, şimdi tam tersiınıe, dışa kaynak 
transfer etme noktasına gelmesi, belki 
ıbugüne dek yaşananlardan 'da daha san
cılı bir kemer sıkma dönemlini gündeme 
getirmektedir. Dış borç çıkmazı diye ni
telediğimiz olay işte budur. 

Sayın miUetvekilleıri, Türkiye, dış po
litikadaki birçok kararlarını, borç öde
melerinin yoğunlaşması nedeniyle girilen 
döviz darboğazından kurtulabilmek, dış 
kredilerde rahatlık yaratabirnek, hiç de
ğilse olumsuz etkenleri ortadan kaldıra
bilmek için aılıyor. Bunun en belirgin ' 
işlareti olarak SEÎA - bir süredir askıda 
tutulan - ek mektubunun uygulamaya 
sokulımast gösterilırnelktedir. Amerikan 
Dışişleri Bakanlığının üst düzey ye'tkii-
Merinin Brüksel doruğu şurasında ver
dikleri bilgilere göre, Washington, ek 
mektubun uygullamiaya sokulmaması du
rumunda, Türkiye'nin, dış kredi pivasa-
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sında olumsuz gelişmelerle karşılaşabile
ceğini işaretlemiştir. Bundan dolayıdır 
kİ, Ankara, tutumunu değiştirmiştir. Tür
kiye'nin, 1,8 milyar doları (yaklaşık 2,3 
trilyon likayı) bulan FMS kredilerinin 
faiz yüklerinin azaltılması için halen 
Amerika'da pazarlık sürdürülmektedir., 
Buna göne de, eskiden çok yüksek olan 
faiz oranlarından kurtulabilmek için, 
Türkiye, ticarî bankalardan yetali kredi 
alacaktır. 

Saynı milletvelkiierli, uluslararası ban
kalar iise, Türkiye'ye verecekleri bu ye
ni borç için, Amerikan Devletinin ga
rantisini listemelktodirier. Washington, İşte 
bu aşamada, «ek mektubun uygulamaya 
sokulmaması durumumda bu garantiyi 
vermeyeceğini» ibildirmiştir. Amerika'nın 
garanti vermemesinin, Türkiye'nin diğer 
banlkalar ve genel kredi: piyasalarındaki 
güv,erılirliğ1ne önemli bir darbe getirebi
leceğini düşünen Türkiye, ek mektubu 
imzalamıştır, bu ek mektubu uygulamaya 
sokmuştur^ İşte, sizin dış borç politika 
anlayışınız buldur, üıstelıik, Amerika Bir
leşik Devletleri yönetimlinin Türkiye'ye 
karşı olan ve h'iç de dostane görünmeyen, 
Türk kamuoyunda pek hassasiyetle ta
kip edilen Yunanistan 'ile Türkiye'yi sü
rekli dengeleme politikası, bizi 7/10 ora
nına yine mahkûm etmiştir; «Persona 
non, gratıa» olan Yokavas'a gösterdiği
niz yanlış ve yakın ilgiye rağmen. 

Sayım miilletvekıMıleri, anayasalar, mil
letin 'bütçe hakkını çok sıkı kurallara 
'bağlamtışıtır. Bütçe hakkı, milî iradenin 
üstünlüğünü gösterir. Millet, kamu hiz
metlerinin yapılması için parayı1 ben öde
yeceğime göre, herhangi bir işin yapıl
masına karar vermeden önce bana da
nışınız dediği için, bütçe hakkı kavra
mı doğmuştur. Bütçe hakkı, devletin, 
kendini korumak, varlığını 'sürdürmek 
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aımacıyîa geliştirdiği maili 'borçları mâlî 
'iradeye kabul ettirmek için, siyasî bir 
kavram olarak anayasalara girmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, demokratik 
idare, mlillî iradenin malî konularda söz 
ısabJİbi olması İle başlar. Bütçe müzake
relerinde millî iradenin bütçe1 hakkını kul
lanarak, Hükümetin icraatının hesabım 
sorması, iktiza eder; ancak, Hükümet, 
harcamalarımın büyük bir bölümünü fon
lara kaydırmak suretiyle, millî iradenin 
bu konudaki söz sahibi olma hakkını 
büyük ölçüde kısıtlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, iktidar sözcü
leri, «Fonlara biz icat etmedik, eskiden 
vardı» diyerek, bazı küçük fanların, ma
zideki uygulamasına sığınmak istemek
tedirler; ancak, bu, bugün 'bütçenin ya
rısına yakın bir bölümünün, fonlara ak
tarılmasına gerekçe olamaz. Hele, Ja
pon Başbakanının 10 adet fonuna özenti, 
hiç gerekçe değildir. Kore modeline ve 
Japon modelime özenti, bütçe hakkının 
gaspını örtemez; devlet harcamalarının 
yıllık bütçelerle yapılacağını hükme bağ
layan Anayasa kurallarının çiğnenmesine 
cevaz vermez. 

Sayın miMetvekaılljeri, fonların, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine 'bir liste ha
linde, sumulmıasıı, bunların milletçe denet
lendiği amlatmıına da gelmez. Fonların de-
netlenmesli için, nerelere harcama yapıl
dığı, bütün ayrıntısıyla, Meclisin veya 
Meclis adına denetleme yapan Sayıştayın 
önüne çıkarılması lazımdıır. Aksi halde, 
milletim, üzerindıe söz sahibi olmadığı; 
ıbüyük boyutlara varan fonlar, bütçe hak
kının Hükümet taraflından gaspı anlamı
na gelecektir. 

Sayın miletvekiilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisime sunulan Plan ve Bütçe 
Komisyonu raporunun 24 üncü sayfa
sında, genel bütçeye dahil dairelerle, il-
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gili fonlarım toplamı, 8,347 trilyon ola
rak verilmektedir; katma bütçede de, 700 
milyar liralık fon gösterilmiştir.. Böyle
ce, fonların toplamı, 9 trilyon lirayı bul
maktadır. 1988 malî.yılı konsolide büt
çe ödeneklerimin 20,8 trilyon olduğu göz 
önünde tutulursa, fonlarım hangi boyut
lara ulaştığı daha iyi anlaşılmak tadır. 
Devlet Planlama Teşkilatı, kamu finans
manı dengesiimde 5,2 trilyonluk fon ra
kamımı almıştır. 9 trilyonluk rakamım 
içimde tekerrürler bulunduğu iddia edil
mektedir. Maliye Bakanlığı ise, fonlara 
ilgisiz davranmaktadır., Fonlar arasında
ki 'aktarmalar ye ıbrüt hesaplamalar se
bebiyle, rakamlar arasında fark olduğu 
iddia edilmekteyse de, esasında fonlar 9 
trilyonu bulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, fonlarla ilgili 
olarak verilen farklı bakamlar ve fomla-
on ulaştığı boyut, devlet hesaplarınım ne 
denli karıştırıldığınım ve bütçe kavramın
dan ması! uzaklaşıldığının bir gösterge
sidir. 

Sayın milletvekilleri, devletin normal 
gelıirlerimin, vergilerinim bir kısırmımı ayı
rıp 'başka bir yere koyuyorsunuz, sonra 
buna «Fon» diyor, 'buradan, bütçe di
siplini ve denetimi olmadan harcıyor -
sunuz; modem?... Dâıha kolay harcama 
yapmak içim, denetimden kaçmak için, 
bazı müteaahhitlere kolayca para ver
mek içim mi acaba? Bir de bakıyorsu
nuz İki, devlet bütçesi gelirsiz kalmış, 
kaynalklları tükenmiş... Haydi; fonlardan 
bütçeye laktarma yapıyorsunuz. Olur mu 
böyle şey, dünyanın neresinde görülmüş
tür böyle uygulama? 

Sayın millet vekilleri, şimdi Başbakan
lığım dirdkt sorumluluğu dahilinde olma
ması gereken 'bankacılık faaliyetlerine 
de değinmek işitiyorum. 

Bugünkü Başbakanlık 'bankacılık ba
kanlığı halline getMlmlştir. Başbakanlığa 
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Hazine bağlanımış; Ziraat Bankası dahil, 
bütün büyük karnıu bankalarımı Başba
kanlık iktareî eder hale gelmiştir. Merkez 
Banlkası, statüsü değişmiş, bağımsıZlığı-
ru kaybetmiş, Başbakanlık kontrolüne 
girmiştir. Toplu Konut vıe Kamu Ortak
lığı gibi devasa 'bir kuruluş, Başbakan
lık bünyeaindedıir. 

Türk malî sistemlinin, finans siste
minin yüzde 60'tan fazlası Başbakanlkık 
(konıtroil sahası içine girmiştir^ Bilahara, 
Sayın Başbakanım, «Bence şu anda sağ
lam bankalarda tmevduat en iyi gözükü
yor, paramı sağlam bankaya yatırırım» 
demesi,, Türkiye'de bankaların sağlam 
ve çürük dıiye ayrılmasına sebep olmuş
tur. Millet, şıkndii, hangi banka sağlam, 
hangi banka çürük düşüncesi İçinde, liiklin-
ci bir banlfcer faciası yaşamamamın telıa-
şındadır; bu da, yüksek faiz politikasıyla 
duırumları kötüye giden bankalar soru
nunu ortaya getirmiştir. 

Sayın millet vekilleri, bunun üzerine, 
bankaların mevcut denetimine Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasının deneti
mli 'de iave edilerek, gelişmeler daha ya
kından 'Menmıeye başlanmıştır.; Ayrıca, 
bağımsız denetini şirketleri denetim sa
hasına sokularak, devletin yetkili organ
ları dışında, banka bilanço ye malî ra
porlarının profesyonel (kişilerce tetkiki 
Sağlanarak, jendişelerimizdeki haklılık or
taya çıkmaktadır; ama, bu Hükümet ve 
Sayın Başbakan, çürük - sağlam banka 
ayırımının doğru olduğunu teyit etmek
le birlikte, adlarını açıklamayıp, mevdu
at sahiplerini risk ve endişe içerisinde 
bıraknıaklta, düğer icraatlarda olduğu gi
bi, bankacılık konusunda da, herkes 
kaderiyle baş başa bırakılmakta ve 
Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi 
kapsamında (yanli, miallî bünyesi zayıf 
olan bankaların islimlerinin açıklanması) 
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gerek yasal, gerekse evrensel bankacılık 
prmsiplerindlen birisi olan banka sırrı
nın açıklanması anlamına geleceğinden, 
«ifşa eîtaıem» diyerelk, mesuliyetten kaç
mak liçin bir gerekçe hazırlanm'aktadır. 

Sayın milletvekilleri; bütün bu uygu
lamalar, Kore sistemine olan tutkunun 
bariz ömeğidıiır. Görülüyor ki, Güney 
Kore modeli, sadece ihracatta ve tica
rette değil, her şeyde hiissettirilmekte ve 
gösterilmektedıir. Hele, kanun kuvvetin
deki kararnameyle ülkeyi lidare etme 
alışkanlığı, Başbakanlığın gücünün fev
kalade artırılarak, söz konusu modelin 
ötkÜniğünıin dzlenıimlini taşımaktadır. Hü
kümetin, neredeyse Başbakanlıktan iıba-
ret olduğunu üspat edercesine, kanun 
kuvvetinde kararnamelerde İsrar edil
mektedir. Şimdi, soruyorum sizlere, bu 
mudur hür ve demokrat Türkiye zihni
yeti? Bu mudur millî iradeyle idare 
tarzı? 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, hürri
yet içerisinde kalkınma yolunu seçmiştir; 
Kore modelini, Filipin modelini, Japon 
modelini falan değil... Türkiye'nin, ne Ko
re'ye ne de hürriyetlerimden fedakârlık 
ederek kalkınmaya ıl'htiyacı vardır. O çe
şit kalkınmaların sonu da yoktur zaten. 
Biz Türkiye'de, hürriyeti, emeği ve gü
venliği -üçünü birden- istiyoruz. Gelin, 
demokratik Türkiye'yi yürütmeye baka
lım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye günde
mine kısaca göz attığımızda, vatandaşın 
ezilmesinden başka, enflasyonun ve gün
demdeki olayların örtbas edilemeyecek 
kadar büyüdüğünü ve tehlikeli boyutlara 
ulaştığını da görmekteyiz. Doğru, yan
lış, iddiaları ortada. 'Şüpheli kalan it
hamlarla mahkemelere düşen bir Vbral-
han olayı, -ki, bu hafta «Tempo Mec
muasının, Sayın Bakanın, Almanya'daki 
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seks dergisiyle, kapak olan Millî Savun
ma Bakanı öyküsü- bir Metris olayı -ki, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölücü 
eş kiy alada aynı paralelde ölüp yurt dı
şına kaçan, sırra kadem basan 29 kişinin 
firarı olayı- bir MİT olayı, üstü örtüle
meyecek olayların başında gelmektedir. 
Kerkük endişesü ise, başlibaşına bir mu
amma halinde milletimizi 'endişelendir
mektedir. 

Muhterem tmiietvekillerıi, bir müddet
tir, devleti kökünden sarsacak, bütün de
ğerleri altsüt eden, çirkin söylentilerinin 
arşi-âlâya çıkmasına sebep olan MİT ra
poru veya etüdü ne olmuştur? Resmî 
açıkıiam'ada «İlk inceleme» denilen, ka
demeden geçmediği için rapor niteliğinde 
sayılmayan duyumlar, bazı dokümanlar 
ve arşiv •bilgiyle kuvvetlendirilerek «Gizli» 
damgası yiyip istihbarat bilgileri itibariy
le ön rapor haline getirildiği söylenen 
MİT raporunda suçlanan insanlar ne 
olacaktır? Bu uygulamayla, çağın ıgeri-
ısinde kalması gereken jurnal virüsünün 
devletimıize bakim olmasına niçin mü
saade edilmiştir? Bu arada, suçlanan ha
len görevli veya emekli, askerî, mülkî 
ve içtimaî mevkideki insanlara sürülen 
lekeler nasıl temizlenecektir? 

Bütün bu suallerin cevapsız kalma
sı, «Tahkikat yaptırıyoruz» deyip mese
leyi örtmeye çalışmak, meseleye çözüm' 
getirmez, 

Muhterem milletvekilleri, Büyük Mil
let Meclisinde sorulan sorulara cevap ver
mekten kaçınmak, size bir kazanç sağ
lamaz; aksine, sizin sırtınızda bir yük 
olanak kalır; ama, devletin 'bütünlüğü ve 
millî güvenliğimiz için çırpınan serviste
ki kıymetli elemanların kırgınlığıma, 
üzüntüsüne çare yerline sıkıntı getirir. 
Böylesine hassas bir konuda Türkiye Bü
yük Millet Meclisıi üyelerine verdiğiniz 
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yetersiz cevaplar, sizin demokrasiye inan
madığınızı göstermektedir; aksine, de
mokratik cumhuriyet ilkelerine alışama-
imanın yeni bir tezahürü olarak ortaya 
çıkmaktadır, Filipin demokrasisinin özen
tisini göstermektedir; yıpratılmaya çalışı
lan MİT'i bir kere daha zor duruma dü
şürmektedir. MİT ile Hükümet arasında 
çelişki vardır; 'bu çelişki, inşallah ko
pukluğa dönüşmez. 

Muhterem mıilletvekilleri, suçlanan, 
leke sürülmeye çalışılan askerî, mülkî ve 
siyasî erkânın aklanmamasına çalışmak, 
bu raporu düzenleyenleri kişisel kusurlu 
olarak görmek, cumhuriyetin, devletin 
ayıbı gibi görmemek, aksine, meseleyi, 
örtmeye çalışmak, bir başka gerçeğin de 
milletin gözleri önüne seriilımesine yara
mıştır. Bu skandaıldan sonra işli komis
yona havale etmeniz, istifa mekanizma
sının çalışmamasına yardımcı olmanız da, 
sizi mesuliyetten kurtaramayacaktır. Key
fî devlet idaresine Türk Milleti izin ver
mez; millet, sizden bunun hesabını so
racaktır. 

Muhterem 'milletvekilleri, şayet bir 
ülke hukuk devleti olduğu iddiasında ise, 
oradaki haber alma ve güvenlik kuruluş-
larının ne olup olmadıklarını anlayabil
mek için, öncelikle, o devletin anayasa
larına ve kanunlarına, hükümetlerine 
bakmak -icap eder, çünkü, özü ve ruhu 
ile anayasaya saygılı, kanun hâkimiye
tinin şart olduğu uygar ve çağdaş bıiır 
hukuk devletinde, güvenlik ve istihbarat 
teşkilatlarının, ezici, susturucu ve kişi
nin hak ve hürriyetini, huzur ve mah
remiyetini yok edici nitelikler taşıması 
söz konusu olamaz; böylesine 'bir uygu
lamanın içine düşüldüğünde de müsama
ha İMe karşılanamaz; aksi olursa, siyasî 
mesuliyeti hükümetindir, hesap verecek 
olan da, kuruluşun bağlı olduğu siyasî 
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otoritedir. Bazı olaylarda asker - sivil 
ayırımına sığınıp, hükümeti sorumluluk 
dışıma çıkarmak gayretleri ise, ime man
tıkla bağdaşır, ne de vicdanlara sığar. 

Sayın milletvekilleri, îran - Iralk Sa
vaşımın uzaması, insanlık açısından acı 
sonuçlar dogurmalktadır. Ne var ki, iki 
sınır komşumuz arasındaki çatışımla, mil
lî çıkarlarımızı yakımdan .ilgilendiren bir 
aşamaya ulaşmıştır. Eğer sınırlar yenilen
meye kalkılırsa, o zaman, Türkiye'nin 
söz hakkı olduğunun da unuıtulmaıması 
gerekir. Ancak, Ortadoğu savaşında ta
raf olmak, Türkiye'nin dünya dengeleri
ne koyabileceği büyük siyasal ağırlığının 
yok olmasına sebep olur. Türkiye'nin, 
her türlü tahrikten uzak, savıaş dışında 
kalması, cumhuriyet imizim gelenekseli 
tutumunu göstermektedir, Kerkük'e mü
dahale bu aşamada bu gelenıekıleriımize 
de terstir; ama, Türkiye'nin teyakkuz 
içinde olmasınla da engel değildir. Uma
rız ki, Cumhuriyet Hükümeti, bu konuda 
da Türkiye 'Büyük Millet Meclisini unut
maz. . 

Sayın milletvekilleri, bu arada, haber 
verme tekeli ile iktidarın sesi olan TRT' 
nin rahat bırakılması gereğine inandığı
mızı bir kere daha ifade etmek istiyo
rum. TRT'niın tutumunun, Hükümetin bu 
anlayışının, TRT'yi, demokrasimin engeli 
olma gibi, rejim ılçin tehlike arz eden bir 
duruma getirdiği de bir gerçektir. Devle
tin radyo ve televizyonu, bir Anayasa 
müessesesi! olmanın gerektirdiği teme! ni
telikleri bir yana bırakmıştır; haber ver
me tekeliyle, vatandaşı doğruları öğren
mekten mahrum bırakmakla, Anayasa
yı da ihlal etmektedir. Keyfîliği prensip 
edinen TRT, fcir devlet kurumundan 
umulmayacak kayıtsızlık ve pervasızlık 

•içindedir. Böyle bir TRT'yi devralan 
yeni yönetim, inşallah, millî iradeyi, onun 
üstünlüğünü müdrik olur da, açık otu
rumlarla, muhalefetin fikir ve görüşleri
nin kamuoyuna yansımasını sağlar diye 
düşünürken, Hükümet bu sefer de bütçe 
görüşmelerini milletten saklamak için ye
ni bir formül bulmuştur. «Haber Dosya
sından» sonra, gece yarısı, bütçe müza
kerelerini televizyondan veriyor. Gece sa
at yarımla, bir arası kim izleyecektir? Bu 
ayıptır, günahtır, milleti hafife almaktır. 
Hiçbir mazerete de sığmaz. Kendinize gü-
venemediığinıizin de başka bir deil'ilidiır. 
Mıilletin her şeyini aldınız, bari uykusu
nu çalmayın. (DYP saralarımdan «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bu uygulamalardan vazgeçilmesini, 
TRT'nin, çağın devletine yakışır faale ge
tirilmesini talep ©diyoruz. 

Sayın mlille t vekilleri, son «İcraatın 
içinden» programını hayretler içinde izle
dik. Sayın Başbakan, «pevlet zarar eder
se, .millet öder gerekçeliyle zam yaptığı
nı» da açıkladı. Devlet niçin zarara so
kuluyor? Hükümetin yanlış icraatı yü
zünden. Öyle 'ise, bu yüzden doğan za
rarları millet niçin ödesjm? Bu sorular so
rulmalı, cevaplan mujtlakîa alınmalıdır; 
ama diyeceksiniz İki, Sayın Özal Hükü
meti, zara yapacağım diye, yüzde 36 ile 
iktidara geldi, millet 4e oma oy verdi, 
öyleyse, zammın zulüm haline gelmesi de 
doğaldır; ama, oy vermeyen yüzde 64'ün 
günahı ne sayın milletvekilleri? Kaldı ki, 
bu Hükümete oy verenler, TRT'nin vaat 
edilen pembe hayallere ümit bağlayarak 
oy verdiler; ucuzluk getirilecekti, ıtarım 
altın devrini yaşayacaktı, Türkiye sanayi 
ülkesi olacaktı, kasabalar ilçe, ilçeler il 
olacaktı. Şimdi getirilen, sadece zamdır. 
Sayın Başbakan cılkı yor, «Zamdan baş-
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ka çarem yok» diyebiliyor ve herkes fer
yat ediyor. 

tşçi, çiftçi, memur, emekli, yetim ve 
dullar; işin en acısı, düne kadar Hükü
metin yanında olan iş âlemi de feryat 
ediyor, Hükümet ise sessiz, 'bildiğini oku
yor; çünkü, demokrat değil. Türkiye Bü
yük Millet Meelisin'in bütçe çalışmalarını 
milletten kaçıran zihniyet, demokrat olur 
mu sayın milletvekilleri? 

Sayın milletvekilleri, bugün, Türkiye 
ve Türk Mıilleti, ücra köşesi, sahipsiz kişi 
olmayan fertleri; bugün, yarın ve gele
cek korkusundan kurtulmuş; hastası, 
doktor ve ilaç bulan, her ailesi insan hay
siyetine yanaşır, kendi yuvasında oturan, 
sakatı, ihtiyarı, dulu, yetimi ve işsizi so
kakta kalmayan, fukaralığı ve cehaleti 
yenmiş, sosyal güvenlik ve sosyal daya
nışmasını başarmışı bir Türkiye özlemi 
içindedir; 'ama >bu özlem, bugünkü eko
nomik tablo ile sadece düşlerde kalmak
tadır, sınıflar arasında beliren keskin 
çizgide kalmaktadır. Hür ve demokrat 
Türkiye'yi, büyüyen Türkiye'yi kafala
rına sığdi'ramayan, ülkenin sosyal ve 
ekonomik meseleleri karşısında korku ve 
•bıkkınlık duymaya başlayan, kendileri
ne bile güvenleri kalmayan tviır siyasî 
heyetin, meydan mitinglerini sokağa dö-
Ikülmek olarak algılaması, 12 Eylül1 gelir 
ha tehditleri, ara rejim isteniyormuş şek
lindeki beyanları, aslında başarısızlık ve 
beceriksizli ilklerinin açık mazereti ve ik
rarıdır. 

Sayın milletvekilleri, ülkenin kalkın
masında veya kalkınmış sayılmasında 
önemli olan unsur insandır. Bir ülkenin 
iinsanı refah içindeyse, o devletin refah 
devleti olduğundan bahsedilebilimir. İnsa
nı fakir, devleti zengin olan devlet, çağ
daş devlet değildir; çağ atlıyonmuş imajı 
dahi vermez. 
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Sayın millet vekiller i, 'bir ülkede işsiz 
sayısı hergün artıyor, işçi, memur, köylü 
ve esnafın reel gelini sürekli düşüyorsa, 
o ülkenin iyi idare edildiğinden söz et
mek: mümkün olmaz. Böyle bir ülkeyi 
idare edenler, böyle bir tabloyu göre gö
re, biz ihracatı kat 'be kat artırdık diye 
sadece bununla övünebiüyorsa, o ülkede 
yaşayan 'İnsanlar, bir gün1 gelir, bu para
lar kimlere ve nereye gidiyor diye hesap 
sorar. 

Sayın millet vekilleri, siz m'il'lî gelirin 
yüzde 80'ini paylaşan insanlara bakarak 
övünüyorsunuz. Biz, satın alma gücü ça
ğın gerisindeki devletlerin seviyesine in
dirtilmiş işçimizden, raflarındaki malları
nı tüketmiş esnafımızdan, traktörünü sa
tan köylümüzden, ianeye muhtaç hale 
getirdiğiniz, vergi iadesi makbuzu arayı
cısı haline getirilen memurumuzdan 'bah
sediyoruz. Siz, eskiden yurt dışına üç se
nede bir gidilirdi, şimdi isteyen istediği 
kadar gidebilir diye, Türkiye'nin derdi
ni'n turistik gezi yapabilen ve Marlboro si
garası içen insanlardan ibaret olduğunu 
sanıyorsunuz, biz ise, fakirleşen çalışan
larımızın ve işsiz gençlerimizin gelecek
lerinden ümitlerini kesmekte olduğunu 
anlatmaya çalışıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu denli sosyal 
dengesizliğin, ileride giderilmesi çok zor 
gaileler yaratabileceği konusunda endi
şelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Refah
tan ümidini kesen insanların başka ara
yışlar içine itilebileceğinin tehlikesine işa
ret ediyor, dikkatlerinizi bu noktaya tek
sif etmenizi istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik dar
boğaz, darboğazdan çıkma gerekçesiyle, 
milletin boğazınım daha fazla sıkılması, 
Metris Cezaevinden mahkûmların kaçı
şının yarattığı bezginlik, terörizm ve anar
şi kıpırtıları, Doğu ve Güneydoğu Ana-
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doiu'da birkaç senedir devam ©den ıkanlı 
bölücü olaylar, sizi rahatsız fbile etme
mektedir. 

Hükümetin gayri ciddî tutumları, Sa
yın Başbakanın önemli olaylarda tatile 
çıkma alışkanlığı, Habur bombalanırken 
ve mahkûmlar firar ederken, Abant'ta 
tatile çıkması, eşofmanlı kıta teftişleri, 
örf ve âdetlerimizle bağdaşmamasına rağ
men, çağ atladığımızı sanarak, sürüp git
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, lüks araba, ye
dek uçak tutkusunu, «açız» diye feryat 
edenlerin sesi dahi bastıraımıyorsa, israf 
ekomomıisinde iinat edi'lliyonsa, TRT'deki 
pembe dünyaya iktidar da kanıyor de
mektir. Pembe tabloyla, yaşanan gerçek 
Türkiye'yi görmeniz de artık mümkün 
değildir. Kamuoyu araştırmaları «izin 
aleyhimize olunca, onlar da inandırıcı ol
mamaktadırlar. 

Sayın mil'ietvekilleri, belki sizi sandık 
uyandırır. Ondam sonra, Başbakanlığa ye
ni araba mı alırsınız, yat mı, yazlık, ye
dek uçak mı, ne istersenıiz alırsınız; is
terseniz denizaltı alın. 

Bütün bu gerçekler ışığında, yemi büt
çemin ıhayırlı olmasını dileyerek, Yüce He
yetimizi Doğru Yol Partisi Grubu ve 
şahsım adına saygı ile selamlıyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sökmenoğlu. 

Anavatan Partici Grubu adına, Sayın 
Hasan Fecri Alpaslan; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA H. FECRİ 
ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1988 malî 
yılı Başbakanlık bütçesi üzerinde Ana
vatan Partisi Grubunun görüşlerini açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum; 
sizleri, şahsım ve grubum adına saygıyla 
selamlarım. 
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Muhterem milletvekilleri, bu bütçe 
görüşmeleri münasebetiyle yaptığımız 
araştırmalardan, bir şeyi öğrendik ki, hu
zurunuza çıkan değerli milletvekilleri, 
önce bütçenin tarifi ve ehemmiyeti üze
rinde durarak sözlerine başlamaktadır
lar. Elbette ki, Türk milletinin en üst se
viyede temsil edildiği bu yüce çatı altın
da ve yine aziz milletimizce bize bir ve
dia, bir emanet olarak verilen bu yüce 
kürsüden, bu değerli kürsüden hitap eden 
bütün hatipler, bütün mliletvekiMeri, gibi 
biz de, birtalkım araştırmalar yaptık. 

İzninizle, bütçenin tarifinden ziyade, 
dikkatimi çeken, 1983 yılından beri, za
man zaman ibret ve dehşetle seyrettiğim, 
zaman zaman sizler kadar beni de üzen 
birtakım iktidar - muhalefet ilişkileri üze
rinde durarak sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Araştırmaiarıimızda, 1980 öncesi mec
lislerinde de bu tür hadiselerle karşılaş
tığımızı, üzücü birtakım konuşmalara şa
hit olduğumuzu görüyoruz. Bizleri son 
derece üzen ve inciten bu hadiselerin te
melinde yatan nedir? Muhalefete göre, 
iktidar, beceriksiz, memleket meseleleri
ni ihatadan uzak, iktidar grubu milletve
killeri şahsiyet yönünden zayıf, sadece oy 
vermeye yarayan bir oy makinesi olarak 
değerlendiriliyor ve hatta, zaman zaman 
da, haysiyetler rencide edilerek, menfaat 
ilişkileri ile şailbelendiriliyorlar. İktidar 
grubuna göre ise, muhalefet, aklı memle
keti yönetmeye yetmeyen, zaten yetsey
di milletin teveccühüne layık olacağı açık 
bulunan, belirli dönemlerdeki çalışmaları, 
sözleri ve icraatlarıyla memleket men
faatine yapılan her türlü işe karşı çıkan 
ve hatta hatta bazen de hainliğe kadar 
varan birtakım tutum ve davranış için
dedir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ne demek hain? 



T. B. M. M. B : 47 6.4.1988 O : 1 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ne 
demek hain? Bu nasıl konuşma Sayın 
Başkan? 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— Hayır, tenzih ediyorum Yüce Mec
lisi. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, hain ne demek? 

K FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— İzin verir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder 
milsiniz?.. «Tenzih ederim» diyor. Dik
katle takip ederseniz, öyle bir şey yok 
efendim. 

Evet, buyurun. 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 

— Sayın üyeler, dinleyin lütfen; sabırsız 
olmayın... Hayır, tenzih ediyorum; ikti
dar grubunu da tenzih ediyorum, muha
lefet grubunu da tenzih ediyorum; ama, 
ben burada bir özeleştiri yapmak istiyo
rum. İktidar muhalefete nasıl bakıyor, 
muhalefet 'iktidara nasıl bakıyor, belki 
biraz abartılı olarak anlatıyorum; ama 
ilişkilerimizdeki sertleşmelerin tahlilini 
yaptığımızda, iktidar ve muhalefetin za
man zaman, maaleısef ıhiırbiriedi halkkında 
hiç de iyi şeyler düşünmediklerini görü
yorum. 

Elbette ki, haşa size hain demek müm
kün değildir. Siz hain değilsiniz; hiç kim
se hain değildir. Hepimiz bu memleketin 
evladıyız ve hepimiz bu memleketin da
ha iyi yönetilmesi için, memleketin men
faatine hizmetlerin yürütülebilmesi üçin 
samimî olarak çaba sarf eden insanla
rız. Siz,in görüşünüz sol cenahtan gelir, 
bizim görüşümüz bu cenahtan gelir. Me
sele bu kadar basittir, ama, yeter ki sa
mimiyeti elden bırakmayalım. 

Muhterem milletvekilleri, ne Anava
tan Partisi iktidarı memleketin, milletin 
düşmanı, ne de muhalefet cahil. 
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Bir muhasebe yapmak lazım, durup 
bir muhakeme yapmak lazım, «Mahkeme 
kadıya mülk değil» düsturunea, hepimiz 
bu Meclisi günün birinde terk edeceğiz, 
şu veya bu şekilde köşelerimize çekile
ceğiz, bizden öncekilerin yaptıkları gibi, 
köşieilerimlizde oturacağız. El'imıizde (kala
cak bir şey var; o da memleketin hay
rına yaptığımız işlerdir. Bu işlerin değer
lendirmesini yaparken de, insaf ile bak
mak lazım. 

Acaba, iktidarın her icraatı mükem
mel ve muhalefet kanadının her söyledi
ği şey mutlak doğru, mu veya iktidarın 
her icraatı kötü, muhalefetin her söyle
diği mutlak yanlış mı? Bu saplantıları
mızdan (kurtulmamız lazum. Muhalefetin 
zaman zaman çok haklı ve çok yerinde 
söyledikleri de vardır, iktidarın çok yerin
de icraatları da vardır. İşin dengesini bul
mak lazım. Bu dengeyi yakaladığımız an, 
biraz önce kürsüye gelen sayın milletve
killerinin Filipin demokrasisi yakıştırma
ları, Türkiye'de Başbakanın makam ara
baları sevdası Türkiye'de Başbakanın ve 
iktidar grubu milletvekillerinin memle
ket gerçeklerine sırtlarını döndükleri, ar
kalarını döndükleri, memleket meseleleri 
ile alakadar olmadıkları görüşleri, elbet
te ki/ havada kalacaktır. 

Eğer biz bu dengeyi yakalar isek, 
hiçbir muhalefet milletvekili, bu kürsü
den bu kadar - affınıza ve hoşgörünüze 
sığınarak söylüyorum - talihsiz beyanlar
da bulunmaz ve daha dikkatli konuşur. 
Biz bu noktaya gelmediğimiz zaman, 
olan memlekete olur değerli milletvekil
leri. Buna, özellikle dikkatinizi çekerek 
sözlerime başlamak istedim ve hoşgörü
nüze sığınarak da, bütçe, özellikle Baş
bakanlık bütçesi üzerinde konuşmak is
tiyorum; ama bir temel kaide koydum, 
elbette ki ben de bu temel kaideye uy-
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mak mecburiyetindeyim. Dolayısıyla, zor 
bir göreve talip olduğumu da burada be
lirtmem lazım. 

Türkiye Cumhuriyetinin 46 ncı hü
kümeti olan İkinci Ozal Hükümeti, mem
leketin bütün meselelerini halletmiş, re
fah seviyesi Batı standartlarına yüksel
miş, Türkiye güllük gülistanlık mı olmuş
tur? Bunu söylemek mümkün değildir. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bra
vo! 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— Şu söyleyeceklerimi de alkışlarsanız, 
ben de sizi1 alkışlayacağım. 

Veya, Türkiye - bütçe müzakerelerin
de bu kürsüden söylenildiği gibi - bat
makta olan, insanların sefaletten inim 
inim inlediği! karanlık bir ülke midir? 
Bu da doğıu mudur? 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ay
nen öyledir. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— Hayır, bunu da söylemek mümkün de
ğildir değerli milletvekilleri. Öyleyse, 
söylenebilecek olanlar, Özellikle Türki
ye Cumhuriyeti Başbakanlığı bütçesi gö
rüşülürken söylenebilecek olanlar neler
dir, onları dikkatle ve insafla anlatmak 
lazım, 

Malumlarınız olduğu üzere, Anaya
sanın 112 ned 'maddesi, Baş balkanın gö-

. rev ve sorumluluklarını, 3056 sayılı Ya
sa da, Başbakanlık teşkilatının kuruluşu
nu belirlemiştir. Bu hükümler incelendi
ğinde, iktisadî, siyasî, sosyal ve idarî po
litikaların tamamı, Başbakanlık bütçesin
de konuşulabilir ve konuşulmuştur. 

Değerli üyeler, günlük hayatımızda 
büyük küçük, iyi kötü, doğru yanlış gi
bi birtakım zıt kavramlarla; ama izafî 
karamlarla karşılaşırız. Bunlar bizim 
rölativ gerçeklerimizdir. Bu gerçeklere 
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varmak için de, bir mukayeseye başvur
mak mecburiyetimiz vardır. İnsan idraki 
ve insan zihni bu şekilde programılanmış-
tır. Bu mukayeseyi yapabilmek için, biz, 
hükümet icraatını anlatırken, beiMli bir 
dönemi elbette ki alacağız ve zaman za
man o dönemlere müracaat edeceğiz. 
Yoksa, maksadımız, geçmişi karalamak, 
geçmişi kötülemek değildir ve şunu ra
hatlıkla, göğsümüzü gere gere Türkiye 
Cumhuriyetinin bir vatandaşı ve Türkiye 
Parlamentosunun 'bir üyesi olarak rahat
lıkla söyleyebiliriz ki, geçmişte bu mem
lekette birçok işler yapılmıştır. Tabiî, bu
nun değerlendirmesini tarih yapacaktır. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sim
di de yapılıyor. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — 
Teşekkür ederim Salih Bey. 

Ama, Türkiye'de bugün ne yapılıyor, 
dünle mukayesesi nasıl yapılabilir? 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye, 
bugün kabuk değiştirmektedir. Türki
ye, bugün çok önemli bir yapısal deği
şikliğin arifesindedir ve içindedir. Tür
kiye, geri kalmışlık çemberini artık kır
mıştır. Muhalefet yapmak bahanesi ve 
amacı ile de olsa, memleketimizin ger
çeklerini 'kabul etmek ve bunu dosta 
•düşmana, bütün dünyaya bu kürsülerden 
söylemek bizim millî görevimizdir, bi
zim parlamenterlik görevimizdir, bizim 
en azından insianlık görevimizdir. Tür-
ıkiye, gelişmiş sanayi toplumlarını yaka
lamak için, kıt olan imkânlarıyla bi
rikmiş önemli ve büyük meselelerini 
çözmeye çaüşmaiktadır. Bunun için, 
hukukî s'tatüsü Birinci özal Hükümetin
ce XVII. Dönem Meclisinden geçirilen 
bu yeni yapılaşmanın, bu dönemde ge
çen dönemde. uygulanmaya başlanılan 
ekonomik uygulamaların, zaman zaman 
sıkıntıllar, zaman1 zaman da meyveleri 
toplanmakta ve yaşanmaktadır. 
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Muhterem milletvekilleri, Türk İnsa
nının tercih listesi değişmiştir, Türk in
sanının beklentileri artmıştır. Türk insa
nının beklentileri niçin artmıştır, neye 
göre artmıştır? İnsanımız artık, bir pa
ket margarin, bir paket Sana yağı, bir 
ampul kuyruğunda değildir. İnsanımız, 
artık, evine «beyaz eşya» diye tabir etti
ğimiz ev eşyalarını almak için sıralarda 
bekliyor ve insanımız konut sahibi ol
mak için borçlanıyor. Köylümüz artık, 
gazyağı kuyruğunda değildir. 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN 
(Adana) — Bütün dünya öyle. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— Dünya öyle de;' dün de dünya öyle 
idi; ama, Türkiye öyle değildi. Biz Türki
ye'nin gerçeklerini konuşalım. Türkiye 
bugün yeni yeni dünyanın gerçeklerini 
yakalamaya, dünya standartlarına ulaş
maya başlamıştır. Köylümüz artık, gaz
yağı kuyruğunda değil. Televizyon izle
mekte ve evinden, köyünden, Avrupa' 
dalki işçi oğluyla, kocasıyla, telefonla ko
nuşabilmektedir. ©u, Türk insanının, bu
gün vardığı ve ufkunun geliştiği nokta
dır. 

Muhterem milletvekilleri, elbette ki 
bunlara layıktır insanımız ve köylümüz. 
Hadiseye genel olarak baktığımızda, şu
nu görüyoruz : Tercih listemiz Avrupa 
standartlarına yaklaşmış, bu noktada 
Avrupa'yı yakalamışız; ama, Avrupa'yı 
yakalayamadığımız bir husus var. Nedir 
bu husus? Avrupa, altyapısını bitirmiş, 
yıllar önce tamamlamış. Batı ülkeleri şe
hirlerinde, kanalizasyon, su, elektrik, te
lefon gibi meseleler kalmamış. Sulama 
işi halledilmiş, köylerinin ve köylülerinin 
temel problemleri çözülmüş, ondan son
ra, sanayiini ve teknolojik araştırmala
rını geliştirmiş. Biz, Batı'nın yıllar önce 
(100 yıla yakın), hallettiği bu konuları 

yeni yeni halletmeye başlıyoruz. Yani, 
kaynaklarımızı onlar gibi kullanmak im
kânına sahip değiliz. Biz bugün, trilyon
larımızı toprağın altına gölmmek mec
buriyetindeyiz. 

Şimdi, bu konulara girerken, iki gün 
önce, sayın muhalefet liderlerinden, say
gı duyduğumuz Sayın Demirerin bu kür
südeki hitabını hatırlamamak mümkün 
olmuyor. Sayın Demirel bu kürsüden, 
Türkiye'nin bugün içerisinde bulunduğu 
problemleri ve geçmişten tevali ederek 
gelen problemleri anlattı. Ben şahsen 
üzüldüm ve grubumuzda yaptığım ko
nuşmalarda, arkadaşlarımın da üzüldüğü
nü müşahede ettim. Eğer o konuşmaları 
Sayın İnönü yapmış olsa idi haklı olurdu. 
Zira, Sayın İnönü'nün politik hayatı da
ha yenidir; dört beş yıllık bir politik ha
yatı vardır ve devlette sorumluluk alma
mış, Türkiye'de hükümet etmemiştir. Oy
sa, Sayın Demirel, yıllarca bu ülkeyi yö
netmiştir.- Şimdi, yine Sayın Demirel'in 
hoşgörüsüne sığınarak sormak istiyorum, 
«Bu altyapılar Türkiye'de vardı da biz mi 
yıktık; bunlar yapıldı da biz kaldırdık 
mı?» (ANAP sıralarından alkışlar). 

Bunlar, Türkiye'nin birikerek gelen 
meseleleridir. Bu meselelere dün çözüm
ler getirilmiştir - sözümün başında da söy
ledim - ama, Türkiye - Sayın Başbakanı
mızın geçen gün izah ettiği gibi - ham
madde üreten, geniş kaynakları olan bir 
ülke değildir; kıt imkânları var ve bu kıt 
imkânlar için harcanabilecek çok geniş 
yatırım sahaları var; fakat, Anadoludaki 
tabiriyle - mazur görün - «Yama küçük, 
delik büyük» buna nasıl yetişilecek? Bu
na yetişmenin önemli bir şartı ve başlan
gıç noktası, kaynakların rasyonel ve akıl
lıca kullanımıdır. Bugün, Türkiye'de, şe
hirlerde kanalizasyon şebekeleri yeni ye
ni yapılmaktadır. Birçok şehirlerimizde 
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halen kanalizasyon şebekesi yoktur, mev
zii olarak yapılmıştır. Bunu siz, «Türki
ye'de şehirler altyapısını bitirdi» diye bu 
kürsüden söyleyemezsiniz. Türkiye'de 'bu
gün, 40 kilometrelerden, 50 kilometreler
den içme suları getirilmektedir. Yani, bu 
su vardı da bizim dönemimizde kayıp mı 
oldu? Hayır! Bu memleketin ihtiyacıdır 
ve dün yapılması, halledilmesi gereken 
problemlerden idi; yapılmamıştır, yapıla
mamıştır ve bugün 'bu Hükümete kalmış
tır. Elbette ki, bu Hükümet de, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti olarak, meselele
rin üzerine gitmektedir. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Git
memekte!.. Mesele orada!.. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — 
O seviyede cevap vermeyi uygun görmü
yorum. Biz sözümüzün başında belirli bir 
yaklaşımı yakalamak istedik iktidar ve 
muhalefet için; gönlümüz öyle arzu edi
yor. Grubum adına konuşuyorum. Gru
bumun onayını alarak konuşuyorum. El
bette ki, muhalefet herşeye mutabakat 
gösterecek değildir, elbette ki, muhalefet 
görevini yapacaktır; ama, sağduyu ile ve 
meşru zeminlerde... Herşeyi tenkit etmek 
pahasına muhalefet, inanın size de kay
bettirir, memlekete de kaybettirir ve do
layısıyla hize de kaybettirir. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Öy
le bir düşüncemiz yok Sayın Alpaslan. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, Türkiye bugün 
hızlı bir kalkınma hamlesi içindedir. Kal
kınma hızı vasatî olarak yüzde 7'lerde 
seyretmektedir, bunu durdurmak müm
kün değildir, bu devam edecektir. 

Öte yandan, Türkiye bugün dış borç
larını da ödemektedir. Bunun için kararlı 
ve başarılıdır. 

Üzerinde çok durulan bir enflasyon 
meselemiz vardır. Türkiye'de enflasyon 
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dizginlenememiştir. Bunu söylemek vazi
femizdir ve görevimizdir. Mazeretlere de 
sığınmıyoruz; ama, ülkenin gerçekleri!.. 
Bunlar bizim gerçeklerimizdir. Bunları 
söylemediğimiz zaman enflasyon aşağı mı 
iniyor veya - tabirimi hoş görün - ayyuka 
çıkardığınız zaman, acaba Türkiye'de bir
takım şeyler daha mı düzeliyor? Hayır! 
Vasatî bir şekilde, ortalama bir şekilde 
bu gerçekleri bu hakkı teslim etmemiz la
zım; ama, Türkiye, çok önemli bu üç me
seleyi bir arada götüren dünyadaki çok 
sayılı ve hatta tek başarılı ülkedir diyebi
lirim. Belki bir İsrail örneği gösterilebi
lir. İsrail, Amerika Birleşik Devletlerin
den yılda 4 milyar dolar hibe (karşılıksız 
yardım) aldığı halde, oradaki enflasyon, 
bugün yüzde 200'ler civarındadır. Yani, 
demek ki, İsrail de bunu başaramamış
tır. 

Hem kalkınmayı devam ettireceksiniz, 
hem dış borçlarınızı ödeyeceksiniz, hem 
enflasyonu kontrol altında tutacaksınız... 
«Bu, Anavatan İktidarı tarafından başarı 
ite yapılmaktadır» kanaatimi, yüksek mü
saadelerinizle söyleyeceğim. 

AHMET ERSİN (izmir) — Sayın Al
paslan, deminki söylediğinle bu olmadı. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — 
Türkiye bugün enflasyonu kontrol etmek 
durumundadır. 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, bu
gün Türkiye'de gerçekleştirilen ve devam 
eden önemli projelere artık ben değinme
yeceğim; çünkü, çok değerli milletvekil-
lerimiz ve değerli Başbakanımız bunu bu 
kürsüden ariz antik anlattılar. Fazla va
kitlerinizi almak istemiyorum; fakat, hü
kümet uygulamaları sadedinde, 'bizce çok 
önemli bir konuyu, izninizle anlatmam 
lazım. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
leri veya kalkınmada öncelikli yöreler di-
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ye adlandırabileceğimiz 28 ildeki hükü
met faaliyetleri bizce sayam şükrandır. 
Bu 28 ildeki, yılların ihmali ve yıllardır 
sahip çıkılmamasıyla tevali ederek gelen 
meseleler acaba bitmiş midir? Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleriyle batı 
bölgeleri arasındaki kalkınma farkı asga
rîye veya sıfıra inmiş midir? Hayır, bunu 
söylemiyorum ve bunu söyleyen kimse 
de yoktur; ama, geçen dört yıllık icraat 
döneminde Doğu ve Güneydoğu Anado
lu Bölgelerinde, hiç de küçümsenemeye
cek yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımlar, 
insanımızın en tabiî hakkı olan yatırım
lardır, elektrik gibi, yol gibi, içme suyu 
gibi, telefon gibi, sulama şebekeleri gi
bi... Yani, dünyanın çok yıllar önce hal
lettiği ve Türkiye'nin önemli bir bölümü
nün de uzun seneler önce hallettiği konu
ları biz bu kalkınmada öncelikli 28 yöre
de Birinci Özal Hükümeti döneminde 
gördük ve Sayın Özal'a da, bu bölgeler
den birisinin temsilcisi olarak, Ağrı Mil
letvekili olarak, huzurunuzda, ilim adına 
teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, bugün artık, be
nim ilimde, göğsümü gere gere söyleye -
'bileceğim birtakım gelişmeler var. Benim 
köylüm, artık köyüne yol istemiyor; yay
lasına yol istiyor, mezralarına yol istiyor. 
Benim köylerimde artık asfalt yapılabi
lecek standartta stabilize yollar var, be
nim köylerimde elektrik var, benim köy
lerimde telefon var, benim köylerimde 
okul var. Bütün meseleleri bitmiş mi? Ha
yır; ama, elektrik yeni icat olmadı, tele
fon yeni icat olmadı, kalkınmanın bu ni
metleri yeni icat olmadı. Biz, devletin 
müşfik elini, bu yörenin insanları olarak 
bu iktidar döneminde gördük; elbette ki 
bu iktidara teşekkür edeceğiz. 

1983 yılında kalkınmada öncelikli il
lere verilen teşvik belgelerinin ülke gene-
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line verilen teşvik belgelerine oranı yüzde 
8,6 iken, bu oran 1987 yılı kasım ayı so
nu itibariyle yüzde 14,9'a ulaşmıştır. Teş
vik edilen yatırım tutarları dikkate alın
dığında benzer artışlara rastlanmaktadır. 
Verilen teşvik belgelerinin sağladığı istih
dam imkânları oranı ise, kalkınmada ön
celikli yöreler lehinedir. 1983 yılında, teş
vik edilen yatırımlarla 6.575 kişinin istih
damı öngörülürken, 1986 ylıında bu ra
kam 22.99l'e çıkmıştır. İstihdamda artış 
oranı bu dönemde yüzde 250 olup, ülke 
ortalamasından daha fazladır ki, ülke or
talaması yüzde 204'tür. Kasım 1987 iti
bariyle verilen teşvik 'belgeleriyle, 19.600 
kişilik istihdam imkânı sağlanmıştır. 

1983 yılı sonu itibariyle kalkınmada 
öncd'iikili lyöreileriden 7 039 tanesine elek
trik veri'lmJiiş bulunmakta ildi. Bu rakam, 
yüzde 43Uülk bir elektriklendirmeyi ifade 
etmektedir. 1984, 1985 ve 1986 yılların
da, sırasıyla 1 338, 3 086 ve 2 694 kal
kınmada öncelikli yöre daha elekffcrıiğe 
:kaıvuşturıu)laralk, Ibu yörelerdeki 16 119 
köyden 14 157 isine elektrik (hiameltfi gö-
(Ciiriülmüşitür. 

(Program hedefiniin gerisinde fcalım-
malması için, Türkiye Elektrik Kurumu
na, 1985 profgramı yatırımları hızlandır
ma fonundan 6,8 milyar ve Kamu Or-
talklığı Fonundan da 40 (milyarlık ek öde
nek taihısıiıs ledilm'iış'tir. Blöyleoe 1983 yılı 
sonu itibariyle, 'bu bölgelerde yüzjde 43 
evlan !köy elektrlifiikaısyanu oranı, 1985 so
nu itibariyle yüzde 70; 1986 ısonu itiba
riyle yüzde 87; 1987 ısıonu itibariyle de 
yüzde 93 re ulaşmış bulunmaktadır. 1988 
programı uygulaması ısıonunda ise, bütün 
ıköjylere elelktrik İnternetinin götürülmesi 
iheddfllenmiş bulunulmaktadır. 

Telefonla iligjiîi gelişmeler şöyle özet
lenebilir : 1983 sıonunda, (kalkınmada ön
celikli yöre olarak bilinen 28 ilin yüzde 
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20.6'ısında telefon var tiken, 1984 ısonun-
Ida yüzde 24; 1985 sonunda yüzde 35; 
1986 sonunda yüzide 5:1 ve 1987 sonun
da yüzde 97 Itdlelfcomüni'kasyona ulaşıl
mıştır. IBu, Türkiye ortalamasına yaklaş
mıştır. Türkiye 67 1 'toplamı yüzde 98' 
dir. 

Alsf alt, stabilize ve tesviyeli yolu olan 
köylerin toplam 'köy .sayısı içindeki ora-. 
nı giderek yükselmiş ve 1986 yılında, bu 
^oran, kalkınımada öncelikli yörelerde 

yüzde 97,5'e. uılaşlmıştır. 

Hayvancılığın gelişmesinde önemli 
ibir kaynak olmak üzere hayvan yerriimin 
ısübvanse edilımeısi uygulamasına 1985 yı
lında ibaşlanmış, fatura tutarı üzeninden 
yüzde 20 olarak iade edilen prim, 1 Ma
yıs 1987 tarihinden itibaren yüzide 25 
iolaraik uygulanmaya (başlamıştır. 

1983 yılında ülkemizde kullanılan ta
nımsal kredi" toplamı 428 milyar iken, 
ıbu miktar, yüzde 119 artışla, 1985 yılın
da 939 milyar, 1986 yılında yüzide 86 
artışla, 1 ıMlyon 745 milyar olmuştur. 

Aynı dönemde, 'kalkınmada öncelikli 
yörelerde kullanılan kredi miktarı 64 
milyardan, 229 milyar Türk Lirasına 
ulaşmıştır. 'Bu rakam, yüzde 258'lik bir 
artışı ifade etmektedir. 

Kamu yatırımları .gerçekleşmeleri (bi
rinci derecede öncelikli 13 «ilde, 1983 
yılında 56 milyar iken, 1987 yılında 170 
milyar; iikinci derecede kalkınmada ön- • 
çelikli 15 ide 1983 yılında 128 ımiilyar 
iken 1987 yılında 409 milyar Türk Lira
sına ulaşımıştiT. 

iMulhterern mlilletivdkillerıi, (sotsyal ve 
siyasî politikalar da hükümeMerin önem
li çalışmaları mey anındadır. Bu cümle
den olarak, Hükümetin 'bazı alanlarda-
\kü icraatlarına da değinmek islerim. 

— 153 

Anayasamızın 17 nci maddesi, kişi
nin dokunulmazlığını, maddî ve manevî 
varlığını teminat altına almıştır. Devle
tin temel düzeminli belirleyen bu kaide
ler bütünü Anayasa bükümlerine göre, 
vatandaşın şahsiyetinden ayrılmaz ve va
tandaşa siki ısılkı bağlı halklarına herke
sin uyma mecburiyeti vardır. Biz bu 
mecburiyetlin bilincinde olarak, insan 
haysiyetine verdîiğimliz üstün değer do
laylısıyla, .kişinin dokunulmazlığı ilkesine 
gönülden inançlı ve 'bağlıyız. İnsan hak
larıyla ilgili her klonuda olduğu gibi, fiş
leme (konusunda 1939'dan beri hiiçhir ik
tidarın atmaya cesaret edemediği adım
ları hiz aittik. Uygulanmasına 1930 yılın
da mevzii olarak başlanan ve 1939 yılın
da genelleştirilen fiş talimatnamesi ve 
bunun uygulamaları, 17 Mart 1988 tari
hinde, Hükümetimiz tarafından tama
men kaldırılmıştır. 

Güvenlik 'soruşturmalarıma gelince; 
1964 yıllında çıkartılan ve Hükümetim'iz 
dönemine kadar çeşMü değişikliğe uğra
yarak kapsamı giderek genişletilen gü
venlik soruşturması uygulamasında ilk 
gerekli iyileştirme de Hükümetimiz dö
neminde yapılmıştır. Daha önce bütün 
kamu görevlileri hakkında güvenlik so
ruşturması yaptırılırken, güvenlik soruş
turmasının kapsamını daralttık; kapsamı, 
sadece daire başkanı ve daha üst görev
lere tayliıı edilecekler; ilik defa hâkim, 
ısavcı, kaymakam ve müfettiş olarak ta
yin edilecekler ile, çok güzü, gizli Ve giz
lilik dereceli görevlerde çalıştırılacak
larla sınırlı tuttuk. Ayrıca, güvenlik so-
ıruş'turmalan, ikisinin sadece 18 yaşından 
sonraki fiil ve hareketlerine inhisar et-
tiriilimişltiir. Eskiden, yakın akrabaların 
işledikleri suçlar şahsın durumunu men
fî yönde öHkileriken, yeni uygulama ile, 
ısuçların şahsîliği prensfthine uygunluk 
sağlanmış; böylece, şahısların mağdur 
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edilmemelerime azamî gayret gösterilme
ye (başlanmıştır. Yurt içinde vatandaşlar 
lehine yapilan 'bu (iyileştirmelere paralel 
olarak dış ilişkilerimizde de önemli adım
lar atılmıştır. 

Sayın ımilldtivekiierli, Hükümetimiz, 
önceki yıllarda olduğu gibi, ısion Ibir yıl
lık icraatında da, Atatürk'ün iihdas ettiği 
temel lillkeler ve ülkemizin milî menfa-
aıtları doğrultusunda, çok ıbloyutlu Ve fa
al Ibir duş poillıltilka izlemeye devam etmliş-
tir. Bu çerçeve de, Oükümieltimiz, ulus
lararası ilişkilerde meydana gelen süratli 
ve lönemli (gelişmeleri yakımdan takip et
miş ve aktif dış politikasıyla uluslararası 
gelişmeleri, zaman zaman, kendi görüş
leri istikametinde etkilemeyi başarmış
tır. Gerçekten de, INF Anıtlaşmasının ha
zırlık ısaifıhasında, gerek müttefiklerimizle 
yaktığımız »istişarelerde, gerek Sovyetler
le ilkili temaislarımızlda, Türkiye'ye yöne
lik nükleer ItelhkMdin de mümkün olan öl
çüde azaltılması içiin Ibüyük gayret goV 
terli İmiş ve neticede imzalanan antlaşma 
da, Amerika ve ISovyet liderlerinin 1986 
yıllında Reykjavik'te vardıkları mutaba
kattan daha 'kapsamlı ve Ibizıim başın
dan Iberi ısavunduğumıuız görüşlere uygun 
olmuştur; ancak, ıbiz Ibu antlaşmayı, Av
rupa'da ve dünyada kalıcı bir güvenlik 
ortamı yaratılımast yönünden yeterli gör
müyor ve bunu, gerek stratejik nükleer 
silahlar, gerek Ikonvanıs'iyonel ve kimya-
ısall ısilalhlar alanlarında da başka adım
ların izlemesi gerek't/iğine inanıyoruz. 

Devam ©den güçlüklere rağmen, Türk 
- Amerikan ilişkilerinde bugün ulaştığı
mız düzeyi ve sağladığımız dleflemeleri 
küçümsemek kabil değildir. 

Askerî yardım şartları iyileştirilmiş 
ve hibe ağırlıklı hale getirilmiştir. İhti
yaç fazlası malzeme yar'dımı sağlayacak 
ıbir mekanizma kurulmuştur. 
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Ermeni tasarısı Kongrede engellenmiş, 
Kongre nezdinde sürdürdüg^iimüz yoğun 
çabalar netice venmeye (başlamıştır. 

Türkiye'nin Amerika'ya ihracatı, 
Amerika'nın ise, ülkemüze yönelik yatı
rımları artmıştır. 

Hükümetimiz, Ibültün tou unsurları bir 
arada değerlendirerek «ek mektuhu» 
lonaylaimıiş'tiT; ancak, ıbundan ısonra da 
Türk-Amıerİkan ilişkilerinde karşılıklı ta-
alhlhüt dengesinin muhafazasına (büyük 
önem vermeye devam edeceğiz. 

Avrupa Topluluğuna geçen yıl yap
tığımız İtam ü'yelik 'başvurusunun Türk 
'Milletinin kaderinli etkileyecek tarihî bir 
gelişmenin başlangıcı olduğuna inanıyo
ruz. Biz, Türkiye'nin tam üyelik üçin ge
rekli olan siyasî ve ekonomik şartlara sa
hip 'buluriduğu kanaatindeyiz. Bu görü
şün yavaş yavaş Batı Avrupa'da -da 'be-
riimisenımtekte olduğuna dair işaretler 
mevcuttur. Türkiye'nin, tam üyeliğinin 
doğurabileceği ileri sürülen sorunlardan 
ziyade, .ttopluiluğa sağlayacağı katkılar ve 
getireceği yeni boyutlar bakımından de-
ğerîendirilmesi gerektiğini vurgulamaya 
devam ©dedeğiz. 

lînisan hakları, Türkiye'nin dış temas
larında kuvvetle savunduğu ve ibu uğur
da mücadele verdiği bir konu haline gel-
ımiiştliır. Avrupa Konseyime kişisel başvuru 
hakkı Hükümetimizce tanındı. Ayrıca, 
Konseyin (işkence ile Mücadele Sözleş
mesini imzaladık ve onayladık; Birleşmiş 
Milletlerin de aynı mahiyetteki sözleşme-
ısini imzaladık. 

Aynı yaklaşımımız, Bulgaristan ile 
limızaladığımız proltlolkolde de lilfadesini 
bulmaktadır. Pmatokollıe, Bulgaristan, 
Türlkiye lile kendisi arasında, Türk azın
lığının durumundan kaynaklanan ahdî 
ve insanî bir sorunun varlığını kabul et-
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iniş ve Türkiye'nin öteden beri önerdiği 
görüşme yöntemimi benimsemiştir. 

Davas görüşmesi, Türk-Yunan ilişki-
leninide önemlM ibir dönüm noktası teşkil 
etlmelktedir. Biz, öteden Ibefi, Türk ve 
Yunan milletlerinin 'barış ve dostluk is
tediği görüşünü savunduk ve mevcut me
selelere, diyalloıg ve anlamlı (görüşmeler 
yoluyla çözüm bulunabileceğini belirtlüik. 
Yunanistan Hükümetinin de bu görüşü 
benimsemiş ıdlmasını memnunluk verici 
bir gelişme sayıyoruz. 

Bulgaristan ve Yunaniıstanla müzake
re (sürecinin başlamış olması, Türkiye'nin, 
İbir yandan ©atı kuruluşlarında, bir Van
'dan Balkanlar 'düzeyinde daha aktif ve 
dinamik ibir politika izlemesine zemtin ha
zırlayacaktır. 

'Sayın milletvekilleri, biz Kıbrıs soru
nunu, Türk-Yunan 'ilişkilerinin dışında ve 
kendi boyutları içeriisiinde mütalaa edi
yoruz; ancak, Türkiye ile Yunanliistan 
arasında »ortaya çıkan yumuşama, diya
log ve karşılıklı anlayış havasının, Kub-
rusltalki dki tiopluım 'arasında da karşılıklı 
güvenin yerleştirilmesine katkıda bulun
masını temenni ediyoruz. Esasen, (Kıbrıs 
Türkleri, Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterinin 29 Mart 1986 tarilhlli çerçeve 
anlaşması taslağını IkaJbull 'etmekle azamî 
fedakârlıkta bulummuş; ayrıca, yapıcı ve 
uzlaştırıcı ItütumHarımı ortaya koymuş bu
lunmaktadırlar. 

ISovyetler Birliği ile, egemenlik, faa-
ğımisızlılk ve 'toprak (bütünlüğüne karşı
lıklı saygı esasına göre sürdürdüğümüz 
ilişkiler memnunluk verici şekilde ge
lişmektedir. Bu çerçevede, iki ülke ara
sındaki lişbirliğinıin yeni alanlara kaydı
ğını görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin 
çok boyutlu dış politikası içinde, Orta
doğu ve Körfez bölgesindekii ülkelerle 
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ilişkilerinin özel bir yerli vardır. Biz, böl
gedeki Müslüman ülkelerin her biriyle, 
karşılıklı itimada dayanan iyi ilişiklileri 
ve yakın işbirliğini ve kardeşlik toünase-
betüermi sürdürmek; ancak, bunlar ara
sındaki 'ihtilaflarda taraf tutmamak siya
setini, dış politikamızın temel (felsefele
rinden biri faaline getirmiş bulunuyoruz. 

Bu çerçevede, İran ve Irak arasında
ki savaşın sona ermesine yardımcı ola
cak şartların yaratılması amacııyla, akttif 
tarafsızlık 'politikamız çerçevesinde, üst 
düzeydeki temaslarımız .sürdürülmekte
dir. 

Ortadoğuda ise barışın gerçekleşitirıil-
mesi liçin İsrail'in 1967 yılından beri iş
gal ettiği Arap topraklarından çefctilmesi-
nlin ve Filistinlilerin meşru İnaklarının ta-
nınmaisının zorunlu olduğunu her vesi
leyle vurgulamaya devam ediyoruz. 
Özellikle son günlerde, hür dünyanın 
gözleri önünde, İsrail'in Filistinlilere uy
guladığı her türlü zulüm ve işkenceyi 
de tefin ediyor ve İsrail'i kınıyoruz. 

Muhterem ımilletlvekiieri, TRT, 'ikti
dar ve muhalefet ilişkilerinde, çok eski
den beri önemli ve enteresan bir çekiş
meye zerriin teşkil etmiştir. Zannediyo
rum Ibu gidişle devam da edecektür. Zira, 
bu konuda Itatain .olmak zlor görünüyor. 
İki gün evvel, bütçe üzerindekli genel gö
rüşmelerde TRT naklen yayın yaptı. Dik
kat edilirse, burada, eğer bu söyledikıle-
rinıizi temdi almak gerekirse, TRT bir 
haksızlık daha yaptı. Zira, Anavatan 
Partisi İktidarının, ımuhalefettien 4 saat 
daha fazla süreyle naklen yayına konu 
yaptı, 2 isaat Maliye Bakanını, 2'şer saat 
grupları ve 2 ısaat de, ekstradan Sayın 
Başbakanı gösterdi, Şimdi, burada, Hü
kümet ile parti 'ilişkilerini bir noktada 
ayırmak medburiyefcindeyiz. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi uygulamalarında da 
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bu (böyledir. Gruplar adına yapılan ko
nuşmalar elbette İki, gruplara tanıman, 
İçtüzükte ıbelirifcilen süreler içerisinde ya-
pılmakadır. Öte yandan, hükümete, bun-
lara ilave dlarak (bir ek görüşme zama
nı tanınmaktadır. öyleyse, TRıT yayın
larında hükümet çalışmalarını parti ça
lışmalarından ayırmak suretiyle ayrıca 
verecektir ve Ibuna ıdevam edecektir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU '(Hatay) — Gece yarısı 'bütçeyi ver
mesini beğendiniz mi? 

H. PECRt ALPASLAN (Devamla) 
— Sayın iSökmenağlu'nun davudi sesini 
Ve o çoik sevdiğimiz güzel görünümün 
elbette ki, değerli yurttaşlarımız izlemek 
iıs'teyeoekder ve... 

MUSTAFA MURAT SÖICMENOĞ-
LU ı(Hata;y) — Özellikle sordum. 

H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) 
— ... kendileri u'çin uykularından feda
kârlıkta bulunacaklardır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Yiok canım; isiz beğenli-
yor musunuz saat yarımı? 

(BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

Devam ©din Sayın Alpaslan. 
H. FECRt ALPASLAN (Devamla) 

— Sayın milletvekilleri, değerli hatipler, 
kanun hükmünde kararnamelerin uygu
lanışına değindiler. Bu konu hakkında 
bir Ibidgi arz etmek istliyorum: Anayasa
nın 91 inci maddesiiyle getirilen bu im
kânı Hükümetimiz kullanmıştır; bizden 
evvelki hükümetler de kullanmıştır. 1972 
den beri bu imkân kullanılmaya devam 
edilmiş ve o zamandan bu zamana ka
dar süregelmiştir. 244 tane kanun hük
mümde kararname çıkmış; (bunların 55 
tanesi yürürlükten kaldırıilmış, 72 tanesi 
kanunlaşmış, 112 tanesi de Türkiye Bü
yük Millet Meclislinde görüşülmek üze

re heklemelkitedir. Ne zamandan beri ve 
kaç tane kararname beklemektedir, bun
ları rakamlarıyla ifade edeyim. 

1972, 73, 74 yılarından l'er; 1978' 
den 4; Î979\lan 6; 19821den 5; 1983ten 
17; 19841ten 22; 1985ten 5; 1986'dan 9 
ve 1987 den 41 adet kanun hükmünde 
kararname komisyonlarda (beklemektedir. 
Bu okuduğum yıllar içinde 1982 ve 83 
yılarından da 'bekleyen kararnameler ol
duğuna dikkatlerinizi çekmek iisteriim. 
Ara ' hükümet döneminde dahi çıkarıl
mış olan kanun hükmünde kararname
lerin, o zamanım (Danışma Meclisi tara

fından kanunlaştıolim&mış olması her
halde bizim (kusurumuz değildir. 

Ayrıca, (hu kanun hükmünde karar
namelerin, ilan edildiği (gün Yüce Mec
lise sunulması, Anayasadan gelen bir 
mecburiyettir. Bu kanun hükmünde ka
rarnamenin Mıecllise intikal ettikten son
ra komisyonda ne zaman görüşüleceği 
'konusunda hükümet olarak müdahalede 
bulunmaıya imkân yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Başbakan Yardımcımız yapılan 
eleştirilerin önemli bir bölümünü hükü-. 
met adına cevaplandıracaktır ve benden 
sonra bir sayın üyemiz, Anavatan Partisi 
Grubu adına görüşlerimizi anlatmaya de
vam edecektir. Burada, sayın milletve
killerinin konuşmamın başlangıcında çiz
diğim çerçeveyi oldukça zorlayan bir
takım görüşlerine, birtakım konuşmaları
na cevap vermek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri zaman zaman, 
«İktidar kanadına mensup milletvekilleri
nin tayinle, kendilerinin hür seçimlerle 
buraya geldiklerini ifade etmektedirler, 
Bu, kendi kendilerine vehmedilen, kendi 
kendilerine yakıştırdıkları; ama kendi 
boyunlarında dahli eğreti duran bir tablo, 
bir tabela. 
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Sayın milletvekilleri, sizler bunu söy
lerken yüce milletin hür iradesine haka
ret ettiğinizin farkında mısınız? Siz bu
nu söylerken, Yüce Parlamentoyu küçült
tüğünüzün farkında mısınız? Hiçbir mil
letvekilli 'buraya tayinle gelmedi. Şu ve
ya bu şekilde, Anayasanın siyasî parti
lere tanıdığı önseçimleri kazandıktan ve 
siyasî parti listelerinin belirlenmesi süz
gecinden geçtikten sonra, hür seçimlerle, 
Avrupa'nın hürün dünyaya örnek gös
terdiği ölçüde demokratik bir seçimle ve 
milletin hür İradesi ile bu kürsülere geldi
ler. Buradaki konuşmalarımızda, her 
milletveklilinin en az bizim kadar saygı
ya layik olduğunu hesap ederek kürsü
ye çıkmaz isek, kendimize olan saygıyı 
yitirmiş veya kendimizin saygıya layık ol
madığını bir manada mefhumu muhali-
fiyle burada vurgulamış oluruz. Sizi, 
şiddetle Ve çok süratle bu uygulamalardan 
kaçınmaya davet ediyorum. Zira, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde hu sıralara 
gelen değerli milletvekillıeri, demin de 
arz ettiğim gibi, hür iradeyle ve asil mil
letin değerli oylarıyla gelmişlerdir. 

Bir başka uygulama var. Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına konu
şan değerli milletvekilimiz, Sayın De
mire! Hükümeti döneminde, (1980 öncesi) 
Amerika ile ilişkilerde çelişkili birtakım 
politikalar uygulandı diye, «Amerika, 
Demire! Hükümetini düşürdü» seklinde 
çok talihsiz bir beyanda bulundu. O 
çok sayın milletvekilimizin mensup ol
duğu siyasî yelpaze ve görüş, o dönemde, 
Sayın Demire! Hükümetine de, «Ameri
kan uşaklığı ve yabancı sermayenin yer
li işbirlikçileri» tanımını yakıştırıyordu. 
Şimdi bu dönemde, onları aklıyor, mev
cut Hükümeti, bu çirkin ve millî duygula
rımızı zedeleyici ithamlarla karşı karşıya 
bırakıyor. Bu tür karalamalarla, bu tür 
uygulamalarla hiçbir yere varılmayacağım 

ve hiçbir hükümetin, başka bir devletin 
uşağı veya onun emellerinin Türkiye'de
ki gerçekleştiricisi, belirleyicisi durumuna 
düşmeyeceğini, herkesin en az kendileri 
kadar, kendi ifadeleriyle vatansever; ama, 
bizim parti programımızda ifadesini bu
lan şekliyle milliyetçi ve bu memleketin 
tarihine ve geleceğine bağlı olduğunu ka
bul etmek mecburiyetindedirler. Eğer bu 
ortak kabulden hareket edilirse, o zam'an 
bu arkadaşlarımızın söyledikleri havada 
kalır. 

Değerli milletvekilleri, benden sonra 
konuşacak olan çok değerli arkadaşımı
zın sabırsızlandığını ve vakitlerine teca
vüz ettiğimi ima ettiğini görüyorum. Baş
bakanlık Bütçesi üzerinde Anavatan Par
tisi, Grubu görüşlerinin aktarılmasına 
kendilerince devam edileceğini arz edi
yor, Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Alpaslan. 

Buyurun Sayın Kavak. (ANAP sı
ralarından alkışlar.) 

Sayın Kavak, 14 dakika , konuşma 
süreniz vardır, efendim., 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
CAVİT KAVAK (İstanbul) — Teşekkür 
öderim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime, artık herkesin kabul ettiği bir 
gerçeği hatırlatarak başlamak istiyorum., 
Türkiye bugün çok önemli bir değişimi 
yaşamaktadır. 24 Ocak Kararları ile baş
layan, 1983 Anavatan İktidarı ile belir
ginleşen bu değişini; toplumumuzun SgeH 
tide istikrar, dışarıda itibar olarak özet
leyebileceğimiz bir Türkiye'ye kavuşma
sına kaynaklık etmiştir. Aslında, her ge
çen an tarih olmaktadır, bu da bir başka 
gerçektir. Ne var ki, bu gerçeği, içinde 
bulunduğumuz sırada pek fark edemiyo-
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ruz, önemlini ancak daha sonra kavrıyo
ruz. işte bugün yaşanan değişimin Tür
kiye için ne kadar önemli olduğu da 
gelecekte çok daha iyi anlaşılacak ve de
ğerlendirilecektir. 

Nediir 'bu değişim ve kendini hangi 
alanlarda hissettirmektedir? önce, sos
yal hayattan başlıyorum : Türkiye'nin 
1980'den sonra içinde bulunduğu döne
min en belirgin özeliği toplumumuzda
ki zihniyet değişimidir. Aslında buna 
zihniyet devrimi demek daha doğru ola
caktır. îşte, Hükümetimizin en büyük za
feri, bu zihniyet devrimini başarı ile so
nuçlandırmış olmasıdır, iktidarımızdan 
önce «vatandaş devlet içindi»; o anlayış 
Anavatanla birlikte «Devlet vatandaş için
dir» kavramına dönüştü. Devletin sade
ce vatandaşa hizmet götüren bir yapılan
ma içerisinde olduğunun anlaşılması ise 
birçok temel kavramın değişimi ile müm
kün olabilmiştir. Bugüne kadar, vatan
daşın devlet için var olduğu görüşünü sa
vunan çarpık anlayış, halkımızdan, kul, 
köle olmasını beklemiştir. Oysa, iktidarı
mız, başından 'beri, fertlerin ekonomik 
tercihlerinde kendi çıkarını düşünen, akıl
cı kararlar alan çağdaş vatandaşlar oldu
ğunu tekrarlamış ve en önemlisi, devletin, 
vatandaşın emrinde olduğunu her fırsatta 
vurgulamıştır. 

Bir başka (ifadeyle, iktidarımız ile 
Türkiye, Batı'nın çok uzun sürede yaşa
dığı deneyleri, kısa süre içinde gerçekleş
tirerek, yoğun bir çaba içine girmiştir. 
Hükümetimizin en demokratik girişimle
rinden birli olan, yerel yönetimlerin özerk
leştirilmesi, bu hedefin, 'bu çabanın, bu 
uygulamanın bir sonucudur. 

Ta Osmanlıdan beri merkezî otorite
nin hâkim olduğu ülkemizde, halkın gün
lük hayatta yer alması, yönetime katıl
ması, sesini duyuraibilmesi, ancak beledi-
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yelerin demokratikleşmesi sayeslintte müm
kün olabilmiştir. Yani, Anavatan iktida
rı sayesinde. Böylece, halkımızın hayat 
standarttı yükselmiş, vatandaş olmanın an
lamı daha bir güzelleşmiştir. 

Halkın hizmetindeki devlette, devle
tin, işleri zorlaştırması değil, kolaylaştır
ması ©sasıtır görüşünden yola çıkılarak, 
ibürökratiik zorluklar aşılmış, hayatın kâ
ğıt ve mühürler arasında boğulması en
gellenmiştir. Bu da, değişen zihniyetin 
b.!r sonucudur. 

Hükümetimiz, altyapı yatırımlarındaki 
çabasıyla, ulusal sınırlarımızı, çağdaş bir 
bütünlüğe kavuşturma yolunda hızla iler
lemektedir; üstelik, hâlâ hiçbir idarî ör
gütlenmede yeni olmayan mezralara rağ
men. Ancak, Anavatan iktidarı bilmekte
dir ki, ülkenin en ücra köşesine kadar, 
yol, su, elektrik, telefon götüremezseniz, 
zihniyet devrimini yapamazsınız; üretimi 
artıramaz ve çağdaş bilinci yerleştiremez-
siriiz. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Ekonomik alandaki değişime gelince : 
İktidarımızla başlayan değişim, kendini, 
en belirgin olarak ekonomide göstermek
tedir. Gene, özetlemeye çalışırsak, Tür
kiye'de uygulanan yozlaştırılmış ithal ika
meleri politikalarına, Hükümetlimiz son 
vermiştir. 

Hatırlayalım, neydi 'bu ithal ikamele
ri? Derme çatma üretimlerle iç pazarın 
'aldatılması, kaçakçıların gümrük duvar
larının ardında vurgunlar vurması ve bü
tün bunlara olanak hazırlayan bir sis
tem.., Evet, ithal ikamesi adı altında üre
tim dışı elde edilen rantlar devam etsey
di ve (iktiidarda Anavatan olmasaydı, ül
ke soyulup soğana çevrilecek€, (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, 'alkışlar.) 

O ithal ikamesi denen rant yaraiüma 
mekanizma sının odağında bir türlü kaza
namadığımız dövizler vardı. Zaten, o dö-
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nemin amacı döviz kazanmak değil rant 
paylaşmaktı. Böyle olmasa, bir türlü art
mayan ihracat, 2 milyar dolardan 10 mil
yar dolara Anavatan İktidarı sırasında 
değil eskÜ dönemlerde fırlardı 

ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Ya
rısı hayalî ihracat. 

MEHMET CAVÎT KAVAK '(Devam
la) — Gelelim rant paylaşım mekanizma-
lanna, Döviz kazanmasını beceremeyen 
iktidarlar ne yapıyordu? Döviz fiyatını 
sabit tutuyordu, narh koyuyordu; döviz 
fiyatı böyle tutulunca, üretim, dolayısıy
la "da ihracat azalıyordu. Dışarıda fiyatı 
1 000 likadan olan dövizi siz içeride 500 
iraidan satarsanız, kimse ne üretim yapar, 
ne de ihracat. 

Gene hatırlayın, piyasanın değil, bü
rokratik kademelerin dağıttığı kıt döviz
leri elde etmek bile yüzde yüz kâr getiri
yordu. Bu durumda, 'haklı olarak, hiç kim
se gidip de üretimle uğraşmaya gerek 
görmüyordu; çünkü ithalatın daha kârlı 
olduğu bir ülkede herkes ithalata yöne
lir, kimse ihracata yönelımez; bu durum
da da, doğal olarak, ödemeler dengesi 
altüst olurdu., 

Tabiî, bu dengesizliğin ardından ka
raborsa ve kaçakçılık gelecektir. Türki
ye'de bunlar yaşanmıştır; ama Anavatan 
îktidarı ile bütün bunlara son verilmiş
tir. 

Bugünkü ekonominin genel dengesini 
sağlayan rakamlarla yapılacak bir he
sap, ithal ikamesi uygulansaydı nasıl bir 
sonuç doğardı, onu bize açık seçik gös
terecektir. Ben, burada bir tek rakamla 
yetinmek İstiyorum : 18 trilyonluk, evet, 
tam 18 trilyonluk bir rant hak etmeyen
lere gidecekti. İşte, Başbakan ve Hükümet, 
bu vurguncuların, bu kaçakçıların can da
marım kesmiştir. Böylece, dış dünyaya 
açılmayan, çağdaş koşullarda rekabete yö-
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nelmeyen, ekonomik akılcılıkla iş yapma
yanlar zor duruma düşmüştür; ama, o 
sayede de, dış dünyadan sağlanan dövizler, 
hiçbir iktidara nasip olmayacak bir biçim
de artmıştır. 

Eski dönemlerin rantlarına 'alışmış 
olanlar, şimdi hem bı̂  gelişmeleri gör
mezlikten gelmekte, hem de muhalefet et
mektedirler; ama, halkımız, neylin ne ol
duğunu görmekte, bu haklı değişimi bü
tün gücüyle desteklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, iktidarımızla 
başlayan değişimim sonuçlarından biri 
de, çağdaş gelişmelere ayak uyduran bir 
Türkiye'nin yaratılması gürişimlenidir. Dı
şarıdan dilenerek elde edilen gelirler yeri
ne mal satarak döviz kazanma, ülkemiz
deki bütün politikaları etkilemiştir. Dışa 
açılmış olmak, aynı zamanda çağdışı 
kalmış bütün ölçülerin de değişimini zo
runlu kılmıştır. Bugüne kadar rant payla
şan ve Tüırkliye'yi kapalı kapılar ardında 
havasız, susuz, ışıksız bırakan anlayış ar
tık yıkılmaktadır., Nitekim, Avrupa Eko
nomik Topluluğuna tam üyelik başvuru
su, Anavatan İktidarı dönemindedir, Av
rupa Konseyine bireysel başvuru hakkı 
Anavatan İktidarı dönemindedir. İşkence
nin önlenmesi Sözleşmesinin 'imzalanma
sı yine Anavatan İktidarı dönemindedir. 
Bütün 'bunlar, toplumun değişim özlemi
nin sonuçlarıdır. Bütün bunlar, dış dün
yada, çağdaş koşullarda rekabet etmenin 
tabiî sonuçlarıdır. 

Sayun milletvekilleri, sözlerimin ba
şında, «İlçende istikrar, dışarıda iit/iıbar» 
demiştim. Şimdi de, Anavaltanla birilik
te igeişen ve Türkiye'ye, yitirdiği iti
barlını liade eden dış politikamız konu
larına değinmek İstiyorum. 

Dış ailemden, hak edlmiiş dövizler 
kazanmaya başlanmış, dış politikamıza 
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yemi ve çok önemli bir boyut geitirittlmıiş-
ıtir. Dış Mşkieriımizi (ticaretle yoğurmak, 
kimlik ve kişiliğimizi daha etkili kılmış
tır. OBslkii dönemleriiın sessiz diıpllomasii-
si,, yerini, lekonomik gerçekler. ışığında 
ıdaıha dinamik, daha tutarii, daha bağım
sız bir uygulatmaya bırakmıştır. Komşu 
Ülkelerle ilişkilerimizdeki son gelişmeliler, 
Ibu politikanın başarılı sonuçlarıdır. Tür-. 
Deliye, k!ör linançlliar devrimi fcapaıtarak dışı 
dünyada ekonomik varlığını büyütecek, 
dünya sahnesindeki rolünü artıracak, et
kinliğini pekiştirecek bir dönem içine 
girmiştir. 

Sovyetler Biriliğiiyle sorunlarımızın 
ısüraıtılte ıçözümliemımesi, yakın gelecekte . 
6 Miidyar dolarlık biır 'ticaret haomimiın 
öngörülmesi, Yumanistam'la aramızda 
başlayan. yeni ve olluımlu diyalog, Suriye 
ile imzalanan anlaşma, Bulgaristan ile 
sorumların çözümü için ilk temeli şart 
olan diyalog ön şartlarımı oluşturma gi
rişimi, bu yeni anlayışın bir sonucudur. 

Antik, Cezayir'e karşı Fransa'yı des
tekleyen bir Türkiye yoktur. Artık, Filis
tin'e karşı İsrail'i tutan bir Türkiye yok
tur. Arap Mermime yabancı duran Türki
ye yoktur, Hele birkaç kuruş için, çıkar
larımı yüksek sesle savumaımayan Türkiye 
hiç yoktur. Bütün bunlar, dış dünya
dan döviz kazanan' bir ülkenin sesinim 
daha gür çıkması, hakkımı daha rahat sa
vunması, kör inançların yerime ekonomik 
aktın mehber olması, Anavatan İktida
rınım diğer eserleridir. 

Sayın (milletvekilleri, sözlerime bu
rada son verirken, aslımda, eleştirililere 
•her zaman açık olmakla 'beraber, ba
zen dozu kaçırılınca cevap verme (ih
tiyacı doğuyor. Bir muhalefet sözcüsü
nün «Türlk Kadınımı Güçlendirme ve 
Tanıtma Vakfıyla ilgıili sözlerime cevap 
vermek işitiyorum. Türk kadınıma hayırlı 

hizmetler götüren, Türk kadımına top
lumda hak (ettiği saygınlığı kazandırani 
Edinne'dem tMardliın'e kadar, gece gün
düz demeden, hizmet kbrfvanllanıyla, fay
dalı, çağdaş ve gerekli çallışmalıaır yapa
ğıma yürekten inanıp takdir ettiğimiz va
kıfla Anavatan Partimizin hiçbiri 'bağı 
yoktur. Çalışmalarımı takdirle fcarşıllıyor, 
kendilerime teşekkür ediyor, hepliınize say-
igıikr. sunuyorum. (ANAP sıralarımdam 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kavak. 

'Şahsı adıma, bütçe alleyhiinde konuş
mak üzere, Sayım Hasan Zengin; buyu
run efendim. (tSHP sıralarımdan alkışlar) 

(Sayım Zengin, süremiz 10 dakikadır. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa

yın iBaşfcan, sayım miletvekilllleri; Başba
kanlık Bütçesi üzerimde düşünoeHerlimi 
açıklamak üzere (söz almış bulunmakıta-
yımı; sözlerime başlarken, hepimizi say
gıyla seilamlliarım. 

Sayın üyeler, ISayın özall her 'konuş
masında, çağ altlamaktan söz etmekte
dir, Türkiye'min ekonomik durumu dnce-
ülemdiğinde (ortaya çıikam rakamlar, duru
mun iböyie olmadığımı (gösitermıektedir; 
ekonomi tehlike sinyalleri vermektedir. 
24 Ocak ve 4 Şubat ekonomik istikrar 
(tedbiirflleri sekiz yılıdır istemen neticeyi 
vermediği gibi, işçfiyi, köylüyü, [memur
ları, emekf, dul ve yetimleri, esnaf ve 
sanatkârdan liyioe fafciıiteşıtimmiş olup, 
ortadireği ortadan kaldıınmıştıır. Dış borç 
14 milyar dolardan '40 milyar doların 
üzerine çıkmıştır. İç borçlanma trilyon
larla ifade ediıllir hale göllmıiştir. Daya
nılmaz enflasyon ve hayat pahalılığı 
altımda, halk inim inim inlerken, mutib 
azınlığa Hazine peşkeş çekilerek mutlu 
yaşamaları ısağlanmıştır. Türkiye'de, ge
lir dağılımındaki bozukluk hiçbir dö-
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nemde görütaamliş ölçüde artmış, yok
sul daJha yofcsulaşırkıen, türedi zengin-
(l'eniuı, kayırtan yandaş holdinglerin ge-
Hirleriı hiçlhir yerde, hiçbir dönemde gö
rülmemiş bi*r ihıızlia artmıştır. Zam ve 
vergi yoluyla haliktan toplanan paraflar 
çarçur edimiş, üretken yatırımda ku'llla-
mıllacağı yerde ibatık ibanlka, batık şirket 
kurtarmada ve hayalî ihracatçılara ver-
gli iadesi ödemelerinde kullanılmıştır. 

Sayını milletvekilleri, bu kayırmalar, ' 
o kadar illeri gitmiştir ki, tarımla uğ
raşan çiftçilerin ziıraî kredi alabildikleri 
Ziıraait Bankası, yandaşlara açılan 1 trlil-
yonıuın üzerinde Ibaltılk ve tahsil! edilieme-
yen kredilerlıe işilemıez hale (getirilmiştir. 
ÎBuıgün, Türk köylüsü, çiftçisi., Ziraat Ban
kasından, ihalkJkı olan krediyi alamamak-
»tadır. Çiftçiler kad'edıeriıyle başbaşa bı
rakılmışlardır. Kredi faizleri çok yük
seltilmiş; Tarımda faiz oranı yüzde 30' 
dan yüzde 39'a; 5 milyondan fazla kre-
diieri'ın 'faizleri yüzde 34'den yüzde 45'e; 
traktör atanlarında yüzde 35'ten yüzde 
45'e çıkarılmıştır. Zamanımda ödenmeyen 
kredilerin faizlıeri de yüzde 50'nin üzenine 
çıkanılttiııştır. Yem desteği, siüt pirimi, 
ilaç deslteği, mü'sitahsıiin makbuzuna ve 
faturasına ıgöre düşük faizi krediler ve
rilmemektedir. Ticarî falizüer yüzde 120' 
İlere çıkarılmıştır. Esnaf kredilerinin faiz
leri de çok yükselitilimiş olup, yüzde 
50'ye ullaşltınlmıştır. 

Devir, «faiz devini» olarak nifefendi-
rlebilir. Sayın Özal, zamcı başı olduğu 
kadar faizci başı da olmuştur. Gübre fi
yatları çok yüksektir. Akaryakıta de-
vamh zam yapılmaktadır. Tarım ilaç
larını almak mümkün değildir, öyle pa-
haMaşıyor ki, insanın elini ve cebini ya
kıyor. 198)6 'da 5 milyon lira olan trak
tör bugün 15 milyon liraya alınmakta
dır. Netice olarak, tanım girdileri pahalı, 

talban fiyatlar düşük tutullarak çilftçii pe^ 
rişan (edilmektedir. 

Sayın milidtıvekillleri, çiftçi, tarlasını 
'işleyeblmıek 'için, normal) yoHlardan kredi 
bulamayınca, «ıteş'kilatlanmamıış kredi» 
olarak iifade edilen ayaklı bankalardan 
(tefecilerden) yüksek faizle para bulma
ya mahkûm tedillmıekitedir. Yüksek enif-
lıasyona fcaırşın tarımda tespit edillen ta
lban fiyatlar çok gerilerde kalmış; çift
çiler ve lüretioiı köylüler borçlu olduğu 
için lüreifctiğinti hemen satmak rnecburih-
yetinde kalmakta, .sonradan fiyatlar de
ğişse de fakirin elinde satacak mahsul 
kalmadığı için, değişen fiyatlardan fay-
dalanamamakltadur. 

ISayın mlllletvekilfleri, çiftçi öyle fakir
leştirilmiş ve ürettiği mahsul elinden öyle 
ucuz allınmaktadır ki, her gün değişen 
fiyatlar ve hayat pahalılığının hızla ar
tışı karşısında yaşamını zor sıürdlürmek-
!e, çok kişi borcunu ödeyememektedir. 

Ege'de, tütünler, Aralık 1987'de satın 
alındığı IhalUde, ihâllâ, tütün üreticisi para
sını allamamışltır. B'eş ayda yapılan zamlar 
yüzde 50'yi geçmiştir, para değer kay-
beto'şıtir, tütüncünün 'bundan sonra al!a-
cağı paranın pul haline geleceğini tak
dirlerinize sunmaktayım. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Çiftçi hayatından memnun, 

MASAN 'ZENGİN (Devamla) — 
Hiçbir dönemde görülmedik duranlar 
olmakta, borcunu ödeyemeyen çiftçilerin 
evlerine icra yoluyla haciz gelmekte, 
traktörünü satanlar çoğalmaktadır; ama 
Ziraat Bankasından, şirket ve holding
lere ödenen ve batık hale gelen kredi
lerin tahsilli yoluna gidilimeyip bunlar 
kurtarılmaya çalışılırken, çiftçi ve köy
lülere hakları olian ziıraî krediler verili-
meyerek bür lokmaya muhtaç ve mah-
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kûm ediılmefctoed'iıriller. Bu mudur Sayın 
ÖzaH'm sosyal adaleti? 

Sayım millıleltıvekıiMeri!, Sayın özal dö
neminde, ıtıarım kesimlinde çatışanlar, her 
geçen gün daha da fakirleşmektedir. 
Şöyle ki, gayri safî milî hâsıladan ta
rım kesiminin aldığı pay 1979'da yüzde 
214,3 iken, 1987'de yüzde 17'ye düşmüş
tür. Sekliz yıldır, yüzde 40 ilâ 60*dan da : 

Iha aşağıya çekilemeyen enflasyon, ve hız-
üa artan ve insanları cdhlennem altesi) gibi 
yakan hayat pahalılığı altında ezilen 
maaş ve ücretlilerin dunumu, tarım ke-
sİminde çakışanlardan daha da kötü
dür. Şöyle ki, 1979 yıllında gayrî safî 
millUÎ hâsıladan, çalışanların aldığı pay 
yüzde 35 dolayında iken, 1987 yılında 
yüzde 17'ye düşmüştür. Yani1, maaşilıı ve 
ücretliler in, bu düruımda, yüzde 100 fa-
kirileştiği ve hayat pahalılığı altında ezil
diği ıgörıütnektediir. 

Esnafın - dunumu da iç açıcı değil
dir. Enflasyon ive filyat artışlarıyla yük
selen mıalaon değerinden dolayı, malını 
saıttığı zaman, sattığı malın yerine yeni
sini allamayan esnafın rafları boşaHmakta-
dır. 

(Sayın milletvekilleri, bir de sermaye-
nlln durumuna balka'lılm: Bunlara karşılık 
sermayenin gayri safî m i l (hâsıladan alt-
dığı ıpay 19791da yüzde 42,9 (iken, 1987' 
de yüzde 65'e ulaşmıştır. Yukarıda ver
diğimiz trakanılar, Sayın Özal'ın yoksulu 
dalhıa 'yoksul zengini dalha zengin yapma 
politikasının, biır ıbaşka deyişle, fakirden 
alıp zengine verme poliiit;kasmın göster-
geleriidilr. 

1988 yılında getirilen bütçe tasarısı
nın gösterdiği gibi1, 1988 yılında zarrillar-
$a bu politika devam edecektir. Çalışan 
emekçiler, köylü, çiiftçiı, işçi, memur, es
naf ve zanaaltkâriar; emekdi, dul ve ye-
(timDerıi azgınlaşan zamlar, insafsız ve 
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adaletisliz enflasyon altonda ezilecekifcr* 
diır. Kazanandan değül, zamılarila halktan 
yeni vergüler atama 'yoluna gidilecektir. 
Bu durumda, bütçede memur ve işçiler 
için ıgjösterillen maaş ve ödeneklerle ge
çinmek miümkün değildir; enflasyonun 
üzerinde Ibiır ödeme sisteım'i gefciriiilimesi 
şarttır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal, bir 
yandan demokrasiye geçişten söz eder-
keri, Ibiır yandan da askerî yönetimin ya
rattığı tüm antidemokratik yasallara, can
kurtaran simidine sariıreasına sarıldı, 
demokrasi doğrultusunda tek lolliumi'Ju bir 
adım atmadığı halde, demokrasi sözdü-
ğünü dillinden düşürtmedi. Bir yandan, İş
kenceye Karşı Uluslararası Söızlleşımeyi 
iımıza'lladı, öte yandan işkencecilere göz 
yumdu; işkencecileri koruyan, kollayan 
tutumunu sürdürdü. Demokrasi ve insan 
hakları üzerine söyitenen güzel sözler, 
bu alîanllardakİ! çiırkinlllikleni örtmek için 
kullllanılıan makyajlar olmanın ötesine 
geçmedi. H;ıjlbir demokratik ülke yok-
ıt/ur ki, orada, anamuıhaTef öt parltiısi geneli 
başkanı Ibiıc işçi sendikası konlfederasyo-
nunun düzenlediği mitinge katıldığı için, 
Anayasa ısuçu işöemeM© suçtonabisin. 
Sayın lözal bunu ırabaülıfcla yapafbidmek-
itediır. 

(Sayın miilFJetvekilierıi, Sayın özal'ın 
demokrasi anlayışına ıgöire, sendikallar, 
dermekler, mesllelk odaları ve kooperatif
ler sıiyaseftile liSlIgÜllenıemez ve siyasete ka
rışamazlar; Ibu yasak da yalnızca emek
ten yana örigütler için geçeridir, ftşçi sen
dikaları siyasetle illgiillenemez; ama, işve
den sendikalları ve demekleri ve Türk 
Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
ıfı, yani, ekli papatyaları ille, aynu tel
den çalan öteki örgütler ve vakıflar, 
siyasâtüe ıbal gibi ilgilenirler; igitenme-
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min de ötesinde, Türkiye'nin siyasetimi! 
heliırlerfler. 

(BAŞKAN — Sayın Zengin, sürenizin 
doBmasına fbir dakika ikataııştır efendimi. 

BASAN ZENGİN (Devamla) — 
iBJtiırJıyonıım Sayın .Başkam. 

örneğin, Aydınlar Ocağı resmî ide
oloji ürete'bljr. Bu ideolojinin de ad* 
«Türk - IfslBam Sentezidir.» Bffimsel! düm-
ya görüşüne ve Atatürk, iılke ve devnim-
flerine ıtemelden karşıt olan, ulusal; olmak
tan çoik, sınıfsal ibir niıteH'lk taşıyan, özüm
de gerici ve tuttluıcu dlan bu ideoloji, eği-
ıtiım kuırumnıkrında et'kil ıdlmaktadıır. MiMÎ 
Eğitimde yönetici Ikadırollar, Tlüırlk - İslam 
Santezeieriİyle (doMuPulfeıuıştur. ıDavlet'm 
temel niıteüilkfflerîyle 'açıkça oynanırnaktıa-
dur, ılailkîlilk illlkesi rafa kaldırıillmıştır. Ata
türk'ün «Eğitimi Biriliği Ülkesi» yok edlıl-
mişjtüır. Atatürk'ün heykelleri dikil-
mıiış; amıa, ilfce ve devrimleri toprağa ıgjö-
ımüîımeye çalışılmaktadır. 

Sayın mıiılletvekifcn, Türkiye Cum
huriyeti tarihinde ilik Ikez 'bu dönemde, 
Atjaltürklün Anıtkabirimi ziyaret etlmeyi 
açıkça neddeden biır yalbancı ıbaşlbaikan, 
ülKbemizde ıresımî kalbu'l ve itibar 'gördü. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyeti! tarihinde iıllk kez, Çanakkalfe Za
ferinin yıldönümü, TRT'de, Atatürlk'süz 
igeçiştıirildİ. 

ISayın milltetvak'öîeri, Sayın ÖzaÜ sa
yesinde, devlet yönetiminde ciddiyet ku
ralı, pijama ille askerî kıta «ölamllarna dü
zeyine düşünülmüştür; Başbakan Hanı
mının, üst düzey yöneticilerime ve ba-
fcanıDara el öptürmesi düzeyine imdirıgen-
mişitir. 

DevM yönetimindeki ciddiyet kumalı, 
halikın sağlığı hiç sayjlîarak «Radyasyonfluı 
çay dalha lezzetli ölür» deme noktasında 
sifıdammıştır. 

Sayım milleltvekiKleri, cumhuriyet tari
hinde hiçbir ibaşbaıkan, .Sayın özall ka
dar savurtgan olmamıştır. Her geçen gün 
yeni modelerile takviye ettiği garajındakiı 
9'dan fazla lüks araba, aynı zamanda 
aldığı son (modeli uçaklar, fakir halkı acı 
acı düşlündürmefctedir, Bu bütçeye ve 
bu zihtiîyete hayır diyorum. IBu.bütçenin 
bu zihniyetle kablıN edilmesıi mümkün 
değildir. 

ISayın nıiletvekillöeri, Sayın Özall, siya
sette ısıöz sahibi olduğu »günden bugüne 
dek izlediği tutum ve dlavranışülarından, 
öyle anlaşılıyor ki, MEİSS Genel Baş
kanıyken edindiği, pekiştirdiği alışkanlık
larından, siyaset anlayışımdan, emeğe 
'karışa sermayeden yana ıtultumundan kur-
ıtuBamiamıştır ve kurtulamayacaktır. 

Sayın ımiletveklleriı, Sayın Özall'ın, 
emekçi halikımıza, iışçjleriımiıze, (klöyllülle-
rilmize, küçük esnaf ve sanatkârîarnmıza, 
çiıftçienknvze, memurlarımıza, emekli, 
dulu ve yetimlerimize, zam ve zulüm 
dışında, zam ve zulmü demagoji ille ört
me yöteneği dışında verebileceği tek şey 
yoktur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıraîarımdam alkışjîar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milieüvekillera, çalışmalarımızın 

öğleden önceki programı tamamlanmış
tır, 

Saat Î4.00'te toplanmak üzere birleşi
me ana veriyorum. 

Kapanma Saatti : 12.58 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekiii llyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin İkinci Otu
rumunu açıyorum. 

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

/. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (11393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (Devam) 

A) BAŞBAKANLIK (Devam) 
1. — Başbakanlık 1988 Malî Yılı Büt

çesi 
2. —Başbakanlık 1986 Malî Yılı Ke-

sinhesabı 
BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız 

yerden devam ediyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerlerini al

mışlardır. 
Hükümet adına Başbakan Yardımcı

sı Sayın Kaya Erdem; buyurun efendim. 
Sayın Bakan, süreniz 1 saattir efen

dim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBA

KAN YARDIMCISI İSMET KAYA 
ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; Başbakanlık Bütçesi 
hakkında gerek grupları adına, gerekse 
şalisi adına açıklamalarda, tenkitlerde ve 
temennilerde bulunan bütün konuşmacı
lara teşekkür ediyorum ve imkânlar öl
çüsünde de cevaplar vermeye çalışaca
ğım. 

özellikle, Plan ve Bütçe Komisyonun
da Başbakanlık Bütçesi tartışılırken, üze
rinde ağırlıkla durulan konulardan bir 
tanesi fonlar ve fonların denetimi olmuş
tur. Aynı konu, Yüce Mecliste grupları 
adına konuşmalarını yapan değerli mil-
lötVekillerimlz tarafından da dile getiril
miştir. Büyük bir yanlışlığı, eksikliği ön
lemek ve konuya açıklık getirmek istiyo
rum. 

Fonlar, özellikle iktidara geldiğimiz 
tarihten itibaren getirilen fonlar, her ha
lükârda denetim mercii gösterilmiş ve 
büyük ölçüde de Yüksek Denetleme Ku
rulu tarafından denetlenen fonlardır. 

Çok iyi hatırlıyorum, ilk fon uygu
lamasını getirdiğimiz bu Mecliste, Kamu 
Ortaklığı ve Toplu Konut Fonu Kanu
nunda yapılan münakaşalarda, konu, 
ağırlıkla şu noktada düğümlenmişti : 
«Fonlar, Sayıştay denetimine tabi tutul
malıdır. Bunun dışında Yüksek Denet
leme Kurulu veya kanunun göstereceği 
mercilerce denetim yapılmaz ve bu dene
tim, Anayasanın anladığı anlamda bir 
denetim de değildir.» Ağırlık burada ol
du ve bunları uzun uzun tartıştık. Neti
cede kanun bu tarzda çıktı; yani, dene
timin, Yüksek Denetleme Kurulu tara
fından yapılması şeklinde karara varıldı. 
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Bu ihtilafın çözüm yeni, muhalefet 
tarafından, Anayasa Mahkemesi olarak 
görüldü ve konu Anayasa Mahkemesine 
götürüldü. Anayasa Mahkemesi bu ko
nuda incelemesini taımıamladı ve kararı
nı verdi. Şimdi o kanarın, bilhassa Yük
sek Denetlemeyle alakalı kısmını, bu mü
nakaşaların, 'bence anlamsız ve yanlış 
olan bu münakaşaların açıklığa kavuş
ması bakımından, okumak istiyorum. 26 
Haziran 1985 tarihli ve 18793 sayılı Res
mî Gazetede neşredilen karar şu şekil
de; sonunu okuyorum : 

«Çağımızda devlet ekonomik alama 
günden gün© artan ölçülerde müdahale 
zorunluluğunda kalmaktadır. Kimi devlet 
görevlerinin 'yürütülmesinde, özellikle 
ekonomik niteldik taşıyan işlerde esnek dü
zenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 2983 
sayılı Kanun kapsamındaki işlerin katı 
mevzuat kuralarına uyularak yürütülmıe-
simin güçlüğü ortadadır. Kaldı ki, bütün 
devlet hizmetlerinde Devlet ihale Kanu
nu ve Muhasebe-i Umumiye Kanununun 
uygulanmasını zorunlu kılan bir anaya
sal kural da mevcut değildir, 

Öte yandan, Anayasamızda denetim 
açısından diki yol kabul edilmiştir. Ger
çekten, 160 ncı maddeyle, genel ve kat
ma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gi
derleriyle malılarını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetlemek ve sorumlu-
lanın hesap ve işlemlerimi kesin hükme 
bağlamak ve kanunlarla verilen incele
me, denetleme ve hükme ba&lama işleri
ni yapmakla Sayıştay görevlendirilrnıiştir. 
.165 inci maddede ise, sermayesinin yan
sından fazlası' doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak devlete ait olan kamu ku
ruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesi esaslarının 
kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. De
mek ki, demetim bakımından tek yetkili 
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organ Sayıştay değildir. Kanun koyucu, 
kimi durumlarda Sayıştaydan başka bir 
kuruma denetim görevi verebilir. 

2983 sayılı Kanunun 4 üncü madde
sinde, gelir ortaklığı senetleri, hisse se
netleri ve liştetme haklarıyla, altyapı te
sislerinin işletilmesinden sağlaman gelirle
rim iilgili kuruluşların bütçeleri dışında 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 
kurulacak Kamu Ortaklığı Fonunda top
lanması kabul edildiğine göre, sözü geçen 
fonun denetiminim Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kuruluna bırakılmasında Ana
yasanın 160 inci maddesine aykırı düşen 
bir yön görülmemiştir.» 

Sayın milletvekilli arkadaşlarım, Ana
yasa Mahkemesi denetim konusunda, en 
büyük fon olan bu fon hakkında verdiği 
bir kararla, Sayıştay dışımda denetimin 
Yüksek Denetleme Kurulunca yapılabile
ceğini kesim olarak kararlaştırmıştır. Ar
tık, bu karardan sonra çıkıp da, «Efen
dim, bu fon, Yüksek Denetleme Kurulu 
tarafından denetleniyor, onun için deme
tim dışında kalıyor, illa Sayıştay tarafın
dan denetlenmesi gerekir» diye buralar
da, Plan ve Bütçe Komisyonumda günler
ce konuşmanın ve tartışmanın yeri ve an
lamı yoktur; hukukî tarafı .da yoktur, 
gerçek tarafı da yoktur. Bir kere, bunun 
altını çizerek blmemizde yarar var. 

Ben, Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
konuşmaları dinledim. Üzülerek söyleye
ceğim, herkes kendi söylediğini dinlemiş, 
bir ddğerlinim söylediğini hiç nazara al
mamış, tek taraflı konuşma olmuş. Bu
rnunla bir noktaya varmamız mümkün 
değil. Buraya gelen arkadaşlarım da, çık
tılar, «Efendim, bu fonlar denetim dışı 
kalıyor, denetim yapılmıyor ve bu fon
lar har vurulup harman savruluyor» de-
diler5 (DYP sıralarımdan, «Yalan mı?» 
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sesleri) Yüksek Denetleme Kurulu bun
ları denetiliyor. 

HASAN NAMAL (Antalya) —.Ne
reye denetliyor?. Yalan söylüyorsun!.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Somuna kadar müsaade 
©derseniz, onları da 'anlatacağım. (DYP 
sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyim lüt
fen efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Artık, 'bumu burada bir-
biriımizle tartışarak bir sonuca Yarmamız 
mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi 
bu konuda kiarar vermiştir. Yüksek De
netleme Kurulunun denetimi Anayasaya 
uygundur; bundan sonra Yüksek Denet
leme Kurulu gelir bunu denetler, bu iş 
biter. 

Biz bununla da kalmadık arkadaşlar. 
Bu konunun bir demagoji konusu haline 
getirilmemesi için Hükümet olarak, bu 
denetim kâfi olduğu hialde, bu fonlar ko
nusunda Yüce Meclise bilgi vermek için 
kendimiz kanun teklif ettik ve bunun 
Yüce Meclise getirilmesini bıiz kabul et
tik. Lüzum da yoktu... (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Hani 
nerede, söyle o zaman? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA 
ERDEM (Devamla) — Bunun dışında, 
bu fonoların, ne maksatlar için sarf edi
leceği kanununda açıkça gösterilmiştir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Se
çim kazanmak için sarf ediliyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA 
ERDEM (Devamla) — Toplu Konut 
Fonu Kanununda bu fonun ne maksat 

için kullanılacağı hükmü açıkça yer al
mıştır. Burada toplanan paraların nere
de sarf edileceğini okuyorum : 

«Toplu Konut Fonu, ferdî ve toplu 
konut kredisi, konut kredi faiz sübvan
siyonu, konut alanların arsa temini, araş
tırma, turizm altyapıları, konut altyapı
ları, okul, ibadethane, spor tesisleri, pos
tane, çocuk parkları ve benzeri tesisler 
ve konut sektörü sanayiinin teşviki için, 
yatırım ve işletme kredisi ile iş ve istih
dam yaratmak ve esnaf ve sanatkârlara 
ait işyeri ve küçük sanayi teşebbüslerini 
kredi yoluyla desteklemek ve afet hiz
metlerini karşılama alanlarında kullanı
lır.» ©u Toplu Konut Fonuyla alâkalı
dır. 

Geliyorum Kamu Ortaklığı Fonuna; 
en çok taitrişma konusu yapıldığı için : 
«Fonun asgarî yüzde 10'u kalkınmada 
öncelikli yörelerde bulunmak kaydıyla, 
istihdamı artırıcı özellik arz eden ve aynı 
zamanda kamu kuruluşlarının asgarî 
yüzde 10 oranında iştirak ettiği her nevi 
yatırımlarda ve bunların işletme finans
manlarında kullanılır.» 

Bakın arkadaşlar, Kamu Ortaklığı 
Fonunun asgarî yüzde lO'unun, geri kal
mış, kalkınmada öncelikli yörelere sarf 
edilmesine dair amir hüküm getirmiştir 
kanun. «Doğunun kalkınması» diyoruz, 
«Doğuya öncelik verelim» diyoruz. İşte, 
öncelik verilen yerlerden bir tanesi bura
sıdır. Sizin burada, büyük bir titizlikle, 
«Yüzde 101a tahdit edilen bu miktarı 
Kamu Ortaklığı acaba tam olarak verdi 
mi?» diye soracağıniza, bu paraların 
sarf edilişini şirket kurtarma, Ahmet'e, 
Mehmet'e avantaj sağlama şeklinde de-
ğerlendlirmeniz yanlıştır. (DYP sıraların
dan «Doğru, doğru» sesleri) 

Devletin içerisinde çalışmış olanlar, 
bürokraside çalışmış olanlar çok iyi bilir; 
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şurada, kanunda yazılı olanlar dışında 
siz bu paraların bir kuruşunu başka bir 
tarafa veremezsiniz; bakan olarak istese
niz de, Başbakan olarak isteseniz de... 
Meclis olarak dahi, kanunu değiştirme
den yapamazsınız. {ANAP sıralarından 
alkışlar) 'Bu işler öyle kolay değildir. Bü
rokraside çalışanlar çok iyi bilir; değil 
başka yere sarf etmek, tefsirini dahi ya
pamazsınız. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ha
tip, heyecanlanmadan konuşsun Sayın 
Başkan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA 
ERDEM {Devamla) — Onun iiçin, Ibu 
konuyu, demagoji yaparak, şu sekilide 
değerlendirmeye imkân yok. Ortada ka
nun vardır, kanuna ıgöre hareket edili
yor. {SHP ve DYP sıralarımdan gürül-
ıtüler) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Kar-
şıyakalda değiliz, Meclisteyiz (bağırma
sın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen... Lütfen... Burada parti sözcüleri 
konuştular ısıra ite hu iş. Lütifen... 

Devalm eldin sayın hatip. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
{Devamla) — Sayın arkadaşlar, şimdi 
Ibu konu niçin tekrar gündeme gelldi; 
yani, «Denetini idışında kalıyor, denetim 
yapılmıyor» şeklindeki sözler nereden 
geldi? Demin de slize arz ettim, zaten bu 
konunun Anayasa Mahkemesinin ver
diği karardan sionıra 'bitmesi lazımdı; fa
kat bunlar Ibüyük rakamlardır, Mecliste 
bu konuda slözlÜ ,soru yoluyla, muhtelif 
vesilelerle 'balkanlardan bu konularda 
bilgi istiyorlar; doğrudur, bu bilgileri 
büz Ibir usulle Meclise intikal ettirelim... 
Kanun hazırladık ve bu fonların dene

timinin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
verüimesini ilstedik. Bü kanun 1987 yılın
da kalbul edildi; fakat, Anayasa Mah
kemesi, gerek (bankacılık faaliyeti göste
ren KİT'lerin ve gerekse fonların Plan 
ve Bütçe Koimüsyonunda veya 'ilgili ha
kanlık bütçeleri ile birlikte görüşülürken, 
usul ve esasının, prosedürünün nasıl ola
cağı, ne şekilde raporlar tarizim edilip 
verlileceği, Meclisin bunları ne yönde de
netleyeceği konusunda biraz daha açık
lık ıgetirilmesi yönünden kâfi görmedli 
kanundaki maddeleri ve .bozdu. Yalnız;, 
gerekçesi henüz ilan edilmediği için, ha
lihazırda Ibu (maddeler bugün içlin hüküm 
ifade ediyor. Yarii, 'biz fonları ve diğer 
kamu iktisadî teşebbüslerini Meclise ver
mek zioruridayıız. Yalnız, iburada şöyle 
deseydik, dememişiz -helki onu desey
dik, Plan ve ıBÜtlçe Komisyonumda saat
lerce yapılan münakaşaya da lüzum kal
mazdı- deseydülk orada... 

'M. JISTEIMİİHAN TALAY (İçel) — 
Şilmdi diyelim., 

DEVLET 'BAKANI VE BAŞİBA
KAN YARDIMCISI İSMET • KAYA 
ERDEM {Devamla) — «1984, 1985, 1986 
yılı fonlarına alit Ibi'lgier de ilk sene bir
likte verilir.» Arkadaşlar, hiçbir prob
lem kalmazdı, Yalnız, kanun çıkarken 
şöyle çıkmış: Demişler İki, örneğin 1988 
bütçesi konuşuluyorsa, fon hesaplarının 
lirroün oıtanı ne zaman çıkar? 1986 hazi'-

dır; yani 1988 bütçesi hazırlanırken, 
1986 fon hesapları Meclise verilebilir hal
dedir. Kanun şunu diyor : Kesinhesapları 
ve müteaıktip yılında tahminî hesapları 
verilir. Kanun 1987 de çıktığı ve .Meclis 
denetimini 1987 yılımda geçirdiği için haklı 
olarak, Ibir teredjdüde meydan verilmeme -
isi içlin, 1986 yılı fon hesapları, kesin
hesapları .Meclise verilmedi. Bu verilme
menin maksadı, «Yok, efendim denetim-
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iden kaçmak...» Zaten Anayasaya göre 
ibunuın denetimini Yüksek Denetleme 
'Kurulu yapıyor. Kaçırma değil, aksi de 
olabilirdi; biz süze bunları Verirdik, Büt
çe Komisyonu çıkar derdi ki, «Karde
şim, (bu kanun 19871de çıkmıştır. 1986 
yılı hesapları 'için Meclisin denetimine 
ait bir hüküm var mı? Ylok. Bana niçin 
gelirdiniz?» Ayını şey söylenebilirdi. Bu
rada, «İlâ bunun altında birtakım ma
nalar /vardır, hükümet denetimden ka
çıyor...» (Böyle ıbir şey söz konusu değil-
ikii... (SHP sıralarından «Var, var» ses
ten) 

Anayasaya (göre, zaten bunların 'de
netimi yapılıyor, Bu kıanuıda Ibazı ilave 
bilgileri Yüce Meclisin bilgisine sunmak
tan dlbariettiir. Ondan sonra da çıkıp, Tür
kiye çapında, «Efendim, bu fonlar har 
vurulup harman savruluyor, denetim dı
şında.... 

ALAETTIN KURT (Kocaeli) — Ba
ğırmayın, sinirlerinizi harap etmeyin. 

DEVLET IBAKÂNI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Bunlar gayri cididî tuıtum-
Idur. (DYP sıralarından «Doğru» sesleri) 
M edilişin deneHilm hususuna da, üiddiyete 
de, hiçbir şeye sığmaz; çünkü, üzülerek 
söylüyorum, gayri ciddîdir. Bunların ger-
çekle bir ilgisi yoktur. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Somut örnekleri var. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Han
gi (bütçeyi denetlediniz ki, bunu denetle
yeceksiniz?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Ben sizden şunu rica edi
yorum. 

VEDAT ALTUN ı(Kars) — Sayın 
Bakan, 'burada gayrîi ciddî bir şey ıola-
maz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — «Denetim dışında kalıyor» 
demek, gayri ciddî bir tutumdur karde
şim; daha !bundan başka bir şey yok ki. 
(SHP sıralarından ^rültüler) 

ADNAN KESKİN '(DenlMü) — Her 
gün hayalî ihracat haberleri çıkıyor; ba
tağın içindesiniz (bu konuda. 

(BAŞKAN — Sayın milllötivekilleri, 
lütfen... Lütfen... 

(M. TURAN BAYAZIT (îzırnir) — Sa
yın Bakan, sinirlenmeyin, siz büze la
zımsınız.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI (İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Sayın milletivekilleri, bu 
deneltim konusu önemli olduğu için, yan
lış anlamalara meydan verdiği için bu
rada açıklıkla ve özellikle üzerinde dur
dum. Plan ve Bütçe Kondisyonunda bu 
konuda beyanatta bulunan arkadaşları-ı 
mın, bihassa Sayın Onur Kumbaracı-
başının burada olmasını arzu ederdim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Biz 
Ibuıraidayız, biz dinleriz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Hiç ölmazisa zabıtları oku
yarak, yanlış ^olduğuna inandığım bu ko
nudaki fikirlerini biraz tartışma konusu 
yaparsa memnun olurum. Çünkü, ger
çekleri buradadır. Bunların dışında bu 
hadiseleri tefsir etmenin ianlamı da yok
tur. 

,Şunu bir daha vurgulaırııalk istiyorum: 
'HASAN NAMAL ı(Anta!ya) — Ger

çekleri millet biliyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 

YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Kanunlarla belirtilen fon
ların içinden, Güneydoğu Anadoluda 
kalkınmayı sağlamak için, kanunda, 

— 168 -



T. B. M. M. B : 4 7 6.4.1988 O : 2 

«Kamu Ortalklijğı Fonundan bu .gibi şir-
Ikerlere yüzde 10 para .vereceksiniz» hüfc-
<mü yer almıştır. Niçin?.. İstihdam ya
ratılışın, oralarda üretim yapılarak, doğu
nun kalkınmasını! lafla değil, gerçekten 
yapmak için ıkanun getirilmiş. 

(HASAN NAMAL (Antalya) — Ger
çekleri millet yaşıyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — IBu Kanun Ibir de şunu 
Ikoymuış : «İBü şirketlerde kamunun yüz
de 10 hilsisesıi olacak, kamu hissesi ol
mayan şirlkötiltene de veremeyeceksiniz» 
demiş. Bu tarzdaki bir şirkete «doğuda 
yatırım yapması için kredi veriliyor. Bu* 
nu bilmeden, ıbu kanunun maksadı ne
dir, ne (için verildiği -bilinmeden, «Şirket 
kurtarma, devletin flon paralarını şura
ya buraya peşkeş çekme..» 

Arkadaşlar, bu hesapların hepsi ku
ruşu kuruşuna açıktır ve sizlere ide ve
rilmektedir, verilecektir. (SHP ve DYP 
sıralarımdan «©izlere verilmiyor» sesleri) 
Verilmesi için Ibu kanunu biz sevk ettik 
ve Ibiz çıkardık. Alacaksınız ve aldığınız 
zamanda göreceksiniz ki, hunlar, doğu
da kalkınmayı lafla değil, gerçekten ya
pan projelerdir. (ANAP sıralarından al
kışlar) ( 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — Doğuda yatırım yapmanın alt
yapısı yok. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, çok 
önemli olan bu konuları tekrar tekrar * 
gündeme getirip, konuşulmaması maksa
dıyla, biraz uzun olmakla 'beraber, bu 
konuya ağırlık verdim. Bu fonla alakalı 
sözlerimi tamamlamadan evvel bir ko
nuya daha açıklık getirmek istiyorum. 

Şu veya bu fonu bilmem; fakat, ka
nunla sarf yerleri gösterilen bu fonları 

idare edenler, devletin sorumluluk verdiği 
görevlilerdir. Bir bakan ıbunu alıp da 
keyfince idare etmiyor. Türkiye Cum
huriyetinde hiçbir kimsenin kanunla gös
terilen o maksatlar dışında sarf etmeye 
yetkisi yoktur, yapamaz; yapacak bir 
kimse bundan sonra da çıkamaz. Bunun 
bilinci içinde olunuz. Ahmet'in, Meh
met'in yaptığı dedikodularla, yanlış bil
gilerle, bunlar gerçekmiş gibi ortaya çıkıp 
birlbiriımlizin zamanını almayalım, birbi
rimizi incitmeyelim. Benim, bu fonlarla 
alakalı konularda sizlerden ricam bu. îyü-
ce incelediğiniz zaman, gerçeğin bu ol
duğunu göreceksiniz. Hayallere kapıla
rak, dedikodulara göre konuları buralara 
getirmeyin. Gerçekleri ısize kanun mad
deleriyle koyduk. 

(ADNAN KİESKUN (Denizli) — Sa
yın Bakan, Ziraat Bankasına gelıilıim... 
Ziraat Bankasını denetlemekten niye 
kaçtınız, niye .denetlettirmediniz Ziraat 
Bankasını? 

SAUÎH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Balkan, televizyon fonu da kuruldu 
mu acaba? 

IBAŞKAN •— Sayın Sümer, sayın mil
letvekilleri, lüitfen... Fonlar meselesi bit
mek üzeredir. 

IB uyurun efendim, devam edin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 

YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Çok teşekkür ederim; fon
lar meselesini bitirdik, kapattık. Tekrar 
gündeme getirdiğiniz zaman 

ERTEKIN DURÜTÜRK (İsparta) 
— İçişleri ^Bakanından sorun 6 Haziran
da Yalvac'a geldi, ne kadar fon dağıttı? 
(DYP sıralarından [gürültüler) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Bi
raz da Ziraat Bankasından bilgi verin, 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen... Lütfen efendim... Rica ediyo-
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rıım... Lütfen... Ltüfen, sayın mlletVe-
kMeri... 

ADNAN KlESKltN (Denizli) — Zira
at Bankasından bahsedin. 

BAŞKAN — Onun zamanı değil. Za
manı gelince ondan vida bahsederiz. Lüt
fen... Rica ediyorulm... 

Devam dein efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
i(Devam|la) — Sayın milletvekilleri, Hü
kümet olarak, Balkan olarak- yaptığım ı-z 
işlemlerin hidbir tanesinde veremeyecek 
ibir hesabımızın, hesabımın olmadığını 
Iburada tekrarlıyorum. (ANAP «ıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Her yer
de, her mercöde sarf edilen bir kuruşun 
dahi devlet menlfaa'tlan dışında bir yere 
girmediğini, bundan sonra da gitmeyece
ğini, her makamda, her yerde hesabını 
vermeye hazınm. Onun için, bahsettiği-
niz her konuyu da burada beralberce tar
tışırız, hiç endişe etmeyin. 

SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Bu, 
çifte pasaportlular içlin de geçerli mi? 

ERTEKİİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Bunun hesabını vereceğiniz günler de ge
lecek. 

FAHİR ,SABÖNlİIŞ (Buma) — Sayın 
Başkan, nasıl oluyor bu? Herkes konu
şuyor Mecliste? 

HASAN NAMAL (Antalya) — Pa
patyalardan ıda bahset. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, Baş
bakanlık bütçesi dışında, devlet bültçe-
siıde tasarruf konusu, israf konusu, lüks 
yaşam konusu dile gdtiri'ldi. Bu konuya 
da temas etmek istiyorum. (Gürültüler) 

Sayın milldtyekilieri, şu konuyu açık
lamak istiyorum : Sizlerin konuşmaları

nızı çok sakin ve söylenenlere hiç iştirak 
etmediğim, hatta gerçek dışı bulduğum 
halde, .oturduğum yerden tdk bir kelime 
söylemedim. Bu itibarla, benim bu ko
nuşmalarımı sizin de aynı sakin tarzda 
dinlleyeceğinizi umuyorum. Eğer, herhan
gi bir surette görüşlünüz varışa, çıkar, bu 
kürsüden karşı fikir (olarak söylersiniz, 
yine sakin bir şekilde dinileriz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli mille vaki ileri; 
tasarruf konusu Türk cemiyetinin, Türk 
Milletinin özlemi ollan; fakat, senelerdir 
tartışıldığı hailde, bir sonuca ulaişltırılıma-
yan önemli konulardan bir tanesidir. 
Tasarruf, «tasarruf yapalım» demekle, 
buna ait kanun, yöndtmeik, talimatlar 
neşredilımekle de olmuyor. Bunun 1961 
yılında bu Medlis kürsülerinde dile ge
tirildiğine, 'Bütçe Komisyonu müzake
relerinde değişik gruplara bağlı mtillet-
vekilllerince tartışıldığına çok şahit ol
dum. .BürolkraJsideki çalışmam esnasın
da da, bakanlığım esmasında da bu tasar
ruf konusunda gayretlerim oldu. Bu ko
nuda eidldî bir mesafe alımabilmasinin, 
her şeyden evvel, bir eğitim konusu ol
duğu kanaatindeyim. Biz bu eğitimi, ço
cuklarımıza, ilkokulda, ortaokulda vere
medikçe, ailelerimize taisarrulf fîifknini (bu 
ş'ekillde yerileişltlkemiddiğiimiz müddetçe, ge
tireceğimiz bir veya İki talimatla, hükü
metin yaptığı, gendllgelerle, talimatlarla 
bu konuda büyük bir mesafe almamız 
mümkün olmayacaktır. Bunu, geçmişteki 
uygulamalarda gördük. Bugün, devlette 
tasarruflu harekdt ediliyor diyemeyece
ğim ,gayet talbiî. Muhakkak ki, birtakım 
yanlışlıklar, fazla israflar mevcuttur. Bu, 
bugün olduğu ,gilbi, (geçmiş Ibütün dönem
lerimizde de yaşanmıştır, tedbirleri aran
maya çauşrlımıştır, genelgeler neşredil-
ımiştir, 
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HASAN NAMAL (Antalya) — Bı
rak geçmişi sen, ne yapacaksın geçmi
şi?.. 

BAŞKAN — Lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 

YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Biz, Başbakanlık olarak, 
tasarrufu sağlamak için, 1988 (bütçesi 
çıktığı andan itibaren bütün bakanlık
ların bütçelerindeki belirli ödenekleri 
kontrol altona alarak, uygulamasını, tat
bikatını yapmaya karar verdik. Hatta, 
bültiçe MecllMen geçtikten sonra, bu ko
nuda hazırlanan genelge de otrtadaldır. 

Bunlar nelerdir, Ibir iki örnek vermek 
lisitiyorunı : Her şeyden evveli, nakil va
sıtaları konusu. Gerçekten, Türkiye için 
en çiolk konuşulan konu vasıta kon usu
ldür. Bu konuda devletin israf içinde ol
duğu i'dıdia edilir; doğrudur da. Bu ko
nuda tasarruf yapabilme imkânlarının 
mevcut olduğunu, Hükümet olarak biz 
de ıbillryoruz. 

1988 yılında ibu konuda bütçeye ko
nulmuş ödenekler dahi olsa, bunlar bu
radan çıkmış dalhi olsa, Başbakanlık ola
rak, Hükümet olarak, bunların sarfını 
bloke edip, incelemek; ancak çok'zorun-
lu olduğu takdirde alınması şeklinde bir 
karar aldık. 

Bunun dışında, mobilya, mefruşat : 
Herhangi bir makama gelen bir kimse 
veya yeni tayin ©dilen bir kimse, mev
cut mobilya mefruşatı beyenmeyip, ye
nisini almak arzusunda. Bu, her kade-
ımede yar. Bunu önlemek için de, bu 
zlihniıyeti ortadan kaldırmak için de, ay
nı şekilde ödeneklerin kullanılmasını blo
ke ediyoruz, 

SALİH SOMER ((Diyarbakır) — 
Oralara para gitmez. Sayın Balkan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Bunlar, Başbakanlığın ge-

rekçeleriıyDe, mutlak zorunlu olduğu tak
dirde yapılacak. 

Buna benzer birçok tedbiri, bjültçe uy
gulamaya geçtikten sonra, Hükümet ola
rak yapmak kararını aldık. Bu konunun 
önemli olduğunu biliyoruz. Ancak, Ibü-
'tün bu çalışmaların arzu edilen ne'tliceye 
varması için, biz cemiyet alarak da ta
sarruflu hareket etmemiz gerektliği ve 
İkendiimizli buna alıştırmak için Millî Egi-
iflim Gençlik ve (Spor Bakanlığımızın, ba
sın kuruluşlarımızın, TRT'ımizin bu ko
nuda vatandaşlarımızı uyarmasının da 
zorunlu olduğu kanaatlini şahsen, geçmiş 
'tecrübelerden edindiğim bir netice ola
rak taşıdığımı burada belirtmek istiyo
rum. 

Bütçede mevcut nakit vasıtalarıyla 
ilgili ödenekler konusunda da şunları 
ısöykımek istiyorum : Biz, mevcut öde
neklerden, Ibir zırhlı araç hariç, 1988 yı
lında hiçlbir vaisıta almamak kararında
yız Hükümet olarak. Bu zırhlı araç ko
nusunu da açıklamak işitiyorum. Zırhlı 
araç, Türkiyetye ıgelen cumhurbaşkanla
rının, .başbakanların burada bulundukları 
süre zarfında korunmaları için verilen 
araçtır. Bu araç Ankara'da mevcuttur; 
fakat ıgelen bu milsaifirler İstanbul'a git
tikleri zaman, bu koruma devam ettliri-
lemiiyor. Bunu sağlamak için öngörülen 
iki aracın bir tanesini almaya karar ver
dik. Diğer vasıtalar da dahil, 1988 yılın
da başka hiçlbir araç alınmayacak. JBu-
nu da açı|klamak istiyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın 'milletvekilleri, Başbakanlık Büt
çesi üzerinde söz alan sayın grup sözcü
lerinden bazıları, TRT Kurumuna ilişkin 
eleştiri ve temennilerini de açıklamışlar
dır. Bilindiği gibi, TRT Kurumu, 2954 sa
yılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren 
anayasal kuruluşlardan birisidir. Kanuna 
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göre, tarafsız tüzelkişiliğe sahiptir ve. 
hiçbir mercie de bağlı değildir. 

TRT Genel Müdürü ve 6 üyeden olu
şan yönetim kurulu, tamamen tarafsız bir 
kuruluş olan Radyo ve Televizyon Yük
sek Kurulunun gizli oyla tespit ettiği aday
lar arasından Bakanlar Kurulunca seçil
mektedir. Şurası bilinen bir husustur ki, 
TRT, özellikle siyasî kurumlar karşısın
da tara bar tarafsızlıkla hareket etmek zo
rundadır. Her ne kadar, zaman zaman ik
tidar kanadı da dahıil olmak üzefe siyasî 
çevrelerin kurumdan şikâyetleri olabili-
yorsa da, bilhassa iktüdar yanlısı yayınlar 
yaptığı ve tarafsız olmadığı yolundaki id
diaların adlî mercilerce doğru bulunma
dığı da binmektedir. 

TRT Kurumunun, toplumun her ke
simin! yayınlanyla tatmin edebilmesi te
menni edilen bir husus olmakla birlikte, 
dünyanın her yanında olduğu gibi bizde 
de şikâyetler olmaktadır ve olacaktır. Ku-
ırumu, münferit olaylar ve zaman zaman 
Hazı kesimlerin doğru kabul edemeyecek
leri uygulamalar sebebiyle mahkûm et
mek yerline, yayınların tümünü dikkate 
alarak, değerlendirme yapmanın isabetli 
bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir. El
bette, görüşmeleri burada izleyen TRT 
yetkilileri, sayın sözcülerin eleştirilerini ge
rektiği şekilde değerlendireceklerdir., • 

Mİllî Güvenlik Kurkulunun fonksi
yonları ve faaliyetleriyle alakalı tenkit
ler yapıldı. Bu konuda da çok kısa ola
rak bir iki hususu belirtmek istiyorum. 

Anayasal bir kuruluş olan Millî Gü
venlik Kurulunun görevleri, Anayasamız
da belirlenmiştir. Bu kurulun aldığı karar
lar, Bakanlar Kurulunca karara bağlan
dığı takdirde uygulanır. Tavsiye mahiye-
Hinde olan Millî Güvenlik Kurulu karar
larının hepsinin Bakanlar Kurulu tarafın
dan karara bağlandığı da varit değildir. 
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Bu yönüyle, şu safhada, Millî Güvenlik 
Kurulunun vermiş olduğu kararlarda Hü
kümetin ağırlığının bulunmaması sebe
biyle, değişik (tefsirler yapılmasına kanaa
timce gerek bulunmamaktadır. 

Burada, yine önemli gördüğüm , bir 
hususa temas etmek istiyorum. Doğru 
Yol Partisi Grup Sözcüsü Sayın Murat 
tSökmenoğlu, Amerika ile ek mektup an
ılaşmasının Bakanlar Kurulunca imza 
edilmesini FMS kredileri anlaşmalarına 
dayandırarak, Hükümetin mecburiyet kar
şısında böyle bir anlaşmayı imza etmek 
zorunda kaldığı tarzında bir görüş beyan 
etti. Bu konuyu Yüce Meclise açıklamak 
istiyorum. 

FMS kredileri, Amerikan Hükümeti 
tarafından birçok ülkeye tanınan krediler
dir, Bu kredilerde Amerikan Hükümetine 
karşı direkt o ülkeler borçludur. En bü
yük borçlu ülkeler de îsrail ve Mısır gibi 
ülkelerdir. Bu arada Türkiye'de gayet ta
biî Amerika'dan aldığı bu kredilerden 
bugüne kadar yararlanmıştır, bundan 
sonra da bu kredilerden istifade edecek
tir. 

Bu kredilerin içinde yüzde 15, yüzde 
16, yüzde 17 faizli olan kısımlar da var
dır. Halbuki, bugün dolar üzerinden 
borçlanıldığı takdirde, yüzde 9 faizle, bü
tün masrafları koyduğumuz zaman da 
yüzde 10 faizle kredi bulmak mümkün
dür. Yüzde 14, yüzde 15'lik faiz yüksek 
gelmektedir. Tabiî bu konuda, Türkiye 
dışında diğer büyük borçlu olan ülkelerin 
Amerikan Hükümeti nezdinde yaptıkları 
teşebbüs neticesinde, Amerikan Hüküme
ti bir kanun çıkarmıştır; bu FMS kredi
lerinin yüksek faizli olanlarının, ne şe
kilde, tekrar düşük faizli krediye çevri
lebileceğini belirlemiştir. Bu konuda ka
nun çıkarılmış ve peşinden da Hazine 
Bakanlığının bir yönetmeliği çıkmıştır. 
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işte, bu yönetmeliğin çıkarılmadan evvel
ki safhasındta,halbta yönetmelik de çıktık
tan sonra bizim bu ek anlaşmayı Ame
rika'yla bu. safhalarda imza etmemizi 
sanki Amerika, Türkiye'ye FM'S kredile
ri için baskı yaptı da onun için Türkiye 
bu ek anlaşmayı imzaladı gibi, basında 
da geçti, yanlış yazılar yazılmış ve böyle 
bir görüş ortaya atılmıştır. Gerçek du
rumun bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Ka
nun çok evvel çıkmıştır, kanun Türkiye 
için de çıkmamıştır, bütün ülkeleri de 
serbest bırakmıştır. Orada bulunan şartlar 
sana uygun geliyorsa, sen bu şartlardan 
istifade edeceksen. Bütün borçların için 
de istifade etmiyorsun, yüksek faizli olan 
'borçlarından hangilerini kabul ediyorsan, 
onları alma şartı var; buna hiç dahil ol
mama imkânınız var. Türkiye'nin bunun 
iç'in birtakım taviz vermesine, pazarlık 
etmesine de ihtiyacı yoktur. 

ıBunların şartlan inceleniyor. İşimize 
gelirse bu kanun ve yönetmelik hükmün
den Türkiye istifade edecektir, işimize 
gelmiyorsa, menfaatimizi fazla görmü
yorsak bundan istifade etmeyeceğiz. Bu
nun münakaşaları da, incelemesi de de
vam ediyor. Adamlar bizi ne zorluyor, 
ne de biz onlara, «Bu anlaşmadan illa 
istifade edelim» diye bir şey söylüyoruz. 
Kanun açıktır, yönetmelik açıktır. İste
yen o şartlara göre kabul eder, alır. Bu 
konuya da, ek anlaşmayla bunu birleş
tirmenin yanlış anlamalara meydan ver
memesi bakımından, açıklık getirmek 
istedim, önemlidir ve durum söylediğim 
tarzdadır. Bu konuda daha detaylı bilgi 
istenildiği takdirde, arzu eden arkadaşla
rıma, devlet idaresinden daha geniş bil
gileri de verebilirim; çünkü, gerçek bu
dur. 

Efendim, tabiî vaktimiz kalmadı; 
ama, çok önemli gördüğüm bir konuya 

daha temas etmek istiyorum; o da; Tür
kiye'deki işsizlik konusu. 

Türkiye'nin gündemindeki en önemli 
güncel konu, her zaman olduğu gibi, 1983 
yılının sonunda da, yani iktidara geldiği
miz zaman da işsizlikti. Bu tespitim mev
cut rakamlara değil, bilfiil Kasım 1983 
seçiminden sonra yapılan belediye seçim
lerindeki gezilerime dayanıyor. Kasım 
1983 seçimi esnasında vatandaşlarla yap
tığımız temaslarda, tabiî «İktidara kim 
gelecek, iktidar kim olacak» konusu ko
nuşuluyor, işsizlik konusu da söyleniyor; 
fakat bu konuda karşımıza büyük kitle
ler çıkmıyordu. Ancak, bu seçimden son
ra yapılan belediye seç:m1eri esnasında, 
balkan olarak dolaşmam nedeniyle de 
olacak, her gittiğim yerde karşıma • kü
çük kasaba, ilçe ve vilayetler dahil - «İş
siziz, açız, bize bir iş bulun» diye geldi
ler; fakat aynı seçim bölgelerinde^ Kasım 
1987 seçimi için yaptığımız geziler esna-
gelmeâi demeyeceğim, gelenlerin çoğu 
da işinden memnun değil, daha iyi iş is
tiyor. Bu 'da normaldir; ama, kesinlikle 
söylüyorum, 1983 seçimlerinde, 1984 'be
lediye seçimleri esnasında bana gelen kit
leler gabi böyle kimse karşıma çıkmadı. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Siz
den ümidi kestiler de onun için gelmedi
ler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEMLET BAKANI VE BAŞBAKAN 

YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
. '(Devamla) — Bunun gerçek olduğu ra
kamlarla da ortada, şimdi onu okuyaca
ğım, Bir ülkede yüksek kalkınma hızı 
sağlandığı zaman, zaten ilmen de bu tes
pit edilmiştir, işsizlik beMrli bir noktadan 
sonra artmaz, hatta belirli bir noktadan 
sonra işsizlik azalır. Bu matematiksel, 
iki kere iki dört eder gibi kafide. Şimdi, 
bunun rakam olarak ifadesini, 1988 yılı 



T. B. M. M. B : 47 

programının 258 sayılı tablosundan oku
yorum : 1984 yılında işsizlik oranı yüzde 
16; toplam (işsiz 2 milyon 905 bin. 

1985 yılında işsizlik oranı yüzde 16,3; 
toplam iişsliz 2 milyon 979 bin. İşsiz sa
yısı biraz artmış. 

1986 yılında işsizlik oranı yüzde 15,8; 
toplam işsiz 2 milyon 920 bin. 

1987 yılında ise, -Yüzde 6,8lik bir kal
kınma hızına göredir, yüzde 7,4'lük bir 
kalkınma hızına göre bu rakam daha da 
azalacaktır- işsizlik oranı yüzde 15,2; top
lam işsiz 2 miilyon 856 bin. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — 
Size göre, işsizlik yok. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(Devamla) — Şu söylediğim rakamlar, 
Türkiye'de işsiz olan kitleyi gösiteriyor. İş
siz yok değil. Yalnız, ortada olan ger
çek şu : Türkiye bugün, 1983'e nazaran, 
işsizlik bakımımdan oran itibariyle de ar
tış göstermemiştir, mutlak rakam olarak 
da azalma göstermiştir. Büyük bir rakam 
değil. Eğer Türkiye'de, bu dönem zar
fında, bu oranlarda bir kalkınma hızı 
sağlanaımasaydı, bugün karşımıza çok 
daha yüksek oranlarda işsiz çıkardı; o za
man da, ortaya çıkacak sosyal hadiseler 
hepimizi çok daha güç durumda bıraka
bilirdi. Önemli olan, bu konunun bir ölçü
mde hal ve yoluna girmiş olmasıdır. Onun 
için foiz, Türkiye hükürnetleri olarak, bun
dan böyle de kalkınma hızını belirli se
viyelerin altına indirmemek zorundayız. 
Bunun önerdi bu yöndedir; en kötü sosyal 
adaletsizlik, aç bir kimsede, iş veremedi
ğiniz bir kimsede ortaya çıkar. Çalışmak 
isteyen herkese iş bulmak hükümetlerin 
en önemli görevidir. (DYP sıralarından 
alkışlar.) İktidara geldiğimiz zaman, biz, 
bu sorunun hallini bu tarzda yapabilece
ğimize inanamıyorduk ve onun içlin, se-
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çim beyannamemize koyduk, «Türkiye' 
de işsizlik sorunu, yılların birikimidir. Bu 
sorunu üç-beş yılda halletmek mümkün 
değildir. Önce bu miktarı durduracağız, 
ondan sonra da oran olarak azaltacağız» 
dedik ve bunun azaltılmasını da çok da
ha (ileriki senelerde bekliyorduk; ama, 
Birincil Anavatan Hükümeti Sağladığı şu 
yüzde 6, yüzde 8, yüzde 7,4'lük kalkınma 
hızları sayesinde, işsizlik konusunda çok 
ilerilerde ulaşılacak bir noktaya, daha er-
Ccen ulaşmış, büyük bir sosyal hadiseyi ön
lemiştir. Bu vesileyle bu konuyu, bu yö
nüyle vurgulamak istedim. 

(Sayın milletvekilleri, Başbakanlık Büt
çesi üzerinde grupları adına konuşan ar
kadaşlarıma tekrar teşekkür ederken, Baş
bakanlık Bütçesinin, temennileriniz, ten
kitleriniz ve arzularınız doğrultusunda 
uygulanmaya çalışılacağını ve bu konuda 
en İyi sonuçları almaya gayret edeceğimi
zi huzurunuzda beyan eder, hepinizi say
gıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan., 

IBRAHtM G Ü R D A L (İsparta) — 
Vatandaşa kemer sıkmayı tavsiye eden 
Başbakana, biz kendisinin kemer sıkması
nı tavsiye ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gürdal, lütfen... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 

Başbakana kemer sıkmayı tavsiye ediyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, onu buradan 
tavsiye edin, oradan değil. 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde, Sayın 
Mustafa Murat Sökmıenoğlu; buyurun 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar.) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — (Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; bir Sayın Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısının bu kadar hırçın 
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konuşmasını yadırgadığımızı ifade ederek 
sözlerime başlamak istiyor ve hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar, ANAP sıralarından gürültü
ler.) 

Sayın milletvekilleri, bu hırçınlık ne
dendir? Böylesine bağırarak telaşlı ko
nuşmanın ardında bir sebep aramak iste
miyorum, Sayın Bakanın telaşım anlamak 
mümkün değildir. Fonların denetimi de
nilince niye telaş gösterüliyor, niye heye
canlanılıyor? Bunu da anlamak mümkün 
değildik. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Kıı'k 
sefer anlatıyoruz, anlamıyorsunuz; ne ya
palım?... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Devamla) — Siz böyle yaptıkça da, 
bizim, bu paraların nereye gittiği konu
sundaki' endişeleriımliz ve kuşkularımız art
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, 
«Altyapılar vardı da, biz mi yıktık, kal
dırdık» dediler. Biz «Yıktınız, »kaldır
dınız» demedik. Aldığımız altyapıya ne 
ilave ettiniz? Bırakınız ilaveyi, mevcutla
rın standardını koruyabildiniz mi? Mev
cut yatırımları tamamlayabildiniz mi? 
Yatırımlar niçin durdu, işsizlik niye art
tı? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — İs
tanbul'a git, görürsün... 

MUSAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Devamla) — «Türkiye'yi niye paha-
lılaştırdmız? milletin boğazını niçin sıkı
yorsunuz?» diyoruz; Ülkeyi yangın yerine 
döndürmeden, mutfaktaki yangını söndü
rün yeter, diyoruz. 

Sayın milietveklilleri, sayın iktidar 
grubu sözcüsünün de ifade ettiği gi
bi, iktidarın her söylediği doğru, muha-
ieföbin her söylediği yanlış veya iktida
rın her yaptığı yanlış, muhalefetin her söy

lediği doğru olamaz. Buna, yürekten ka
tılıyoruz. Temennimiz, yürütmeyti elinde 
bulunduran iktidarın, bir defacık olsun 
bu yaklaşımı göstermesidir. 

Sayın milletvekilleri, TRT'ye gelince; 
TRTnin özerk olduğu ifade edildi; ama, 
icraat bunun aksimi isptalıyor. TRT'nin 
çiftlik gabi idare edilmesine göz yumul-
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, haber verme te
keli ile iktidarın sesi olan TRT'nin rahat 
bırakılması gereğine inandığımızı bir ke
re daha ifade etmek isterim, TRT'nin tu
tumu, Hükümetin bu anlayışı, TRT'yi, 
demokraslinin engeli olma gibi, rejim için 
tehlike arz eden bir duruma getirdiği bir 
gerçektir. 

Devletin radyo ve teleivzyonu, bir 
Anayasa müessesesi olmanın gerektirdi
ği temel nitelikleri bir yana bırakmıştır. 
Haber verme tekeliyle, vatandaşları, doğ
ruları öğrenmekten mahrum bırakmakta, 
Anayasayı da ihlal etmektedir. Keyfiliği 
prensip edinen TRT, bir devlet kurumun
dan umulmayacak kayıtsızlık ve perva
sızlık içindedir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet bu se
fer de bütçe görüşmelerini milletten sak
lamak için yeni, bir formül bulmuştur. Te
levizyon, «Haber Dosyası» programından 
sonra, geceyarısı bütçe müzakerelerini ve
riyor. Gece saat 00.30 ila 01.00 arası bunu 
kim izleyecek?... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Meraklı olan. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Devaımıla) — Türk Milletlinin erken 
yattığını, Türk köylüsünün erken yattığını 
bilmüyorsunuz her halde? (ANAP sırala
rından gürültüler.) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sizi 
göstermiyor... 
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Devamla) — Sizi de göstermiyor, yal
nız bizi değil.., 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, kar
şılıklı konuşmayalım efendim. 

Devam ediniz. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖ-

LU (Devamla) — Mesele, haber verme 
tekelinde.... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Onlar 
çok meşjkul, BİLAR toplantısı var, oraya 
gidiyorlar. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Sök-
menoğlu., 

Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ

LU (Devamla) — Sayın Başkanım, sö
zümü kesenlere bir şey söylemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Beni dinlemiyorsunuz 
o zaman. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Devamla) — Yok, dinliyorum efen
dim; ama, BİLAR toplantısından bahse
diyorlar; hiç alakası yok. 

BAŞKAN — Herkesti ikaz ediyorum, 
«Karşılıklı; konuşmayalım» diyorum. 

Buyurun efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Devamla) — TRT'nin verdiği bu 
haberleri kim izleyecek sayın milletvekil
leri? Bu ayıptır, milleti ve milî iradeyi 
hafife almaktır, hiçHir mazerete de sığ
maz «Milletim her şeyini aldınız, bari uy
kusunu çalmayın» diyoruz. 

Sayın Başkan, sayın miletvekilleri; 
Sayın Başbakan yardımcısının MİT'le 
»ilgili suSaMarimiize cevap vermesini ister
dik; ama maalesef, 'bu kürsüden, millî 
iradeden bu konu da kaçırılmıştır. 

Muhterem milletVekileri, eğer bir 
ülkede ayda yüzde 10'a yakın fiyat artışı 
pluyorsa, eğer bir ülkenin hastaneleri dö
külüyorsa, eğer 'bir ülkenin okulları dökü-
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lüyorsa, eğer bir ülkenin işçisi meydanlara 
toplanıp «Açız» diye bağırryorsa, prob
lem vardır. Problem nerededir? Bir sorun 
vardır o ülkede. Dün görülmüştür ki, 
Tüırfciye'nlin en büyük sorunu, Türkiye'nin 
Hükümetidir,; Pembe tablo tacirleri git
mediği sürece Türkiye rahata kavuşamaz. 
Türkiye bu hayal kalesinden kurtulmalı
dır diyerek Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sökanenoğlu. 

Bir, yazılı soru vardır, okutuyorum1: 
Türkiye Büyük Milet Meclisi 

Başkanlığına 
Sayın Başkan, aracılığınız ile şu soru

nun Sayın Başbakan Yardımcısı Kaya 
Erdem tarafından cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Hasan Zengin 
Manisa 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü1: 

1- Hükümetin fonlardan aktardığı 
paralarla çiftçiye ödenen yem desteği, süt 
primi, ilaç desteği, müstahsil makbuzu ve 
faturaya göre düşük faizli kredi verilme 
olanağının ortadan kalktığı; çünkü ilgili 
fonda para kalmadığı için ödeme yapıl
madığı doğru mu? Bu durum ne zaman 
düzelecek? Krediler ne zaman verilecek? 

2- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Ziraî kredileri ne zaman normal ola
rak ödemeye 'başlayacak? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(İzmir) — Bugün, Ziraalt Bankası yem 
sübvansiyonu olarak, gübre sübvansiyonu 
olarak bu bahsettiğinJiz taahhüdünü ye
rine getirmektedir. 

Geliştirme ve Destekleme Fonundan, 
paralar, Ziraat Bankasına bu maksat için 
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a'ktarılmalkta, Ziraat Bankası da bu pa
raları alarak çiftçiye intikal ettirmek-
Itedür, 

Gelştklme ve Destekleme Fonu, pa
rası böyle ortada olan bir fon değildir; 
her ay yapılan ithalattan alınan fonla-
ların yüzde 50'si buraya gelir ve her ay 
buraya gelen para, örneğin; 7 milyar ise, 
bu 7 milyar, imkânlar ölçüsünde dağıtılı
yor. Bu yönüyle, «Efendim, burada ne 
ikadar para var? Para gelmediği için mi 
ödeme yapıümıyor?» sorusuna cevabım 
şudıtf: Bu para, devamlı akan bir paradır 
ve bu Geliştirme ve Destekleme Fonunun 
gelirli, ithalattan alman fonların yüzde 
50*sMir ve bu maksatla paralar geldikçe 
de dağıtılmaktadır. Arkadaşların bana in
tikal ettirdiklerine göre, tahmin ediyorum 
bir hafta evvelinden itibaren bu paralar 
Ziraat Bankasınca muntazam ödenmeye 

başlandı. Bu yönüyle, endişe edilecek 
bir durum söz konusu değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa

yın Başkanım, sualim cevaplanmadı, bir 
tane daha var. 

BAŞKAN — Efendim, açık; yani olay 
o kadar., 

HASAN ZENGİN (Manisa) — öde
meler yapılmıyor. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Zengin... 
Açıklamaları o kadar. 

«Başbakanlık Bütçesi üzerindeki görüş-
melıer tamamllanmıiş 'bulunmaktadır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler..., Etmeyenler... 
Bölümlere geçiilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

/. — Ba$bakanhk 1988 Malî Yılı Bütçesi 
Program 

kodu Açıklama (Lira 

101 64 794 000 000 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili 'bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Başbakanlık 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» nın 

(101-02-2-001-600) harcama kaleminde yer alan ödenekten, satın alınacak taşıtlara ait 
680 milyon Türk Liranın düşülmesiyle iligrili taşıt cetvelinde yer alan (1-b) sırada kayıtlı 
taşıtlardan 1 adedi ile 2, 3 ve 10 uncu sırada yer alan taşıtların tamamının cetvelden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek Orhan Demirtaş 
istanbul İstanbul 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Baki Albayrak 
İstanbul 

Ercüment Konufcman 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Recep Ergun 
. Kayseri 

Talat İçöz 
İstanbul 

— 177 -



T. B. M. M. B: 47 6.4.1988 0 : 2 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — 

Komisyon, yeterli sayı olmadığı dçıin, takdire bırakıyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(izmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge muvacehesinde rakamı tekrar okultup oylıarmıza sunacağım : 

Program 
kodu Açıklama üJim 

101 Genel Yönetim Ve Destek Hizmetleri 64 114 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçenin diğer 'bölümlerimi okutuyorum : 

Program 
kodu Açıklama Uira 

111 Bakanlıklararası İşbirliğini Sağlamak ve Hükümetin 
Genel Siyasetirai izlemek 5 660 000 000 

©AŞK AN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.-

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 27 367 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 97 141 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

Başbakanlık Millî Güvendik Kurulu Genel Sekreterliği 
BAŞKAN — Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bütçesinin bölümlerini 

okutuyorum : 

Program 
kodu Açıklama Llira 

111 Millî Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi , 2 079 000 000 
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BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «•Başbakanlık Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Büt

çesi» nin (111-01-2-001-600) Harcama Kaleminde yer alan ödenekten 35 mlilyon TL.'nin 
düşülmesini ve ekli Taşıt Oetveli'nin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek Orhan Denıirtaş 
istanbul İstanbul 

Recep Ergun Talat îçöz 
Kayseri istanbul 

Temel Gündoğdu Abdülbaki Albayrak 
istanbul istanbul 

Adnan Yidız M. Hilmi özen 
istanbul istanbul 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyorlar mı efendilin? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — 
Komisyon, yetersayımız olmadığı için takdire bırakıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI İSMET KAYA ERDEM 
(İzmir) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge muvacehesinde bölüm rakamını tekrar okutuyorum : 

Program 
kodu Açıklama • l ira 

111 Millî Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi, 2 044 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 2 044 000 000 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Başjbalkanlık Devlet Personel Başkanlığı 
BAŞKAN — Devlet Personel Başkanlığı Bütçesinin bölümlerini okutuyorum 

Program 
kodu Açıklama l i ra 

111' Devlet Personel Rejiminin Düzenlenmesıi ve Geliştiril
mesi 905 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 905 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..,, Kabul edil
miştir. 

Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
BAŞKAN — Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölüm

lerini okutuyorum : 

Program 
kodu Açıklama l i ra 

111 Enformasyon - Kamuoyu Oluşturma ve Halkla İlişikliler 
Hizmetleri 9 985 000 000 

BAŞKAN — Bu bölüm ile ilgili bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

Bütçesi» nin (111-01-2-001-600) Harcama Kalemindte yer alan ödenekten 60 milyon 
TL.'nin düşülmesini ve ekli Taşıt Cetvelinin tasarı melalinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiiz£ 

B. Doğancan Akyürefc Orhan Demirtaş 
İstanbul İstanbul 

Recep Ergun Talat Içöz 
Kayaerl İstanbul 

Temel Gündoğdu Abdülbaki Albayrak 
İstanbul İstanbul 

Adnan Yılidız M. Hilmi özen 
İstanbul İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Ko
misyon, yetersayısı olmadığı için, takdire bıırakıyor. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ÎSMET KAYA ERDEM 
(İzmir) — Kabul ediyoruz. 

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

Kabul edilen önerge muvacehesinde miktarı tekrar okutuyorum : 

Program 
kodu Açıklama l ira 

111 Enformasyon - Kamuoyu Oluşturma ve Halkla İlişkiler 
(Hüzmdtlöri 9 925 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..., Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 9 925 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil
miştir.-

1988 malî yılı Başbakanlık bütçesinin bölümleri kabul edlimiiştir. 

2. — Başbakanlık 1986 Malî Yık Kesinkesabı. 

BAŞKAN — Başbakanlık 1986 Malî Yılı Kesinhesabı Kanun Tasarısının bölüm-
terine geçilmesini oyllarınıza sunuyorum : Kabul edenler..̂  Etmeyenler... Kaibul ediil-
mişiüir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lüra 

İCİ Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 24 323 318 888 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Bakanlıklararası İşbirliğini (Sağlamak ve Hükümetlerin 
Genel Siyasetim İzlemek 1 590 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

112 Sıkıyönetim Hizmetlerinin Yürütülmesi 1 040 177 176 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 12 276 625 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 39 230 171 064 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 



Başbakanlık Milî Güvenlik Kuruhı Genel Sekreterliği 
BAŞKAN — Bölümü okutuyorum : 

4 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Uira 

111 Millî Güvenlik Hizmetlerinin Yürütiilmesi 277 002 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.^ Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 277 002 000 
•BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..1 Kabul edil
miştir. 

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı 
BAŞKAN — Bolümü okutuyorum : 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Uira 

111 Devlet Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve Geliş-
ıtünflmösı 697 456 540 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
srriiştör. 

TOPLAM 697 456 540 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımâatür. 



Başbakanlık Basın - Yayın ve Enfarmasyon Genel Müdürlüğü 
BAŞKAN — Bölümü okutuyorum : 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

111 Enformasyon - Kamuoyu Oluşturma ve Halkla İlişki
ler Hizmetleri 5 096 991 880 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 5 096 991 880 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. > 

GENEL TOPLAM 45 301 621 484 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Saıym milletvekilleri, bu suretle, Baş
bakanlık 1988 bütçesi ve 1986 ikesinhe-
satoı Yüce Heyetimizce kabul edilmiştir; 
hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışikr) 

B) ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜ: 

1. — Çevre Genel Müdürlüğü 1988 
Malî Yılı Bütçesi, 

2. — Çevre Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
programımız gereği, Çevre Genel ıMü-
dürılüğü Bütçesi ile ke&inhesa'bının gö
rüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Çevre Genel Müdürlüğü Bütçesi üze-

riınde, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın B'alki Durmaz, Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Rıfkı Atasever, Sos-
yaldemokrait Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Erol Köse; aleyhinde, şahsı adına 
Sayın Alaeittlin Kurt söz almışlardır. 

Doğru Yol Partisi Grubu adma, Sa
yın Durmaz; buyurun. 

tSayın Durmaz, süreniz 30 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA BAKÎ DUR

MAZ (Afyon) — Sayın Başkan, Yüce 
Meçisin değeri üyeleri; 1988 yılı Baş
bakandık Çevre Genel Müdürlüğü bütçesi 
hakkında, Doğru Yol Partisıi Grubunun 
görüşlerini açılklamak üzere huzurlarınız
dayım. Bu vesileyle Yüce IMecli'Siin değerli 
üyelerini grubum adına ısaygıyîla selam
larını. (DYP sıralarından 'alkışlar) 

|Sayın milletvekilleri, yüzyılımızda, 
hızlı sanayileşme, düzensiz ikenfilıöşme, hız
dı nüfus artışı, doğanın bilinçsizce tah
ribi, ekolojik dengeydi süratle bozmuş, 
sorunların ıbüyülklüğünün insan sağlığını 
olumsuz yönde etkilemesi üzerine de, 
çevre bilincine Vanlımııştır. Bu bilinçlen
me ile ' 1972 yilında Birleşmiş Milletler 
tarafından, 5 Haziran günü, Dünya Çev
re Günü olarak ilan edilmiştir;, 

Çevre sorunları, insanlar tarafından 
meydana getirilen yapay çevrenin, doğal 
çevre üzerinde olumsuz etkileri olarak 
ortaya çıkmaktadır. Doğal kaynakların 
yanlış kullanımı, hava, su ve toprak üze
rinde olumsuz etkiler yapar; tüm canlı 
varlıklar ve İnasnlar, bu sonuçtan Olum
suz yönde etkienirlıer. Havaya, suya ve 
toprağa hııralkılan çeşitli atıklar ve artık
lar, doğanın kimyasal, fiziksel ve biyo
lojik özelliklerini bozmaktadır. 

Isınma 'amacıyla kullanılan yakıtların 
ve fabrikaların, bacalarımdan,. motorlu 
taşıltların egzozundan havaya verilen gaz
lar hava kirliliğini meydana getirmekte
dir. Kirli havayı teneffüs eden tüm var-
lıklarım sağlıkları bozulmakta; özelikle 
insanlarda, solunum yolu başlta olmak 
üzere, çeşitli hastalıklar meydana gel
mektedir., Denizlere, göllere, akarsulara 
verilen sıvı atıklardan tüm canlılar za
rar görmıefcfödiır. Deniz ürünlerimden bes
lenen taşanların sağlığı bozulmaktadır. 
Suya ve toprağa bırakılan katı atıklar 
ise, doğayı kirletmekte ve kirlilik de 
mlilkropl'ann üremlesiine ve insanların has
ta olmasına sebep Oltmak'tiadır. 

Sağlıksız kentleşme, sağlık şartlarına 
uymayan kırsal yerleşme, teknik ve sos
yal altyapı yetersizlikleri ise, ayrı bîr 
çevre sorunu olarak kendisimi göstermek
tedir. Temiz su, hava, iyi besiin sağlık 
şartlarına uygun barınma, kanalizasyon, 
yol, 'enerji, eğitim ve sağlık hizmetlerinin 
karşılanması, sağlıklı bir yapay çevre
nin temel unsurlarıdır. Bunların sağlan
maması, toplum yaşamını olumsuz bir 
yönde etkiler. 

Doğal kaynakliarımız çok ıkusıtlı olup, 
akılcı bir biçimde kullanılarak, gelecek 
nesillere' (tüketilmeden devri gerekir. 

Tarım alanılarınım 'bozulmadan kulla
nılması, temiz bir çevrenin gereğidir. Ve-
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ritmi topraklara kurulan fabrikalar ve 
bunların atıkları, yetişen ürünleri yok 
etmekte vıe bunun sonucu, çok büyük 
ekonomik kayıklar olmaktadır. Aritan 
nüfusun bteslenımjesi ficin, bu çok önemli 
ıbiir husustur. 

(Tanım ilaçlarının yanlış ve bilinçsiz 
kutanımı, doğayı kirleten bir başka hu
sustur. Pek çok yararlı yaban hayatı da 
bu kirlenıme sonunda yolk olmaktadır. 

(Ayrıca, erozyon çok önemli bir çev
re sorunudur. Her yıl Kıbrıs Adası bü
yüklüğünü 10 santimetre kaplayacak ta
bakada toprak, erozyon sonucu ytitiri-
mektediH% Toprağı tutan biflki örtüsünün 
yok edilmesi, su rejiimlinli bozmakta ve 
böylece erozyon olayı arıtmaktadır. Maa
lesef, bu konuda alınan 'tedbirler, yok 
denecek kadar az ve yetersizdir. 

Sanayi ve kentsel atıkların deşarj 
edilmemesi, tarımsal ulaçların sulara 
geçmesi,, su kaynaklarınım doğal özellik
lerini 'bozmakta, temiz su varlığımızın 
yitirilmesine neden olmaktadır. 

Ormanlarımızın yangınlarla ve bii-
llinçsizcss kesilerek yolk edilmesi, yağış 
rdjiminii bozmakta, sellere ve Itabiî afet
lere sebep olmaktadır. Bu tahribatlarla 
doğal denge üzerinde olumsuz etkiler 
yaratıldığı için, ormanlar içinde yer 
alan yaban hayatının yaşamı ortadan 
kalkmaktadır. Ayrıca, ormanlarıımızın 
yok olmasıyla da büyük ekonomik ka
yıplar meydana gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, plansız ve ge
lişigüzel sanayileşme sonucu, daha ge
niş alanlarda, hava, su ve toprak, daha 
büyük oranlarda kirlenmekte ve böyle
ce, çevre sorunlarının karmaşık bir hale 
geldiği görülmektedir. Bu nedenle, 
sanayi atıklarının arıtılması ve tekrar 
hammadde olarak, başka tip ürünlerde 
kullanılması ve ıdeğelrilendirilmesi, günü-
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müzde giderek hız kazanmıştır. Bunun 
içindir Ikii, sanayide atıkları arıltma ve de
ğerlendirme tesisleri, uzun dönemde eko
nomik yararlar sağlamaktadır. Oysa, 
ülkemizde sanayii ıtelknolojisinin ve alt
yapısının, atıkların arıtılması İçin yeter
sizliği veya yokluğu sonucu Çevre kirli
liği fazla olmakta, sanayileşmemiz de 
maliyet bakımından artmaktadır. 

Sanayileşmede yanlış yer seçimli, çev
re sorunları arasında önemli bir yer tut-
maktadur. Sanayileşme için yer seçilir
ken, tarım, turizm, doğal ve kültürel 
alanları gözardı edemezsiniz. Hatalı yer 
seçimiyle, değerli tarım topraklarımı
zın, doğal ve turizm değerleri olan alan
larımızın, önemi bir kısmı elden çıka
rılmıştır. Turizm potansiyelli yüksek 
alanlarda, çevreyi kirleten sanayi tesisle
rimin fcuruiknaısı, yılda birkaç kez ürün 
alımabien değeri topraklarımızın fab
rikalarla kapatılması ve atıklarıyla kir
letilmesi, bu tür çdlişkilterdendir. 

GökoVa - Kemerköy Termik Santra
lının o yörede kurullma isteği, 'bunun 
açık bir örneğidir. Gökova Körfezinin 
doğal Ve sosyal dokusunu, Kamierköy'de' 
kurulacak termik santralın açılıması da 
büyük Ölçüde etkileyecek ve bu yöre, 
hava kirliliğiyle, yaşanılmaz bir bölge 
haline getirilecektir. Geçen yıl da bu olay 
karşısında yöre halkının tepkilerini, sa
yın Hükümetin umursamaz bir tutum 
içerisinde nasıl karşıladığını ibretle izle
dik. 

Tarihî ve kültürel değerlerimizin 
tahribi de çevre sorunları arasında yer 
almaktadır. Eski uygarlıklardan arta 
kalan eserler kültür ve turizm açısın
dan önemli olup, bunların tahribini ön
lemek, önemli bir konu haline gelmiştir, 
Ülkemizde hızlı şehiirlbşme, yapay çev
renin doğal çevre üzerindeki etkisini 
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artırması, gelişmiş ülkelerden daha fark
lı ve önemiM 'anlam taşımaktadır. Geliş
mekte olan ülikeanizdfe, çevre sorununun 
bu denli artması ve içinden çıkılmaz bir 
halle gelme istidadına yönelmişi, Hükü
metlin bu konuda uyguladığı yanlkş po
litikaların bir sonucudur. Bu yanlış po
litika, ısanayleşıme ye kalkınmamızı ge
ciktirdiği gibi, insan sağlığını da tahdit 
edecek boyutlara ulaşma noktasındadır. 

Türkiye, kendi çevre şartlarını ve so
runlarını tanıdıktan sonra, gerekli ön
lemleri almak için, gelişmiş ülkelerim 
deneylerinden de yararlanarak, sanayi
leşme amacına yönelik çalışmalarda; 
ekonomik, sosyal ve politik tedbirlerini, 
sanayileşme ie kalkınma arasındaki den
geye ve çevre sorunlarına da 'dikkat 
ederelk yürütmek durumundadır. Ana
yasamızın 56 neı maddesi, çeVre konu
sunda insan sağlığına verilmesii gereken 
önemi, «Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştiıımek, çevre sağlığını 
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 
DeVlötün ve vatandaşların ödevidir» di
yerek, açıkça vurgulamaktadır. 

Ülkemizin çevre sorunları, konuları 
itibariyle, her biri ayrı ayrı çok büyük 
boyutlara ulaşmıştır. Bunlardan birkaçı
nı örneklerle açıklamak istiyorum : 

Büyük bir turizm potansiyelli:) s sahip 
olan ülkemizde, deniz kirliliği oldukça 
yüksek düzeylere ulaşmıştır. Kirliliğin, 
denizlerimizin biyolojik yapısını bozdu
ğu, deniz ürünleri bakımından olumsuz 
etkiler yaptığı bilinen bir gerçektir. Son 
zamanlarda, ülkemizin balık üretiminin 
düşmesinin bir nedeni de, deniz kirl'l'ği-
nin bir sonucudur. Sanayi atıklarının de
nize verilmesi, kıyı şehirlerimizin evsel 
atıklarının denize akıtılması, gemilerin 
sintine sularını denizlerimize bırakmaları, 

çöp ve atıklarım rastgele 'boşaltmaları, 
kıyılarımıza gelen tankerlerin sorumsuz 
davranışları, deniz kirliliğinin başlıca ne-
denlerindendir. 

Bu kirliliklerden en çok etkilenen de
nizlerimiz ise Marmara, izmit Körîezi, 
Ege Denizi, tzmir Körfezi, Bodrum'un 
doğusunda Hora Adası civarı, Datça Ya
rımadası ve Fethiye Körfezidir. Bütün 
bunlara rağmen, turizm ve insan sağlığı 
açısından fevkalade önemli saydığımız 
deniz kirliliğini önleyici ciddî bir çalışma 
yapılmadığını üzülerek görmekteyiz. Bu 
kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirle
rin acilen alınması zorunlu hale gelmiştir. 
Bu konuda gerekli organizasyonun sağ
lanması, limanlarımıza gelen gemilerin 
balanslarını ve sintine sularını bbşalita-
caklariı tesislerin kurulması, kıyılarımıza 
gelen gemilerin titizlikle takibi ve denizi 
kirletmemeleri için gerekli çalışmalar ya
pılmalıdır. 

Bu konuda, Çevre Genel Müdürlü
ğünce hazırlanan, «Su Kalitesinin Ko
runması Yîönetmeliğinin» bir an evvel 
yürürlüğe konulmasını beklemekteyiz. 

Ülkemiz için ayrı bir önem arz eden 
hava kirliliğinin de acilen çözümü gerek
mektedir. Her ne kadar, Ankara'nın ha
va kirliliği için bazı tedbirler alınmakta 
ise de, ülke çapında, hava kirliliği çok 
yaygın 'bir duruma gelmiştir. Çevre Ge
nel Müdürlüğünün ölçümleri sonucu, 
'Bursa'dan Erzurum'a kadar birçok ili-
ımizde, hava kirliliği insan sağlığını olum
suz yönde etkileyecek düzeye ulaşmıştır. 
Bu kirliliğin nedenleri ise, imarsız yapı
laşma, kalitesiz yakıt kullanımı, araçlar
dan çıkan egzoz gazlarıdır. 

Şehirlerimizi, Avrupa şehirleriyle kar
şılaştırdığımızda, yeşil sahalar yok dene
cek kadar azdır. Kişi başına yeşil saha 
miktarı, ülkemizde, 1 metrekarenin altın-

— 187 — 



T. B. M. M. B:47 6.4.1988 O: 2 

dadir. Avrupa üJkelerinde ise, bu miktar 
15 - 20 metrekare civarındadır. Bütün 
bunların sonucu, hava kirliliği devamlı 
artmaktadır. 

Ankara'da hava kirliliği için alınan 
önlemler, daha da artırılmalıdır. Diğer 
hava kirliliği olan şehirlerimizde de, ha
va kirliliğini azaltıcı, acil tedbirler getiril
melidir; bu nedenle, kaliteli yakıt kulla
nılması, araçlara egzoz filtreleri takılma
sı, imar planlarında yeşil sahaların artı
rılması ve ağaçlandırmaya önem veril
mesi gerekmektedir. 

Çevre kirliliğinde önemli bir etken 
de, Ifcatı atıklardır. (Belediyeler, şehir çöp-
fflerini toplayıp, şelhiır kıyısında ikinci bir 
çevre kiriliıl'iği sahası meydana getirmek
tedir. Bu atıklar, bilinçli olarak kulanıll-
dığı takdirde, hem kirlilik önlenir, hem 
ide yeni ekonomik kaynakliar oluşur. ts-
ItJambuflTum çöplerinim değerfemdliriıllmesiy-
fle - yapılan hir araştırmada - 1981 yıllı 
fiyaıtiliarıyla 25 miılyar Üiralıık toiır akono-
ımik değerim yok edi'Miığiı 'beLirilenmıiıştir. 
Buıgün ise 150-200 miılyar Türk Lirası, 
sadece İstanbul'da ekonomik (bir değer 
olarak yok olmaktadır, ülke gene/1'imde 
düşünlürsdk, bu rakamlar çok daha bü
yük bir kaynak israfını göstermektedir. 

(Sayın nrıiıletivekileri, Anayasamızda 
da 'he'fâritildiği gibi, çevre sorumları, flcail-
kıınmamızlla paralel olarak ele alınma
lıdır. Her ıgeçen ıgün, ihmalkrifrniz so
nucu, telalfiisi mümkün olmayan sorun
lar oritaya çıkmaktadır. Bu konuda ku-
rutaıuış oîam Çevre Gendi 'Müdürlüğü, 
genişletilerek ve her yönüyle gerekli 
iımlkânılîara kavuşlbuırullarak, etlkiın hizmet 
yapma statüsüne kavuşturulmallıdır. 

Avrupa (Ekonomik Topluluğuna gıirme-
yi planladığımız )bu dönemde, çevre so
runlarımızı Avrupa ülkeleri seviyesinde 
kısa sürede çözıüımilememiz gerekmek

tedir. Değilse, Çevre Genel Mıüdürlllüğü-
nün çok kısıtl) liımkânlllar ve merkezden 
çevre sorumlarını çözmeye çalişmasıını 
bdkliemdk, hayalî !bi:r iyimserlik o'Uuır. Bu 
konuda belediyelere de büyük sorumlu
luk düşmektedir. Çevreyi korumak ve 
kirliliği önleyici gerekli, tedbirleri' allmak, 
tüm (belediyelerim en önde gefen görev
leri arasında yer almalıdır. Belediyeler, 
bu konuda hem yasal, hem de eğitimi yo
luyla 'gerekli1 fonksiyonuna kavuşturul
malıdır. İmardan çöpe, yeşilli sahadan 
kanalizasyona, kıyılarım temriızlliğiındem 
ışehrim görünümüme, hava fciıriMliğimden 
ıgiürlü'KÖüye kadar, Ibeffiediyeller, Çevre Ge
nel Müdürlüğü kadar sorumluluk biliiın-
oimde olimaMurlBar. / 

Yasla illie oluştuıruÜan Çevre Kiırliliğiıni 
iKoruma Fonu, her nedense, diğer fon
tlar 'ölçüsünde ıgereklli aktiViteye fcavuş-
ıtiurultmamı'ştır. Oysa, Ihepilmiıziiın (billldiği 
gibi, sayısını bjlle umutltuğumuız fonlar 
Hükümetin keyifî uygulamalılarımda kulllla-
nılırroaktiadıır. Memleketim önemlıi bir so
mununu çözecek çevre komusundakfi ıfon 
üse, ihmal lediâlmiş Ibuılunımaktadıır. Bu
rada Sayın Hükümetten sormak istiyo-
ruım: Bu konuda, bugüne kadar fon 
gelinleri ine kadarıdıır? Ne kadar miktarı, 
•bianıgil çevre sorumunu ıhaletmede kuU'a-
nılmıştiır? Yoksa, ıbu konudaki topladığı
nız fon ıgdUMeriı de bütçe açığını ka-
Ipaftmalkta mı kutlanılmışta? 

(Sayın Kaıya Erdem biraz önce fon
ları ihakkıında konuştular, eğer şimdi bu
rada olsalardı ona soracaktım; ama, şim-
:di Mülklümdte sioruıyorum. 

Sayım milletvekilleri., çevre sorunlari'-
mm. itoplum yararıma ve insan sağlığına 
yaraşır bir blçimıde çözümlenmesi içim, 
daha ciddî polilöifcaiarın utyguliamması 
kaçınıllımaz ihale geütrniştir. illerde oluştu
rulan ımahalî çevre kurulları çalışır hale 

— 188 



T. B. M. M. B : 4 7 6.4.1988 O: 2 

getirilmelidir. Gerekirse bölge seviyesinde 
ive iıl seviyesinde 'gerekli teşkilatlar ku-
rulimıaîıdır. 

lAiyruea, çevre, konusunda, beled'iye-
der, Sanayi ve Teknoloji, Tanım )Ortman 
ve Köyişlleri, Bayındırlık ve İskân, Sağ-
ilk ve Sosyal! Yardım Bakaınllfığı ve ilgilli 
kuruluştan taşra teşkilatları, çevre gö
revleri bakımından biiçtondiriılimelitdiır. 
!Bu konuda, tüm kurulukların kaardine'li 
olarak çalllışmaları sağîanmaillıdur. 

Yerli Jinyilt kaynakları ıslah projeleri 
geliştirilerek lantan ve 'bio-kömür giıbil 
kirletici özelliği olmayan, 'yüksek kalite
li, yerli kaynağa bağlı yakut elde edi-
ımıellidıür. 

'Başta gönüllü kurullluşiliar öllmak üze
re, Türkiye Çevre iSorunları Vakfı gilbi, 
TRT IKurumu, Milî Eğitini Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, çevre kirliliği konusunda 
halkı aydıntotmaılı ve toplluım bu konu
da duyarlın hale getirlmeidiir. 

Sayın milletvekilleri!, yukarıdan beri 
.sayalgellidilğiırrııiz toprak, su, hava kirliiği 
nedıenüylJe karmaşık bir boyuta ulaşan 
çevre sorunlarını çözmek için, Hükümet, 
1690 milyon iljralık yatırım bütçesi ayır-
muştır. Böylesine önemli ve karmaşık bir 
sorunu, bu büitçe (i!Pe nasıll çözeceğini me-
ırak ediyorum doğrusu. Bu rakam, Hü
kümetin çevre sorununu önemsemediği
ni! göstermez de neyi gösterir acaba? 
Çevre sorunları büyürken ve üzerinde 
daha çok titizlikle durulması gerekirken, 
ayrıca sorunlara paralel olarak teşki
latın gmiışletiffimesi ve 'yurt düzeyinde 
yaygmtoştınllmasjı gerekirken, özıal Hü
kümetti, ımıü&teşarik seviyesinde olan bu 
kuruluşu, gendi) müdlürllük seviyesine indiir-
ımiştir, Bu duıruım da bize, Hükümetin, 
haîen toplumumuz ve insan sağlığı için 
çok önemli olan bu konuyu kavrayama
dığını göstermektedir. Onun içindirki, 

Iher yıfli kötü çevre şartlarında yaşamak 
zorunda kalan insanlarımızın sağlığı bo
zulmakta, kürM .su, kidir hava ve ikirdsi, 
toprakla her an haşir neşitr ollan toptan, 
bulaşıcı! hastalıklarla yfüizyfüze gelmek
tedir. Rotora gibi menıfur bir bulaşıcı 
hastalığın adını «Bağır/sak enfeksiyonu» 
ıdiıye, 'bu gerçeklerile geçiışltiırmek, sizi, in
san saŞtığını olumsuz 'yönde etkileyen 
çevre sorunları bakımından kurtarmaz. 

ıHer fırsatta uyguladığımız yanlış 
.ekonomik pöMfoa sonucunda, ıaçık ver
diğiniz (bütçeyi kapatmak amacıyla top
ladığınız vergilerden yeteri miktar, in-
sanîarıımızıın ıdaha sağlıklı bir çevrede ya
şamı İçin harcamaz iseniz, vebal altımda 
kaHırsımıız ve Ibu vebalden kurtulamazsı
nız. 

ISayın milletvekilleri, yasa ve yömelt-
mıellIMeriı olan !bir kuruluşun; ıbu yasa 
ive yönetmeliklıeııe göre, büyük sorum
luluk verdiğimiz Çevre Geneli Müdürlü
ğünün, hailen ıbiır teşkilat yasası olma
yışımı Sayın Hükümet nasılı izah ede
cektir bilemiyorum. Ülke açışımdan böy
lesine önem 'taşıyan bir hizmeti yeter
siz ibir kararnameyle çözmeyi düşünmek, 
hayal değildir de nedir? Kendi/ sahasında 
ayrı uzmanlık konusu olan, çevire sorun
larımı çözmek 'için normali! personel) rejimi 
çerçevesinde çalışan 100 civarında görev
li ille ve hiçbir taşıra teşkilatı olmayan 
İbir kuruluşla, bu hizmöti nasııll götlüıre-
oeksıiniz, Yurdun her köşesinde, büyük 
boyutlu prolbllem olma 'istidadı gösteren 
çevre sıorunilarına, çözlüm götürmede so-' 
rumlüluğunuzu ne zaman 'idrak edecek
siniz!?-

Sayın mMetövektiIeri, görülüyor ki, 
ISayın özafl Hükümetinin çevre politikası 
da, diğer konulardaki politikaları gibi 
ıtutarsız ve yanlıştıır. ©iz diyoruz ki, her 
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igeçen gün artan ve 'kısan sağlığını tdh-
diıt eden, çevre sorunlarını) çözereik, ge-
fleoefc neslİIlerimliıze dalha sağlıkılı bir 
yaşam orltiaımı ibırakaltaı. Bumun içindir 
ki, mi'ffi bir çevre politikası oluişturul-
mallıdır. !Bu politika çerçevesi] içerisiin-
de, sorumların ötesinden gedecek güçlü ve 
yurt düzeyine yayıOmıış Ibir çevre teşlk'ilaıtı 
IkuıruillmıaDııdır. Bu teşkiilMta, sorunları iıyiı 
Ibiîen ve ıgerçek çöz)üm yolllarımı sapta
yıp etflcıli projder yapacak uzmanlaşmış 
Ifcişiîer iıstlihidam edJlmel ve 'bu ık'işilıer, sos
yal ve ekonomik yönlden ayrı bir statü 
ille çalıştrtmiallıdır. Ayrıca, mili seviye
de kurıiaaak, değişen iihJtiyaçillar karşı
sında ©tlkili çözlümlDer (getirecek ve ulusliar-
arası standartlara göre donatılmış araş
tırma ve plianllama, uygulama merkez
lileri olüşteufaahdiır. 

Tüm hu saydıklarımızı, çevre sonum-
larının çözümünde eıtikii ikı'lmak içim, 
m i l IbÜtçeden, konunun önemi oranında 
dalha çok ödenek tahsis edilmelidir. 

IBoı glörüşiieriımiziin gerçekleşmesi ıte-
mennisiiylıe, Çevre Geneli Müdürlüğünün 
Ibütçesİınin miflletiımüz iiçiaı hayırllı ve uğur
lu dÜmasını dier, Yüoe Meclisi şahsım ve 
grubum adına saygıyla selaımlarıım. (AD-
Ikıışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın 
Durmaz. 

Anavatan Grubu adına, Sayın Rıfkı 
Atasever, buyurun efendim. 

Süreniz 30 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA ALİ RIFKI 
ATASEVER (Tekirdağ) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri'; 
'benden evvelki konuşmacı arkadaşımın 
temennilerimin çoğuna ibazı konular hariç, 
katılııyorum, kendisine de 'bu hususta te
şekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; çevrenin korunmasına, günümüz
de, tüm dünyada giderek daha fazla 
önem verilmekte, ülkeler ve milletlerara
sı kuruluşlar, bu konuyla ilgili çatışma
larımı daha hüyük bıiır hassasiyetle sür-
dürmektedirler. 

Çevreye karşı gösterilen bu hassasi
yet, hiç şüphesiz sebepsiz değildir. Çevre 
üzeninde meydana getirilen tahribatlarla 
ve kirliliklerle, tabiatın dengesi, özellikle 
son yarım yüzyılda öylesine bozulmuştur 
'ki, 'bugün artık, olay, ülkelerin sınırları
nı aşmış, tüm dünyada ortak bir mesele 
haline gelmiştir. Olay çok yönlüdür; mil
letlerarası çözümleri gerektirmektedir. 
Tabiî çevremin tahribiyle yaratılan prob
lemler, insanların sağlığını ve giderek, ge
lecek nesillerin mutluluğunu ve hatta var
lığını tehdit eder hale gelmiştir ki, buna 
en ıtipik örnek, hepimizin bildiği gibi, 
ozon tabakasında meydana getirilen de
linmelerdir. Bu bir tek, olay bile, çevre 
kirliliğinin, dünyamıza ve onun bir par
çası olan biz insanlara ne boyutta zarar 
verebileceğini açıkça ortaya koymakta
dır. 

'Konuya böyle, geniş, dünya ölçüsü 
açısından 'bakıldığında, çevrenin korun
ması konusunda her ülkemin kendisine 
düşen görevi en etkin bir biçkimde sürdür-
rnıesinun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 
Bu bakımdan, ülkemizin, çevre mesele
lerinin çözümü ve çevrenin korunması 
yönünde, dünya ölçüsünde alınan tedbir
lere ortak olması zorunluluğu vardır. Ay
nı zamanda, diığer ülkelerin de'bu yön
de gerekli tedbirleri almaları hususunda, 
milletlerarası ilişkilerde bulunulması, çev
re konusundaki aslî görevlerimizden biri 
olmaktadır. Çünkü, çevre meseleleri, sınır
lar ötesi 'bir önemi haiz olduğundan, her 
ülkenin konuya aynı hassasiyeti göster-
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memesi 'sonucunda, kirliliklerin bir ülke
den diğer ülkeye veya ülkelere yayılma
sına neden olunmakta ve bu durumda 
çözümlemeler de ml'ılletterarası 'bjr konu 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun en ti
pik örneğini, Federal Almanya'dan ül
kemize ithal ediUen çöp ve yakıtlar teş
kil etmektedir. 'Bu çöp ve yakıtlar, içle
rinde çeşitli metalleri ihtiva eden ve de
polama yerlerinde çeşitli şekillerde sıvı 
maddelerle veya yağmur sularıyla karışa
rak, yeraltı sularına ve toprağa karışmak-
ta, kirliliklere neden olmaktadır. Ayrıca, 
!bu çöp ve yakıtların ihtiva ettiği kimya
sal maddeler de yanma ile yok olmayıp, 
külünde de birikmekte, bunlar da, yeraltı 
sularıma karıştiırığından önemli kirlenme
lere yol açmakta ve hatta bu suları kul
lanan canlılar için zehirlenme tehlikesini 
yaratmaktadır. Bu olay ortaya çıktığı an
da Hükümetimiz gerekli tedbirleri almış 
ve bu gibi maddelerin ithalatı derhal ya
saklanmıştır. Konu, mevzuat açısından 
Çevre Kanununu ilgilendirdiğinden, bu 
konuda, kanunun 8 linçi ve 13 üncü mad
delerimde öngörülen mevcut hükümler çer
çevesinde hareket edilmiş ve ayrıca Yüce 
Parlamentomuz .tarafımdan, son olarak 
3416 sayılı Kanun ile değiştirilen 9 un
cu madde ile «... her türlü çöp ve atıkla
rın yurt dışından getirilmesi nedeniyle, 
ülkenin temel ekolojik sistemlerinim den
gesinin bozulması, hayvan ve bitki tür
lerimin mesullerimin tehlikeye düşürülmesi, 
doğal zenginliklerin 'bütünlüklerinin tah
ribi yasaktır» hükmü getirilmıiştir. , 

Sayın milletvekilleri, milletlerarası 
önemi haliz çevre konularında ülkemizin 
de söz sahibi ola'biimesi, hak ve men-
faatlarımı savunabilmesi, bu konuya kar
şı sürekli bir 'hassasiyetle yaklaşmasına, 
çevrenim korunmasında ve çevre kirliliği 
ile mücadelede en yeni metot ve 'teknik-

lerü kullanıp, milletlerarası platformda 
etkinliğini ortaya koyabilmesine bağlıdır. 

Çevre konularında, ülke olarak ala
cağımız tedbirler, hem kendi tabiî çevre
miz ve vatandaşlarımızın sağlığı açısın
dan önem arz etmekte, hem de ülkemi
zin coğrafî konumu itibariyle, dünya yü
zünde dikkat çekici bir özellik taşımak
tadır. Buma örmek vermek gerekirse, ley
leklerin ve yırtıcı kuşların dünya üzerin
deki en ıbüyük göçü, Türkiye toprakları 
üzerinden olmaktadır. Karadeniz ile Ak
deniz arasında Boğazlar ve Marmara yo
luyla süregelen balık akımı, dünyamızım 
bu bölgesindeki akuatik canlıların en 
önemli hareketidir. Bu örnekler, ülkemi
zin, dünya üstündeki tabiî değerler iti
bariyle önemlinü ve zenginliğimi ortaya 
koyan göstergelerden yalnızca birkaçıdır. 

Tabiat olarak, 'birbirinden çok farklı 
özelikler ve güzellikler sergileyen Türki-
yemizıin 'bu vasıflarının korunması, ge
liştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılma
sını sağlamak, hepimizin başta gelen gö-
revleriındendlir, Ülkemizim, herkesçe bili
nen tabiî özelliklerimi 'burada uzun uzun 
açıklamam gereksizdir; ancak, mevcut 
bazı problemlerimizden söz etmekte ya
rar görüyorum. 

Türkiye'de her türlü bitki örtüsü -or
man, çayır, bozkır, sazlık- üzerinde yo
ğun bir kullanma baskısı bulunmaktadır. 
Buna ek olarak, orman yangınları, saz
lıkların ve sulak alanların kurutulması, 
meralarım tarla haline dönüştürülmesi gi
bi problemler de mevcuttur. Türkiye'nin 
topografik yapısının genelde çok enge
beli oluşu ille birlikte, 'bir yandan fakir
leşen (bitki örtüsü sonucunda, önemli bir 
erozyon; problemi ortaya çıkmaktadır. 
Ne yazık ki, topraklarımızın yüzde 80'in-
d© devam eden erozyon, her yıl 380 mil
yon ton toprağın ıtaşunmasına neden ol-
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maktadır. Bu miktarın bütün Avrupa kı
tasında 90 milyon ton olduğunu dikkate 
alırsak, Türkiye'deki erozyonun büyüklü
ğü daha iyi anlaşılır. 

Erozyonla taşıman topraklar, milyar
larda lira sarf ederek yaptığımız baraj -
Jıarı hızla doldurmakta ve onların enerji 
üretecekleri süreyi kısaltmaktadır, İstan
bul'da, Belgrad Ormanları liçlinde, günü
müzden 4 asır önce yapılmış olan su bent
leri 'bugün hâlâ iş görürken, Oumhuriyet 
Türkiyesinıiın ıen büyük eserlerinden 'Ke
ban Barajının ömrü, sadece 50 sene ola
nak hesaplanabıilmektedir. Bu durumda 
kaybedilen değerler, yalnızca tabiî çevre
de meydana getirilen tahribat olarak gö
rülemez. Bu, aynı zamanda, yapılan çok 
•büyük bir yatırımın, ekonomik ömrünün 
de kısalması ve dolayısıyla millî ekono
mik bir kaybın da meydana gelmesi an
lamını taşımaktadır. 

Tabiî değerlerin korunması hususu, 
ekonomik' yönden de büyük önem taşı
maktadır. Ekonomik kalkınma, tabiî kay
nakların dengeli kullanımıyla eşanlamlı
dır. Konuya bu açıdan yaklaştığımızda, 
ülkemizde halen problemli ajanlarımızın 
mevcudiyetini görmekteyiz. Tarım alan
larımızın, ulaşım, sanayi, kentleşme ve 
diğer kullanımlarla kapatılması, bir ter
cih meselesi olarak görülmemelidir. Ülke
mizde sanayi de olacaktır, kentleşme de, 
ulaşım da, turizm de ve diğer her türlü 
ekonomik faaliyetler de yer alacaktır. 
Tüm bu faaliyetler, kalkınmanın gereği
dir; ancak, arazinin planlı kullanımında 
tabiî kaynakların dengeli kullanımı ilke
sinden hareketle; tarım topraklarının, di
ğer faaliyetler karşısında korunması hu
susu da önemli ve gereklidir. Özellikle 
sulama alanları, özel plantasyon alanları 
ve tarım değeri yüksek 'topraklarımızın 
diğer kulaınımilarla yitirilmesi, önemi 

ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu * 
hususa, arazi planlaması ve yer seçimiy
le ilgili çalışmalarda, ilgili tüm bakanlık 
ve kuruluşlarca gereken 'titizliğin gösteril
mesi, gelecek nesillere tarım 'açısından, 
kendi kendine yetebilen bir ülke buraka-
bilmemizin teminatı olacaktır. 

Dolayısıyla, bu örnekten hareketle di
yebiliriz ki, çevre meselesi, tabiî kaynak
larımız üzerinde hüküm ve tasarrufu bu
lunan tüm 'bakanlıkları ve kuruluşları il
gilendirmektedir. Konu çok geniş boyut
ludur ve ülke genelinde Iher türlü eko
nomik faaliyet içerisinde dikkate alınma
sını gerektirmektedir. Tabiî çevreye karşı 
gösterilen hassasiyet, semeresini ekono
mik yönden de vermektedir. Tabiî kay-
naklarım dengeli kullanıldığı ölçüde eko
nomiye yarar sağladığı, artık, dünya öl
çüsünde 'bilinen bir gerçektir ve ülkemiz, 
bu en doğru yaklaşımı benimsemektedir. 

Artık, günümüzde mevcut problemle
rin çözümü yolunda süratle tedbirler ge
tirilmekte, hava ve su kirliliğiyle müca
delede Çevre Kanununun öngördüğü yö
netmelikler yürürlüğe konmakta, diğer 
yandan, çeşitli projeler ve önemli yatı
rımlar gerçekleştirilmektedir. Haliç ve iz
mir Körfezi projeleri, doğal gaz projesi 
gibi, aynı zamanda muhtemel çevre tah
ribatlarına karşı, yine mevzuat açısından 
gereken düzenleme yapılmakta ki, Çevre 
Kanununda en son gerçekleştirdiğimiz 
değişiklik buna bir örnektir. Diğer yan
dan, hassas ekolojik dengelerin korun
ması hususunda, planlama açısından da 
önem verilmektedir, Köyceğiz, Dalyan, 
tztuzu yöresinde getirilen koruma tedbir
leri, buna tipik bir örnektir. 

Sayın milletvekilleri, bu hususlara de
ğindikten sonra, şehirleşme ile yaratılan 
çevre problemleri üzerinde de durmak is
tiyorum. 
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Şehirleşmemin hızı, en başta konut ve 
altyapı problemlerini ortaya çıkarmakta
dır. Nüfusun hızUa artması, bu nüfusa 
gereken her türlü hizmetin sağlanmasını 
güçleştirmektedir. Diğer yandan, şehir 
imar planlarınım da, bu hızlı nüfus artı
şıyla 'birlikte, kısa sürede etkinliğimi; ko
ruyamaz halıe gelmesi ve uygulanma güç
lüğüme uğratılması, şehirlerimizin plansız 
ve disiplinsiz bir 'biçimde büyümesi so
nucunu yaratmaktadır. 

'Şehirlerimizde mevcut problemlerin 
çözümünde belediyelerin daha güçlü hale 
getirilmeleri, gerek planlama ve gerekse 
malî yönden bir zorunluluk, olarak gö
rülmüş ve bu konuda gerekli mevzuat 
düzenlemelerıiı hızla gerçekleştirilmişüiır. 
İmar mevzuatındaki değişikliklerle, imar 
planlama ve ön izin yetkileri mahallî ida
relere verilmiş, özellikle 'büyük şehir be
lediyelerimizin daha etkin hizmet imkân
larına kavuşturulması sağlanmış ve tüm 
belediye bütçelerinde artış sağlayan mev
zuat düzenlemeleri, yap ılım işitir. 

Malî ve idarî yönden güçlendirilen be
lediyelerimiz, geçmiş yıllların 'biriktirdiği 
pek çok problemle acilen mücadele yo
luna gitmektedirler. Alıtyapı yatırımların
da önemli bir artış sağlanabilmiş, yol, su, 
kanalizasyon gibi temel hizmetler için 
belediyelerimiz hızlı bir çalışma temposu 
içine girmişlerdir; ancak, şehirleşmenin 
getirdiği çevre problemileri yalnızca alt
yapı yetersıizliklerti ile sınırlı kal
mamaktadır; konut problemi de alt
yapı hizmetleriyle 'birlikte ele alınan 
başlıca konu olmuştur. 

Toplu Konut Kanunu uygulamaları, 
ülkemizde yaygın bir biçimde gerçekleşti-
rilehilmektediır. Gecekondulaşma proble
mi daha gerçekçi bir yaklaşımla ele alın
makta, kırdan kente göç eden vatandaş-
laırınııza, geçmişe oranla daha fazla hiz

met götürmek anlayışı ile hareket edil
mektedir. Bu vatandaşilammızım yaşadık
ları çevrelerin iyileştirAlmesii, kaçınılmaz 
'bir devlet hizmeti olarak görülmektedir. 

Diğer yandan, şehirleşmenin yarattığı 
problemlerin bir diğer önemli boyutu da, 
kirletici altıklardır. Bu atıkların denetimi 
de belediyelerin görevleri arasındadır. 
Halen, kanalizasyon altyapısından yok
sun bulunan şehirlerde, evsel ve sanayii 
atıklarının açıkta akan su kaynaklarına 
verilmesiyle, önemli kirlilikler meydana 
gelmekte ve çevre sağlığı problemlerine 
neden olmaktadır. Maliyet açısından 
önemli meblağlara varan kanalizasyon ve 
yatırım tesisi yatırımları da, yine beledi
yelerimiz için mevcut problemlerden 
olmaktadır. 

Çöpleriin, toplanıp, zararsız hale geti
rilerek imhası konusu da büyük şehir 
'belediyelerinin problemleri! arasında yer 
almakta, hu konuda çağdaş metotlara, ge
çilmesi zorunluluk arz etmektedir. 

Tüm bu hususlar, belediyelıerimiziın 
malî yönden güçlendirilmeleri gereğini 
açıkça ortaya koymaktadır ki, bu ko
nuda alınan tedbirlerin önemi daha da 
iyi anlaşılmaktadır. 

Halen, bazı şehirlerimizde ısınmadan, 
sanayiden ve 'trafikten kaynaklanan hava 
kirliliği proiblemi etkin tedbirleri gerek
tirmektedir. Bu tedbirler yalnızca belediye 
hizmetleriyle çözümlenemeyecek özellik
tedirler ki, kullanılan yakıtların kalitesinin 
iyileştirilmesi konusu, genel olarak, hava 
kirliliği bulunan tüm şehirlerimiz için 
önem arz etmektedir. 

Doğal gaz projesiyle, İstanbul ve An
kara'da, hava kirliliğinde, önemli bir azal
manın sağlanması heklenmektedir; ancak, 
bu iki büyük şehrimizde, doğal gazın gö
türülemediği kesimlerde ve diiğer şehir
lerimizde kullanılacak yakıtın iyileştiril-
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mesi ıkonusunıda da, proje çalışmaları ger-
çekleştiriilmiş durumdadır. 

Japon Hükümetinim işbirliğiyle, Baş
bakanlık Çevire Geneli Müdürlüğünce ger-
çekleştkıilen Ankara Hava Kirliliğiyle Mü
cadele Projesi, yalnız Ankara için değil, 
yakıt kalitesinin iyileştirilmesine ihtiyaç 
duyulan tüm şetoideriımiız için yararlı so
nuçlar getirmektedir. Bu projeyle, ülke
miz linyitlerinden, bio-kömür ve lamfcan 
briket lirnıaiiinıin mümkün olduğu tespit 
edilmiştir. Evsel ısıtmada kullanılacak bu 
temiz yakut .türlerinin, ekstra masraf ge
rektirmeden mevcut yıkama sistemlerine 
uygunluğu, projenl;,n temel amaçlarından 
olmuştur. Bu bakımdan, halkımıza ma
liyet yükü getirmeyecek pratik bir çözüm 
özelliğı'mdedir. 

Bu projenin gerçekleşmesi için, bio-
kömür ve lamtan briket imaline 'bir an 
önce geçilmesinde 'büyük yarar vardır. 
Bu nedenle, bu yakıt türlerinin imaliyle 
ilgili tesislerin kurulması, öncelikte önem 
arz etmektedir. 

iSayın milletvekilleri, çevre problem
lerinin başlıca müsebbibi olanak gösteri
len sanayileşme üzerinde de durmakta ya
rar görüyorum. 

Sanayinin yoğun olarak 'bulunduğu 
bölgelerde ortaya çıkan kirlilik problem
leri, büyük Ölçüde yer seçimi ve kullanı
lan teknolojiden kaynaklanmaktadır. Ül
kemizde, sanayinin yer seçimi konusun
da, mevcut mevzuata rağmen, hatalı yer 
seçimi nedenliyle, çevre ikirliliği önemli 
ölçüde artmıştır. Arıtım teslislerinim, yapı
mı ve işletilmesiiniin pahalı olması nede-
çevre açısından hatalı yer seçimi karar-
niyle, 'bu tesisler olmadan ve en azından 
larıyla kurulıan sanayi tesisleri, bulun
dukları yerlerde kirlilik yaratmaktadır
lar. 
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Bugün ülkemizde, sanayi yer seçimi 
için karar verilmesinde ve bu kararların 
onaylanarak uygulamaya konmasında iz
lenen yola bakacak olursak, mevcut mev
zuata göre, bir sanayi tesisinin yer seçi
minden imalata geçiş safhasına kadar 
olan kısmı (içinde, çok sayıda bakanlık 
ve kuruluşlarca değişik isimlerde çeşidi 
tizin belgeleri verilmektedir. Her kuruluş 
veya bakanlığın vermekte olduğu izim bel
geleri için ayrı ayrı mevzuat mevcut ol
makla 'birlikte, bu mevzuatın uygulan
masında şümullü bir yaklaşım bugüne 
kadar sağlanabilmiş değildir. 

Mevcut mevzuattaki bu kargaşa sebe
biyle, izin belgeleri vermekte olan kuru
luşlar ve bakanlıklar arasındaki kopuk
luklar ve batta bazan biırbirierinıim mev
zuatından habersiz olmalarının yanı sıra, 
verilen izim belgeleri için öngörülen uzun 
bürokratik: işlemler sonucunda, iki ana 
grupta toplanabilecek temel problemler 
ortaya çıkmaktadır. 

1. Devletin sanayi yer seçimi, karar-
tasdik zincirindeki etkinliği, dağınıklığa 
uğrayıp zayıflamakta; izin belgeleri için 
öngörülen tüm işlemlerin yerime getiril
mesi güçleşmekte ve hatta imkânsız hale 
gelmektedir. Dolayısıyla, ruhsatsız ve ka
çak sanayileşme hadisesi yaygınlaşmıştır. 

2. Mevcut mevzuatın öngördüğü tüm 
işlemleri yerine getirmek isteyen sanayi
ciler, uzun ve yıldırıcı bürokratik pro
sesler sebebiyle yatırımlarını bir an ön
ce gerçekleştirememekte, dolayısıyla ge
çen zaman içinde ekonomik kayba uğ
ramaktadırlar. 

Bu sorunların giderilmesi yönünde 
olumlu uygulamalar da mevcuttur. Bun
lardan en önemlisi, organize sanayi böl
geleridir. Orta büyüklükteki sanayii si
teleri içim, organize sanayi bölgelerimin 
kurulması, sanayicilerim yatırım taleple-
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rini karşılamada önemli avantajlar sağla
maktadır. En azından, yeni belli ve alt
yapısı hazır biır organize sanayi 'bölge
sinde yer alacak sanayiler liçin, yatıırım-
cıların, münferit yer seçimlerinde olduğu 
gibi, uzun 'bir izin belgesi bürokrasisine 
gıırmesi gerekmemektedir. Böylece, orga
nize sanayi 'bölgeleri uygulamalarıyla, sa
nayi yer seçimine ilişkin problemlere çö
zümler Ibaştan getirilmiş olmaktadır. Bu
nunla birlikte, hu bölgelerdeki sanayilerin 
atıklarının arııtnlarak deşarjı konusundaki 
problemlere de, çözümler getirıilmesi da
ha kolay olabilmektedir. 

Münferit sanayi yer seçimi, karar-tas-
dlik mekanizmasındaki yukarıda açıklanan 
problemler sebebiyle, özellikle ruhsatsız 
ve kaçak sanayi tesislerinin meydana ge
tirdiği çevre sorunları da, çözümlenmesi 
gereken önemli 'bir konudur. Bu tür sa
nayi tesisleri kurulduktan sonra, işletme
ye açılma aşamasındayken, izin belgeleri 
liçin başvuruda bulunulduğunda, ımnllî ser
vetin heba edilmemesi için bu tesislere 
izin verilımesi yoluna gidilmektedir. Bu 
durum, çevre yönünden sağlıksız sanayi
leşmeyi daha da artırmaktadur. Aynı za
manda, bu tür münferit sanayi tesisleri
nin çevre kirliliği yönünden denetimi de, 
seçilen tesis yerinin çoğu kez çevre fak
törleri yönünden sakıncalı olduğundan, 
güçleşmektedir. 

Sanayi yar seçimi izin belgeleri ile il
gili mevcut mevzuatın karmaşıklığı sebe
biyle, bu karmaşık süreç içerisinde ince
lenen faktörler de, tek bJr sistem içinde 
pratik olarak ele alınmamak fcadıır. Özelli Jk-
le yer seçiminde, çevre faktörlerinin ince
lenmesinde pratik bir işleyiş mevcut de
ğildir. İncelemeler, kuruluşlar arasında 
yapılan yazışmalarla, alınan görüşmelerle 
yapılmakta, !bu görüşlerim tek tek top
lanması uzun zaman almaktadır. Hangi 
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faktörlerin, hangi sanayiler için ve hangi 
yörelerde nasıl bıir ağırlıkla ele alınma
sının gerektiği baştan belirlenmediğinden, 
çevre yönünden herhangi bir sakıncası ol
mayan sanayiler de, çevire kirliliği alan 
sanayilerle aynı uzun ve benzer gereksiz 
incelemelere tabi utu'tulabilmektedir. 508 
sayılı Gayrisıhhî Müesseseler Yönetmeli
ğinde, sanayi tipi sınıflaması yer almak
la (birlikte, bu sanayi sınıflaması için in
celenen faktörlerde gereken çözüm geti
rici farklılaştırmalar tamamen yapılama
mıştır. 'İmar mevzuatında ise, !bu tür biır 
sanayi farklılaştırması zaten mevcut de
ğildir. Bütün sanayi tesisleri, ölçek ve kir
lilik özellikleri ayrıştıırıilmadan. aynı bü
rokratik işleme tafci tutulmaktadır. Bu du
rumda, ;bazı sanayi türleri için gereksiz 
yere fazla, bazı sanayi, türleri için ise ge
rektiğinden daha az sayıda kriter İncele
mesi yapılmaktadır. Mesela, bir un fab
rikası ile bir deri işleme fabrikası çok 
farklı özeliklere sahiptir. Un fabrikası
nın hiçbir kirletici özelliği yokken, çok 
kirletici nitelikteki bir deri fabrikası -kü
çük ölçekli de olsa- aynı uzun •bürokra
tik işlemlere ve incelemelere tabi tutul
maktadır. Bu durumda, un fabrikası yer 
seçimi' için gerekli olmayan incelemelere 
glidilmekte; fakat, bir deri fabrikası yer 
seçimi için söz konusu olabilecek biır kı
sım incelemeler ise 'gerçekleştiri'lememiek-
tedir. 

Bu gibi hususlara çözüm getirilmesi 
yönünde bugün pek çok ülke tara
fından benimsenerek uygulamaya konan 
çevresel etki değerlendirmesi yöntemi, 
Çevre Kanununun 10 uncu maddesiyle 
ülkemizde de bir yasal hükme bağlanmış
tır. 'Bu maddeyle öngörülen yönetmelik 
hazırlığı, Başbakanlık Çevre Genel Mü
dürlüğünce tamamlanmıştır, yürürlüğe 
konmasıyla ilgili işlemlere başlanmakta-
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dır. Bu yıl' içerisinde yürürlüğe konacak 
yönetmelikte öngörülen bu yöntemle, hem 
çevresel faktörlerin projelerle ilgili ka
rarlarda etkinliği artacak, hem de özel
likle sanayiciler için, uzun, yıldırıcı ve 
hatta bazen gereksiz bürokratik işlemler 
giderilmiş olacaktır. 

Çevre konularında etkin tedbirlerin 
alınması, çağdaş yöntemlerin ve ileri tek
nolojilerin kullanılmasına imkân veren 
parasal kaynaklara ihtiyaç göstermekte
dir. Ancak, konuşmamın başında da be
lirttiğim gibi, çevrenin korunması ve kir
liliklerle mücadelede kullanılan parasal 
kaynaklar, daima, ülke kalkınmasına eko
nomik yararlar getirmektedir. Bu bakım
dan, bu konuda akıllıca yapılacak yatı
rımlar yalnızca gerekli değil, ülkemiz ge
leceği için aynı zamanda zorunludur. 

Çevre konularına bugünden gösterece
ğimiz hassasiyet, gelecek nesillerin daha 
müreffeh ve sağlıklı çevrelerde yaşaması
nın teminatı olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SHP Grubu adına, Sayın Erol Köse; 

buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar). 

SHP GRUBU ADINA EROL KÖSE 
(Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Çevre Genel Müdürlüğü bütçe
si üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına görüşlerimizi belirtmek üze
re söz almış bulunuyorum; şahsım ve 
grubum adına sizleri saygıyla selamla
rım. 

Bilindiği gibi, çevre, insanın doğumun
dan ölümüne kadar yaşamı boyunca iliş
kilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Bu dış 
ortamda fiziksel ve biyolojik unsurlar do
ğada öyle bir denge oluşturmuşlardır ki, 
tm unsurlardan herhangi birinin tahrip 

edilmesi veya yok edilmesi bu doğal den
geyi bozarak, daha sonra telafisi mümkün 
olmayan, mümkün olsa bile büyük kay
nak kullanımına neden olacak sonuçlar 
doğurmaktadır. 

Ekolojik dengenin unsurlarından her
hangi birinin tahrip, ve yok edilmesi, tüm 
sistemi bozarak, çevre sorunlarım ortaya 
çıkarmaktadır. Gelişme süreci içinde ilk 
insan, doğadan sağladığı kaynaklardan 
kendi yaşamını sürdürmeye çalışırken, 
kendi refahı için bazı şeyler üretmeye 
başlamış, her ürettiğinin ardında da ar
tıklar bırakarak çevresini kirletmiştir; 
ancak, kirlenme çok mütevazı boyutlarda 
kaldığı için sağlıklı yaşamını, ekolojik sis
temi bozmadan sürdürebilmiştir. 

insan, tarım alanlarına çevirebilmek, 
yapay çevre oluşturabilmek ve yakacak 
olarak kullanabilmek için ormanları 
plansız olarak kesmiş, açma yapmış, yap
tığı tahribatın sonunda da yağış rejiminin 
bozulmasına neden olduğu gibi, sel bas
kınlarına ve toprak erozyonuna da sebep 
olarak, yine kendisi için çok gerekli olan 
toprağın denize akmasına ve çevrenin ço
rak kalmasına neden olmuştur. 

tnsan, doğal kaynakları kullanarak 
ekonomik faaliyetlerde bulunurken, yeni 
teknolojiler geliştirmek suretiyle de do
ğal çevreyi bozmuş, kendisi için yarattığı 
yapay çevre de bir süre sonra yine ken
disi için sorun olmaya başlamıştır. 

Sanayileşme ile birlikte, ihsanlar, sa
nayinin yoğun olduğu yörelere doğru gö
çe başlamışlar, bulundukları yerlerde sa
nayi malları üretiminin en önemli unsur
ları oldukları halde, kendi modern ya-
işamlan için, kendi refahları için ürettik
lerinin, yanlış üretim ve yanlış tüketim
den dolayı, yine kendilerine zarar verdiği 
bilincine çok sonraları varmışlardır. Kuş
kusuz, bu bilinçlenme, eğitim seviyeleri, 
kültür seviyeleri yüksek olan ülkelerde ve 
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sanayi devrimini yapıp, sanayi sorunlarıy
la iç içe yaşayan ülkelerde daha süratli 
olmuştur. IBu sorunun, giderek sadece bir 
tek ülkenin değil, tüm dünya ülkelerinin 
ortak sorunu olmaya 'başladığı görülmüş
tür. 

Asrımızın ikinci yarısında başlayan bu 
bilinçlenme, 1960'lı yıllarda kendisini da
ha çok göstermeye başlamış, 1970'li yıl
larda da bu sorunun tüm dünya ülkele
rini kapsayan bir sorun olduğu ve önlem 
alınmadığı takdirde büyük kayıplara ne
den olacağı bilinci yaygınlaşınca da, bu 
ülkeler kendi aralarında toplanarak, ortak 
sorunlarının ortadan kaldırılabilmesi için 
ortak bir eylem planının hazırlanması za
ruretine inanmışlardır. 

Bu çevre bilincinin sonucu olarak da, 
Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran 
1972'de yüz kadar ülkenin katılımıyla 
Stockholm'de uluslararası bir çevre kon
feransı toplanmış, bu konferans sonunda 
da dünya çevre örgütü UNEP kurulmuş
tur. Bu konferansın toplanma günü olan 
5 Haziran da «Dünya Çevre Günü» ola
rak ilan edilmiştir. 

1970'li yıllarda dünyada bu olup bi
tenlere Türkiye -de seyirci kalmamış, Av
rupa Konseyi Mahallî idareler Konferan
sı Çevre Komisyonunda bir üye bulun
durmak suretiyle gelişmeleri izlemiştir. 

Yine aynı yıllarda 'Doğu ve Batı ülke
lerinin katıldığı Avrupa Ekonomik Ko
misyonu Prag'ta toplanmış ve bu toplan
tıya Türkiye'den de 4 kişilik bir delege 
grubu katılmıştır. Delegasyonumuzun, ge
lişmekte olan ülkelerde çevre sorunları
nın olabileceği, sanayileşme süreci içinde 
seçilecek teknolojilerin çevreyi kirletme
den sanayileşmeye katkı sağlayabileceği 
tezi bu toplantıda savunulmuş ve büyük 
ilgi görmüştür. 

Daha sonraları, OECD bünyesinde, 
Akdeniz kirlenmesini önlemek için, Ak

deniz Eylem Planının hazırlanması, Tür
kiye'nin de gözlemlediği ve katıldığı prog
ramlardır. 

1974 yılında, Avrupa Konseyi Mahal
lî İdareler Konferansı Çevre Komisyonu 
toplantısına, o zamanki îmar iskân Ba
kanı Sayın Ali Topuz'un başkanlığında, 
'belediyecilerden, idarecilerden ve plancı
lardan oluşan büyük bir grup katılmış ve 
'bu komisyonda etkili olarak, o güne ka
dar görev kabul etmeyip, bu toplantıları 
turistik geziler mahiyetinde ele alıp, öyle 
değerlendirmeler yerine, etkin bir çalışma 
yaparak, bu komisyonun 7 başkanvekilli-
ğinden birine Türk belediyecilerinden o 
zamanki istanbul Belediye Başkanı Sayın 
Ahmet Isvan'ın seçilmesini sağlamıştır. 

Dünyada bu gelişmeler olurken, ve 
Türkiye olarak da bir ucundan bu konu
ları tutmaya çalışırken, Türkiye'de de 
çevre konularıyla ilgili olarak çalışmalar 
aynı yıllarda başlamış, belediyeler halkın 
bilinçlenmesini sağlayarak, bu konuda 
geniş bir kamuoyu oluşturmuşlardır. 

Bu «amaca yönelik olarak, 1972 yılın
da, Kocaeli'ndeki tüm belediyelerin katı
lımıyla, Türkiye'de ilk kez, Kocaeli Bele
diyeler Birliği kurulmuştur. 1970'li yılla
rın 'belediyecileri, klasik belediyecilik an
layışıyla çağın sorunlarının çözümleneme
yeceğini görmüşler, hem dünya görüşleri
nin gereği olarak ve hem de kısır kaynak
larla büyük sorunların üstesinden gelebil
mek için, yüzme bilmeyip denize düşen 
insanın kurtulma çabaları gibi, belediye 
sorunları içinde çabalamışlar, bunun so
nucunda da, sorunlarla yoğrularak çağ
daş belediyecilik ilkelerini ortaya çıkar
mışlardır. 

Bu ilkeler, demokratik belediyeciliktir, 
kaynak yaratıcı belediyeciliktir, üretici 
belediyeciliktir, birlikçi ve bütünlükçü be
lediyeciliktir. Bu ilkelerden, birlikçi ve 
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bütünlükçü belediyecilik ilkesi, belediye
leri büyük çevre sorunları karşısında bir
likte güç oluşturarak, ortak sorunun çö
zülmesi için bir arada olunması gereğini 
ortaya çıkarmıştır. Çünkü, çevre sorun
larının bir beldede başlayıp bitmediği, ha
va ve su cereyanlarıyla, beldeleri, hatta 
ülkeleri kapsadığını gören belediyeciler, 
bu noktadan hareketle, 1974 .yılında ev
vela Marmara Denizi ve boğazlarına kıyı
sı olan belediyeler, daha sonra da Mar
mara Bölgesinin tüm belediyeleri Marma
ra ve Boğazları Belediyeler Birliğini kur
muşlardır. 

Bu birlik, Türkiye'de çevre bilincinin 
gelişmesinde etkin çalışmalar yapmış, ya
sal yetkisi olmamasına rağmen, oluştur
duğu kamuoyu sayesinde, İzmit Petkim' 
de sitren kaçağı yaparak çevrede göz ya
şarmasına ve solunum zorluklarına neden 
olan Petkim'in 'bu ünitesinin bir süre faa
liyetini durdurmasını sağlamıştır. Ayrıca, 
Bandırma Bağfaş fabrikasının ekolojik 
dengeyi bozan faaliyetleri de yine kamu
oyu yaratılmak suretiyle önlenebilmiştir. 

Çevre sorunları sadece belediyeler ara
sında kalmayıp, ülkelerarası tedbirleri ge
rekli kıldığı gerçeğinden hareketle, 1977 
yılında Marmara ve Boğazları Belediye
ler Birliğinin patronajında, İtalya'nın Ri-
mini Kentinde Akdenize kıyısı olan ülke
lerin katıldığı bir konferans düzenlenmiş, 
bu konferansın sonunda, Akdeniz Ülkele
ri Belediyeler Birliği kurulmuştur. Paris' 
te merkezi olan bu birliğin iktisadî işlere 
bakan genel sekreter yardımcılığına, o 
günkü Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri getirilmiştir. 

Yine, 5 Haziran 1975'te İzmit'te Çar
şı Merkezi trafikten arındırılarak, cadde
lerin ortalarına, halkın rahatça gezebildik
leri çiçeklerle bezenmiş yapay bir çevre 
oluşturulmak suretiyle, îzmit halkı güzel 

bir gün geçirmiştir. Bu girişim sebebiyle, 
5 Haziran 1976'da Kanada'da Vancou-
ver'de yapılan çevre gününde, İzmit Be
lediyesinin uygulaması, örnek uygulama 
olarak toplantıya katılan ülkelere takdim 
edilmiştir. 

Belediyelerimizde filizlenip eyleme ge
çen çevre konularına karşı duyarlılık, 
merkezî hükümeti de etkilemiş ve 1974 
yılında her bakanlıkta bir çevre biriminin 
kurulmasını sağlamış, bakanlıkların tem
silcilerinden oluşan Çevre Kurulunun 
koordinatörlüğünü de İmar ve İskân Ba
kanlığı üstlenmiştir. 

Yine, merkezde, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığına bağlı olarak Su 
ürünleri Genel Müdürlüğü kurulmuş, bu 
genel müdürlük, Su Ürünleri Kanunu ve 
Tüzüğünü çıkararak, belediyelerin ve sa
nayi kuruluşlarının deniz, göl ve akarsu-
lara atacağı atiklarm standartlarını belir
lemiş, belediyeler ve sanayi kuruluşlarına 
üç ve beş yıllık süreler tanıyarak, bu stan
dartlara uymalarım istemiştir; ancak, sa
nayi kuruluşları, arıtma tesisleri yapmak 
için ek kaynağa ihtiyaçları olduğunu ve 
bu aşamada yapamayacaklarını belirte
rek, ek süreler istemişler, her ek süreyi 
bir yeni ek süre takip etmesine rağmen, 
maalesef, sanayi kuruluşlarının önemli bir 
bölümü bu sorunlarını çözücü en ufak bir 
gayreti göstermemişlerdir. 

Belediyelere gelince: Belediyeler de, 
kaynak yetersizliğinden dolayı, kanalizas
yon şebekelerini ve arıtma tesislerini oluş
turamamışlar, yasal olarak bu konuda be
lediyelere hizmet vermesi gereken İller 
Bankası ve Devlet Su İşleri de yeterli 
kaynağı ayıramadıkları için, maalesef, Su 
Ürünleri Kanunu ve Tüzüğünde verilen 
süreleri aşmışlardır. 

Böyle bir süreç yaşanırken, 1978 yı
lında ilk defa çevre sorunları, bir başba-
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kan yardımcısının çalışma alam içine alın
mış ve Çevre Müsteşarlığı kurularak, bu 
müsteşarlığın koordinatörlüğünde ve de
netiminde, konuyla ilgili bakanlıkların da 
katılımıyla, Çevre Yüksek Kurulu oluştu
rulmuştur. 

Çevre Müsteşarlığının kuruluşu ve bu
na bağlı olarak Yüksek Çevre Kurulunun 
oluşturulması, çevre sorunlarından etki
lenenler üzerinde önemli müspet etkiler 
yapmışken ve 9 Ağustos 1983 tarihinde 
Çevre Kanunu çıkarılmışken, çevre soru
nuyla ilgili etkin bir mücadelenin yapıla
cağı 'bir sırada Anavatan iktidarı ve Özal 
Hükümeti işbaşına gelmiştir. 

Birinci Özal Hükümeti, 1984'te büyük 
reorganizasyon programını ortaya koya
rak, devlet kuruluşları arasında karmaşık 
bir ortam yaratırken, bu bozulmuşluktan 
çevre de kendi payına düşeni almış ve 
Çevre Müsteşarlığı kaldırılarak, Çevre 
Genel Müdürlüğüne indirgenmiş, aynı 
konuda faaliyet gösteren Su Ürünleri Ge
nel Müdürlüğü de, Tarım Koruma Genel 
Müdürlüğü içinde bir şube müdürlüğü ha
line getirilmiştir. 

Özal Hükümetinin, başlangıçta çevre 
sorunlarını hiçe sayarak işe başlamış ol
mam, Çevre Genel Müdürlüğünün bağ
lı bulunduğu devlet bakanlığının o za
manki Balkanı Sayın Karaevli'nin de 
çok gayretli çalışmalarıyla Çevre Fonu 
Yönetmeliği, Hava Kirli lCği Yönetmeliği, 
Gürültü Yöndtimeliği gibi yöneltmeilitole-
rin çıkarılmış olmasına rağmen, başlan
gıçta Özal Hükümetinin Hükümet Prog
ramıyla çevre .konusuna çok dar bir açı
dan bakılmış olması nedeniyle, bu ko
nuda bir gelişme olamamış, yeterli kay
nak ayrılamamış, Su Kirlilikleri Yönet
meliği, çevre tfrdelemıe&iyle ilıgil'i yönet
melikler çılkariılamayarak, bu yönetmeli

ğin çıkarılması Sayın Atasioy'un Bakan
lığı dönemine bırakılmışltır. 

Sayın Atasoy, Bakanlığının ikinci 
ayırılda Çevre Kanunumun bazı madde
lerinin değişlrilımesi, etkinliklerinin artı
rılması, fona yeni kaynakların aktarıl
ması için Çevre Kanununda değişiklik
ler yapıiiması iisemiyile Türkiye Büyük 
'Millet 'Meclisline kanun tasarısı getirmiş, 
Jötifakla yasallaşlmasını sağlayarak bü
yük umut vermesine rağmen, Sayın Ba
kan da, maalesef, Özal Hükümetinin 
çevre konusundaki dar bakış açısını kı
ramamış, gelecek (için beslenen umultları 
Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı ko
nuşmalarla söndürmüş ve kendisinden 
çok şeyler bekleyenleri düş kırıklığına 
uğratmıştır. 

iSâıyın Atasoy, Plan ve Bütçe Komis
yonunda sayın üyelerin yö'neMtiklerl so
rulara verdiği yanıtlarda «Çevre sorun
larının çözüümünde Türkiye'deki mevcut 
teşkilat yapısına göre direkt yetkili oto
rite biz değiliz. Bu konular, hâla çok 
eski (olan Umumi Hıfzıssıfoıha Kanunu 
ile yürütülmekte ve bu da, Umumi Hılf-
ziSsı'Hha Kanununun belki maddelerii ye
terli gelse bile, Sağlık Bakanlığı esasen 
Türkiye'de bu amaçla kurüllmuş bir teş
kilat 'değildir; sıkıntı buradan dloığmak-
'tadır. Çünkü, Sağlık Bakanlığı doğrudan 
doğruya halk sağlığı ile ilgili, doğrudan 
doğruya koruyucu .ve önleyici tedbirler 
ve tedavi edici amaçlarla çalışmakta, o 
bakımdan bu Hıfzııssılhlha Kanununun da 
gözden geçirilmesi, oradaki yetkilerin de 
yeniden nerede olmasının tartışılması la
zım. önce, kamuoyunda ve otoriteler 
arasımda yeni düzenlemelere ihtiyaç var
dır» demek suretiyle, bu konuda bir yük
sek çevre kuruluınun görevde olmayışının 
«ıkıntılarını hiiissederken, konuşmasının 
bir yerimde de «IBiz yetki istemiyoruz; 
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ama, çevrenin en azından bozulmaması 
için bizim de görüşümüzün alınması ve 
uygunluk görüşü yoksa, bu tür müesse
selere ruhsat verilmemesini, en azından, 
Sanayi Bakanlığı ollsuın, Sağlık Bakanlığı 
»okun, yetkili mercilere yardımcı olma 
düşüncesi içindeyiz» demek suretiyle, 
(Bakanlığının bu konuda etkin bir mü
cadele yaparak çevre konularına girme
yeceği ve kenarından bakacağı 'izlenimi-
Wi vermiştir. Bu konuşmalar ise, Sayın 
Bakanın .Meclisin ilk açıldığı günlerde 
yapmış olduğu 'çalışmalarla çelişmekte
dir. 

Çevre konusunda Soısyaldemokrat 
(Halkçı Partinin ıgörüşlerii olarak, neler 
yapılması gerektiğin© dair görüşlerimizi 
'belirtmek işitiyoruz. 

Çevreyi korumak ve geliştirmek, ne 
yalnız devletin, ne yalnız kişilerindir; 
devletin ve Uoplumun ortak ödevidir. An
cak, devlet, aynı zamanda öncü olmak 
'durumundadır. Devlet, bir yandan çevre 
Ibilinc'inin yaygınlaşması için vatandaşı 
eğitecek, çevreyi korumak ve geliştirmek 
için gerekli düzenlemeyi yapacak ve uy
gulanacak, öte yandan da kendi girişim
lerinde çevreyi koruyacak ve kirletmeye
cektir. 

ISösyaldemıdkrat Halkçı Partinin çev
re politikası, çıeyreyi bozup kirletmek ve 
ısonra onararak temizlemek değil; çevre
nin bozulup kirlenmesini baştan önle
mektir; çevrenin bozulmasına göz yu
mup, sonra onarmaya çalışmanın uzun 
vadede çok daha pahalı ve bazen im-
kânisız olduğunun bilincindedir. 

Çevreyi klorumak, yalnız bozulması
nı önlemeyi değil, gteliştlrmeyi de içer
mektedir. Çünkü, yarınki kuşaklara da
ha yaşanılır bir çevre bırakmak, ancak 
iböyie sağlanabilir. Kalkınma ve sanayi
leşme ilıe çevrenin korunması ve gelişti

rilmesi, ibirlbirine karşıt, birbirine uymaz 
kavramlar değildir. Genellikle, birinin 
gerçekleştirilebilmesi için, ötekinden vaz-
gleçillmesi gerektiğini öne sürmek, son de
rece yanlıştır. Çevre boyutu, baştan kal
kınma politikalarının içinde düşünülür
se, dengeli ve uyumlu bir kalkınma ger-
çdkleştirileibilecektir. Türkiye, bir yan
dan sanayileşip hu süreci çevre kaygısı 
engelleyemeyecek; ancak, çevrenin ko
runması ve geliştirilmesi de göz ardı edil
meyecektir. 

Başarılı bir çevre politikası, bir yan
dan, geçmiş yanlışların sonucu alan çev
re bozulmaları ve sorunlarının giderilme
si için alınacak önlemleri; öte yandan 
da, böyle sonuçlar doğurmayacak karar 
mekanizmalarının oluşturulması yanın
da, üretilecek kararlarda gözetilecek ilke 
ve kuralları içerir. Bu bağlamda, merke
zî ıbir eşgüdüm ve karar organı olarak 
Çevre Yüksek Kurulunun yeniden ku
rulması gereklidir. 

Kalkınma ve sanayileşme amacıyla 
çevrenin korunmaisı kaygısının, uyum 
içinde, birlikte gözetilmesi, yapılacak dü
zenlemelerde, var olan sanayie ilişkin 
gerçekçi yaklaşımlar gerektirir. Bu ba
kımdan, SHP, hava, su ve toprak kirlen
mesini önlemek amacıyla getirilecek, gaz, 
sıvı ve katı artık standartları var olan, 
sanayie uygulanırken, en kirletici sek
törden, en yoğun kirlenmiş bölgelerden 
haşlayarak, giderek yaygınlaşan bir 
program izleyerek, sanayi tesislerinin hu 
standartlara, üretimlerini aksatmadan, 
makul bir süre içinde uymalarına im
kân verilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

Gerek toplumun daha iyi beslenmesi, 
gerek tarımda yaratılacak kaynakların 
sanayie aktarılmasıyla, kalkınmanın hız
landırılması bakıımınldan tarım toprakla
rının korunması önem taşımaktadır. Oy-
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sa, tanım toprakları, yalnız erozyon yo
luyla değil, yanlış kuManıim kararları so
nucunda, gereksiz yere tarım 'dışı amaç
lara talhlsıis olunarak, yıftirilrnekıtiedir, 

SHP, tarım (topraklarının, zorunluluk 
yokken tarım dışı amaçlara tahsisini ön
lemek için karar sürecinin yeniden be-
İMtenmesirii, ayrıca sanayileşme potan
siyeli yüksek bölgelere öncelik vererek, 
fiziksel planlama çalışmalarının hızlan-
dırılmasımı istemektedir. 

Çevre soruriariının evrensel boyuttu, 
bu konuda uluslararası işbirliğinin öne
mlini artırmaktadır. Yaratılan çevre kir-
ttenmesıiınin yalnız kirliliğe yol açan ülke 
ısınırları içinde kalmadığı, çok geniş alan-
Ikra yayıldığı, Çernobil ibazası, Basel'de-
k'i Sandoz Falbrikasının Rıen Irmağında-
Iki canlı yaşamı yolk etmesi gibi dramatik 
»olaylarla kanıltlanmıştır. Orta Avrupa^da 
oluşan hava kirliliği, İskandinav ülkele
rimde aisilt yağmurlarına dönüşmektedir. 
Bu gerçekler, ülkelerin uluslararası an
laşmalar yoluyla, çevrenin korunmasına 
ilişkin ortak politikalar geliiştirmelerine, 
kusıltlamalar getirmelerine yol açmalklta-
Idır. 

SHP, bir yandan çağdaşlığın gereği 
olarak, Türkiye'nin bu oritalk çalba içe
risinde yerini lalmasının şart ıdllduğunu 
görmekte, bir yandan da, sanayileşmiş 
ülkelerin yarattıkları kirlenmenin fatura
sını, henüz (kalkınmakta olan ülkelere 
ödeltmeleririi önlemek amacıyla, daha çok 
kirlütenin daha çok külfet yüklenmesi 
gerekliliğini gözden kaçırmayan bir poli
tika itelemeyi düşünmektedir. Herhalde, 
uhısllararalsi aşırı birtakım kısıtlamaların, 
Türkiye'nin samayileşirneslini ve kalkın-
maisını olumsuz yönde etkilemesine im
kân. verilmemesi için çakışmalar yapıl
ması gerektiğine inanmaktadır. 

Çevreyi zararlı etkiler göz önümde 
tutularak, gelişmiş Batılı ülkeler tara
fımdan terk edilmiş teknolojilerin ve 
ürünlerin Türkiye'de kullanımı yaısak-
lanrnalıdır. 

IDeniz, göl ve nehir kıyılarının doğal 
yapısını ve doğal (dengesini korumak için 
'dtikin önlemler alınırMıldir. Kıyı çizgisi-
nlin her ilki tarafının kirlenmesi ve kıyı 
•kuşlağının rulhsaltisız kaçak yapılarla dol
durulması önlenmeli, bu 'duruma getiril
miş kıyılar temiizlenip, yenliden düzen
lenmelidir. Bunun için, bir yandan yasal 
'düzenlemeler yapılırken, Öte yanldan da, 
sorunun en önemli olduğu kıyı bölgele
rinden [başlayarak, özel projeler uygu
lanmasının gerekliliğine inanmaktayız. 

Çevre konuları, halkın birebir boyult-
Ita karşılaştığı sorunlar biçiminde oluş
tuğundan, katılımcı ve çoğulcu demok
ratik uygulamaların kolay gerçekleşebi
leceği konulardır. Bu yüzden, ülkemizin 
yeniden demokratikleşme ısürecinde özel 
önem (taşırlar. Toplumun en suskun ol
duğu dönemde, .Oökova Termik Santra
lı konusunda oluşabilen kamuoyu bunun 
örneğidir. 

SHP, /bu gerçeği göz önünde tutarak, 
yerdi yönetim 'birimlerinin çevre konula
rına ilişkin ydtlkilerini artırarak, yöreyi 
doğrudan ilgilendiren kararların oluşma
sında. yöre halkımın istekleriyle, merkez
de oluşturulan politikalar arasında uyum. 
sağlanmasına önem verilmesi suretiyle 
daha kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği 
görüşündedir. 

Değerli milletvekilleri, değerli arka
daşlarım; ben, şimdiye kadar Sosyalde-
mölkrat Halkçı Partimin görüşlerini sizle
re anlatmaya çalışjtım. Ancalk, bu konu
larda en büyük sıkıntısı, derdi olan bir 
yörenin, bir ilin de milletvekili olarak 
huzurunuzdayım. O itibarla, Sayın Ba-
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İkanın ve ço!k az sayıda değerli millötve-
Ikiliriin katıldığı bu tlapllanltıda, Kocaeli' 
nin özel sorunlarına da girm'dk istiyo
rum. 

Bilindiği gibi, Türkiye'nin yüzde 25 
nüfusu Mıanm'ara Bölgesinde oturmakta-
Idır. M'armara Böi|gesi, Türkiye sanayi
sinin yüzde 60'ını kapsamaktadır. Bu 
yüzde 60'ım yüzde 501si, yani Türkiye sa
nayisinin yüzde 331ü Kocaeli bölgesinde 
IbulunrnakltaSdır. Kocaeli bölgesi, kirlen-
mıe açıisından; değerli Ikonuışm'acıların 
Idört beş yııl içinde yaptıkları konuşma
larında göndüm, eksik olmasınlar, her za
man ele aldıkları, söyledikleri; bizim sı
kıntılarımıza katlanarak görüşlerini 'be-
lirftüklteri ibik konudur. İzmit Körfezinin 
etralfında yüzlerce ısanayi kuruluşu var
dır. Bunlardan, İzmit Körfezinin doğu 
kesiminde 27 adet kadar, çok büyük kir-
löfcici bulunmaktadır. Bu kirleticilerin 
önemli bir .bölümü, suya zarar vermeye
cek standartlarda arıtma sistemlerini 
oluşturmuşlardır; ancak, SEKA gjJbl, dev
letin en önemli bir kuruluşun; 3,5 mil
yon nüfusun k'irle'tlfiiği kadar denizi kir
leten bu kuruluşun, hâlâ arıtma tesisini 
yapamamış olması, İzmit'in en büyük 
ısı orunlar undandır. Ayrıca, 1977 yılında 
bertiım belediye başkanlığım dönemnide 
başlattığım kanaıllizasıyon projesinin de 
kaplumbağa sürati ile yürümüş olması 
«ebediyle, İzim'ilt Körfezinin çevresini ku
şatan şehir merkezlerinden, körfeze hâ
lâ kirlilik akıtılmaktadır. 

1976 yılında kanalizasyon projesiyle 
ilgili olarak yaptırmış olduğumuz araş
tırmada, İzmit'in doğu kesiminde biyo
lojik oksijen ihtiyacı günde 150 'ton ci
varında idi. ıBu, yeni uygulamalar ve sa
nayi kuruluşlarının arıtma tesisleri yap-
imaları ,sionucu bir miktar azalmıştır; ama, 
gene, canlıların yasaya/bileceği ve otura
bileceği olanaktan yoksundur. 

Biraz evvel SHP Grubu adına yaptı
ğım konuşmada da, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına yapılan konuşmalarda da, 
çok değerli Anava|tan Grup sözcüsü ar
kadaşımın yaptığı konuşmalarda da, İz-
rnilt ve çevresinde, bu tür yoğun kirlilik
lerin bulunduğu yerlerde örmek projele
rin uyguılıanımıası .gerekliği savunulmuş
tur; bakanın görüşleri de bu istikamette
dir. Dileriz ki Sayın Bakan, Kocaeli' 
nin çok önemli olan bu sorununa gere
ken önemi verir ve İzmit Körfezinin, 
ucunda .yıllardır biriken kirliliği kaldır
mak için doldurma projesine. önderlik 
dderfer ve böylece bir katkı sağlarlar. 
Ayrıca, bir Devlet kuruluşu olan SEKA' 
nin, arıtıma tesisini bir an evvel yapması 
için girişlimde bulunurlar, çalışmada bu
lunurlar. «Girişimde bulunurlar, çalışma
da bulunurlar» diyorum; ancak, ben Sa
yın Balkanı, Çevre Genel Müdürlüğüne 
Ibalkan bir devlet bakanı değil, çevre ko
nularını da içeren büyük bir bakanlığın 
balkanı olarak görmek ve o taleple kar
şımıza çıkmasını isterdim. Genç Baka
nın, bunu üstlenerek, sorunların üstesin
den gelebileceğinden de emindim; ancak 
Çevre Genel Müdürlüğü seviyesine indir
genmiş bir teşkilatla nasıl bu işlerin üs
tesinden gelecek?.. Herhalde, ilgili ba
kanlıklara rica ötmek suretiyle, onların 
ıgereken tedbirleri alması yolunda çalış-
ımalar yapacaktır; bundan emin bulun
maktayım. 

Değerli arkadaşlarım, Kocaeli'de bu 
konu öyle önemlll boyutlara ulaşmıştır 
ki, yerel Kocaeli Gazetesinin seçimler 
öncesinde açtığı ,bir kampanya derhal 
büyük bir kamuoyu oluşmaisına neden 
olmuş ve 33 bin kişin'in imzalaması so
nucu, dilekçe B'üyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulmuştur. Sayın Bakanımı
zın, İzmit'in fcürtarıilmasıyla ilgili yapa
cağı girişimlerde, bu dilekçeyi de göz 

— 20<2 — 



T. B. M. M. B:47 6.4.1088 0 : 2 

önüne atarak, yasallaşması için Parla-
'merttoya getireceği önerileri -eskiden ol
duğu gibi- tüm parlamenterlerimizin tüm 
gruıplarımızın destekleyeceğini ve Sayın 
Başkanın da yardımlarıyla bu Meclisten 
geçireüeğiımizi; bu suretle sorunlarımızın 
çozümüride önemli bir aşamayı kat ede-
üeğiımizi ummak istiyorum değerli arka
daşlarım. 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Es
kiden olduğu gibi!.. 

EROL KÖSE (Devamla) — Yine, İz
mit'ten geçen demiryolu, döşenirken, da
ha çok ekonomik maliyete bakılıp sosyal 
maliyete bakılmaması nedeniyle, deniz ku-
y ısından geçmiş; rayların döşendiği ala
nın ideniz kesiminde, eski pisliklerin, eski 
teressübatın oluşturduğu bir ada oluşmuş
tur; bu adanın da temizlenebüîmesi için, 
yine etkin çalışmalara .ihtiyaç vardır. 
Ulaştırma Bakanımızın da, «Ben geçtim, 
oldu» anlayışıyla meseleyi ıe!e almayaca
ğını ve konunun üzerine giderek, bizim 
çevremizi bozan, demiryolu geçirmek 
suretiyle 'denizle ulaşıımımızı kesen bu so
runumuzu da ele alarak çözeceğine inan
mak istiyorum, 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanı 
ve bu arada Sayın Başbakanı da, yazın, 
hiç haber vermeden bir gece İzmit'in 
Körfez mahallesinde gecelemeye davet 
ediyorum. Çünkü, arıtma tesislerini yap
tırmak demek, sorunun üstesinden gel
mek değildir; arıtma tesislerini yapmış 
olmalarına nağmen, birçok sanayi kuru
luşlarının, daha evvel atıklarının dereler
de ve körfezde bulunması sebebiyle, İz
mit, yazın, içinde oturulamayacak, yaşan
mayacak büyük boyutlara ulaşan sıkıntı
lar içerisindedir. 

Suyun kirlenmesini önleyecek yönet
melikler çıkarıyorsunuz, toprağın, hava
nın kirlenmesini önleyen yönetmelikler çı

karıyoruz; belki bunları önleyebiliriz; 
ama, bu kokuyu önleyemediğimiz tak
dirde, bunalımlara düşen, yaşamından 
bezen insanların tekrar yaşama dönebil-
mesini sağlayacak yönetmelikleri, iş iş
ten geçtikten sonra çıkarmamız da bir 
fayda sağlamayacaktır. O itibarla, Sayın 
IBakanı Kocaeli yöresinde kaymakamlık 
da yapmış, o bölgeyi çok iyi bilmesi se
bebiyle, bir gece ansızın Kocaeli'ye gel
mesini, yaz aylarında, temmuzun, ağusto
sun sıcağında o kokuyu teneffüs etmesini 
dilemekteyim. Bu konuda gerekli duyar
lılığı göstereceğine inandığım Sayın Ba
lkanın, Kocaeli yöresinde pilot uygullaıma-
flara geçilmesi yolunda çalışmalar yap 
masını da dilemekteyim. 

Benden sonra yine, bir dertli Kocaeli 
'Milletvekili ıSayın Alaettin Kurt buraya 
çıkacaklar ve Kocaeli'nin Gebze yöresi
nin dertlerini belirteceklerdir. 

Ben, zaten, değerli milletvekili arka
daşlarım tarafından bilimdiği için konuyu 
da uzatmak istemiyorum; zannediyorum 
sürem ide doldu, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse-
ler de bu konulanla, çevre sorunlarıyla il
gili Meclis araştıırması açılması isteminde 
bulunmuştur; umarız ki, çak hoşgörülü 
Sayın Bakan, 292 kişilik ekseriyetlerine 
dayanarak, o görüşmeyi engellemezler, o 
görüşme yapılarak, daha uzun uzadıya 
arkadaşlarımız görüşlerini bildirme olana
ğım buiumlar. 

Ben, hıer şeyden evvel, çevreyle ilgili 
geri gidişi durdurması için genç Bakanın, 
özal'm yanlış ekonomik politikasına, 
yanlış sosyal politikasına, yanlış çevre po
litikasına «dur» diyerek, bu kalıbı kırma
sını istiyorum1 ve bu kalıbı kırması sure
tiyle de, yapacağı çalışmalarda, sanıyo
rum iki, ANAP Grubunun değerli millet
vekillerini de, Sosyaldemokrat Halkçı 
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Partimin milletvekillerini ıdie, Doğru Yol 
Partisinin milletvekillerini de yanında bu
lacaklardır. 

IBem, genç Bakanım, bu konulara eği
leceği umudumu belirtir, Sosyaldemokrat 
(Halkçı Parti Grubu adına hepinizi saygıy
la selamlarını değerli arkadaşlarını. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ledierinı efen
dim. 

(Hükümet adına, Sayın Devlet Balkanı 
Veysel Atasoy; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA
SOY (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Çevre Genel Müdür-
llüğü bütçesiyle ilgili görüşmelerde, Hü
kümet adına konuşmaya başlamadan ev-
veî, Parlamentonun siz değerili üyelerine 
saygılarımı sunarken, "benden önce grup
ları adıma konuşarak, yapıcı tenkitlerde 
bulunan değerli arkadaşlarıma da teşek
kür ediyorum. 

1987 yılı da, önceki yılarda olduğu 
1 gibi, çevre ve çevreyle ilgili konukların 

yoğun şekilde konuşulduğu bir y i ol
muştur. Çevre konularının sürekli olarak' 
kamuoyunda yer aldığı son günlerde, ül
kemizde de çevre şuurunun geliştiğini, 
çevreye sahip çıkma duygusunun olgun
laşmaya başladığını görmek, sevindirici 
bir olay olmaktadır. 

IBütün ülkeler, artık ortak "bir geze
gende yaşadıklarınım, yani aynı çevrede 
yaşadıklarının farkına varmışlardır. Çer-
ınobil, bütün dünyayı etkilemiştir. Orta 
Avrupa ülke'lerinden yükselen sanayi gaz
ları ile yüklü bulutlar, Kuzey Avrupa ül
kelerinde asit yağmurlarıma sebep olmak
ta, bitki ve hayvanların hayatiyetlerini -
söndürmektedir. Ren Nehrinde, deniz
lerde, geçtiğimiz aylarda meydana gelen 
kazalar, çevrenin önemli bir şekilde tah-
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ribiı ,ile neticeilenmiş ve bu hadiselere se
bebiyet verenlerden çok büyük miktar
larda tazminatlar ödemeleri istenmiştir. 

'Ülkemizde hızla gelişen turizm yatı-
rıımlarınm sonucu ortaya çıkan turizm-
çevre ilişkisi, bilhassa turizmin geliştiril
meye çalışıldığı yörelerdeki tabiatı mu
hafaza meselesi ıi)le sağlık-çevre ilişkileri, 
büyük şehirlerimiz 'başta olmak üzere, ha
va kirliliği, otomobil, egzoz gazları, ya
kıt, enerji, çevre ilişkileri, zararlı katı atık
ların ülkemize ithali teşebbüslerinin art
ması, yaşadığımız günlerin gündeminde 
yer alan başlıca konuları teşkili etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, işte, böyle bir 
tablo içinde dünyada gelişen hadiseler, 
ımsmleketiımizde de çeşitli işekillerde yan-
kıilanmaiktadır. Geçtiğimiz ay Yüce Mec-
lisimizin tasviplerine mazhar ollan 2872 
sayılı Çevre Kanununun bazı maddelerin
de yapılan değişikliklerle, Çevre Geneli 
IMüdürlüğünün yetkileri artırılmış ve 
Çevre Kirliliğini önlleme Fonuna yeni 
malî kaynaklar temin edilmiş, hepsinden 
de önemlisi, bu konuda denetim yetkisi 
verllmiştiır. 

Sayın milleivdkiılleri, kalkınma ve 
çevre ilişkileri günümüzde bütün ülkeleri 
en fazla ilgilendiren konulardır. Hiç şüp
hesiz ki, çevreyi korumamın bir bedeli 
vardır; koruyamamanın bedeli daha da 
ağırdır. Sağlığını kaybeden insanın, tek
rar eski sağlığına dönebimesi her zaman 
mümkün oilmayabilir ve genellikle zorluk
ları da fazladır. Bu ianlayış içinde, çevre
yi korumayı millî, insanî ve evrensel' bir 
görev olarak kabul ediyoruz. Kalkınma 
ve çevre değerilerinin korunması, aslında, 
'birbirtjeriyle çelişen değil, dikkatle ve ti
tizlikle düzenlenen politikaların uygulan
ması halinde, bir diğerini destekleyen, 
birbirlerini tamamlayan konulardır. Bu 
itibarla, çevreyle ülgilli politikamız, uyum-
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iu, sağlıklı ve rasyonel tedbirleri fcapsa-
yıan programlardan meydana gelmektedir 
ve bu programlın uygulanması, çevre ile ' 
kalkınma arasındaki dengeyi sağlayacak
tır. Çevre ile ilgili politikamızın temel 
prensibi, çevreyi oluşturan değerlerin tah
rip edilmemesi esasına dayanmaktadır. 
Bu sebeple, gerek ülkemizde, gerekse 
milletlerarası kuruluşlarla ilişiklilerde, bu 
temel prensibin korunmasına azamî gay
ret göstermekteyiz. 

11987 yılında çevre kirliliğini giderici 
çalışmalara ve uygulamalara büyük hız 
verilmiş, özellikle büyük şehir belediye
lerinde çevre problemlerinin halline yöne
lik faaliyetlerde çok büyük gelişmeler gö
rülmüştür. Çevrenin korunması, iyileşti
rilmesi açısından önemli veriler sağlaya
cak dlan çevre envanteri çalıışmaları, bu
güne ıkadar yapılan çeşitli çevre koruma 
projelerinin değerlendirilmesi yanında, 
bilhassa milletlerarası taahhütlerimize de 
uygun olarak, Ege ve Akdeniz'de sürdü
rülmektedir. Ayrıca, bu bölgelerde, başta 
endüstri olmak üzere,. kara kökenli kir
leticilerin envanter çalışmalarına da baş- ' 
lanmış bulunmaktadır. 

Çevre koruma tedbirleri bir bütün 
olarak uygulandığında sonuç almak müm
kündür. Bu sebeple, kirliliğe yol açabile
cek teknoloji uygulamaları, her sektörde 
titizlikle takip edilmektedir. 

Enerji üretimi, özellikle endüstrileş
menin ve sosyal refahın önemli bir un
surudur. 'Böylesine hayatî bir konuda, 
tabiî kaynaklar tahrip edilmeksizin ener
ji üretimi için çeşitli tedbirler almakta
yız. Bu tedbirler içinde, kanunî düzenle
melerin yapılması da önem taşımaktadır. 
Mevzuat çallışmalarnmız, bu problemleri 
yeni tanıyan bir ülke olmamıza ve mev
zuatımızın eskiden gelen çeşitli karışık-
lıkliarına nağmen, hızla netleşmeye başla
mıştır, 

Çevre meseleleriyle ilgili olarak ülke 
çapında tüm kuruluşlarca ve bu kapsam
da mahallî idare'lerimizoe uyuilacak te
mel esaslar, 28172 sayılı Çevre Kanunun
da yer almaktadır. Çevre Kanunuyla, bi
lindiği üzere, bu'temel esasların uygulan
masının yönetmeliklere bağlanması ön
görülmektedir. Bu yönetmeliklerin hazır
lanıp yürürıüğe konmasından sorumlu 
(Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünce 
geçen yıldan bu yana sürdürülen yoğun 
çalışılmalar neticesi, hava kalitesinin ko
runması. gürültü kontrolü, gemi ve deniz 
'araçlarına verilecek cezalarda suçun tes
piti ve cezanın kesilmesiyle, kullanıla
cak maıkbuzlarıa ilişkin yönetmelikler ha
zırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Su •kirliliği kontrolü ve çevresel etki 
<değerl©ndirilımesi yönetmelikleri kesin 
şeklini (almıştır, 

Kanalizasyonsuz bölgelerde yapıllıan 
fennî çukurlara ait yönetmelik taslağı da, 
büyük ölçüde tamamlanmış ölüp, teknik 
ek ve açıklamalarıı hazırlanmaktadır. 

Çevre yönetiminde, sadece merkez 
teşkilatıyla görev yapan Çevre Genel Mü
dürlüğünün yürürlüğe koyduğu ve koy
mayı programladığı yönetmeliklerde, 
mahallî idarelerimize de, yönetmeliklerin 
uygulaması hususunda görev ve sorum
luluklar verilmektedir. Çevrenin sağlık 
şartlarına uygunluğunu teminde, teknik 
bazı esaslara dayalı müeyyidelerin getiril
diği bu yönetmelikler, böylece, mahallî 
idarelerin çevreyle ilgili çalışmalarının da
ha somut temellere dayandırılmasını sağ
lamış olmaktadır. 

Kirletici tesislerin denetiminde hangi 
kriterlerin ve çevre standartlarının esas 
salınacağının yönetmeliklerle belirlenmesi, 
mahallî idarelere bu tesisler üzerinde da
ha etkin. kontrolda builunma imlknı ver
mektedir. Amaç da budur; çevre üzerin-
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deki olumsuz etkilerle ımüoadeîede bil im
sel ve teknik temele dayalı müeyyideler 
uyguCamiak, 'bu sayede mahallî idareleri
mizi de çevre yönetiminde en ileri sevi
yede bir yere ulaştırabilmek. Tabiatıyla, 
'bu alanda yapılacak daha çak iş bulun
makta, yönetme!ilklerim yürürlüğe girme
si, meseleleri çözmede yeterli ölımaımaikta-
du\ 

Çevre yönetiminde, teknik yönden uy
gu1 ama araçları ve bu araçların külllanı-
'labiılımesi için. gerekli ıma'lî kaynakların 
temini büyük önem taşımaktadır. Bu ko
nuda ortaya çıkacak malî imeseileieri çöz
mek ve gerekli parasal kaynağı teşkil et
mek üzere, Çevre Kanunu uyarımca yü
rürlüğe ikonam Çevre Kirliliğimi CMeme 
Fonu Yönetmeliği ile bir fon kurulmuş-
tuı\ 

ISayım mıiılte tvekillileri, Ankara'nın yıl
larca kangren olmuş hava kirliliği prob- • 
temi, 1988 yılımın ilkindi yarısından itiba
ren, doğal gazın geTmesiyle kökten hal
ledilecektir. Ankara'daki hava kirliliğimin, 
nüfus ile yıllar boyunca gösterdiği artış, 
en son 1981-1982 ve 1985-19816 kış sezo
nunda büyüık pik değerlere 'Ulaşmıştır. 
Hükümetimizin aldığı karanlarla, doğal 
gaz gelene kadar, bu tehlikeli durumu 
daha aşağıılara çekebilmek ve bir ölçüde 
nefes lailabilecıeğiımiz seviyelere indirebil
mek için, temiz katı yakıt uygulamasına 
geçilmiş ve Ankara'ya ilki yıldan beri it
hal kömür getirilmeye başlanmıştır ve 
görüldüğü gibi, Ankara, hava kirliliği ile A 

karşı karşıya olan şehirlerin en ıternizi du
rumuna gelmiştir. 

Sayın mii'letvekilleri, hava kirlilikleri, 
hemen hemen bütün şehirlerimizde kış 
sezonu boyunca kendini hissettiren bir 
önermÜ çevre problemidir. Yakıt cinsi, 
yakıma sistemi, yakan kişi, şehrin topograf
yası, meteorolojik şartlar gibi pek çok 
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sebebi bulunmaktadır. Ankara dahil ol
mak üzere, pek çok büyük şehrimizde dö-
ğalgaz kul'Ianıımının yaygunlaştırülmiası, 
bava kirliliklerinde yıllara göre azallıma-
Üarı sağlayacaktır. IPök _ tabiîdir ki, doğal 
gaz, bir anda her yere ve her eve götü-
rü'emeyeoektir. Bu yüzden, doğal gazın 
yaygın kullanımının teminiyle beraber, te
miz katı yakıt sağlanması da gerekmekte
dir. Ankara örneğinde de olduğu gibi, 
bu temiz yakıt, ithal kömür olabilir veya 
yorfi 'linyitlerin ıslah edilip, proses briket 
kömür imali de olabilir. 

Ayrıca, yakma sistemlerinin geliştiril
mesi, önemli başka bir husustur. Bugün 
ülkemizde önyakmalı sistemıler başarı ile 
imal edilmektedir. ıBu .sistemler, kirliliğim 
önlenmesi yanında, yakıt tasarrufu da 
sağ'ayabiilımektedir. 

Bunların yanı sıra, binalarda ısı iza-
'lasyonuna önem verilmesi, hava kirliliği 
ile mücadelede, zincirin bir diğer halkası
nı meydana getirmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugün, çevre meselelerinin çözümümde 
en 'aktif görevler, hiç şüphesiz mahallî 
idarelerindi r. Merkez kuruluşlarımız, ola
ya, ülke çapında bir hizmet verime amila-
yışı içimde yaklaşnüken, mahallî idareleri
miz, merkezle işbirliği içimde bu mesele-
ileri bilfiil çözmekle yükümlüdürler. Ola
yı yerimde izlemek ve denetlemek, mev
cut çevre mesellerimi çözümleyip, yeni
lerinin yaratılmasınla imkân vermemek, 
halkın daima sağlıklı, temiz ve dengeli1 bir 
çevrede yaşamasını sağlamak, mahallî 
idarelerimizin asilî görevleridir. Buı görev
lerin üstesinden gelinmesi, tabiîdir ki, 
ımaha'Jiî idarelerin güçilıendiri'lmesiyle 
mümkündür. (Bu güçlendirmenin teminin- f 

de ise, merkezî idarenin kararları ve uy
gulamaları önem kazanmaktadır. Hükü-
ımet'imizin konuya yaklaşımı da bu yönde 
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olmuştur. İdarî, hukukî ve malî yönden 
güçlendirilmiş maballlî idarelerin, halikı
mıza daima daha iyi hizmet verecekleri 
muhakkaktır. Yetki olmadan iş de yapi1-
lamaz. Bu nedenle, mahallî idarelerin, 
idarî yönden güçlendirilip, daha iyi iş ya
par hale getirilmesi zarureti karşısında, 
bu idarelerim yetkilerini artırıcı bir dizi 
karar ve hukukî düzenlemeler gerçekleşti
rilmiştir. 

Kendi alanları içerisinde daha yetkili 
mahallî idareler, hiç şüphesiz, bu yetkile
rini! halikın hizmetinde, daha hızlı ve ak
tif olarak kullanabilmektedirler. Sözleri
min başında da ifade ettiğim gibi, büyük 
şehirlerim;zdeki çevre meseleleri için, Hü-
kümet;miz, büyük ana yatırıımiların malî 
külfetinden kaçınmadan bu işlere başla
mıştır ve bunların önemli bir kıısmı da 
tamam'anmak üzeredir. Bu çakışmalardan 
hemen birkaç tanesini örnek olarak ver
mek mümkündür. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi mücavir 
alanı içinde bulunan sanayi tesislerinin 
yüzde 72'si arıtma sistemime bağlanmış
tır. Büyük Kanal Projesi, İzmir'im gelecek 
yiılIlarda da çok uzun süre ihtiyacını kar
şılayabilecek bir kapasitede inşa edilmek
tedir, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kay
bolan bir (Halic'e hayatiyet kazandırmış
tır. İstanbul, Kuzey Haliç ve Güney Ha
liç Kanalizasyon Projeleri, arıtma sistem
leri, metro inşaatları ve bütün bu eserle-' 
rin ortaya çıkardığı tabloyla, daha temiz, 
daha sağlıklı bir çevre, bir İstanbul ola
caktır. Bugün, çevre problemlerinin hal
li konusundaki çalışmalar, diyebilirim ki, 
belediyeler arasında tatlı bir yarış ve bir 
rekabet havası getirmiştir. 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülkemiz, hızlı nüfus artışı yanında, kent
leşme yönünden de büyük bir gelişme ve 

6.4.1988 0 : 2 

değişim içindedir. Başta büyük şehirleri-
, imiz ojrnak üzere, yerleşim merkezlerimi
zin karşılaştığı! en önemli problemlerden 
biri de, şehir çöpleri ve şehiderimizde 
hızla gelişen sanayinin oluşturduğu en
düstriyel katı atıklardır. Artan refah se
viyemiz, gelişen endüstriydi, sınaî ve ti
carî faaliyet'lerimiz sonucu oluşan çöp ve 
katı atıkların miktarı hızla artarken, ni
teliği de değişmekte, insan ve çevre sağ
lığı: açıısından tehlike yaratabilecek bir 
yapı kazanmaktadır. Bugün, gelişmiş ül-
ke'erde ayn bir endüstri niteliği taşıyan1 

katı atıkların bertaraf edilmesi ve değer
lendir ilmesinle ilgili gelişmeleri takip et
mek ve bunların ülkemizde uygulanma
sını temrm etmek, çevreyle ilgili kuruluş
ların görevleri arasında yer almaktadır. 

Katı atıkların çevre ve insan sağlığıma 
zarar vermeyecek biçimde ortadan kaldı
rılması ve ekonomiye katkıda bulunacak 
şekilde değerlendirilebilmesi, her şeyden 
önce, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu 
kentlerde katı atıkların miktarı, kompo
zisyonu, toplanması, depolanması ve ber
taraf edilmesi konusundaki çalışmaların 
yapılmasını gerektirmeiktedir. Bugün ma
alesef, çöplerin ortadan kaldırilması, ül
kemizin içinde bulunduğu gelişmişlik dü
zeyine yakışmayacak ölçüde ilkel, insan 
ve çevre sağlığına aykırı metotlarla ger
çekleştirilmektedir. IBu durumum ortadan 
kaldırılması, gerek belediyelerimizim, ge
rekse ilgili diğer kuruluşlarım müşterek 
gayretleriyle temim edilecek, gelişmiş ül
kelerde kullanılan atıklarım yönetimi me
totlarının ülkemizde de kullanılması ko
nusunda gerekli tedbirlerim alımması ama
cıyla başlayan çalışmalar hızla bitirile
cektir. 

Öte yandan, son günlerde, bilhassa Fe
deral Almanya'dan «Ek yakıt» veya baş
ka adlarla ülkemize ihraç edilen, insan 

207 — 



T. B. M. M. B : 47 6.4.1988 0 : 2 

sağlığına zararlı çöplerin kabulü, hiçbir 
şekilde mümkün değildir. Nitekim1, 2872 
sayılı Çevre Kanunu, atıkların İnsan ve 
çevre sağlığına olan zararlarını göz-önü
ne alarak, her türlü atık ve artığın, ilgili 
yönetmölıilklerinde belirtilen standartlara 
ve yöntemlere aykırı olarak, doğrudan 
doğruya veya dolaylı biçimde alıcı orta
ma verilmesin i, depolanmasını, taşınma
sını ve benzeri faaliyetlerde bulunulma
sını yasaklamıştır. Bu hususları düzenle -
yen yönetmelik, Çevre Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanmaktadır. Konunun, 
gerektiği biçimde denetlenmesini, sağla
mak amacıyla da, Yüce Meclisimizce 3 
Mart 1988 tarihinde kabul edilen 34H6 
sayılı Kanunla, atık, artık ve yakıtların 
arıtılması, uzaklaştıriması, zararsız hale 
getirilmesi ve ithaliyle ilgili denetimleri 
yapma görevi Çevre Genel Müdürlüğüne 
verilmiştir. Bilhassa tehlikeli atık ve ar
tıkların Türkiye'ye ihracı konusunda, son 
zamanlardaki gelişmeler dikkate alınarak, 
ilgili yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar, her türllü yakıt, atık, artık ve kim
yasal maddelerin ithali, Bakanlığımızın 
onayına bağlanmıştır. 

Bundan böyle, dış ülkelerden atık it
halinin söz konusu olamayacağı açıktır; 
ancak, her türlü çöp ve atığın modern 
usullerle ortadan ıkaldınlimasımı temin ba
kımından, uygun metotların ve tesislerin 
ülkemize kazandırılıması için çabalarımı -
zırı sürdürülmesi gerekmektedir. 

(Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiyemizdeki bu hızlı değişmeler, ge
lişmeler, belediyelerimizdeki temel yatı
rım düşüncellerini de değiştirmiştir. Es
kiden olduğu gibi, bir asfalt yaparak se
çimleri garantiye alan düşünce, artık yok
tur. Eskiden, tüten bacalar isteniyordu, 
artık çevreye zarar vermeyen bacalar is
teniyor. Bir yörenin belediye başkanlığına 

aday olan kimse, seçilebilmek için, o yö
redeki derenin, o yöredeki denizin, kör
fezin kirliliğinin önlenmesi İçin vaatte 
bulunuyor. Bunlar, güzel ve memnuniyet 
verici tablalardır. Ancak, geçmişten bu
güne intikal etmiş olian bütün bu prob
lemlerin üstesinden bir hamlede gelebil
mek, her şeyden önce, bir para, bir kay
nak meselesidir, önceliklerini tespit ede
rek bu problemlerin çözülmesi, başlıca 
görevlerimizdir. 

Yeni bir teşkilat olan Çevre Genel 
Müdürlüğünün yapısının geliştirilerek, 
yetkilerinin ve sorumluluklarının açık ve 
uygun şekilde tespit ©dilmesi, bizim önü
müzdeki çalışmalarımızı kolaylaştıracak
tır. Şu anda Türkiye IBüyük Millet Mec
lisi Sağlık Komisyonunda bulunan ve 
müteakiben de Plan ve ıBütçe Komisyo
numa gelecek olan Çevre Genel Müdür-
ilüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
'222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin görüşülmesine başlanmıştır. Gayreti
miz, görev, yetki ve sorumlulukları, geli
şen, büyüyen, modern bir Türkiye'nin 
çevre .mesel eler ini karşılayabilecek bir 
çevre teşkilâtını ortaya çıkarabilmek için-
di^ 

Konuşmamın buraya kadar olan bö
lümünde, esasen, benden önce parti grup
ları adına konuşan 'arkadaşlarımın yönelt
tiği birçok tenkide de cevap vermiş olu
yorum, ancak, konuşma metnim içinde 
yer almayan bazı hususları da cevapla
mak istiyorum. 

Sayın Baki Durmaz, «Deniz kirliliği
ni! önleyici ciddî tedbir alınmıyor» dedi. 
Bu konuda son derece ciddî tedbirler 
alınmaktadır. 19812 yılından bu yana, Ak
deniz ve Ege'de yapılmadığı iddia edilen 
ölçümler, yapılıyor. Yapılan ölçümlerle 
sürdürülen çailışmalar, aynı zamanda Se
yir ve Hidrografi ile de paralellik sağ-
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llanarak, elde edilen bilgiler açıklanabil-
mektedir. Zina, ölçümlerin büyük bir kıs
mı askerî açıdan stratejik önemi ıbaizdir. 
ıMIED-'POL kapsamında ve millî program 
dahilinde, 1988 yılında da Akdeniz ve 
Ege Denizi ölçüm çalı sımaları, Orta Do
ğu Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi gemileri vasıtasıyla sürdü
rülmektedir. 

(Gene, Su Kalitesinin Korunması Yö
netmeliğinim yürürlüğe konulmasını te
menni ettiler; zaten, en kısa sürede konu
lacağını ifade ettim. 

Diğer taraftan da, gemilerin sintine 
altmaları konusunda tenkitleri olmuştu. 
Bu konuda, geçen dönemde de çok cid-
dî tedbirler alinmışfcur. özelikle Ulaştır
ma Bakanlığı olarak, Antalya, İstanbul 
ve Boğazlarda olmak üzere birçok şeh
rimizde, çok sayıda sintine projeleri 
gerçekle^tirlmiş, hatta seyyar sintine sis
temleri hizmete verilmiştir. Gene Ulaş
tırma Bakanlığınım .bu tür kontrolü ya
pacak gemileri de takviye edilmiştir ve 
bu tür çalışmalar aynı şekilde devam et
mektedir. Mevzuatta geniş boşluklar var
dı, para cezaları son derece sembolik 
kalmılştı, Çevre Kanunu ile Ulaştırma 
Bakanlığı mevzuatı arasında, bu konu
daki yetkilerle ilgili koordinasyonsuzluk 
varidi; bunların hepsi düzenlenmiştir ve 
tahmin ediyorum çevre koruması açı
sından son yıllarda en başarılı olunan 
alan da, özellikle ıbüyük şehir belediye
lerinin ve deniz kenarındaki belediyele
rin katkılarıyla da denizlerin korunma
sı olmuştur. 

BAKÎ DURMAZ (Afyon) — Yeterli 
olduğunla inanıyor musunuz Sayın Ba
kan? 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Devamla) — Elbette yeterli değil-
dür, elbette daha fazla tedbir almak zo-
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randayız; 'ama, Akdeniz kıyısııındaki dü
ğer ülkelerle' mukayese ettiğimiz zaman, 
biraz evvel de örneklerini verdim, onlar
dan biraz daha ön'de olduğumuzu ifade 
edebillirim; ama, geç kalmışlığımız da 
var; onu da kapatacağız tinşaliah. . 

BAKÎ DURMAZ (Afyon) — Teşek
kür ederim. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Devamla) — «Hava kirliliği ön
lenmeli» dediler ve çöp konusuna değin
diler. Her (ikisinden de bahsetmiştim. 

«Fon gelirleri ınjedÜr? Nereye harcan
maktadır?» denilmektedir.) Maalesef, ge
çenlerde oybirliğiyle burada yaptığımız 
değişiklikten önce1, bu fon gelirleri bu 
kadaf; büyük meselelerin üstesinden kal-
fcaciak rakamlar olmamaktadır. 17 Mayıs 
1985 tarihinde işlemeye başlayan bu fon
la, 1987 yıl sonu itibariyle toplam 350 
milyon 555 'bin 718 lira gelir sağlanmış-
,tır. Bu gelirin ide sadece 232 milyon 154 
bin 523 lirasıi harcanmıştır. Şu anda da 
fonda, 118 milyon 401 biın 195 liralık 
gelir bulunmaktadır. Ancak, yenli kanun 
bunu çok daha fazla katlayacak bir şe-
kildedıir,] 

Tabiî, bir de gördüğümüz şu olmuş
tur: Buradakli gelirlerin önemli kısmı da 
sağlanamamıştır, önemli olan, fonun iyi 
işletilmesıi, geErlerin sağlanması, nem 
de - başta sizlin de ıtemas 'ettiğiniz gi
bi - çöp konusunda mahallî idarelerimi-
ziın birtakım projeler geiştirme, örnek 
çMişmalar yiapma gibi 'Manlarda, bu fo
nun kullanılmasını öngörmekteyiz. Yok
sa, biraz evvel bahsedildiği gibi tzmiit, 
İzmir ve İstanbul projeleri gibi dev pro
jeleri bu fonun imkânları ile haliletme-
miz mümkün değildir. 

Yine, Sayın Durmaz, «690 milyon 
liralık yatırımla çevre sorunu nasıl çözü
lecek?» dediler. Doğrudur, bu 960 milyon1 
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Türk Liiraihk yatırıımlta çevre sorunların i 
çözmek mıümkün değildir; ama, çevreye 
yapian yatırımlar, sadece Çevre Genel 
Müdürlüğünün Bütçesiınde yer alan ya
tırımlar değildir. Daha önce Sayın Kö-
se'nfin de temas ettiği gibi, ben Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bir konuşma vesi
lesiyle değinmiştim, yani çevre ile ilgili 
birçok kuruluşlar mevcut, 'bunların büt
çelerinde de |hıem bir taraftan çevreyi tah
rip etmek için ödenekler vardır - çünkü, 
tahrip etmelk diyorum, 'elbette yapılan 
'her yatırım, çevrenin üzerinden geçece
ğine göre, ibiiraz tahrip etmektedir - ve 
hem de tahrip ederken doğal dengeyi 
bozmamak liçin, gerekli tedbirleri almıak 
için yatırımlar vardır. Bunlar genel büt
çeli kuruluşlar için böyledir, katma büt
çeli kuruluşlarla da ilgili böyledir. Özel
likle KİT bütçelerinde yer almaktadır, 
biraz sonra Sayın Köse'nin temas ettiği 
noktaya gelirlken onu da ifade edeceğim; 
bugün bir çimento fabrikasının koruma. 
sistemi, yani bacasındaki filtre sistemi 
2 milyar Türk Lirasını aşmaktadır ki, 
böyle birçok projeler KİT bütçelerinde 
mevcuttur. O bakımdan, çevreye yapılan 
yatırımı, Çevre Genel Müdürlüğü büt
çesindeki yatırım rakamı ile; Hükümetin 
verdiği önemli de bu rakamla ölçmemek 
gerekir kanaatindeyim. 

«Teşkilat yasasının olmadığını na
sıl izah edeceksiniz?» dediniz, Sayın 
Köse de temas etti. Çevre Kanununun 
dışında, teşkilat, 222 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameyle düzenlenmekte
dir. Konuşma metnimde de ifade etti
ğim gibi, şu anda Sağlık Komisyonun
dadır, Plan ve Bütçe Komisyonunda da 
enine boyuna tartışacağız; Parlamento 
da bunu müşterek mesele olarak kabul 
ediyor. Ben bu konuda, iktidarla mu
halefet arasında en ufak bir uyumsuz
luğun olduğunu zannetmiyorum; Plan ve 

Bütçe Komisyonunda da konuşuruz, Gıe-
nel Kurulda da konuşuruz, önergeler 
üzerinde de konuşuruz; birçok arkada
şımız şahsî temas koruyorlar, bunun için 
şahsî temaslara da açığız, her türlü diya
loga açığız, bunu burada Hükümet ve 
şahsım adına ifade ediyorum. 

Yine, Sayın Köse, sabaha karşı Plan 
ve Bütçe Komlisyonunda yaptığım ko
nuşmaya değinerek, benim, «Çevre Teş
kilatı yeterli değildir» şeklindeki beya
nımı, bu beyanımla da, teşkilatın ileri
ye dönük çalışmalarından endişe ettiğini 
ifada ettiler. Endişe etmesinler, üzeri
mize aldığımız görevi en iyi şekilde yap
manın gayreti içinde oluruz. Ancak, 
«Bu Çevre Teşkilatı yeterli değil» derken, 
benim endişem sadece oradaki görevleri 
yerine getirmek değil', sizlerin de, biz
lerin de arzu ettiği gibi, çevreye daha 
iyi sahip çıkmak, çevre konusunda daha 
fazla bir şeyler yapmak İçindir; bu gay
retin içindeyiz. Onun için, Çevre Teşki
lat Kanunu veya kanun hükmündeki ka
rarname yeterli değildir şeklinde' ifadeyi 
kullandım; daha fazla şeyler yapmak la
zım düşüncesi içindeyim. Nitekim, Çevre 
Genel Müdürlüğü 'bütçesi üzerindeki 
tenkitler Hükümet adına hep bize yö
nelirken, bu kanunla, bu çevre sorunla
rına yapabileceğimiz, cevap verebileceği-
miz pek fazla bir şey olduğu kanaatinde 
değilim. 

Nitekim, «Yüksek Çevre Kurulunun 
kalktığınıc» ifade ettiler; geçende yaptı
ğımız değişiklikle, «Merkez Çevre Ku
rulu» iadı altında, bu kanuna eklediğimiz 
4 üncü maddeyle, yeniden ihdas ettik. 
Ancak, terkibinde farklılık vardır: Bu 
defa, koordinasyonu sağlamak için sa
yın bakanların iştiralklerliyle değil, üst 
seviyedeki ve işin tatbikatında bulunan 
bürokratlar bu kurula alınmıştır. Sayın 
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Kösie bundan da hiç endişe etmesinler; 
çünikü, o kuru! eski şekliyle bir 'kere da
hil toplanamamıştır; toplanabilmesi ve 
uygulamaya geçebilmesi için bu şeMde 
bir düzeniljömeyle huzurunuza geldik ve 
sizlerin de oylarıyla bu değişiklik yapıl
mış oldu. 

İzmit Körfez meselesinden bahsetti
ler. Bu ikonu üzerinde 'de ciddî olarak 
durutealktiadır; ama kendileri de takdir 
ederler Ikir, tzmlit Körfezi tiçin çok uzun 
sürenin ihmali vardır, yanlış sanayileş
menin ihmali vardır. Bein şahsen, kişisel 
görüşüm olarak çeşMIi vesilelerle de ifa
de ettim, İstanbul'da ve çevresinde sana-
yiteşme oflmaz. Bugün, herkes, oralarda 
sanayleşmenin otonayacağt görüşüne gel-
miştiir; ama olmuştur, haddinden fazla 
yatırım yapılmıştır, büyüme de orada 
olmuştur. Teşvilk edilmemesine rağmen, 
hâlâ, mevzuatı şu veya bu şıeiklilde zorla-
malk suretiyle gene Marmara Bölgesinde 
sanayileşme gayretleri devıam etmektedir. 

Tabiî, eskiden böyle bir yanlış sana
yileşme anlayışı varken çevre anlayışı da 
farklıydı. Bunu Sayın Köse de takdir 
edecekler; kendilerinin de belediye reis
liğinden önce, «Körfezde biraz daha yer 
dolsa, dar İzmit'te biraz daha yer ka
zansak» zihniyeti Vardı. Vatandaş da 
böyle düşünüyordu, yönetenler de böy
le düşünüyordu; ama bugün kimse böy
le düşünmüyor, herkes Körfezi kurtar
manın gayreti içindie; 'inşallah o da ola
cak. 

İzmit Valiliğinden bu ikonu hakkında 
bilgi aldılk, konuyu yakından takip ediyo
ruz. Arıtım ünitelerini 14 kuruluş ta
mamlamış durumda. İşin büyüklüğü ba
kımından kısaca isimlerini de vermek 
istiyorum: Tıüpraş, Petroikiımiya, Klor 
Alkali, Yarımca Seramik, ıgsaş, Raba'k, 
Çelik Halat, Fürsan, Pak Gıda Sanayii, 

Lifli Rulo, Koruma Tarım, Kartonsan, 
Arçelik, îpek Kâğıt, Marshalll Boya. 

Arıtma ünitesi inşaatı devam eden 6 
kuruluş var. Bunlar da, Petrol Ofisi 
Madenî Yağ, Mağa Deri Sanayii, Man
nesman, Yarımca Gübre, Türlk Oto
motiv Ensdustrisli, Fen İş Alüminyum 
Tesisleridir. 

Arıtım ünitesi prope safhasında 
olanlar şunlardır: Soka, Seka da iki ça
lışma var., Bunlardan birincisi, kendisi
nin fabrika çalışması, ikincisi de Klor 
Allkali'riin arıtım çalışmalarıdır. Petro-
kimya, Hereke, Yünlü Dokuma, Gölcük 
Tersanesi, Ansa, Nasaş, Projesi, devam 
edenler de tamamlandığı zaman, bütün 
bu teslislerden kaynaklanan (kirliliğin 
aşağı yukarı yüzde 90 - 99'u önlenmiş 
olacaktır. 

Sayın Köse, bir de tatlı sitemde bu-
lundulaır ve yeni Ulaştırma Bakanı hak
kında bazı temennilerde bulunurlarken, 
eski Ulaştırma Balkanının da demiryolu
nu İzmit'in içinden geçirdiğini ifade et
tiler. Böyle bir şey söz konusu değildir^ 
Çünkü, Demiryolları, Limanlar ve Ha-
vameydanlan İnşaatı Genel Müdürlüğü, 
geçen sene kasım ayına kadar, bu Par
lamentodan gene oybirliğiyle çıkan bir 
Ikanuna kadar, Ulatırma Bakanlığına 
bağlı değildi. Başta, bugün Parlamento
da bulunan Kocaeli milletvekili arkadaş 
l'arıimız, Meclis Başkanvetolimiz Sayın 
Abdulhalim Araş oknaik üzere, eski mil
letvekilli arkadaşlarımız bilirler. Bu, ta
rihte işletmeci bir kuruluş olan Demir
yolları açısından, Ulaştırana Bakanı ola
rak, ben de o yolun oradan geçmemesi 
için çok ibüyük gayret gösterdim. Onun 
için, o siteminize katılmayacağım.. 

EROL KÖSE (Kocaeli) — Ben onu 
kastetmedim efendim. Herhalde söyle
diklerim yanlış anlaşıldı. 
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DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Devamla) — Ben, o manada an
ladım. Yand ben o konuda tam tersine 
'b!k< çalışma ve gayret gösterdim; ama 
o, bizim Hükümetimizden de önce olan 
bir projedir ve yatırımı da 'bir h'ayüii 
'ilerlemişti. Yapılan ımasıraftıan sonra vaz-
geçüılmıesli de, o tarihte sorumlu olan 
bakanlığımız tarafımdan uygun görülme
di. Bunu da bu Vesileyle arz ediyorum. 

Böylece tenkitleri de taımaıml'amış ol
dum. 

Sayın Başkam, sayın milletvekilleri; 
ben, sözljerlirnıi burada tamamlarken, 
grupları adına değerli katkıda bulunan 
sözcü arkadaşlarıım'a Itelkrar teşekkür edi
yorum. Bugüne kadar, Yüce Parlamen
todaki bütün miletvek illeri arkadaşllan-
mızın, çeVne konuşuma gösterdikleri has
sasiyetten dolayı kendilerine minnetta-
rım ve şükranlarımı arz ediyorum. Bun
dan sonra da ayını şekilde çalışmaları
mız desteklendiği takdirde, bütün gü
cümüzle çalışjacağız.: Çevreye hiizmleti, va
tana hlizmet ve bütün dünyaya hizmet 
olarak kabul elden bir zihniyetin temsil
cisiyiz. 

Hepinizi en derin saygılarımla selam-
Üıyoıruım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Balkan. 

Şahsı adına, aleyhinde, Sayın Alıaet-
tün Kunt; buyurun efendim, 

Sayım Kort, süreniz 10 ıdakiikadır. 

ALAETTIN KURT (Kocaeli) — 
Saygıdeğer Başkanım, muhterem ımilet-
Veküleri; çevre sorunları hakkında şah
sî görüşlerimi ifade etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Bu maksatla; hepi
nize siaygiaomı arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, dün
ya ülkelerinin karşılaştığı sorunların 
arasında yer alan artan nüfus ve geli-
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şen teknoloji sonunda doğal! yapının, ta
biî dengenin gün geçtikçe bozulması 
önem taşımaktadır. Bu dunum, ülkeleri 
çeşitli tedbirler almayla zorlamakta, çev
reyi olumsuz yönde etkileyen, çevre kıir-
lenımesine yol açan, sağlıksız yaşamaya 
sebebiyet veren faktörleri gidermeye ça
lışmaktadırlar. Sanayinin gdiştirilımesii, 
artan nüfusun ihtiyaç duyduğu beslen
me, konut ve! diğer ihtiyaçlarının karşı
lanması, refah seviyesinin yükseltilmesi, 
bugün duruya ülkelerinin başlıca hedef
lerini teşkil etmektedir. 

İnsanların ve diğer canlıların haya
tiyetlerinin devamlılığı, üç ana faktör 
olan hava, su, toprak ile mümkündür. 

Canlılar bu unsurlar sayesinde yaşa
makta, beslenmekte, üretmekte ve nesil
lerini devam ettirmektedirler. Sağlıklı bir 
hayatın devamlılığı, bu unsurların doğal 
yapısının korunmasına bağlıdır. Bugün 
isle, bu unsurların doğal yapısının korun
duğunu söylemek mümkün değildir. Bu 
durum, hayat şartlarını ağırlaştırmakta 
ve cianMaon sağlıklı bir ortamda yaşan
tılarını sürdürmelerimi tehdit etmektedir. 
O halde, bir taraftan insanların refahı
nı sağlarken, ıdiğer taraftan yaşadıkları 
çevrenin doğal yapısını korumak bir 
mecburiyettir. Bu durumlar, ülkeleri, çe
şitli tedbirler almiaya, çevrenin doğal 
yapısını korumak için uluslararası plan
da Ve kendi çaplarında örgütler kurma
ya 'zoriiamıştır. Kurulan bu örgütlerin 
amacı, doğal yapıya zarar verecek her 
türlü faktörleri ortadan kaMırmak ve bu
na ilişkin tedbirleri alimaktir. 

Değerli milletvekilleri, Başbakanlık 
Çevre1 Genel Müdürlüğünün görevini, 
konuşmacı milletvekili arkadaşlarım İfa
de ettiler. Çevrenin korunması, iyileş
tirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazi
nin ve tabiî kaynakların en uygun şieikiiî-
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ide ikuteulması; su, toprak ve hava kir-
lenn^esliniın önlenmesi; ülkenin biHki ve 
faiayvan varlığı ile tabiî ve tarihî zengin
liklerinin korunmasını temin etmek. As
lımda sadece ve sadece bu tarif dikkat
le okunduğunda, konunun iehemmiiyetmi 
anlamamak mümlkün değildir,, 

Bu çok önemli addettiğimiz ve gide
rek: de önemli artmakta olan çevre kir-
flfemmıesi hâdisesini bu genç genel mü
dürlüğümüz nasıl1 yapacak? Çevre ko
roma prensip, politika ve programlarını 
yapacak, ülkenin IMıilenme konuları ile 
•küdetiidyi tespit edecek, problemli yöre 
ve sektörleri: tespit edecek, anılan bu 
alanlardaki Çedbiırlerİ belirleyecek, sana
yi kuruluşları projelerini 'tetkik (ile çev
reye menfi etki etmemeleri içlin yetlkilıi 
mercie görüş bildirecek. Başka ne ya-
pacalk? Tesislerin, sektör, kapasite ve 
yörelere göre kapsamı ve ayrıntılarım 
beMemek lülzefe tebliğller çıkaracak, ül
ke ve yöre şartlarına uygun, vasıflı tek
nolojiyi beliırlleyecek, uluslararası] çevre 
çalışmalarına katılacak ve nihayet sağ
lıklı bir 'sanayileşme ve şehirleşmeye im
kân slağlayacaktır. Bu tarifler ne kadar 
güzel. Biraz önce ifade ettiğim gibi, 
tosan okuyunca ferahlıyor; ama bu fe
rahlama fazla uzun sürmüyor. Çünkü, 
cevapsız bir sürü soru beynimize inşaat 
çivisi gibi çakılıp kalıyor. 

2872 sayılı Çevre Kanunu ne zaman 
cılktı? Bunun cevabı Var, 9 Ağustos 1983' 
te. Pelkii, dört buçuk yıll evvel çıkarılan 
•bu kanun gereği ilga edilen Çevre Müs
teşarlığı yerine kurulan Çevre Genel 
Müdürlüğü ne yapmıştır? Bilemiyorum 
ne yaptığını. Ancak, bildiğim bir şey 
varsa, 'daha Su KMenrnesi Yönetmeliğini 
çıkaramamıştır. Hava Kirlenmesi Yönet-
meliğiniin çıktığım duyduk. Ancak, An
kara'nın yaktığı kömür için alman ön
lemlerden başkasını da duymadık. 

Sayın Başkan, değerli miletvekiMleri; 
bu kısa süre içerisinde bir büyük mesele 
olan çevre kirliliği konusunu Türkiye 
genelinde irdelemem mümkün değildir. 
Onun için, ben size yöresel gerçeklerden 
biraz ollisıun bahsetmek istiyorum. Siz
lere bir bilmece sorsam, desem ki, gör
meden, gözleriniz bağlı olmak şartı ile 
kokusundan tanıyabileceğiniz vilayeti-
mliz neresidir? İnanıyorum ki hep bir 
ağızdan «Kocaeli» dersiniz. Marmara 
Denizinin Kuzey sahili boyunca * İzmit 
Körfezinin doğu ucundan, İstanbul sını
rına kadar uzanan şerit boyunca 400'ün 
üzerinde irili ufaklı sanayi tesisi bulun
maktadır. Bü tesisler içerisinde, Türkiye' 
nln büyük işletmesi diyebileceğimiz. Ba
kanımızın saydığı projelerden, işletmeler
den başka Çolakoğlu Metalürji, POLİ-
SAN, YASAŞ, ATABAY, BAYER, 
ÇBS, ÇKS, BASF - Sümerbank, OL-
MUKSA, İZOCAM, Nuh Çimento, As
lan Çimento, TÜRK - HENKEL, AEG 
ETİ, Chrysler gibi daha birçok tesis 
vardır., Çevre her türlü zararlı atıkla kar
şı karşıyadır ve anılan hiçbir teslisin ciddî 
bir, arıtması söz konusu olmadığı gibi, 
katı atıklar ve hava kirlenmesine karşı 
da bir tedbir atamamıştır. Gebze'ye var
madan yüksek olan Esentepe'den, 22 
fabrikanın yer aldığı Dİ Ovasına bak
tığınızda, çoğu 'defa, zehirli gaz bulutu
nun vadiye nasıl çöktüğünü gözleyebi
lirsiniz. Çevre ve su kirlenmesiyle ilgili 
vahim olaylar bu Çevrede yaşanmıştır 
ve yaşanmaktadır. Bir defasında Poliısan 
fabrikasının atık suyunun halikın içme 
suyuna karışması sonucu birkaç çocuk 
hayatını kaybetmiştir. Yine ilkii yıl önce 
ÇKS kimya fabrikasının atık kuyusun
dan sızan sullıar, yine içme suyuna karış
mak suretiyle, etrafta büyük infial1 uyan
dırmış vte bir iki ay İstasyon Mahallesi
nin suları1 kesilmiş, vatandaş su tanker-
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lerÜyle su ihtiyaçlarını fcarşılaımıştiır. Bu 
olaylar mahallî basımı, günlerce meşgul 
etmiş ve adliyeye intikal etmiştir. 

Gebze'de, beledi yen in razı olmaması -
na rağmen, daha evvel (inşaat ruhsatıyla 
yaptığı sanayi binasını «Tarımsan» de
nen bir kuruluş, burayı tarım 'ilaçları 
fabrikasına dönüştürdü Ve bunun için 
de Ankara'dan ruhsat aldı. 20 bin nüfus
lu bir mahalle bu tesise karşı olmasına, 
bu- tarım ilacı fabrikasının konut alanı 
ile iç üçe olmasına vö - yineliyorum - be
lediyenin işletme ruhsatı verilmesine 'kar
şı olmasına rağmen, işletme ruhsatı al
mış olmasını hâlâ anlayabilmiş değiliz. 
Bayer'in zehirli atık sularıyla Çayırova 
mevkiinde daha birçok fabrikanın atık 
suları açıktan akarak Marmara Denizi
ne ulaşmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
kimseyi© bir hesabım yok, hiç kimseye 
de şikâyet etmiyorum. Ben ımilletin ve
kiliyim ve millet adına herkese sesleni
yorum; insan hayatına değer ve
ren herkese, başta basına sesleni
yorum: Dördüncü kuvvet olan basın, 
lütfen yerinde bu ve bunun gibi haya
tî meşalelerimizi inceleyin ve yazın. Ya
zın ki, meselenin önemini herkes kav
rasın. 

Sayın Başbakan ve ona bağlı olarak 
çevre sorunlarından sorumlu Sayın Ba
kan, bu konuda kaybedilecek zamanı
mız yok, icraatınıza ihtiyacımız var. Üç 
yılda bir yönetmelik çıkarmakla bizim 
teselli olmamız mümkün değildir. Gö
zümüzün bebeği, canımız, ciğerimiz 
aziz sanayiciler, nasıl iltifat istiyorsunuz 
bilmem; ama sizden de rica ediyorum, 
siz de kazanacağınız paranın yüzde l'i 
kadar olsun, sizin yaşamadığınız o çev
redeki! insanları ve omların, sağlığını dü
şünün ve mümkünse tedbir alın. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi V£ adı 
geçen herkesi selamlıyor, saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın 
Kurt. , 

Bir soru var okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın 

Balkandan aşağıdaki sorularıma yanıt 
veriimesimi diliyorum. 

Öner Miski 
Hatay; 

1. İskenderun Körfezi çevresinde 
bulunan gübre falbrilkal'arı, petrol boru 
hattı dolum te&iiSÜerii, cam sanayii, de
mir - çelik sanayii gibi ağır sanayii te
sisleri nedeniyle, Güneyin en güzel ba
lık yataklarının bulunduğu bu bölge İz
mit Körfezi gibi her ge'çen gün biraz 
daha ölü deniz havasına bürünmektedir. 
Halikımız körfezde balık bulamaz duru
ma düşmüştür. 

Hepimizin de bildiği gibi, çevre şart
ları bozulan bir dengeyi tekrar kurmak, 
onu korumaktan çok daha pahalı ve güç
tür. Buna göre; 

a) İskenderun Körfezinde çevre kir
lenmesini kontrol amacıyla rutin ölçüm
ler yapılmakta mıdır? 

b) iskenderun Körfezinde çevre 
kirlenmesini durdurmak için hangi cid
dî önlemler alınmıştır ve alınması düşü-
nülm'elktedir? 

2. Gök ova Termik Santralına pa
halılık nedeniyle baca filtreleri itakıiaca-
ğı, basında yazılmış bulunmaktadır; 

a) Eğer, gerekli filtreler konmaya-
caksa bakanlık çevre kirliliğini önlemek 
için nasıl bir önlem düşünmektedir? 

b) Dünyada buna benzer başka bir 
örnek var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
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DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Birinci sorunun 
(a) şılkkıına, cevabımı; rutin ölçümler 
1982 yılından bu yana yapılmaktadır. 

Su Kalitesinin Korunması Yönetme
liği 'taimıaımen hazırlanmıştır, Ikonuşmıam-
da >da lifa.de ettim, önümüzdeki günîler-
ıde yürürlllüğe griımesi bek'lenmelktdir. Bu 
yönetmelik parametreleri, atık veren 
bütün faaliyetler için geçerlidir. Arıtma sis-
temleriniin, verilen zaman içerisünde ya
pılması kanunî zoranlulukıtur. 

îkinoi soruya cevap veriiyorum: Ke-
merköy Termik Santralı inşa halindedir. 
Hava Kalitesinin Korunımlası Yönetme
liği çerçevesinde, hava kıiriiği yapan bü
tün (kuruluşlar mutlaka gerekli önlemleri 

almak zorundadır. Dolayısıyla, bütün ter
mik santrallara da, verilen süreler içinde, 
'baca gazı desültfürizasyon ünitelerini kur
mak mecburiyetindedirler. 

Sorunun ikindi şılkfcına cevap veriyo
rum: Dünyada çeşitli sistemlere ait sa
yısız örnekler mevcuttur. 

Arz ©derim. 
BAŞKAN — Teşöklkür ederim Sayın 

Balkan. 
Sayın milletvekilleri, Çevre Genel 

Müdürlüğü Bütçesli üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilımetsinü oy
larınıza arz edüyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edlmişitir. 

Bölümleri ıdkutuyorum efendıim, 

Prog. 
kodu 

1. — Çevre Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Açıktama Lira 

lOr" GeneiI Yönetim ve Destek Hiizmötlieri 
BAŞKAN — ıKabu'l edertller... Etmeyenler... Kalbuıl' edilimiıştiır. 

111! Çevre Hizmetlerinin Yürüttiltnesi 
'BAŞKAN — Kaibull edenter...jE!tmeyenler... Kabul! edta'lşltir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıiııllamayan Transferliler 
(BAŞKAN — Kabul edenler... EHmeyentar... Kalbul) edilmiştir. 

TOPLAM 

[BAŞKAN — Kabul edenler... Btmeyenller... Kabul) edilmiştir. 
I ıOB) Oetvielıin'i okulbuyo'rum: 

39İ6 000 000 

918 000 000 

36 000 000 

1 350 000 000 

Getr 
Türü Açıklkma Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gellürler 
BAŞKAN-— Kabul edenler.... Etmeyenler... K a M edlilmiışttır. 

3 özeSİ GeUDrler ve Hazine Yardımı 
İBAŞKAN—.Ka'bull!edenler... Etmeyenler... Katotuliedilmiışltlilr. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edimidir. 

2 000 000 

1 348 000 000 

1 350 000 000 
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2. — Çevre Genel Müdürlüğü 1986 Malı Yılı Kesinhesabı 

ı BAŞKAN — Çevre Gendi Mıüdüriliüğünün 1986 Yılı Kesinhesafbın okutuyo
rum. 

A — CETVELÎ 

Ödemede 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel Yöneltim ve Destek Hizfm'dtkali 264 091 866 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil 
miştiir. 

111 Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 308 915 346 
BAŞKAN, — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil 

mistir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 8 206 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil 
mistir. 

GENEL TOPLAM 581 213 212 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil 
mistir. 



Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

2 Vergi Dışı Normal GelMer 
BAŞKAN — Kabul edenler.„ Etmeyenler... Kabul edil 
ımiştir.j 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil 
mistir* 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil 
rrfişth% 
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Böylece, Çevre Genel Müdürlüğünün 
1988 yıh (bütçesiyle 1986 yılı klesinlhesâbı 
kalbuilı edifflm-iıştlir. 

Hayırlı olmasını diliyorum. (Allikıışlllar) 
G) DEVLEıT METEOROLOJİ İŞ

LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Devlet Meteoroloji İşleri Ge

nel Müdürlüğü 1988 Mali Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Meteoroloji İşleri Ge

nel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesin-
hesabı 

IBAŞKAN — Bugünkü programı ge-
treği, Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün Bütçesi üzerindeki gö 
ıriüşmeliere ıbaşliıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Devlet Meteoroloji İsteri Gendi Mü 
dürlüğü Bıüıtçesü üzerinde söz allan sa 
yın konuşmacıları okuyorum: Anavatan 
Partisi Grulbu adına Sayın Albdurnaıh-
ıman Bozkır, Sosyaldemofcrat Halkçı 
ıPanti Gruibu adına (Sayın ibrahim Ak-
ısoy, Doğru Yofll Partisi Grulbu adına 
Sayın Abdurrezak Ceylan. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın, 
Bozkır; Ibuyurun efendiım. (ANAP sına-
ılanndan allkuşllaır) 

Sürenfe 20 dakikadır efendim. 

ANAJP GRUBU ADINA ABDUR-
RAHİMAN BOZKIR «Konya) — Sayın 
ıBaşkan, Ylüoe Medli'siın değerli üyeleri; 
Devlet Meteoırolojli llşlleri Genel! Müdür
lüğünün 1988 (bütçe kanunu tasarısı üze-
rljnde Anavatan Paritiısi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere hıuzurlllarınız-
dayıtm. Şahsım ve igrulbuımuz adına Yü
ce Meclise sayigııllanırnı sunaran. ((ANAP 
sıralarından alkışlar) 

İSayun ımffibtlvakiffieri!, Devlbt Mete-
oroffloj'i İşleri Genel Müdürlüğü, Başba
kanlığa ibağlı bir teşkilattır. 1937 yıin-
da, 3127 sayılı Kanunla kurulmuş, 1986 
yılında 3254 sayılı Kanunla ıbeşlkllat ve 

ıgönevüSeri yeniden düzenlenmiştir. Genel 
IM'üdürSük, merkez ve taşra teşkilatı 
olmak üzere iki grupta mütalaa ed'Ge-
ıbiîllir. Merkez teşkilatında bulunan Ha
va Tahminleri Dairesi Başkanlığı, İkilim 
ve Rıasat Dairesi Başkanlığı ana hiızmeıt 
ibirimleridir. Tdftiış 'Kurulu Başkanlığı, 
Hukuk. MlüsaviMlilği, Araştırıma ve Bülgi 
'İşiîem Dairesi Başkanlığı danıışima ve de
netim ıbirim'Ueridir. Personel! Dairesi Baş
kanlığı, İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığı ve Silvi'l Savunma Uzmanlığı ise 
yarldımıcı birimlerdir. 

Ayrıca, teşiklaita özeli eleman yefiiışitıL-
ıren Anadolu Meteoroloji 'Mesillek Uiısesi 
de Ankara'da Genel Müdürlük alam 
içindediır. 

Taşra teşkilatı ise, 16 Iböllge rnüdünllü-
ğü 'ile bunlara Ibağllı meydan, sinoptifc, 
ıkllknat)oloji ve yağış olmak üzere 1 200' 
den ıfazla istasyondan nıeydana gelmiş
tir. 

!Bu geniş istasyon ışelbekesi ve 3 829 
kişilik (kadrosu ile Devlbt Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü, Türkiye'n/in, ha
vası, yağnşı, Ikllilm'i ve genellikle mete
oroloji ifle igili hültiün hizmetlerini yap
makla sorumludur. 

Devlbt IM'eteoıroloji İşleri Genel Mü-
düılllüğünlün görevleri işıunlaırdir: 

H'j Meteoroloji hizmetlerinin eksik
siz ve zamanında yürütülebilmesi için, 
(Küzumlıu (görülen yerllerde çeşliıtllii tipte 
meteoroSJoji istasyonları veya hidımleri 
açmak ve çallşıtırmak, 

'2. Meteorolojide hilzmeitlieriin gerek
tirdiği (rasattan yapmak ve diğer sek-
ıtiörffiar için hava talhlmMleri yapımak, 

3. Askerî ve sivil hava ve den'iız ulaş-
tiirması ile tanım ve diğer sektörler için 
(hava ıtahmMeriı yapmak, 

4, Tarım, orman, turizm, ulaştırma, 
(bayındırlık, enerji, sağlık, çevre, silahlı 
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kuvvetler ve gerekti görülen kutnum ve 
kuriuıluışltar dçin meteorolojik destek sağ
lamak ve utalîararası anlaşmalarla so
rumluluğuna verilllm'iş bulunan meteoro
lojik hizmetleri yürütmek, 

5. Teşkilata üüzuım göreceği telllliı ve 
ıtetez alıcı ve verici dhazlar 'iilie her tür
lü (haberleşme araçlarını alllgili kuıruiluş-
llada işlbirfiği yaparak kurmak, kurdur
mak ve işletmek; bunlarla yurt içi ve 
yunt dışı meteorolojik biılgi alışverişi 
yapmak; (bu bllgilerıden lüzum görülien-
leri (halkın yarairillanıalbleceği (tarzda yayın
lamak 

6. Türkiye Rıadyo ve Televizyon 
Kanununa uygun olarak radyo istasyonu 
kurmak ve iştetlmek, 

7, ıMöbeordlıoji ve 'üligCılii konularda 
»ötiiit ive araştırmalar yapmak; Türkiye' 
nin ikilim özdılikterini tesplıt etmek ama-
cıyla çalışma ve incdemdler yaparak, el
de edilen bilgileri arşiıvlemek ve yayın
lamak, 

8, Meteoroloji ile il|giHi milleıtler-
arası kumluşlarda 1173 sıayıîltı. Kanun 
'hulkuırnferiı çerçevesinde Türkiye'yi 'tem
sil 'ötmek ve gerekli işbirliğini! sağlla-
mıak. 

jSayın milDUatvekMeri, çok eski çağ
lardan 'beri insanlar gökyüzü ve atmos
ferle Igiılenmıdoteyse de, (meteoMoj'1 bi
liminin doğuşu çok eski değildir. Talbialt-
ıtafci canllı ve cansız her şeyi etkileyen 
ımıelteoroflijlifc olaylar, tüm insan faaliyet
lerini de ıdt'fcited'iği için, bilhassa içinde 
ıbülunduğuımuz yüzyılda, meteorolloji1 sa
fhasında ıbüyük ıgelişmder olmuştur. Bu
gün tüm dünyada ve nnemılleketimizde 
fmeteorollbjik hizmetler, tahminlerimizin 
üzerinde fbir değere ulaşmıştır,. Meteoro
lojik bilgilere ihtiyaç duymayan ıbiır kişi 
kalknamıştr. 

Poliltilk sınırlar tanıımadan oluşan ve 
Ihareket eden atmosferik olayları dur
durmak, yön ve şliddetilerinli değiıştiırmek 
mümklün değülldrr, fakat Ibu olayların za
rarlı dtk'Ieriınden korunmak için (tedbir
ler almak, faydalandığıırnız olaylardan 
daha çok kazanç sağllamak mümkündür. 
Daha az zaman ve daha çok kazanç 
sağlamak İçin, 'tüm sektörlerde mdteoıro-
ılojilk ibiği desteği gerekli olmaktadır. 

Sayın millatvekilera, meteoroloji, ya
ladığımız çağın vazgeçilmez bir unsu
rudur. Arttık, günlük hayatımıza girmliş-
ıtir. Her lalîandaki hızlı gelişmeye ıbüyük 
katkısı inkâr edilemez. Son yıİaıarda, tek
nolojik ve 'biCımseH gdllişmder, özelikle 
modem halberffleşlme ve dıektronik cihaz
larla, yapay uydular ve fblülgilsayariarın 
meteorolojiye uyguKanmasu, ırneteorolo-
ji'yii yepyeni ve geniş kapsamlı hizmet 
seviyesine getirmiştir. 

Türk Mıdteorölojıi Teşkilatı, kanunla 
kendisine verilen görev ve sorumllüiyk-
ları, miilllî ve millötıleraırası standartlara 
uygun olarak yedine getirebilmek için, 
çok .sınırlı bütiçesljyle azamî gayreti gös
termekte, geırıek utaşrtağı eğitimle, gerek
se tesis ettiği modern alet ve cihazlarla, 
ortaya koyduğu hizmetlerle, gelişmiş ül
ke mdteoröfflojileriyle yarışacak duruma 
gdmiişıtir. ' . 

ISikhlı Kuvvetlerimize ve NATO bfiır-
likleıfae 'sağladığı deıslüekle, yurt savun-
ımasına; tarım, Ulaştırma, enerji, turizm, 
Ibayıınd'ırhlk, sağlık, şdhireilik ve çevre so-
ırunları gibi sektörlere götürdüğü ıhizmöt-
ıfierîe de yurtt ekonomisline büyük katkılar 
sağlamaktadır. 

IBu hizmdtıler içinde, ımlil! savunmaya 
verilen hizmetler ıbaşta gelmektedir. Sa
vaşta ve (barışta, Kara, Hava ve Denı.'z 
'Kuvvetferim'iz ille NATO (birliklerinin 
eğlitimi, manevra ve tatbikatlarımda her 
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türlü destek sağlamakta, ayraca, Hava 
Ve (Kara Kuvvetferümiize a'i't havaalanllla-
ınınıda meteorolojik hizmetlerin verildl'ği 
mâteorotoji isıtasyonlları bütaımakbadır. 

iMıeteoroilojin'im tarıma katkısı, eki
lecek ürünün seçiminden baş'lar. Topra
ğın sürülmesi, tohumun atılması, ilaçla
ma, dondan konuma, depolama ve ha't-
ıta, ününün naklinde meteorolllojik bilgile
rin ve özellikle Ihava tahminileriinin çok 
iyi değerilendirillnıesi gerekir. 

•Burnu, birkaç örnekte açıklamak iste
mim, Yapıllan hesaplamalarda, özellikle, 
ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılan 
don tahmiırileriyle, sebze ve meyve bah
çelerinin değişik metotlDarla dondan ko
runması sonucu zararın yüzde 20 dda yüz
de 40 oranında azaildığiı görülmüştür. Ay
ırtıca, hava tahminlerine uygun olarak 
yapılan tarımsal! ilaçlanma ite, ilaç ve 
insan gücü kaybı önlenmektedir. Yağış 
öncesi yapılan bir 'ilaçlama, biraz son
ra geltebileoek ıbir yağışllla boşa ıgideırse, 
•sadece çok Ibüyfük maddî kayıpla kalın
mayacak, bölki, Itioprağa intikaliyle de 
dalha bülytük zararlar olabilecektir. 

Nitekim, hepimiz; işitiyoruz, ilaçlama 
mevsiminde tç Anadofliu, Güneydoğu 
Anadolu ve Trakya için TRT radyoların
da süne ve kımıl mücadelesine ait özel' 
hava taihmıinlteri yayınlanmaktadır. 

Yine büyük bir mlillî servet oton or
manlarımızın yanığına karşı korunması 
alçin yanığın olma ihtimalinin fazla ol
duğu mevsimde oırman yangın (fialhmin-
illerti hazıırBanmakta ve radyolardan yayın-
tonmaktadır. 

Hava, deniz ve kam ulaştırmasında 
seyir esnasında mâteoroılojik şartlarım ön
ceden 'bilinmesi gerektiği «gibi, havaallan-
llarının, 'limanlların ve karayolarının 
yapımından önce, yer seçiminde, meite-
oroüojlik bilgililerin değerlendirilmesi, pro

je uygulama maiyetlerimi ıdüşürecektiir. 
Ulaştırma iyi ıbir destek, can emniyetine 
•ilave olarak yüzde 5-6 yakılt tasarrufu 
sağlanmaktadır. Bulgun 'bir tek uçağın, 
bir ftek geminin maiyeti milyarlarla öl
çülüyor. Bu amaçla, bütün askerî ve si
vili havaalanlarında (teslis ledilllmiış olan 28 
meteoroloji istasyonundan uçuş bilgilileri 
verilmekte, '29 deniz ırneteorollojîı istas
yonundan, denizciler ve balıkçılar için 
deniizlle ilgili' tahminler dile fıritına ihbar
ları yayınllanmalktadır. Böylece, can ve 
malt kaybı asgarîye indirilmektedir. 

Enerji sektöründe, h'idroıll'k enerji, gü
neş ve rlüagâr enerjisi ve hatta nükffleer 
enerjinin üretim yerli seçülmiınde ve üre
tim safihasında meteorolojik billgifer temel 
'bilgiler. Yanlış atılacak Ibir adım itriiyom-
Üanla ölçülemeyecek maddî zararlar ya
nında, çok büyiük can kaybına da neden 
loflalbilir. 

Turizm sektörü, her an ve en yay
ığın olarak meteoroHojik biıllgillere ihıtliyacı 
'dlian ıbir sektördür. 

Çevre sorumları ve ışıeihircilik çalışma 
ve araştırmalarında meteoroloji yine 
hayatî önem taşır. Şehirlerin büyüme 
yönlerinin ve açılacak cadde ve sıokak-
lîaran puanlanması, organize sanayi böl
gelerinin ve 'fabrikaların yer .ıseÇiımi için 
meteonollıojıik ietiütllerdn yapılması şarttır. 
Ayrıca, bina tipileri dahi, yörenin iklim 
karakteri göz önüne alınarak seçilmelidir. 

Meteorolojik şartlar göz önlüne alın
madığı takdirde, bir de topografya şehir
leşmeye uygun değilse, Ibuıgün birçok bü
yük şehirlerimizde görüldüğü gibi, hava 
ve çevre kirliliği çok büyiük bir sorun 
olarak karşımıza çıkar. 

ÇeşMi sektelere, meteorolojinin kat
kısını belllirıtımek amacıyla veriden bu ör
nekleri daha da artırmak mümkündür., 
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©tütün bu örnekler, ekonomide, ımeteoro-
Dojiınkı rtodlüiKüın büyüklüğünü ve ekono-
ımîiye katkısını açıklar; bu da, verilen hiz-
tmıdt iiıle doğru (orantılıdır, hizmet artarsa 
dlbette İlci katkı da artacaktır. Bazı ülke-
ılerde yapılan çalışmaılar, meteoroloji! teş
kilatlarının ımilı ekonomiye katkıÜarının 
ibiıre 20 Mâ bire 50 arasımda olduğunu 
ıgösltenmliıştitr. Başka bir deyişlle, hütçe-
ferinin 20 ilâ 50 katı kadar bir fayda sağ-
lamaktiadırlar, O halde, meteoroloji teş
kilatları, ıtüıkıeıtioi değiıi üretici kuırulüş-
tedıır. 

Meteorolojide fcuilllianıllan yeni tekn'ik-
ler, Oldukça pahalı olsa da, bu yatırım 
ve harcamallann ekonomiye 'yük olmadığı, 
tam tersi, çok büyük katkılar sağladığı 
'açıktır. Meteorolojik 'biHgilerıi kuffianan 
kişi ive kurulbşilıar, üretim programHaonda 
bu bljgillbri ne kadar ıbiinçiii kullanırlar
sa, o kadar tosan gücü, enerji ive malze
me tasarrufu sağlamakta ve üretiiımferinıi 
artırmalkıtiadırliaır. 

ıÜ'llkıeml:izıde möteorolllojik billlgierim 
önemi, gün (geçtikçe daha iyi anlaşılmak-
tta, vatandaştılar ve kuniuşilar, ıbu konuda 
yapılîaın yaıyıınlUanı daha çok takip eder 
hale :gellmekite, hatta periyodik ollanıları 
tözel olarak takip etmektedirler. Ayrıca, 
Meteoroloji Oenel ıMüdürilüğü, don, ya
ğış, (fırtına Igilbi önemli ofliaylları, özet 
vericiler ve lirtilbat kurduğu beiiediye'Her 
vasıtasıyla ıböllgelere duyurmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; 
(meteorolojik olayların .siyasal sınır 'tanı
madığı biır gerçektir. Bunun içim, meıte-
loroiojik çalışmalılar, Ulluslliararası iışIbiriHjği 
ıgerektiuiir. Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürtllüğü, 157 üyellü Dünya Mete
oroloji Teşkilatının üyesidir; ayrıca, mie-
(teorolbjilk çahşmaflaria illgili olan bütün 
lülusliararası kurallu'şilarlia da yakın lilılışki-
lıer 'İçindedir. Bundan ibaşka, 17 Avrupa 

ülk'esihlih üye olduğu, merkezi Londra 
yakınında bulunan Avrupa Orta Vadeli 
Hava Tahminleri IMerkezi ile irtiıbatlllı-
dır ive buraya yılda 400 bin pound ka
tılım payı ödemektedir. Bu ilişkiler sa
yesinde, en son tdkn'ikıleri (takip ve orta 
vadeli, '(yani 10 günıe kadar) hava tah
mini sağlayan bilgiler afllınımaktfadır. Ay
rıca; 

1. 1986 yJında 450 ıbin doliar de-
ğerindeki fteilekamlünifcasyon b%iısayarı-
nın 270 bin dölları hilbe ollmak üzere, 180 
'bin dolara /temLin'i. 

2, Şu anda (günde asgarî 65 adet 
harita allınıalbillen çfeim ünitesinin temini. 

3; On ıgün sonra hizmete igiırecek 
olan ve uydu vasıtasıyla Londra'dan 
ısanilyede 1 200 karakter Ibilligi aktaran 'tak
riben 1 m'iılyar 150 miıDyon Türk Lirası 
değerindeki ana higisayann gelmesi, zik
redilen işbirliği ile sağlanmıştır. 

Sayın mllletvekiieri, yurt dışından ge-
ifiiırlen Ibütiün bu cihaz ve yedekleri sa
yesinde, son dört yjlli içinde büyük ham
le yapıtaıış ılsıe de, bu konıulda henüz lis'te-
nilen noktaya 'tam varılmış değildir ve 
bu, Igerçekten düşündürücüdür. Çünkü, 
ileri ülkeler, herigtün yeni ye şaşırtıcı he-
defilere ulaşmaktadırlar. (ANAP sırala
rından «Bravo» seslileri, alkışlar) 

Bu genel müdürlllüğün 19861da 7 miıl-
yar 394 miyon lira, 1987'de iılavelerfe 
11 miıByaır 919 miılyon lira olan bütçesi, 
1988 yııinda 19 milyar 182 milyon foraya 
çıkarılmışltır. Buna rağmen teşkilatın 
hizmet gördüğü binaların büyük bir kıs
mı eski ve yetersiz, bir kısmı kilrallıktır. 
Hizmette külîlanıllan taşıtların çoğu kül-
llanıillmayacak kadar eskimiş ve yıpran
mıştır. Bunların yenilenmesi ve ıgeçen 
yıldan başlayan yatırımların hızla ıtamam-
lanmast lazımdır. 
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Sayın miüleiwe8diMled, faizzat gidip 
'yerinde gördüMeriımliızden anladığımız şu
dur k i en mütevazı ibinallar ive şarfcllar 
içinde çalllıışan (Meteoırolllop İşlileri Geneli 
Müdürlüğü teşkilatı, en modern cihaz
ları sağlama gayreti içinde, son derece 
•başarılı ve budamaya değer çıalışmalar 
yapmafcitadırfar. 

OBu Genel' Müdürlüğün 19ı88 yıli büt-
çıesin'iın, ülÜcemiiıze IhayıriSı ollması dilleğiyiDe, 
sizlilere tekrar saygılar suınarım. (AMkışilar) 

IBAŞKAIN — Teşekkür ederim Sayın 
Bozkur. 

fSHP Grıulbu adıma, (Sayın llbrahiim 
Aksoy; ıbuyurıutai efen'diını. (SHP sıralia-
ondıan allkuşlar). 

SHP GRUBU ADINA İBRAHİM 
AKSOY '(Malatya) — Sayın Başkan, de-
ğerlli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğü 1988 malî yılı bütçesiyle ilgili olarak 
Sosyalldemdkrat Halkçı Parti Grubu adı
na söz almış bulunuyorum. 

Meteoroloji, hayat belirtileri gösteren 
her varlığı etkisi altında tutan, çevresel 
etki ve eflkinlikleriı oluşturan çevrimlerin 
tümünü inceleyen genç 'bir bilim dalıdır. 

Tarih boyu, insanoğlu atmosferik olay
larla yalkından ilgilenmiş, bu olayları ken-
dli istekleri doğrultusunda değiştirmek ve 
önceden 'bilebilımıek için uğraşmıştır, 

Çağımızda insanoğlu atmosferik olay-
İıarı kontrolü altına alimış ve bundan da 
olabildiğince yararlanmaktadır. Meteoro
lojik olayların siyasal sınır tanımadığı bir 
gerçektir, bunun için, meteorolojik çalış
malar uluslararası işbirliği gerektirir. Dün
yada devlet, hüviyeti taşıyan her ülke 
Dünya Meteoroloji Teşkilatının üyesidir; 
doğal olarak, Meteoroloji Genel Müdür
lüğümüz de Dünya Meteoroloji Teşkilatı
nın 157 üyesinden biridir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü aşağıda sıralayacağım şu görev
leri yapar : 

. 1. Meteorolojlik: hıizmeitlerin eksiksiz 
ve zamanında yapılabilmesi için gerekli 
görülen yerlerde çeşitli tipte meteoroloji 
istasyonları açar ve bunları çalıştırır. 

2H Meteorolojik hizmetlerin gerektir
diği rasatları yapar ve diğer sektörler için 
hava tahminleri yapar. 

3. Askerî ve sivil, kara, hava ve de-
mtiz ulaştırması ile tarım ve diğer sektörler 
için hava tahminleri yapar. 

4. Milî savunma, tarım, orman, tu
rizm, ulaştırma, bayındırlık, enerji, sağlık 
ve şehircilik ile çevre sorunları başta ol
mak üzere tüm sektörlere ihtiyaç duyulan 
her türlü meteorolojik Üstastistikleri ve 
bÜgüeıli hazırlar. 

5. Gerekli görülen telli, telsiz alıcı ve 
verici ve her türlü haberleşme sistemleri 
kurar ve kurdurur. Bunlarla yurt içi ve 
yurt dışı meteorolojik 'bilgilerin alışverişi
ni yapar. Bu bilgilerden gerekli görülenleri: 
halkın yararlanabileceği tarzda yayınlar. 

6. Meteoroloji ile ilgili konularda 
araştırma ve etütler yapar. Elde edilen 
bu 'bilgileri arşivler ve yayınlaır. 

7. Meteoroloji iıe ilgili uluslararası 
kuruluşlarda ve toplantılaırda Türkiye'yi 
temsil eder ve gerekli işbirliği sağlar. 

Yukarıda saydığım bütün ibu görev
lerin üstesinde Devlet Meteoroloji İşiteni 
Genel Müdürlüğü, emrindeki, partizanlık
la kıyıma uğramış mevcut personeli ve 
1988 malî yılında ayrılan 19 mlilyar 182 
milyon TL.'İlk yetersiz 'bütçesiyle gele
meyeceği açıkça görülmektedir. 

Sayın milletvefc'iıleıri, görülüyor ki, 
Türkiye'nin önemli mesıeleleriinden biri 
olan bu soruna ANAP Hükümetinin ye
teri kadar önem vermediği, Meteoroloji 
İşleri Geneli Müdürlüğüne ayırmış oldiu-
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ğu bütçesinden de bellidir. Zamanımın 
sınırlı olması nedeniyle, 'bu sorunların bıiır 
kısmını Yüce Meclisin değerli üyelerine 
açıklamaya çalışacağım. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü, çok kusa dalga bandında, Ho
pa'dan iskenderun'a kadar 28 'istasyon
da, balıkçı, küçük gemici, yatçı ve ticarî. 
gemileri©, 'askerî gemilere meteorolojik 
destek sağlamak üzere Temmuz 1985'ten 
itibaren ingilizce ve Türkçe yayımlara 
başlatmıştır. 'Bu küçük istasyonların ye
rini alacak belirli yörelerde değil, Türki
ye'nin her tarafında ulaşım, turizm, tarım, 
bayındırlık, sağlık ve çevre konularında 
'bütün halikımızı zamanında bilgilendir
mek için komple 'bir radyoevi düşünme
nin, daha yararlı olacağı ve aynı zaman
da ekonomimize büyük yararlar sağlaya-
cağı kanaatindeyim. 

Az masrafla zamanında elde edilecek 
meteorolojıik 'bilgilerin büyük kazançlar 
-sağladığını şu örneklerle açıkça görmek 
mümkündür : Amerika'da hava ulaşımın-
da uçuş emniyetini sağlamak, meydan ve 
uçuş seviyeslindeki elverişsiz hava olayla
rını gözleyerek, anında müdahale ve tah
min ederek gerekli önlemlerin alınması
nla yardımcı olmak için, 1969-1970 kı
şında 9 kent havai imanında oluşan veya 
oluşacak soğuk sisi dağıtarak için 120 bin 
dolar civarımda para harcanmıştır. Buna 
karşılık, 340 bin dolar kazanç sağlanmış
tır. Önlenen kazalardan doğabilecek za
rarlar da buna dahil değildir. Aynı yön
tem Paris Orly Havaalanında uygulan
maktadır. Bizde ise, ıhenüz böyle ibıir ça
lışma düşünülmemektedir.) Bunun da fa
turası, sonunda, pahalıya mal olmakta
dır. örneğin, yakın zamanda, biri Men
deres Havalimanı yakınlarında, diğeri 
Kıbrıs'a düşen tiki uçak ve son günlerde 
Antalya yakınlarında meydana gelen he

likopter kazalarının, tamamen meteorolo
jik şartlara 'bağlı olduğu bilinmektedir. 
Eğer, bizde bu tür uygulamaları havaalan-
larımızda yapsaydık, ne bu kazalar olur, 
ne de iki yıl önce Esenboğa Havaalanın
da Boeing uçağı yere çakılırdı. Aynı yön
temle, karayollarında meydana gelen, 
çok büyük maddî ve manevî zararlara 
neden olan kazalar da önlenebillirdi. 

Meteorolojinin bir (başka görevi de 
radyoaktif serpintilerle ilgili meteorolojik 
değerleri vermek ve halkı bu zararlardan 
ve tehlikelerden korumaktır. Yakın za
manda Sovyetler Birliğinde meydana ge
len Çernobil nükleer kazası, ülkemize ya
kın olması nedeniyle, zamanında değer
lendirilmiş olsaydı, radyoaktif bulutların 
nereye yağdığını ha'ber vermiş olacaktı. 
Ülkemiz, Karadeniz'de fındıktan zarar 
etmeyecek ve uzun süre 'büyük 'tartışma
lara neden olan radyasyonlu çayı halkı
mıza içirtmeyecek ve sonunda da depo
larda kalan tonlarca çaya mezar ara
mayacaktık. 

Değerli mıilletvekiılleri, görülüyor ki 
meteorolojik bilgiler yaşamımızın her 
anında 'önemli ve değerli 'bilgilerdir. Sa
yın Baban Bütçe Komisyonu görüşme
lerinde, «meteoroloji konusunda ülkemiz
de herhangi bir araştırma yapmadıklarını» 
beyan etmişti. Meteoroloji işleri Genel' 
Müdürlüğü 1988 yılı bütçesinde araştır
malar için herhangi biır pay ayrılmaması 
da, zaten, Sayın Bakanı doğrulamaktadır. 
Halbuki, ülkemiz, coğrafî özellikleri ba
kımından meteorolojik araştırmalar yap
maya en müsait bir ülkedir. 

Değerli mlilletvekiller i, ben Malatya
lıyım. Hepimizin de bildiği gibi, dünyanın 
en kaliteli kayısısı Malatya'da yetişir, 
Kayısı, ihraç ürünleri içerisinde 'belli bir 
yeri olan ürünlerimizden 'bir tanesidir. To
nu 4 bin dolardan (ihraç edilip, ülkemize 
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büyük döviz kazançları sağlanmaktadır. 
Kayısı üreticisinin tek korkusu, don ola
yıdır. Eğer, kayısı çiçek açmış ve o sı
rada bir don olmuş iste, köylünün bir 
yıllık emeği donmuştur. Neden biz, Ame
rika'da uygulanan soğuk sisi dağıtma uy
gulamalarını, Maaltya'daki kayısı bahçe
lerimde ve çiftçimizin meyve bahçelerin
de bu tür don etkisine karşı kullanmayı 
düşünmüyoruz. Eğer 'biz, sadece kayısıyı 
don olayından koruyabliırsek, yıllık ka
yısı üretimi 30 bin ton civarında olacak
tır; 'bu da, ülkemize, yılda 120 milyon do
lar civarında döviz geliri demektir. 

Açıkça görülüyor ki, meteorolojik 
bilgilerin en önemli olduğu sektör, tarım 
sektörüdür. Bunun için, sunî yağmurla
ma sistemimin araştırılıp geliştirilip, köy
lümüzün 'hizmetine sunulması, devletimi
zin görevidir. Türkiye coğrafî durumu 
bakımından, yukarıda da belirttiğim gi
bi, sunî yağmurlamaya en müsait bir ül
kedir. 

Sunî yağmurlamayı kısaca tarif ede
yim : Rutubeti mevcut ıbüyük bir bulut 
grubunun yeterli derecede havanın so
ğuk olmayışı nedeniyle yağmadan Türkiye' 
yi terk ederek geçmesi olayından önce, 
bu yağmur bulutlarını, dışarıdan hareket
le rutubeti ölçebilecek tok uçaktan atıla
cak gümüş iyodür bombasıyla, yeterli 
soğutma elde edilerek, yağmura dönüş
türmek mümkündür. Yalnız yağmura 
dönüştürülmüyor, yağmur yağmakta iken 
de, bu bulutlara atılan bomba file yağ
mur kara dönüştürülebiliyor. Bu karlar, 
dağlarda 'depolanarak uzun süre bu kar 
sularından yararlanmak mümkün oluyor. 
Bu tür uygulamalar Orta Anadolu'daki 
çiftçilerimizin yararına olacaktır.. Çünkü, 
Orta Anadolu'da arazinin sulanabilmesi 
için yeteri kadar akarsu ve su depolama 
imkânı yoktur; bu bölgeler, diğer böl

gelerimize göre çok az yağış almakta
dır. Çiftçiyi sunî yağmurlama ile yarar
landırmak mümkün olduğu giibi, aynı za
manda, sağanak yağmur, don ve dolu
dan da korumak mümkündür. Şunu çok 
iyi biliyoruz ki, özellikle dolu, Anadolu 
köylüsünün korkulu rüyasıdır. Çünkü, 
dolu vurgunu, köylünün bir yıllık eme
ğini kısa ıbiir sürede siler süpürür, yok 
eder. 

Sayın milletvekilleri, durum böyle 
iken, acaba Sayın Bakan neden bu tür 
araştırmalar için Devlet Meteorolojıi iş
leri Genel Müdürlüğü bütçesinden öde
nek ayırmamıştır? TÜBİTAK, her ko
nuda olduğu gibi, bu konularda da araş
tırma yapmaktadır; bu araştırmaları ya
pan ne bu kuruluşumuza, ne de saygı
değer biliım adamlarımıza Hükümet yar
dımı olmadığı görülüyor. Sayın Bakan 
şimdi diyeceklerdir ki, 'bu konuda birçok 
ülkede araştırma yapınmaktadır; ama ba
şarı oranı çok düşüktür. Bu tür araş
tırmaların yapıldığı ülkelerin coğrafî 
özellikleri, bizim ülkemiz coğrafî özellik
lerimden tamıamen farklıdır. Bu tür laraş-
tıırmalarıın ülkemizde çok başarılı olaca
ğına inanıyorum, örneğin, Sovyetler Bir
liğinde, bu çalışmaların, diğer ülkelerden 
daha başarılı olduğunu biliyoruz. 

İnşaat sektörü de meteorolojik bilgi
lere diğer sektörler kadar ihtiyaç duy
maktadır. Yerleşim yerleri, karayolları, 
barajlar, limanlar ve enerji santralları gi
bi, büyük yapıların inşaatında emniyet ve 
maliyet kadar, klimatolojik ve meteorolo
jik faktörler de önemli rol oynamaktadır. 
Çünkü, (inşaatların emniyeti ve maliyeti 
de meteorolojik şartlarla çok yakından 
ilgilidir. Barajlarım planlanması safhasın
da, yağış ve buharlaşma hesaplarına, 
enerji santralıları ve kule İnşaatlarının pro
jelendirilmesinde yüksek rüzgâr bilgileri-
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ne, 'karayolu ve havaalanlarının inşaatın
da sis ve don gibi meteorolojik bilgilere 
ihtiyaç vardır.! Şehir veya santayi siteleri
nin kurulması İçin de hava şartları, yağış 
ve rüzgâr 'bilgilörine ihtiyaç vardır. 

Bütün dünyanın enerji sorununa çö
züm aradığı bu günlerde, rüzgâr ve gü
neş ener j isli konularında 'hazırlanan kli
matolojik bilgiler, enerji konusunda eko
nomiye ibüyük katkıda bulunacaktır. Hü
kümet bu konularila neden ilgilenmııyor? 

Değerli ımillletvefc LLletri, Hükümetin her 
fırsatta övgü lilıe bahsettiği ve bunu bir 
propaganda aracı yapmaktan çekinımedi-
ği, Türkiye'nin en önemli projesi o'lan 
GAP projesiiıdir. Şu çok iyi •bilinımelidir 
ki, GAP tamamlandığında, foaraj yüzey
lerinde ve isıulaıma lalanlıannda meydana 
gelecek olan buharlaşmalardan dolayı, o 
bölgede büyük meteorolojik değişiklikler 
olacaktır. 

Neden zaman geçirmeden hükümet 
bu bölgede meteorolojik araştırmalar 
yapmıyor? örneğin, o bölgede güneş ısısı 
,iie toprağın nem aranı arasındaki fark
lılıktan dolayı şeker pancarı yetiştirileme-
yeceği söylenmektedir. Şeker pancarında 
olduğu gibi, diğer sebze ve meyveler üze
rinde nasıl bir etki meydana gelecektir? 
Oradaki çiftçilerimiz, domates, patates, 
pamuk ve ayçiçeği gibi 'bitkileri ekeibile-
cekler imi? Bu bitkiler yetişecelk mi veya 
verimli olacak mı? Ziraata dayalı sanayi
miz bu bölgede faaliyet gösterebilecek 
mi? Örneğin, orada yetişmeyecek şeker 
pancarı İçin şeker fabrikası yapılacak mı? 
Eğer pamuk yetişmeyecek ise, pamuğu iş
leyecek olan yağ, yem, iplik ve batta bez 
fabrikalarının yapımı pek ekonomik bir 
iş olmayacaktır. Yoksa, aradaki köylüyü 
yine doğa i© başbaşa Iburakıp, yıllarca 
devam edecek köylünün kendi tecrübele-
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ri neticesinde, GAP'tan ekonomik olarak 
yararlanacağız. 

Harran'da sulama ile meydana gele
cek olan büyük ekonomik ortamdan do
layı, oraya büyük bir göç ve sağlıklı ol
mayan bir yerleşim başlayacaktır. Bu so
runlara yıllar sonra çözüm aramak, çö
züm getirmediği gibi, çok da pahalıya 
mal olacaktır. Hükümet, bütün bunlara 
şimdiden çözüm getirmek istiyorsa, GAP 
için, Meteoroloji İşlemi. Genel Müdürlüğü 
1988 malî yılı 'bütçesiinde elk Ibir pay ayır
malıdır; o bölgede şimdiden meteorolojik 
araştırma yaptırıp, yerleşime en müsait 
yerlerin projelerini hazırlatıp, arada mey
dana gelecek olan gecekondulaşmayı ön
lemelidir. Böylece halkımıza sosyal hiz
metler de rahat götürülmüş alacaktır. 

Bir de bu ek •bütçe ile o bölgede ya
pılacak meteorolojik araştırmalar netice
sinde, hangi hayvan türlerinin daha iyi 
ve daha verimli olacağını şimdiden tespit 
edip, köylümüzün hizmetine sunmalıdır. 
Bu araştırmalar neticesinde orada yetişti-
rilebilecek meyve, sebze ve bitkileri tes
pit edip, çiftçimizin emrine vermeli ve 
buna dayalı sanayi dalı için raporlar ha
zırlanıp, sanayicilere bilgi verilmelidir. 

Görülüyor ki, GAP'ın işi, barajlar 
bittikten sonra ıbitmiyor, 'barajlar bittik
ten sonra başlıyor; 'bunda da, tamamen 
meteorolojik bilgilere ihtiyaç vardır. 

Değerli milletvekilleri, çeşitli sektörler
de meteorolojıiınin katkısını belirtmek 
amacıyla verilen bu örnekleri daha da 
çoğaltmam mümkündür. Bütün bu örnek
lerin ekonomiye katkısının, verilen hiz
metlerle orantılı olduğu açık olarak gö
rülmektedir. Hizmet artarsa,elbette ki, 
katkı da artacaktır. Bazı ülkelerde yapı
lan laraştıırmalar neticesinde, yıllık kat
kının, meteoroloji teşkilatı bütçesinin 20 
katı olduğu anlaşılmıştır, l'e 20. ekono-



T. B. M. M. B : 47 6.4.1988 O : 2 

miık yönden büyük bir 'başarıdır, kârlı bir 
yatırandır. Ö telde, (meteoroloji teşkilat
ları tükebioi değil, üretici kuruluşlardır. 
Buna rağmen, Hükümetin bu konuya ye
teri kadar önem vermediği görülmekte
dir. 

Şimdi siz diyeceksiniz ki, senin 'bu 
saydıklarını biz yapacak durumda değiliz. 
Zaten olamazsınız. Daha dün, Sayın Baş
bakan, Maiabadi Çayı'na düşen bir kam
yonu çıkarmada çaresiz kaldıklarını açık 
ve seçik beyan ettiler. (SHP sıralarından 
alkışlar) Aman ha, yavaş söyleyin, 80 yıl 
önce batan Titanifc'ıi bugün çıkaranlara 
karşı ayıp oluyor. Siz 'böyle şeyleri söy
lemeyin, sessizce çağınızı atlamaya devam 
edin, Bunların hepsini iktidara geldiğimiz
de 'biz yapacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şahsımı ve Sosyaldemokraıt Halkçı Parti 
Grubu adına Yüce Meclise saygılar su
narım. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar)1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Aksoy. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Abdurrezak Ceylan; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1988 malî yılı bütçesi üzerinde Doğ
ru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sun
mak üzene huzurlarınızdayım. Şahsım ve 
grubum adına Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri', meteoroloji teş
kilatı, ilk olarak Rasadat-ı Cevviyye Mü
essesesi ismi ile 1925'ıte kurulmuş, 1937 
yılında İse, yeni bir teşkilat Ikanunuyla 
genel müdürlük haline getiritaiş ve mer
hum Ahmet Teyfilk Köymen, hem ijfc 'ku
rucu, hem ilk genel müdürü olmuştur. 

Bu duruma göre, Devlet Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğünün genel müdür
lük ömrü 51 yıl olmuştur. Bu, bir mü
essese için uzun bir ömür sayılmaz. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğünün hizmet
lerinden tüm ülke .istifade ettiği gibi, 
komşu ülkeler de, İsabetli bir tahmin ya-
pabilknıek için kendi aralarında biligi alış
verişi yapmak suretiyle istifade etmekte
dirler. Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün hizmetlerinden, askerî, 
sivil, kara, deniz ve hava taşıtlarının hep
si istifade eder. Meteoroloji, özellikte de
niz ve hava 'trafiğinde çok önemli bir yer 
işgal etmektedir; meteoroloji ile deniz 
va hava trafiği et ve tırnak gibidir, bir
birinden ayrı düşünülemez. Çünkü, hava 
durumunu bilmeden yapılacak seyrü se
ferlerden 'emin olmaık mümkün değildir. 
1(DYP sıralarımdan alkışlar) Hepiniz ha
tırlarsınız, daha geçtiğimiz günlerde hava 
ırnıuhaCefetinden dolayı iki kaza oldu ve 
birçok kişi hayatını (kaybetti. 

Ayrıca, meteoroloji, tarım alanında 
çiftçiye gerekti tahminleri yapmak ve bil
dirmek suretiyle, emek ve ilaç masrafla
rının hebia olmasınıı önlemek, çiftçinin 
günlük işlerine yardımcı oilmak, hatta or
man yangınları ile mücadelede gerekli 
tahminleri ve uyanılan yapmak suretiyle 
söndürme işlerine yardımcı olmaktadır. 
Ayrıca, meteorolojik bilgiler, çiftçiler için 
yapılan don ölayliarının ihbanliart yanında, 
ekim, gübreleme, ziraî mücadele ve ilaç
lama, ürün kurutma döneminde çok 
önemli olur ve sıhhatli tahminllerden 
dolayı çiftçiler çok istifade etmektedirler. 

!Bu kuruluşumuzun hizmetlerinden bü
tün kesimler istifade ettiği gibi, yaptığı 
hizmetlerden dolayı ülke ekonomisine de 
katkıda bulunmaktadır. Onun için, ku
ruluşun görevlerine genel olarak baktığı-
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anızda; (Meteoroloji jile ilgili konularda 
etüt ve araştırmalar yapmak, Türkiye' 
ııin iklim özelliklerini tespit amacıyla in
celemeler yapmak, meteorolojik hizmet
lerim gerektirdiği rasatları yapmaik ve di
ğer sektörler için hava tahminleri yap
mak, bu hizmetlerin eksiksiz ve zama
nında yürütülebilmesi için lüzum görülen 
yerlerde çeşitli tipte meteoroloji istasyon
ları kurmak ve çalıştırmak, bu suretle el
de ettiği bilgiıleri zamanında ve aksatma
dan sürekli i olarak yaymak ve bu hizme
tin ifası için TRT Kanununa uygun, rad
yo istasyonu kurmak ve işletmek; bu ça
lışmalarımda gerçeğe yakım tahminde bu
lunabilmesi içim milletlerarası kuruluşlar
la gerekli işbirliğini sağlamak, ülke sa
vunmamız için çok önemli bir görev olan 
askerî ve sivil havacılık dışında kara ve 
deniz ulaştırması için bava tahminleri 
yapmak ve tarım, orman, turizm, ulaştır
ma, sağlık, çevre, bayındıırlık gibi, gerek
li görülen kurum ve kuruluşlar için me
teorolojik hizmetleri vermekle yükümlü
dür bu kuruluşumuz. 

'Görülüyor ki, bu kadar önemli ve 
hassas görevi üstlenen bu kuruluşun sıh
hatli ,ve seri hizmet üretehiılmesi ve bu 
ürettiği hizmetleri gerekli dlam kuruluşla
ra veya kamuoyundaki ilgili kişilere akta
rabilmesi için bugünün teknolojisine sa
hip olması gerekmektedir. Modern alet 
ve teçhizatla birlikte, yeterli ve yetenek
li (elemana da ihtiyaç vardır. Onum için, 
ımüessesemim eileman ihtiyacım tam ola
rak karşıilaması gerekir. Çalışanlara, hiz
metim özeliğime ve sürekliliğine uygum bir 
mesai ücretiyle sosyal ihtiyaç ve hizmetle
rin ona göre düzenlenmesi veya ona göre 
bir ek ücret uygulanması gerektiği kanı
sındayım. 

Sayım milletvekilleri, «lüesseseîer, bün
yeleri ve faaliyetleri gereği, az veya çok 

politikanın etkisine maruz kalırlar; ama 
politikanın giremeyeceği veya girmemesi 
gereken müesseselerden biri, işleri politi
ka i'ie hiç bağdaşmayan bir müessese, işte 
bu meteoroloji müessesesidir. Çünkü, mü
essese iktidarım bahçesine yağmur, mu
halefetin bahçesine dolu yağdırmak ve 
yağdırmamak gibi bir imkâna sahip de
ğildir. (DYP sıralarımdan «Bravo» sesle
ri, akışlar) ürettiği hizmetlerden herkes 
eşit olarak istifade eder ve vatandaşım 
günlük hayatıyla, savunması ille ilgili bu
lunmaktadır, 

Sayın Başkam, sayın miletvökilleri; 
Hatay Milletvekili Sayım- ıMurat Sökmen-
oğlu arikadaşımım bir sıkıntısını dille getir
mek istiyorum : Suriye televizyonu, hâ
lâ, hava tahmin raporlarını verdiğinde, 
Hatay'ı kendi haritaları içindeymiş gibi 
gösterip, Hatay'la ilgili hava tahmini yap
maktadır. Maalesef, ıbizim televizyon da, 
hava tahmini yaparken me hikmetse, ne
reden fotoğrafı çekilmişse, aynı hata bu 
[fotoğrafta da görülmaktediir. Bu çarpık 
fotoğrafım düzeltilmesi içim me düşünüyor
sunuz? (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet 'Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1988 ıMalî yılı bütçesi, kanımız
ca yeterli değildir; çünkü, bu yüksek enf
lasyon ve gerekli yeni tekmo'lojimim alımı 
karşısında yetersizdir, azdır, mutlaka ar
tırılması gerekmektedir. Meteoroloji İs
teri Genel Müdürlüğünden' esirgenecek ve 
tasarruf edilecek para, yarın memleket 
savunmasını menfî etkileyelbilir. Bu mü
essese, bizim için, Silahlı Kuvvetlerimiz 
gibi önemlidir. Onum içim, bu müesseseye 
gereken önem ve maddî imkân mutlaka 
verilmelidir. 

Bu vesileyle değerli zamanınızı alma
mak içim bütçenin hazırlanmasında ve 
görüşülmesinde hizmeti geçerlilere teşek-
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Ikiir eder, bu bütçe kabul gördüğü tak
dirde Genel Müdürlük camiasına, milleti -
ımize 'hayırlı olmasını Allah'tan temenni 
eder, grubum ve şahsım adıma saygılar 
sunarımı.(AlkışlarJ 

»BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım 
Ceyi'an. 

İBuyurum Sayım ©akan. (ANAP sıra
larım dan a'k.ışlar) 

(DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ ı(Konya) — Sayın Başkan, 
•değerli ımilletvek ileri; grupları adına ko
nuşan arkadaşlarımıım, meteorolojiye gös
termiş oldukları ilgiden dolayı, çok mü
tehassis oldum; çok hassas noktalara de
ğimdiler, görüşlerime bütün samimi yet imle 
katılıyorum. En tatlı tablo dia, gerek mu-
hallefetteki gerek iktidardaki arkadaşları
mızın, bilhassas, meteorolojide siyaset 
yapılmadığı konusunda birleşmeleridir. 

Ben konuşmamı çok kısa tutmaya ça
lışacağım; ama Sosyaldamokrat Halkçı 
'Parti adıma konuşan arkadaşımız İbra
him Aksoy Bey'in -galiba burada yoklar-
verdikleri bilgii'ıer, ANIAP Hükümetimin, 
ımeteoroCojiye gerekli önemi vermediği. 
şek!imdedir; bu yanlış bir eleştiridir. Me
teoroloji, çok taze bir tarihi olmasına ve 
dünyayı, hemen hemen bütün devletleri 
ve fertleri ilgilendirmesine rağmen, bu
gün dünyamın her tarafımda meteoroloji 
ilmi müspet bir şekilde, çok süratli bir 
tempoyla yepyeni ufuklar kaydetmekte
dir. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki, 
biz bu temponun gerisinde değiliz, hat
ta bu temponun önündeyiz. 

Bugün, gerek Dünya Meteoroloji Teş
kilatı, gerek Avrupa Orta Vadeli Tah
minler Meteoroloji Teşkilatı ve en son 
şemslerde, 1985 senesinden beri devamı 
edegelen peyklerle ilgili meteoroloji çalış
malarımda, dünyanın iher yerimde olduğu 
gibi, bizim sorumluluk sahamızı, Avrupa, 
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Afrika'nın kuzeyi, Ortadoğu ve Rusya' 
nın güneyi kaplamaktadır. 

Rusya, Avrupa Afrika ve Ortadoğu içe
risinde Türkiye'yi mukayese edecek olur
sak, Dünya Meteoroloji Teşkilatı rapor
larımda göreceksiniz ki, Türkiye Meteoro
loji Teşkilatı bu kuruluşlarım em basım
dadır. Yani, 1987 senesi değerlendirme
lerinde Türkiye Meteoroloji Teşkilatımı
zın yapmış olduğu incelemelerdeki kay
dettiği İsabet yüzde 84'tür, ki bu dünya 
standartlarının çok çok üzerinde bir ra
kamdır. Bu vesileyle, bizim bu konuya, 
hakikaten ne kadar ilgi gösterdiğimizi 
takdirlerinize sunuyorum. 

Bir de, Çernobil olayıyla ilgili konu- , 
mum, bizim tarafımızdan gerekli şekilde 
öle alınmadığı zukredildi. Ben, zabıtlara 
geçmesi içim arz etmek istiyorum; bir yan
lış anlama olmasın. Bu konu, yani rad
yasyonun ölçümü işi, Türkiye Atom Araş
tırıma Merkezine aittir. Biz, ancak her 
zaman yaptığımız gibi, cephelerin duru
munu ve cephelerin karakterini ve cep-
he'er içerisindeki: oluşuımları, yüksek irti
fa rüzgarlarımı ve bumun İçerisindeki ha
va olaylarını üç ve yedi günlük bilgisa
yarlar vasıtasıyla da en son on günlük 
tahminleri yüzde :80'ilerim üzerinde yapa
bilmekteyiz. IDünya, henüz, daha uzun 
vadeli değerlen d irmelere erişmiş değildir. 

Bu zaman muvacehesinde, olaylar 
duyulmadan evveli, tabiî ki biz o havanın 
içerisinde me olduğumu tahmin edemez
dik; ama biz, cepheleri ve olayları günü 
gününe gerekli yerlere aktardık. 

Orly Havaalanındaki meteoroiloji teş
kilatında yeni bir sistem oluşturulduğun
dan bahsedildi. Evet, bunu ben ide bili
yorum. Bu sistem, o bölgede daha ziya
de çok kesif bir hava trafiği olan bu 
meydanda; aşağı yukarı İstanbul şartla -
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rina benzer sis alayları vardır. Bu yeni 
kurulîan sistem siste 'ilgilidir. 

'Malatya ille ilgili bir önerileri olmuş
tu. Ba'laban'da, Malatya'nın kendi içeri
sinde ve Darende'de özel ölçüm ve de
ğerlendirme i stasy onlarımız vardır Sayın 
İbrahim bey, bunları biz kurduk ve çalı
şıyoruz. 

Sunî yağmur konusuna değindiniz. 
Suni yağmur, bugün dünyada üzerinde 
hassasiyetle durulan ve hakikaten bilhas
sa dünyanın en güçlü ülkesi olan Ameri
ka'nın üzerinde durduğu bir konudur. 
Bu konuda, halihazırda Avrupa'da İspan
ya'da, Ortadoğu'da İsrail'de tecrübe de
nemeleri yapılmaktadır. Amerika'da el
de edilen neticeler ve Avrupa'da elde 
edilen neticeler, yüzde 1011ar civarında 
başarı nispeti olduğunu göstermektedir. 
Yalnız, şunu unutmamak lazım : Bir su
nî yağmurlama yapıılabi'lmıesi için, hava 
şartlan içerisinde mutlak surette bir kü-
mülaform teşekkülünün olması, yağmur 
bulutlarının bulunması ve aşağı yukarı 
şartların gerçeğe yakın olması lazımdır; 
aksi takdirde, herhangi bir havada ve 
herhangi bir bulut çeşidinde sunî yağmur
lama yapamazsınız. Türkiye'nin karakte
ristik yapısı aşağı yukarı, çevremizdleki 
ülkelerden çok farklıdır; çünkü coğrafî 
yapı bakımından engebeli bir araziye sa
hibiz ve dört iklim kuşağını yaşıyoruz. 
Bu vesileyle, bölgeler arasında bu siste
min oluşturulması için yapılacak çalış-
ımailarm ve masraflarım neticeyi ne şekil
de etkileyeceğini henüz taihmıin edemiyo
ruz; çok büyük (masraflar ister. Bu vesi
leyle henüz takip ediyoruz, ileri ülkeleri 
takip ediyoruz, bilhassa Kaliforniya'da 
yapıilan çalışmaları takip ediyoruz, İsra
il'i takip ediyoruz; eğer başarı grafiği 
yükselecek olursa, biz de elbette ki hiçbir 
çalışmadan kaçmayız. 

Güneşlenme sistemiyle ilgili konular
da, helyograf /denilen aletlerimiz vasıtasıy
la, güneşten gelen radyasyonlarla güneş-
lîenıme sistemini ölçüyoruz. Türkiye'de 
takriben 149 tane helyograf afetimiz var
dır ve ayrıca 120 tane de aktograf oi-
haznmız vardır; yani bu sistemi de nor
mal çalışma sistemimizin içerisinde de
ğerlendiriyoruz. 

Sayın Ceylan'ın söylemiş olduğu Ha
tay ile ilgili konu üzerinde hassasiyetle 
duracağız; inşallah en kısa zamanda dü
zeltiriz. {Alkışlar) 

Değerli miletvekilleri, yine arkadaşla-
rımım değindikleri birkaç noktaya ben de 
değinmek istiyorum. 

İBRAHİM AKSOY (Mailatya) — 
Özellikle GAP'la ilgili çalışmalarınız Sa
yın Bakan... 

DEVLET IBAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ {Devamla) — Efendim, 
GAP'ıla ilgili çalışmalarımızda teşebbüs-
teriımiz olmuştur. Geçen sene böyle bir 
teşebbüsümüz olmuştu, bilhassa barajla
rın doldurulması için... 

İBRAHİM AKSOY {Malatya) — Sa
yın Başbakan bizi kapağı tutmaya davet 
edeceklerdi; ama siz «çalışmalarımız ha-
teıı başlamadı» diyorsunuz. 

IBAŞKAN — Sayın Aksoy, lütfen kar
şılıklı konuşmayalım. 

(Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH 

TENEKECİ {Devamla) — Bu sene Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'daki iklim 
şartları, geçmiş yılarla .mukayese edilme
yecek kadar farklı. 

DBRAHIM DEMİR (Antalya) — Çağ 
mı atladı?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Devamla) — Atlatacağız 
icap ederse. 

Lütfen müdahale etmeyin ve kusura 
bakmayın, gerçekleri ifade etmeye çalı-
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şıyorum. Allah'ın, tabiatın verdiği işler
dir, o söylediğiniz söz yakışık atmıyor. 

iBu sene, ıkar ve yağmurlar geçmiş yıll
ılara nazaran,Güneydoğu ve Doğu Ana
dolu'da fevkalade yeterli. Bu ikilim şart
larının, .inşallah, doğu ve güneydoğuya 
getireceği çoik büyük faydalar olacaktır. 
Eğer sıkıntıya düşülürse, Amerika ile bu 
konuda temasımız vardır ve sunî yağmur 
yağdırma cihetine de gideceğiz, onu arz 
etmek istiyorum. 

'Sayın milletvekillleri, en son Kıbrıs'ta 
düşen tayyare, Türkiye'de düşen helikop
ter ve tekrar (Menderes Havalimanındaki 
kazalarla ilgili konularda Meteoroloji 
Teşkilatımız yirımid'ört saat çalışmaktadır 
ve bugün merkezde kurduğumuz 5 KW 
gücünde yayın vasıtasıyla da Türkiye'nin 
en ücra köşesinde dahi net bir şekilde 
dinlenebilecek yayın yapmaktadır. Gerek 
askerî meydanlarımızda, gerekse sivili 
meydanlarımızda dünya standartlarında 
en modern cihazlar vardır; her iki saatte 
•bir verilen rasatlar, yerdeki ve havadaki 
bütün pilotlara ulaştırılır. Gerek Mende
res Havalimanında, gerek helikopter ola
yında ve gerekse Kıbrıs'a düşen tayyare
de, olay, yüzde yüz pilotaj hatasıdır; çün
kü, eğer bir yerden bir yere seyahat eder
ken, lütfen pilot mahalline girecek olur
sanız, mutlak surette, pilot, inmeden ev
vel son hava durumunu alır. Zaten, lailma-
sa dahi meydandan kendisine hildirMer 
ve yanında, onu yazar. Yani, pilot inece
ği meydandaki hava durumunu inmeden 
evvel almak mecburiyetindedir. Bu vesi
leyle, adlî merciler, ilkönce meteoroloji 
rasatlarına el atarlar. Arzu ederseniz on
ların rasatlarını o mercilerden bulabilirsi
niz. Bu vesileyle, .olayların kökeninde me-
teoroilojik olayları bilmelerine rağmen, 
buradaki pilotların, bilhassa Kıbrıs'ta vi-
yapar uçuş şartlarıma göre inmesi lazım 

gelirken, -bizzat gidip inceiediım- derhal 
Akdeniz üzerinde veriDen irtifayı değişti
rip, 6 bin fit irtifada.Beşparmak Dağları
nı geçmesi icap ederken, deniz üzerinde 
3 bin fite kadar indiğini tespit ettik. 

Bu vesileyle, bilhassa meteorolojik 
olaylar hava vasıtaları için en ufacık ih
mali götürmez. Bunlarım dünyada pek çok 
ciddî örnekleri vardır. 

Kısaca arz etmek istiyorum ki, bugün 
biz, bütün dünya meteoroloji teşkilatla
rının yaptığı gibi, her sak töre hizmet ver
mekteyiz. Toplum içerisinde meteoroloji
den istifade etmeyen herhangi bir yer kal-
ımam-ştır. Bizim memleketimizde de, bil
hassa tarım alanında son senelerde çok 
fazla bilinçlenme vardır. Bu da, memle
ketin ekonomisine olan katkıda büyük 
bir faktördür. Biz bundan memnuniyet 
duyuyoruz. 

İkincisi, yine son senelerde hassasi
yetle üzerinde durduğumuz Karadeniz'de 
Rize'den, İskenderun'a kadar 22 tane de
niz meteoroloji istasyonumuz vardır. Ba
lıkçılar ve denizciler için, devamlı olarak 
buradan meteoroloji tahminleri bildiril
mektedir. (Bundan en çok istifade eden 
son olarak, yat turizmi olmuştur. Bilhas
sa yat turizminde, kendi bölgemizde; Ak
deniz ve Ege Bölgesinde, olayları: ciddî ve 
devamlı bir sekilide takip ettiğimiz. için, 
kendi seyrüseferlerini bu meteoroloji ra
porlarına göre tanzim etmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, süre
niz dolmak üzeredir efendim. Lütfen to
parlayınız. 

DEVLET' BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
memıîekeimizin imkânların» da göz önün
de bulundurarak, çalışmalarımızı büyük 
bir şevkJ'e devam ettiriyoruz. Bu vesiley-
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le, Devllet (Meteoroloji Teşkilatımıza ay
rılan bütçemiz (kısıtlı da olsa, müsterih 
olun, yine dünya teşkilatı içerisinde, ge
lecek yıllarda da en ön sıralarda yer ala
cağımızı ümit ediyor, hepimize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

IDevilet Meteorolloji İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
kodu 

/. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi. 

A ç ı k l a m a Lira 

101 3 040 000 000 

14 392 000 000 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Meteorolojik rasat ve analiz hizmetlerinin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 

BAŞKAN — Bu konuda verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı 
Bütçe Kanun Tasarısının (111-01 -2-001 -600) Harcama kaleminde 446 OOO 000 Türk 
Lirasının düşülmesini ve ekli Taşıt cetvelinin 3 üncü sırasında yer alan taşıtlardan 1, 
5 inci sırasında yer alan taşıtlardan 2 adediyle 7, 10, 11 ve 18 inci sırasında yer alan 
taşıtların tamamının tasarı metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Ali Rifkı Atasever 
Tekirdağ 

Namık Kemal Zeybek 
İstanbul 

B. Cahit Gündüz 
İzmir 

Recep Ergun 
Kayseri 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Önural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Hazım Kutay 
Ankara 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Malatya 

Talat Içöz 
İstanbul 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim önergeye? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — 
Komisyon takdire bırakıyor efendim. 

»BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ (Konya) — Takdire bırakıyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Kaibul edilen önerge muvacehesinde bölüm rakamını tekrar okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Meteorolojik rasat ve analiz hizmetlerinin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 13 946 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarında dağıtılamayan transferler 1 750 000 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 18 736 000 000 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1986 yılı kesinhesabı 
okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 081 694 000 929 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Meteorolojik rasat ve analiz hizmetlerinin 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi hizmetleri 6 035 172 680 4 605 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 985 920 000 955 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 8 102 786 680 6 489 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Böylece Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğünün 1988 bütçesi ve 1986 
yılı Ikasinhesaibı Yüce Heyetinizce kabul 
.edilmişjtir. 

Bu sure'tlîe, bugünkü programımız ta

mamlanmış bulunlmaktadır. 

Yarınki proigramida yer alan kuruluş
ların bütçelerini ve keısinlhe&abını görüş
mek için, 7 Nisan 1988 Perşembe günü 
saat 10.001da toplanmak üzere birleşim1! 
'kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, İçişleri eski bakanından makam 
otomobilini 29 Kasım seçim propagan
dasında ıkullandığı iddiasına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı [Mustafa Kalem
linin yazılı cevabı (7/79) 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı 
'tarafından yazdı olarak cevaplandırılma -
ısını ısaygı ile arz ederim. 

Mustafa Kul 
'Erzincan 

29 Kaisum seçimleri öncesi Anayasa 
gereği görevinden ayrılmış olan, İçişleri 
Balkanı Sayın Yıilldırufn Alklbulult, seçim
lerin propaganda süresince İçişleri Ba
kanlığı makam otomobiliyle gezmiştir. 

1. 06 F 2370 plakalı otomobil İç
işleri Bakanlığına mı aittir? 

2< Sayın Yıldırım Alkibuüult İçişleri 
Bakanlığından ayrılmış olmasına rağ
men, söz konusu oltolmobil seçimlerin 
propaganda süresince Erzincan'da hangi 
amaçla bulundurulmaktaydı? 

3. Söz konusu otomobilin halen da
ha Erzincan Belediyesinin hizmetinde ol
masının nedenini açıklar mısınız? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 6.4.1988 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1200.001/53 

Konu : Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un yazılı ısOru önergesi. 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi 
Başkanlığına 

'İlgi : T.B.MJM. Başkanlığının 8 Mart 
1988 gün ve 7/79 -437/02284 sayılı ya-
ızıisı. 

Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa 
Kul tarafından Başkanlığınız aracılığı ile 
Balkanl ılgıma yöneltilen yazılı Soru Öner-
gdsindle öne .sürtülen İddialarla ilgili bil
giler aşağıya çıkarılımıştır. 

1. O6.F.2370 plakalı otomobil daha 
önc'e Bakanlığımıza ait İdi. 

2, 'VailiMc otomobilleri Bakanlığı
mızca talhsis edilmektedir. Bu bakımdan; 
ısözkonusu dtlomolbil de 9.5.1987 gün ve 
10-2-8/1068 sayılı olurla Erzincan Vali
liğine talhlsı'is ediılimiştir. Erzincan'da bu
lunma isdbdbl budur. 
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3. Erzincan Belediye Başkanlığı hiz-
mdUter'inide kullnaılımakta oton binek öto-
mlolbilin arızalı olması seibobiyte ve Be-
İddiy'e Başkanlığının ıtalöbi üzerine mez
kur araç Erzincan Valiliğinin onayı ile 
ıgeçici olarak ve resmî hizmötlerde kul
lanılmak üzere Erzincan Bellediye Baş-

6.4.1988 O: 2 

kanlığına verilmiş; Belediye Başlkanlkğı 
lötomolbiılinin arızasının gMerikneisini mü
teakip, 9.3.1988 gün ve 155 sayılı yazı 
ite de tekrar Valiliiğe intikal etaıiş'tir. 

'Biligileriıniıze arz dderim. 
Doç. iDr. Musfüafa Kalemli 

İçişleri Balkanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

47 NCÎ BİRLEŞİM 

6 . 4 . 1988 Çarşamba 

Saat : 10.00 

li 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
ÎŞLER 

X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (t/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplanna Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi i!e 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
00/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak vt-
mevcut çevre sorunlarını gidermek icır 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir ?e"' 
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekilli M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekilli Mehmet 
Gö'lhan ve 18 ankadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasamın 98 
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

8. — Kaırs Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 ankadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla' Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adrıan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Kesikin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can^ 
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'nm, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne-
dönine ilişkin Millî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli »ilah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Mille tvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Q Ziraat 



Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

14. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PlT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

17. — Hatay Milletvekili" Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

18. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl-



ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede' bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge 
si (6/32) 

22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem 
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle 
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka 
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6'34) 

24. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağıma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

25. — İzmir Miletvekili Neccar Türk-
can'in S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3^) 

26. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'm, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

27. — Tekirdağ MMletvdkili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 
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28. — Kocaeli Milletvekili Alaöttin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

29. — Zonguldak Miıllatvelkili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

30. —Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
tsakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

32. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

33. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere iliş'kin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

35. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay-
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ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

36. — Antalya Milletvekili Hasan 
NamaFın, Antalya ili Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

37. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy ilçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

38. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

39. — Zonguldak Milletvekili Şina&i 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

40. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

42. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş

kin Adalet Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/55) 

43. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

44. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun MiUiletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağluk ocakllarına ilişkin Sağlık ye 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 



51. — Afyon Millet vekili Baki Dur-
Maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırii'oıası için ne gibi tedbirler düşünül
düğüme ilişkin Devilet Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya ti i Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'n, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulaman puan sistemine ilişkin Millî 
Eğit:m Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilımediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyiş'eri Bakanından 
sözi'ü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü ioru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongul'dak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamam'anacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'io, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişk'n Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarıma ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

61. — Kocaeli i Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği idd'asıha ilişkin U'aştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

63. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

tŞLER 

1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 



2. — 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile tki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Pair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada 
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve1 Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ille Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi: 22 . 3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 

X I I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağ'ilk ve Sosyal İş!er; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/369) 
(i3. Sayısı: 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bu'unduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağ!ıık ve Sosyal İşler; Dışişileri 
kom;syonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon-



lan raporları (1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ille Fas Krallığı Hükümeti Arasımda 
24 Eylül 19815 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayllanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçü tücü Mua-
me'e veya Cezaya Karşı Bir'eşmiş Mil-
ilet'er Sözleşmes'n;n Onay anmasının Uy
gun Bul'unduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri kom'syonları ra

porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bu'unduğunıa Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


