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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu tasarıları ile 
1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu tasarılarının 
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları :,281, 282, 287, 288) görüşmelerine de
vam olunarak; 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü; 
1990 Malî Yılı bütçeleriyle 1988 Malî Yılı kesinhesapları ve 
Turizm Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi; 
Kabul edildi. 

25 Aralık 1989 Pazartesi saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 21.37'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yûmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Konya 

Ertuğrul Ozdemir Kadir Demir 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1990 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S Soydan : 281, 282, 287, 288) (1) 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

1. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1990 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1988 Malî Ydı Kesinhesabı 
a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
1. —Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Mali Ydı Bütçesi 
2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Ydı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarılarıyla, 1988 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu tasarılarının görüşülmesine devam ediyoruz. 

Programa göre, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabı m n görüşmele
rine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bütçe üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin adlarını okuyorum: Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti Grubu adına Sayın Fuat Atalay, Sayın Veli Aksoy; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Aydın Ar vasi, Sayın Kâmran Karaman; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Esat Kıratlıoğlu; 
lehinde, Sayın Ersin Koçak, Sayın Ülkü Söylemezoğlu; aleyhinde, Sayın Vedat Altun. 

Sayın milletvekilleri, sayın hatiplerin süreye riayet etmelerini rica ediyorum. 
Söz sırası Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Fuat Atalay'ın. 
Buyurun Sayın Atalay. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halk
çı Parti grubunun görüşlerini anlatmaya çalışacağım. Bu vesileyle hepinize saygılar sunu
yorum. 

(1) 281, 282, 287, 288 S Saydı Basmayazdar 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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Konuşmamın önemli bir kesimi, elektrik enerjisi sektörüyle ilgili olacak. Daha sonra yine 
grubumuzun görüşlerini Sayın Aksoy -özellikle madencilik konusundaki- aktaracak. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmanın temel itici gücü enerji sektörüdür. Enerji sektöründeki 
duruma ve ulusumuza gereksiz yere milyarlarca dolar borçlanma sonucunu getiren politikala
ra girmeden önce, temel enerji kurumlarının dağınıklığı üzerinde durmak istiyorum. 

Şimdi, biz burada bugün enerji politikalarını mı tartışacağız; yoksa, Sayın özal'ın, Cum
hurbaşkanlığı yolunu açabilmek için etkisizleştirdiği, yeni genel müdürlük bakanlıkları saye
sinde birçok temel enerji kurumlarına sahip olmayan Enerji Bakanlığı bütçesini mi tartışacağız? 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etibank, Botaş, 
Atom Enerjisi Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu, Enerji Bakanlığının koordinasyonu 
içerisinde değildir artık. Şimdi, bunlar yetmiyormuş gibi, Türkiye'de çok önemli görevler gör
müş olan Türkiye Elektrik Kurumunun aslî görevleri de özel sektöre, yabancılara devredilmeye 
başlanıyor, öyle sanıyorum ki, bu gidişle bir on yıl sonra Türkiye'de Enerji Bakanlığı bütçesi 
sadece biçimsel olmaktan öteye gidemeyecek. 

Ülkenin teknolojik gelişmesinde en önemli kuruluşlardan bir tanesi olan elektromekanik 
sanayiindeki kuruluşlar da artık özelleştiriliyor. 

özal politikalarıyla, sanayileşme durmuş, enerji tüketim talebinde son 20 yılın en düşük 
noktasına gelinmiş, enerjide uzman kamu kuruluşlarının ve Devlet Planlama Teşkilatının plan 
hedefleri dikkate alınmadan, gösterişli ve reklama dönük pahalı yatırımlara gidilmiş, tüketim 
tahminlerinde sürekli hatalar yapılmış, üretime ve ısınma sektörüne ayrılan doğalgazla ilgili 
koordinasyon eksikliğinden dolayı, Türkiye'nin gelecek nesillerini milyarlarca borç batağına 
sokarak, Trakya'da 2 500 megavat gücündeki Ambarlı ve Hamidabat santrallan, Türkiye'nin 
ihtiyacı olmadığı halde kurulmuş, plansızlık sonucu, siyasal anlamda hesabının verilmesinin 
çok güç olacağı milyarlarca dolarlık atıl kapasite yaratılmıştır. Bütün bu iddiaları birazdan tek 
tek incelemeye çalışacağız. 

Tarih 6 Eylül 1988, Ambarlı Doğalgaz Santralının açılışında, zamanın Başbakanı, bakınız 
ne diyor: "Anavatan iktidarları birçok sahada reform yaptı; bu sahalardan birisi de elektriktir." 

Sayın milletvekilleri, biraz sonra, elektrikte reform yapılıp yapılmadığını hep birlikte gö
receğiz. Onunla kalınmıyor, bundan bir ay önce Sayın Enerji Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki müzakerelerde bakınız ne diyor: "1983'te elektrik sektöründe bir kısım komşuları
mızdan dahi geri bulunuyorduk. 1983 yılında elektrik enerjisi kurulu gücümüz, Bulgaristan'ın 
yarısı idi. Yapılan çalışmalarla bu fark 1986 yılında kapatılmıştır." 

Bundan ne anlarız sayın milletvekilleri? Bulgaristanla elektrik tüketimi açısından aynı se
viyede olduğumuz anlaşılmaz mı acaba? "Bulgaristan, şu andaki tüketim itibariyle Türkiye'
nin 6 misli ileride" dersek, acaba Sayın Bakan "bunlarla neyi kastediyor?" diye sormak mümkün 
olmayacak mı? Bir ülkenin nüfusu, sanayileşmedeki enerji talebi, ülkenin gelişme hızı, bütün 
bunlar ülkedeki toplam enerji kullanımını etkileyen faktörlerdir. 

Türkiye, 1989 -yani içinde bulunduğumuz- yılının sonunda, en iyimser rakamlarla, 50 milyar 
655 milyon kilovat/saat elektrik tüketebilecek. 1989 yılında tüketim artış oranı, bir yıl öncesi
ne göre yüzde 5,4. Bu, ne anlam ifade ediyor? 
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Sayın milletvekilleri, 1970'den 1989 yılına kadar, her yıl içerisindeki elektrik tüketim tale
binin artışlarına baktığımızda, 1970'li yılların, yani Anavatan iktidarlarının çok kötülediği yıl
ların, ortalama yıllık enerji tüketim artışlarının yüzde 11,34 olduğunu görüyoruz, yüzde 15'Iere, 
hatta yüzde 17'lere ulaştığımız yıllar var; mesela 1976 yılında yüzde 17 olmuş. Peki çok övün
düğünüz sizin döneminizdeki durum nedir? Son dokuz yılın ortalaması yüzde 8,49; yani, gö
receli olarak yüzde 25 gerileme var. tçinde bulunduğumuz yılda ise, son yirmi yılın en düşük 
rakamlarından bir tanesi -ortalamanın tam yüzde 50 altında- yüzde 5,4'lük bir artış! Bu ne 
demektir sayın milletvekilleri? Bu, şu demektir: Türkiye Elektrik Kurumunun, Bakanlığın in-
siyatifiyle yanlış elektrik fiyatlandırmasıyla, elektrik tüketimi, geniş halk kesimleri için lüks 
bir tüketim aracı haline gelmiş ve sanayileşme durmuştur. Sanayileşmedeki tüketim miktarına 
baktığımızda, 1988'den 1989'a, artışın en minimum noktada olduğunu görüyoruz; sanayileş
mede yüzde 2,5 miktarında bir artış vardır. Hem de nasıl sanayileşme? Sizin kendi mantığınız
la değerlendirdiğimiz sanayileşme içerisinde. Bize göre, sanayinin temel sektörleri olan kâğıt, 
demir-çelik, makine-teçhizat, kömür ocakları ve alüminyum sanayii alt sektörlerinde ise enerji 
tüketimi açısından büyük bir gerileme vardır. Kâğıtta -13,1, demir çelikte -9,8, makine-teçhizat 
gibi, bir ülkenin sanayileşmesini en önemli şekilde etkileyecek alt sektörde ise -10,2'tik bir geri
leme vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bunları bir kenara bırakalım; çok global an
lamda baktığımızda -sayılara boğulmak istemiyorum- 1980 öncesi -on yıllık fasılalarla- enerji 
tüketimimiz her on yılda, kendisini, ortalama 3,35 kat katlamış durumda. Son on yıla bakıyo
ruz, bu rakam 2,26 kat olmuş. Yani, çok kötülediğimiz 1980 öncesi dönemlerde elektrik tüketi
mi, her on yılda bir, 3,35 misli artarken, bu dönemde bunu 2,26'da görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, peki, elektrik tüketiminde gelinen seviyeyle övünemeyeceğimize gö
re, Özal hükümetleri ve şimdiki Sayın Akbulut Hükümeti, enerji sektöründe neyle övünecek? 
Büyük hatalara rağmen, bu iktidarın nasıl övündüğünü anlamakta güçlük çektiğimiz, kurulu 
güç fazlası meselesine girmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, enerjinin en önemli özelliği, üretildiği an tüketilebilirle özelliğidir. 
Elektrik enerjisinde gerçek tüketim değerleri, Anavatan hükümetleri dönemlerinde, öngörü
len hükümet tahminlerinin dahi çok gerisinde kalmıştır. Bu planlamanın eksikliği, planlama
nın yetersizliği, Planlamanın dikkate alınmaması, varsayılan büyümelerin gerçekleşmediği, gerçek 
anlamda sanayiin durduğu, yüzlerce fabrikanın kapatıldığı anlamına gelir, işte örnek: Bıraka
lım beş yıllık tahminleri, Devlet Planlama Teşkilatı 1989 raporlarına göre, 1989 yılı elektrik 
tüketiminin 54 milyar kilovat/saat olması gerekirken, ulaşılan sonuç 50 milyar 655 milyon ki
lovat/saattir. Yani, burada dahi yüzde 10'luk bir hata yapılmıştır. 

Şimdi, kurulu güç miktarına bakmak istiyorum: tçinde bulunduğumuz yılın sonu itiba
riyle kurulu gücümüz, yani, enerji üreten santralların gücü, 15 852 megavattır. Peki, önümüz
deki yıl ne olacaktır? Bu yıl tüketimdeki artış yüzde 5,4'tür. Türkiye Elektrik Kurumu, 1990 
yılı elektrik tüketim talepleri artışı konusunda çok iyimser bir tablo çizmiş ve bunu yüzde 11,8 
olarak göstermiştir. Biz de, geliniz, Sayın Enerji Bakanlığına yardımcı olalım, Türkiye'de bu 
sene yüzde 5,4 olan tüketim artışını, gelecek yıl 2 misline katlayacağımızı kabul edelim. Bu 
durumda gelecek yıl, -ki hiç öyle olmayacaktır- 56,5 milyar kilovat/saat enerji tüketeceğiz. Pe
ki Sayın Bakan, bu enerjiyi karşılayacak güç miktarı nedir? Yüzde 37'yle beraber hesapladığı
mızda, bunun 12 700 megavat olduğunu görüyoruz. Gelecek seneki gerçek durum nedir? Şu 
anda inşaatları bitmek üzere olan, diğer ünitelerinin hazırlıkları yapılan santrallarla beraber 
17 500 megavat. Kaynak, Türkiye Elektrik Kurumunun 1989 yılı raporu. Yani gelecek yıl so
nunda 17 500 megavatlık kurulu gücümüz olurken, esas itibariyle ihtiyacımızın, en iyimser du
rumda 12 700 megavat olduğunu görüyoruz. Fark 5 000 megavat. Nedir bunun maliyeti? 5 
milyar dolar, yani 13 trilyon lira. 
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Peki, bu plansız yatırımın hesabını kim verecek? Çözüm olarak ne yapıyorsunuz? Ülkede 
sanayiciye kilovat/saati 170 liradan elektrik veriyorsunuz; İtalyanlara 3 cente satmaya kalktı
nız. Kaynak, Türkiye Elektrik Kurumu Sayın Genel Müdürünün mart ayındaki görüşmeleri. 
Türkiye'deki sanayiciye 170 liraya verirken, İtalya'ya 3 cente satmaya kalkıyorsunuz; bu olmu
yor ve vazgeçiyorsunuz! Diyelim ki, yanlışa girdik, bu atıl kapasiteyi önlemek için Enerji Ba
kanlığı, Anavatan Hükümeti, önümüzdeki beş yılda, gereken dersi çıkarıp, ona göre mi hare
ket ediyor? Hayır. 

Sayın milletvekilleri, Altıncı Beş Yıllık Plan hedeflerine bakalım tıpkı ezberci mantıkla çalışan 
öğrenci gibi, geçmişte yapılan hatalardan ders almayan mantık çalıştırılıyor ve 1994 yılı sonu 
itibariyle kurulu gücümüzün şu kadar miktar olması gerektiği söyleniyor. Bunları bir kenara 
bırakıyorum, ben şimdi, gerçek durumla ilgilenmek istiyorum. Türkiye Elektrik Kurumunun 
sorumluluğu ve koordinasyonu altında ve Devlet Su İşleri tarafından yapılan barajların devre
ye girmesiyle beraber, 1994 yılı sonunda -ki yalansa, Sayın Bakan bunu burada yalanlasın- 24 000 
megavat kurulu güce ulaşacağız. Ayrıca, biraz sonra geleceğimiz şu meşhur ithal kömür mese
lesinde, ithal kömüre dayalı santralla beraber -ki Devlet Planlama Teşkilatının raporuna göre 
bu en az 1 000 megavat gücünde olacaktır- 25 bin megavat oluyor. 

Değerli arkadaşlar, beş yıl sonra Türkiye'deki kurulu güç 25 000 megavata ulaşacaktır. 
Peki, ihtiyacımız ne olacaktır? Bu yıl gibi, büyümenin durduğu, sanayileşmenin negatiflere 
gittiği dönemleri bir karasaban gibi görelim ve önümüzdeki beş yılda açılım sağladığımızı, her 
yıl yüzde 9 da elektrik tüketiminde artış olduğunu kabul edelim ki mümkün olmayacaktır; bü
tün bunlara rağmen, böylesi bir hesapla 1994 yılında ulaşılacak tüketim, en iyimser rakamlarla 
78 milyar kilovat/saat olacaktır. Bunun karşılayacağı güç, yüzde 30 yedeğiyle beraber -teknik 
mühendislik açısından- 16 250 megavattır. Fark olarak, 9 000 megavat Ölü yatırım, yani atıl 
kapasite yaratılacaktır. Bunun maliyeti, en olumsuz rakamlarla 10 milyar dolar, günümüz ra
kamlarıyla, Türk parası olarak 25 trilyon liradır. 

Buradan Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak uyarıyoruz: Bakanlık, bu politikalardan vaz
geçmelidir. Zamanım olmadığı için, konunun detaylarına girmek istemiyorum. Komşularımız
la, bu atıl kapasiteyi kullanabilme konusunda, karşılıklı fayda prensibine dayalı anlaşmalar 
yapılmalıdır. Elektrik fiyatları da en kısa sürede ucuzlatıl malıdır. Kamu Ortaklığı Fonu kam
buru kaldırılmalıdır. 

İthal kömüre dayalı Aliağa Santralı meselesine girmek istiyorum. Bu konuya girmeden 
önce bir konuya değineceğim. Bir yıl önceki bütçe müzakerelerinde, ithal kömüre dayalı Ada
na Yumurtalık santral projesinin reklam edile edile anlatıldığını hepimiz hatırlıyoruz. 

Şimdi, sormak istiyoruz: Sayın Bakan, Türkiye enerji sektörü yaz boz tahtası mıdır ki, 
bir Adana Yumurtalık'la ilgili anlaşmalar yapılacak, Türkiye'de teknokratlar bu konuda çalı
şacaklar, arkasından başka bir proje?.. Hani, daha geçenlerde Bingöl-Karlı ova, Adıyaman-
Gölbaşı, Çan-Lapseki projelerini nasıl ki, TEK raporlarına koydunuz, arkasından bu konuda
ki uyarılarımızdan sonra samimiyetle bunun yanlışlığını kabul ederek, çıkardınız... Bu sene 
Adana-Yumurtalık ortaya çıktı, şimdi ise, Aliağa... Sormak istiyorum; Adana-Yumurtalık'a ne 
oldu? Sayın özal'ın şahitliğiyle üç kez basın toplantısı yapılan, niyet anlaşmalarının imzalan
dığı Adana-Yumurtalık ne oldu? Peki, bu Aliağa nereden çıktı? Anlaşmalara göre, gelecek 15 
yılın kilovat/saat olarak maliyeti 4.09 cent. Bunun içerisinde TEK'in yaptığı yatırımlar, 
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yol, su, telekomünikasyon yok; bunları da hesaba kattığımızda 4.5 cente ulaşabilecek. îddia 
ediyoruz: Aliağa Termik Santralı, Türkiye'de, üretim ve tüketim dengesi düşünülmeden girişi
len bir projedir. Yap-işlet-devret yöntemiyle yabancı sermaye çekebilmek amacıyla yapılmıştır. 
Bu, atıl kapasite yüzünden, kendi yerli kaynaklarımızın, çalışan santrallarımızın susturulması 
sonucunu getirebilecek bir girişimdir. Aliağa'nın üreteceği elektrikle, sanayimiz uluslararası re
kabet şansına kavuşamayacaktır. 

Şimdi sormak istiyoruz: Sayın Bakan, Aliağa Termik Santralıyla ilgili teknik şartname, 
idarî şartname hazırlanmadan, ihale şartnamesi hazırlanır mı? Güç miktarı belli değil, yer bel
li değil; yabancı firmalara diyorsunuz ki, "Gidin dolaşın, istediğiniz yerde -elbette sanayileş
menin olduğu yerleri birinci planda söylüyorsunuz- istediğiniz kurulu güçte proje paketi geti
rin." Birisi çıkıyor, "Adana 1 500 megavat" diyor. Japonlar geliyor, Güney Afrika'da sömür-
gelerindeki, kükürtlü kömürleri ile ilgili, Türkiye'nin yoksul insanlarını zehirletmek için size 
teklif getiriyorlar. Zaten bu bölge aşırı şekilde kirlenmişti. Şimdi, soruyoruz: Bu bölgede paz-
tikül kirlenme anlamında gerekli ölçümlemeler yapıldı mı? Aliağa'da, Japonların getirdiği projeye 
göre, bacadan çıkan gazın oluşturduğu kükürt miktarı 3 000 miligram/metreküptür. Peki, şu 
anda Çevre Yönetmeliğinin öngördüğü limit nedir? Bu limit bunun üçte biridir, yani 1 000 mi
ligram/metreküptür. Sayın Bakana sormak istiyorum: Ne yapacaksınız? "Geri ülkeyiz, insan
larımız zehirlense de bir şey olmaz mı" diyeceksiniz? Yoksa, Japonlarla oturup, yeniden mi 
konuşacaksınız? De-sulfirizasyon tesisleri mi yapacaksınız? Bunu yaptığınızda, maliyetin yüz
de 10-15 oranında artacağını biliyorsunuz. Bu projeyle, elektriği dövizle alıyoruz anlamı ortaya 
çıkacak. Genel anlamıyla söylüyorum, Aliağa için söylemiyorum; hadi diyelim ki, santralın 
yapımını anladık; buna ilaveten, kömür bedelini, işletme işçiliğini de dövizle alıyoruz... Bu ka
dar lüksümüz, bu kadar olanağımız var mı? Ya bunun atıkları?.. Günde 10-12 bin ton kömür 
tozu, ki ayda 350 bin ton eder... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Aliağa'daki bu yanlışlıktan en kısa sürede dönülmeli
dir. Gökova-Kemerköy Termik Santralıyla ilgili olarak, kamuoyunda, tartışmaları hepimiz dik
katle izliyoruz. Burada ciddî bir hata yapılmıştır. Yarıçapı 30-40 kilometre olan bir daire içeri
sinde Kemer köy, Yeniköy, Yatağan Termik santralları inşaatına bu dönemde başlanılmıştır, tyi 
etüt yapılmadan kömür rezerv tespitleri doğru yapılmadan bu işlere girilmiştir. Bu santrala şimdi 
harcanan para, yaklaşık 1 trilyon lirayı geçmiştir; bittiğinde maliyeti 2 trilyon lira olacaktır. 

Sayın özal, geçenlerde, hiçbir yetkisi olmadığı halde bir açıklama yaptı, "Burada desülfi-
rizasyon tesisleri yapacağız" dedi. Türkiye'deki enerji sektörünü kimin yönettiği ortadadır. 

Kömür ocaklarıyla birlikte bu santralın işletmesinin de özel sektöre devriyle ilgili ciddî 
iddialar vardır. Bu yoksul ülkenin olanaklarını, gereksiz şekilde, Türkiye Elektrik Kurumu santral 
yapımı için harcayacak; arkasından, bunları özel sektöre devredeceksiniz. Bunlar affedilmeye
cek günahlardır. Nitekim, Kangal Termik Santralı Yatakları, TKt'nin makineleri ile beraber 
özel sektöre devredilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, zamanım olmadığı için yap-işlet-devret yöntemine detaylı olarak gi
remiyorum, küçük hidroelektrik santralları konusuna giremiyorum. Ancak, 1990 yılı progra
mıyla ilgili olarak, Sayın Bakan, konuşmasında aynen şöyle diyor: "1 000 megavat gücünde 
hidroelektrik, 750 megavat gücünde termik santralla ilgili teklifler aldık." Yani, birileri, Tür
kiye'de bu işlerle uğraşanlar, kafalarının estiği gibi teklif götürüyorlar, hiçbir genel şartname 
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yok, hiçbir kural yok, enerji tüketim-üretim talep planları yok; finansman meselesi çözüldüğü 
zaman, bu ülkenin dar olanakları peşkeş çekiliyor. Devletin, su kaynaklarını, kömür ocakları
nı, yok pahasına, herhangi bir planlama yapmadan, ulufe dağıtır gibi dağıtamazsınız. 

Gerçi, Sayın Bakan, geçen sene, Güney Kore örneğini vererek, "Orada birçok temel tesi
sin özel sektöre hibe edildiğini" söyledi; ama, burası Güney Kore değil. 

Şimdi buradan seslenmek istiyorum: Türkiye'nin ulusal kaynaklarına dayalı santralların 
yapımına bîr an önce girişelim, üretim ve tüketim dengesini dikkate alarak. 

Afşin-Elbistan Termik Santralının (b), (c), (d) bölümleriyle ilgili bir açıklama, maalesef, 
planda görülmüyor, tletim-dağıtım hatlarındaki ciddî kayıpları, eksikleri bir an önce gidere
lim. Afşin-Elbistan Santralında şu anda yılda üretilen 1,5 milyar kilovat/saat elektrik, iletim 
hatlarının kapasite sorunundan dolayı, sanayi merkezlerine, tüketim merkezlerine aktarılamı-
yor; niçin buralara eğitemiyoruz? 

Türkiye Elektrik Kurumu dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesinin çok ciddî bir hata ol
duğunu ve bu konuda yasal engel bulunduğunu belirterek, parti olarak bu konuyla ilgili her 
türlü girişimde bulunacağımızı burada söylemek istiyorum. Vatandaşların, Türkiye Elektrik 
Kurumuna ödedikleri abonman ücretleri, tesis iştirak bedelleri olduğu halde bunları özel sek
töre nasıl devrediyorsunuz? Şu anda, niyet anlaşmaları imzalanmış ve birçok vilayetin dağıtım 
şebekeleri özel sektöre devredilmek durumunda kalmıştır. 

Kıbrıs'ta kurulması düşünülen 100 megavat gücündeki santralla ilgili ciddî bir hatanın ya
pıldığını iddia ediyorum. Her ne kadar Türkiye Elektrik Kurumunda bu konuda gerekli çalış
malar yapıldı ise de, madem bu kadar atıl kapasitemiz var, niçin denizaltı kablo bağlantısı ya
pılmadı? Elbette bu alternatif üzerinde çalışılmıştır; ama, Türkiye'de Gökçeada, Bozcaada, 
Avsa, Paşalimanı, Ekinler Adalarına madem denizaltı kablo bağlantısı yapıldı, Kıbrıs'a da ya
pılmalıydı; eğer bu yapılamıyorsa, yeni bir saha olan nükleer santral konusu Kıbrıs'ta düşünü
lebilirdi. Sanıyorum Sayın Bakan, bu konuyu dikkatle izledi ve biliyor. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, sanayileşmenin gelişmesi durumunda, önümüzdeki 2005-2010 
yılından itibaren yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyacak bir ülkedir, tşte, burada, güneş ener
jisinin ve nükleer enerjinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

tik nükleer enerji santralı 1942 yılında Chicago'da işletmeye açıldı ve ondan sonra bu ko
nuda birçok ülke atılım sağladı. Bu konuda Arjantin'in önemli atılımları var ve 1964 yılında 
ilk nükleer enerji santralını kurmaya başladı. Nasıl ki biz atıl kapasiteye 12 trilyon lira para 
harcadıysak; 1950 - 1985 yılları arasında Arjantin de nükleer santral yatırımına 12 milyar do
lar para harcadı. Şimdi, Arjantin'de yaklaşık olarak 60 tane nükleer enerji firması çalışıyor. 
Arjantin, Türkiye'ye önemli bir konuda teklifle geldi; ama, Enerji Bakanlığının kulakları ma
alesef bu konuda tıkalı. Arjantin "Türkiye'nin Ortadoğu ve Doğu Avrupa'da önemli bir köp
rü görevi vardır. Üçüncü dünya ülkelerinde, Afrika ülkelerine liderlik yapabilir. Geliniz, bera
ber 50, 100 veya 200 megavatlık ufak tipte nükleer santrallar kuralım, Türkiye'de teknolojiyi 
geliştirelim ve bu yatırımları götürelim" demektedir. 

Sayın milletvekilleri, halen geçmişten ders alamıyoruz. 1988 yılında Küçükçekmece dene
me reaktöründe olanları hepinize hatırlatmak isterim. 1988 yılında bu reaktörün nükleer yakı
tını Türkiye'ye Amireka Birleşik Devletleri temin ediyordu. O dönemdeki krizden dolayı ABD, 
bu nükleer yakıtın, Türkiye tarafından Pakistan nükleer programına gönderildiğini iddia ede
rek, nükleer yakıt vermekte direndi... 

— 157 — 



T.BJM.M. B : 57 25 . 12 . 1989 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Atalay, 30 dakikalık sürenizin bitmesine 5 dakika kalmıştır. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Tam 8 dakika var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lütfen saati tartışmayalım efendim. Saa 10.03'te kürsüye çıktınız. Çünkü, 

Genel Kurula geldim, açılış yaptım ve hemen zatı âlinizi çağırdım; onun için tartışmayalım. 
FUAT ATALAY (Devamla) -— Sayın Başkan 8 dakikam var, ben saati tutuyorum... 

BAŞKAN — Ben hatırlatıyorum size. 
FUAT ATALAY (Devamla) — 8 dakikam var, saati tutuyorum. 
BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Ben, hakkıma sahip çıkmak zorundayım efendim. 
Şimdi, Arjantin-Türkiye ilişkileri bu alanda çok önemlidir... 
AHMET ERSÎN (tzmir) — Sayın Başkan, 5 dakika ile 8 dakika arasında ne fark var? 
BAŞKAN — Onu ben yapmıyorum, sayın hatip yapıyor efendim. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, benim insicamımı... 
BAŞKAN — Farzımuhal 3 dakika geçse, kendisine müdahale mi edeceğim? Ama ben ken

disine süresini hatırlatıyorum. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, insicamımı kaybettiriyorsunuz, "8 dakikam 

var" diyorum tartışıyorsunuz... 
BAŞKAN — Devam edin, devam edin; insicamınızı... 
FUAT ATALAY (Devamla) — Hayır, niye rahatsız oluyorsunuz? 
BAŞKAN — Okuyorsunuz efendim, insicamınız bozulmaz. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Hayır efendim, okumuyorum. 
BAŞKAN — Tartışmadan ne fayda ümit ediyorsun? 
FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, bu tavrınızı eleştiriyorum. 
Nükleer enerjiyle ilgili olarak Arjantin, Türkiye'ye bir teklif getirdi. Küçükçekmece dene

me reaktöründeki yakıt sıkıntısı sırasında Türkiye; Fransa'ya, İngiltere'ye ve Batı Almanya'ya 
başvurdu; ama, hiçbir ülke nükleer yakıt vermedi, işte tam bu aşamada Arjantin ortaya çıktı 
ve daha sonra da Fransızlar yakıt verme bağlantısı kurdular. Bu konunun dikkatle değerlendi
rilip, Türkiye'nin nükleer enerji santralı meselesine muhakkak başlaması gerektiğini, en azın
dan teknolojisine uzak kalmaması gerektiğini ve Kıbrıs'ın bu konuda önemli bir şans olduğu
nu ortaya koymak istiyorum. 

Arjantin firmasıyla Sezai Türkeş-Fevzi Akkaya Firmasının yaptığı girişim yeterli değildir 
Sayın Bakan. Bu konuda, Türkiye Elektrik Kurumu ve Atom Enerjisi Kurumu devreye girme
lidir ve Türkiye'de bu konuda teknoloji gelişmelidir. Maalesef, Anavatan döneminde, Türkiye 
Elektrik Kurumu içerisindeki nükleer enerjiyle ilgili daire dağıtılmıştır, bu konudaki' bilgi biri
kimi yok edilmiştir. 

Değerli üyeler, konuşmamın bu bölümünde Türkiye'deki enerji tüketiminin birincil kay
nakları açısından baktığımızda, dışa bağımlı olduğunu görüyoruz. Bu konuda başı, petrol, taş
kömürü gibi birincil hammaddeler çekmektedir, önümüzdeki beş yıllık plana baktığımızda, 
Türkiye'de ticarî enerji kaynaklarından yüzde 44'ünü yine petrolün, yüzde ll'ini taşkömürü-
nün, ve yüzde 6'sına yakınını da doğalgazın teşkil ettiğini görüyoruz. Bu plan hedefleri değiş
tirilmelidir. Türkiye, kendi yerli kaynaklarına dayalı enerji tüketim trendini ve bazını muhak
kak oluşturmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, zamanım olmadığı için burada maden fonuna giremiyorum, elektrik 
enerjisi fonuna giremiyorum. Elektrik enerjisi fonunu niçin kurduğunuz ortadadır. Malî sı
kıntı içerisinde olan birçok şirkete bu konuda maddî olanak sağlamak... 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de enerji fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyledim. Sizle
re bu konuda birkaç örnek vermek istiyorum: Türkiye'nin sanayie arz edilen elektrik fiyatları
nın Belçika'dan, Kanada'dan, Danimarka'dan, Fransa'dan Finlandiya'dan, Norveç'ten, İtal
ya'dan, İsviçre'den ve İngiltere'den pahalı olduğunu söylersem; Türkiye sanayiinin bu pazar
larda rekabet gücü kalır mı? Elbette kalamaz. Elektrik fiyatlarına yapılan zamlar artık anlaşı
lamaz boyutlardadır. 1989 yılında ulaşılan zam miktarları yüzde 88'Iere varmıştır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak biz, ülke kaynaklarına dayalı enerji politikalarıyla elek
trik enerjisinin ne az, ne de çok, yeterli düzeyde üretilmesinin, doğru talep tahminlerine daya
lı, özkaynaklarımıza öncelik veren, planlamanın hayatî önemini gören, plan disiplinine uyan 
yatırımlarla olabileceğine inanıyoruz. Genel anlamda, enerji tüketim yapısının özkaynakları
mıza dayalı ve özkaynaklarımıza öncelik verecek bir şekilde yönlendirilmesi, ulaşımda kitle 
taşımacılığı gibi birtakım ana sektörlerin özendirilerek Türkiye'de dışa bağımlı enerji kullanıl 
minin ortadan kalkacağı bir yapılaşmama gerekli olduğuna inanıyoruz. Maden, petrol ve do
ğal gaz aramalarına gereken önemin verilmesi, Elektrik Etüt İdaresinin fonksiyonel hale geti
rilmesi, yeni enerji kaynaklarının Türkiye'de en kısa sürede açılım sağlayacak şekilde geliştiril
mesi ve çevre kirliliğinin azaltılmasıyla ilgili her türlü tedbirin alınmasının önemli olduğunu 
görüyoruz. 

Ben, konuşmamı burada bitirmek istiyorum. Değerli arkadaşım Sayın Âksöy da özellikle 
maden politikası konusunda Grubumuzun, düşüncelerini aktarmaya çalışacaktır. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Veli Aksoy, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gö

rüşülmekte olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüş ve düşüncelerini bildirmek ve açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) Sa
yın Fuat Atalay arkadaşımın bıraktığı yerden itibaren devam edeceğim. 

Toplumsal refahın sağlanmasında, sağlam bir endüstrileşmenin oluşmasında, kısaca, bir 
ülkenin kalkınmasında, üzerinde durulması gereken en önemli sektörlerden birisi madencilik 
sektörüdür. Ülkemiz madencilik sektörünün içinde bulunduğu duruma bir göz atmak, incele
mek zorundayız. 

Anavatan iktidarları döneminde, sabit sermaye yatırımları içinde madenciliğe ayrılan pay, 
yüzde 6'lardan yüzde 2'lere düşmüştür. "Sanayi yatırımlarını artırdık" diyen bir hükümetin, 
sanayiin ana kaynağını oluşturan madencilik yatırımlarını, bırakın ileriye götürmeyi, teslim 
aldıkları düzeyin üç kat gerisine düşürmüşlerdir. Bu durum, sanayileşmeye önem vermedikle
rini ortaya çıkaran en önemli bir göstergedir. Yine, Anavatan iktidarları dönemde, petrol itha
latını hariç tutarak bir değerlendirme yaptığımızda, maden ithalatımızın maden ihracatından 
daha fazla olduğu bir dönem yaşanmaktadır. Türkiye bugün, ihraç ettiğinden, daha fazla ma
den ithal eden bir ülke konumundadır. Türkiye'nin kişi başına düşen maden tüketimi, dünya 
ortalamasının altında, Avrupa ülkeleri ortalamasının ise altı kat gerisindedir. 1988 yılı verileri
ne göre Türkiye'nin maden ithalatını maden ihracatıyla karşılamaya kalkarsak, ancak yüzde 
ll'ini karşılayabildiğimizi görürüz. 
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Yine sektörün durumuna baktığımızda, bugüne kadar ortaya çıkarabildiğimiz maden re
zervlerine göre Türkiye, dünya maden rezervlerinin binde 3'üne sahiptir. Türkiye'nin, bor tuz
ları hariç, dünya toplamı içinde önemli sayılabilecek bir paya sahip olduğu bir başka maden 
rezervimiz bugün için yoktur. Türkiye madencilik üretiminin gayri safi millî hâsıla içindeki pa
yı yıllarca yüzde 2'lerden yüzde 3'lere çıkarılamamıştır. 

Gerçekler böyle iken, Anavatan İktidarı sözcüleri bir gün çıkıyorlar, "Kobalt bulduk" di
yorlar, bir başka gün yine televizyonu kullanarak, aynı zakkum olayında olduğu gibi, "Altı
mız altın dolu, madencilikte model peşindeyiz" diye basına ve televizyona açıklamalar yapa
rak vatandaşlarımıza umut vermeye çalışıyorlar. Bu da yetmiyor, bir başka gün, "Dünyanın 
en büyük krom yatağının bulunduğu" söyleniyor. Hemen arkasından krom fiyatları, kısa süre 
de olsa, düşüş gösteriyor; ülke olarak bundan zarar gören yine biz oluyoruz. Bir başka gün 
yine, "En büyük mangan yatağının bulunduğu" söyleniyor. Aslında televizyon ve basına yan
sıtılan bu haberlerin hiçbirisinin gerçekleri yansıtmadığı bilinmektedir. 

Ülkemizde bu iktidar döneminde madencilikle definecilik birbirine karıştırılmıştır. "Ton
larca altın bulduk" deniliyor. Sayın Bakana soruyorum: Nerede bu altınlar? Neden çıkarmı
yorsunuz? Bir maden yatağından bir avuç alıp, altın analizini yaptırdıktan sonra, tonda şu ka
dar altın çıktı, burada bu madenden şu kadar milyon ton var, altının bugünkü gramı ile çarpı
lınca tabiî karşımıza milyonlarca dolar çıkıyor; ama çok büyük, akıl almaz yanlışlıklar yapıl
maktadır. Sanki yerin altına kazmayı vurunca oradan saf altın çıkarılacakmış gibi düşünüyor
sunuz. Oysa, varlığından söz edilen arsenopiritler içindeki tonda 3 -4 gram altını ekonomik 
olarak elde etmenin mümkün olup olmayacağı araştırılmadan, alelacele "Tonlarca altın bulduk" 
diye günlerce beyanat veriyorsunuz. 

Sözü edilen Hatay İli Kisecik Köyündeki altın yatağından temsilî numune alınıp, teknolo
jik testleri yapılmadan, ekonomikliği araştırılmadan, sadece gerçeği yansıtmayan birkaç altın 
analizine dayanarak "Tonlarca altın bulduk" demek, insanlara masal ve hikâye anlatmaktan 
başka bir şey değildir. Bu olay madenciliğimizin nasıl yönlendirildiğini açıklamaya da yet
mektedir. 

Nitekim, bu bölgedeki madenden alınan numuneler üzerinde yapılan teknolojik testler
den, yataktaki altının serbest tanecikler halinde olmadığı, arsenopirit, pirit, kalkopirit ve piro-
ünler içinde izomorf halinde bulunduğu tespit edilmiş ve dünyada böyle karmaşık bir yapıya 
sahip bir altın yatağını kârlı olarak işleten bir kuruluş bulunmadığı da uzmanlarca ifade edil
miştir ve edilmektedir. 

Burada asıl amacın, "Altın bulduk" diye ortaya çıkıp, gerçeği yansıtmayan raporlar yaz
dırarak, devletten milyarlarca liralık teşvik ve kredi almak olduğunu herhalde Sayın Bakan da 
bilmektedir; ama, buna rağmen bu şirkete milyarlarca liralık kredi vermek için kapılar zorlan
mıştır. Söz konusu olan bu şirket, aslında bir inşaat şirketi olup, iki sene önceye kadar hiçbir 
madencilik faaliyetiyle ilgisi de yoktur, olmamıştır. ANAP Hükümetinin, madencilikle ilgisi 
olmayan bir kuruluşu, altın madenciliği gibi son derece önemli ve uzmanlık isteyen bir dalda, 
"Altın bulduk" diye ortaya çıkanları ciddiye alması gerçekten çok düşündürücüdür. Bu olay, 
kafalarda soru işareti doğurmaktadır. Bu şirkete kredi açabilmek için, devletin televizyonunu 
bile kullanmak, olsa olsa herhalde halkı istismardan başka bir şey değildir. 
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Biz, Hükümetin "Altın bulduk, krom bulduk, kobalt bulduk" diyerek değil, "Altın üret
tik, krom ürettik, gümüş ürettik, kobalt ürettik, mangan ürettik" diye ortaya çıkmasını bekli
yoruz, bunları bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir başka konuya değinmek istiyorum, Etibankla ilgili 
konuya değinmek istiyorum. Etibank'ın 1988 yılı kârı 456 milyar 870 milyon Türk lirası. Eti
bank'ın maden rezervinin değeri İSİ milyar 316 milyon dolar. Bu rezervi ülkemiz ekonomisine 
değer olarak katabilmek, yılların ve tutarlı bir ulusal madencilik politikasının işi olsa gerek. 

Etibank'a yılda 220 milyon dolar kazandıran borlar, "kâr getiren kuruluşlarımız" diye, 
"özelleştirme" adı altında yabancı ve onların yerli ortaklarına niçin satılmak isteniliyor? Yok
sa, ANAP İktidarı, kolay borç bulabilmek için, bor madenlerimizi yabancılara ı'ehin bırakma 
anlaşmaları içinde mi? 

Dünyanın en büyük, en kaliteli bor rezervlerine sahip olmamıza rağmen, dünya piyasa
sında, katılmamız oranından bir pazar payına da ulaşamamışız. Çünkü, yıllardır bu alanda 
gerekli araştırmayı ve teknolojilere gereken önemi henüz vermemişiz. 

Bize göre, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uzmanlaşabileceği sanayi dallarından birisi 
mutlaka bor ürünleri üzerine olmalıdır. Bordan başka dünya maden rezervinde söz sahibi bu
lunduğumuz bir başka madenimiz yoktur. Bunu gerçekleştirmek için, bu alandaki teknolojik 
gelişmeleri, dünya pazarlarındaki hareketlenmeleri, arz, talep, kapasite, fiyat ve bu gibi du
rumları yakından, sürekli izleyebilecek, bor konusunda sürekli araştırmaların yapıldığı bir bor 
araştırma merkezinin bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, bor ma
denciliğimiz yüz seneyi aşmasına rağmen, Türkiye, borda bir tek teknoloji üretebilmiş değildir. 

Teknoloji üretemeyen bir ülkenin yapacağı madencilik olsa olsa, sanayileşmiş ülkelerin eko
nomilerine ucuz hammadde temin eden bir madencilik modeli olur. Bu modeli bir an önce 
değiştirmeliyiz. Çünkü, sanayileşmek için, hammadde üreticisi bir ülke değil, hammadde tü
keten bir ülke olmamız gerekiyor. Borda, Türkiye'nin rakipleri, bor araştırmaları için senede 
70 milyon dolar harcama yaparken, Türkiye'nin bor araştırmalarına hiçbir kaynak ayırmama
sını anlamak mümkün değildir. 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum: Borda bugün dünya ölçüsünde bir pazarlama ağı kura
bildik mi? Rakiplerimizin ürettikleri bütün ürünleri ürütebiliyor muyuz? Bir bor araştırma mer
kezimiz var mı? Bor girdisi olan sanayi yatırımları teşvik ediliyor mu? Bunlara Sayın Bakanın, 
"evet yapıyoruz, evet vardır" demesi herhalde mümkün değil. O halde madencilik politikamı
zın temelinde, hammaddelerimizi, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürecek teknoloji ve sa
nayilere yönelmeden, tutarlı bir madencilik politikasından bahsedilebilir mi? Elbette bahset
mek mümkün değil. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1978 yılında çıkarılan 2172 sayılı Devletçe İşletilecek 
Madenler Hakkında Kanunla, tıpkı borlarda olduğu gibi, bazı demir ve asıaltit maden sahala
rının da devletçe işletilmesinin ülke yararına olacağına karar verilmiştr 3u isabetli kararlar 
nedeniyle, borlarda olduğu gibi, demir ve çelik üretimimizde de önemli artışlar sağlanmıştır; 
ama ne var ki, ANAP Hükümeti, bazı kişi ve kurumlara demir ve asfaltit sahalarını iade ede
rek, çıkar sağlamak için yeni bir kanun tasarısıyla karşımıza gelmenin hazırlığı içerisindedir. 

Devletin bu sahalarda yapmış olduğu yatırımlar, bazı çevrelerin iştahını yeniden kabart
mıştır. Senaryo bu sefer başka şekilde oynanmaktadır. "Efendim, bu sahalar şu anda ekono
mik bir işletme konumunda değil, onun için devredeceğiz" diyerek yasa hazırlığı içerisindesiniz. 
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Peki, kâr etmeyen bir yeri, özel sektör niye alsın? Bugün devlet, kâr edenleri satarken, onlar 
aklını peynir ekmekle mi yedi; neden, zarar edene talip olsunlar? Demek ki, bu işin altmda 
da bir bityeniği olduğu görülüyor. Gerçekleri ne kadar saklamaya çalışsanız da, artık bu müm
kün olmuyor. Eski Enerji Bakanı, yeni Enerji Bakanını suçluyor: "Benim zamanımda maden
ler kimseye peşkeş çekilmedi" diyor. Peki, kimin zamanında bu madenler peşkeş çekildi? Bu
raya çıkınız ve bunu açıklayınız. Biz de bunları bilelim ve öğrenelim. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bir başka konuya gelmek istiyorum; Sayın Fuat Atalay arka
daşım o konuya bir başka açıdan yaklaşmaya çalıştı, tktidar, maalesef, bir, yap-işlet-devret has
talığına yakalandı. Bunun en son örneklerinden birini Aliağa'da kurulması düşünülen termik 
santral olayında bütün boyutlarıyla yaşamaktayız. 

Yap-işlet-devretten sorumlu bir yetkili, "Efendim, Aliağa zaten kirli, biraz daha kirlense 
ne çıkar?" diye demeçler veriyor. Çünkü, bu mantığa göre, her ne pahasına olursa olsun, "İş
te, bakın, ANAP döneminde Türkiye'de senede şu kadar dolarlık yabancı sermaye getirdik" 
demek için, akıl almaz işler yapılıyor. 

Bu iktidar, çevrenin tahrip edilmesini kalkınma olarak görmektedir. Oysa, bu termik sant-
rallarm, çevredeki doğal dengeyi, uzun dönemde, bir daha onarılması mümkün olmayacak öl
çüde nasıl tahrip ettiğini, Türkiye, yaşayarak öğrenmiştir; bir daha öğrenmeye niyeti yoktur. 
"Efendim, bacaya filtre takarız, önleriz" diye demeçler vererek halkı kandırmaya gücünüz yet
meyecektir; çünkü, artık halk size inanmamaktadır. 

Her insanın ortalama bir ömrü olduğu gibi, termik santralların da bir ortalama ömrü vardır. 
Belli bir süre sonra bu termik santralların bize devredileceğinden bahsediyorsunuz. Geriye ne 
kalacak ki, bu termik santralın geriye ne ömrü kalacak ki, bize devretsinler? 

"Biz burada enerji üreteceğiz, buna karşı çıkamazsınız" diyorsunuz; "O bölge zaten kir
li, biraz daha kirlense ne çıkar" diyorsunuz. Hızlı kalkındığınızı iddia ediyor ve sonra da hal
ka dönerek, "Yüzde 100'e varan enflasyona katlanacaksınız" diyorsunuz. Sanayileştiğinizi id
dia ediyorsunuz ve dolayısıyla halka, "Çevre kirliliğine de katlanacaksınız" diyorsunuz. Çağ 
atladığınızı iddia ediyor ve halka dönüp, "Yoksulluğa katlanacaksınız" diyorsunuz. Bütün bu 
yanıltmalara daha ne kadar devam edeceksiniz? 

Şimdi, basında bu olay çok büyük ölçütlerde yer aldı. Termik santralla ilgili konuda, ora
da "Termik santrala hayır" mitingleri düzenlendi. O mitingin hiçbir siyasal içeriği yoktu. Ora
da yaşayan insanlar, sadece insanca yaşayabilmeleri için o mitinge katıldılar ve Aliağa'da ya
pılmak istenen termik santrala "hayır" dediler. 

Yabancı sermayeyi, kaynak yetersizliğinden durdurmak noktasına getirdiğiniz onlarca ba
raja niçin kanalize edemiyorsunuz? Bunca baraj yapımı "Para yok" diye yarım yamalak bek
lerken, yurt dışından getirilecek olan kömüre göre yapılacak bir termik santrala müsaade et
mek, Türkiye'de doğaya ve insanlığa karşı işlenmiş bir cinayet olmayacak mı? 

Zaten enerji üretiminde, randımanı yüzde 35 oranlarıyla en düşük kaynaklardan biri olan 
kömürden enerji elde edilmektedir. Hükümet, sadece kâr ve kişisel çıkar ilişkileriyle yönlendi
rilen bir kalkınma anlayışını sürdüregelmektedir; ama bu anlayışın, toplumda artık destekçisi
nin kalmadığı da bilinmektedir. Gökova'yı işte bu anlayışla mahvedeceksiniz. 

Şu anda Sayın özal'a yakın olan bazı çevreler, "Gökova'nın otel yapılacağından" bahset-
mekteler; ama, Sayın Bakan da buna karşı çıkmaktadır; yani, Sayın özal'a yakın çevreler, Gö-
kova'da termik santral yapımından vazgeçileceğini anlatmak istemektedirler. Bunu memnuni-

— 162 — ' 



T.B.M.M. B : 57 25 . 12 . 1989 O : 1 

yetle karşılıyoruz; çünkü, zararın neresinden dönülürse dönülsün, toplumumuz için bir kazanç 
olacaktır. Gelecek kuşaklara karşı da görevimizi yerine getirmiş olacağız. Biz, bu doğayı nasıl 
teslim aldıysak, öylesine, kirletmeden gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir çevre bırakmak zo
rundayız. 

Şimdi, bir başka konuya değinmek istiyorum; Petrol fiyatları 1980'den bu yana dünyada 
en ucuz dönemini yaşarken, ülkemizde tam tersi olmakta ve arka arkaya yapılan zamlarla akar
yakıt, fiyatları astronomik rakamlara ulaşmaktadır. 

Akaryakıt fiyatları son on yılda 50 ila 105 kat arasında artış gösterdi. Geçtiğimiz on yıl 
içerisinde gazyağının fiyatı 123 kat, kalorifer yakıtının fiyatı 101 kat, motorin fiyatındaki artış 
ise yüzde 13 634'ü buldu. Süper ve normal benzin son on yılda 50 ila 55 kat daha pahalandı. 
1979 yılında 24.79 liradan satılmakta olan süper benzinin fiyatı 1 250 rakamlarını aştı. 

Dünyada petrol fiyatları düşerken, Türkiye'de, akaryakıt fiyatlarının katlanarak artması
nın sebebini anlamak mümkün değildir. Hani, akaryakıt fiyatlarının, satışlarının serbestleşti-
rilmesiyle -sizin tabirinizle- fiyatlar aşağıya çekilecekti? Ama, öyle olmadı, tam tersi oldu ve 
akaryakıta her iki ayda bir, her üç ayda bir devamlı zam yapmaktasınız. 

2808 sayılı Kanunla, yabancılara bir sürü teşvik edici hükümler ve kolaylıklar sağladınız. 
Bu kanunda yeni değişiklikler yapmak için hazırlıklar içerisinde olduğunuzu ve komisyona bir 
yasa teklifi ile geldiğinizi öğrendik. Yabancı şirketler bu ülkeye ne gibi yararlı hizmetler sağla
dılar ki, onlara yeni yeni teşvikler ve kolaylıklar getirmeyi planlıyorsunuz? Kendi ulusal şirket
lerimizle, yabancı şirketleri, 2808 sayılı bu yasada eşit tutuyorsunuz, bir ve aynı seviyede tutu
yorsunuz; ama aynı seviyede tutmamanız gerekir. Kendi ulusal şirketlerimizi korumak ve onla
rı geliştirmek zorundayız. 

2808 sayılı \asadan ve yapılması istenilen değişiklikten bir anlam çıkarmak mümkün: ANAP 
döneminde iktidara yakın çevrelere çıkar sağlamak için, yeni kanunlar, kararnameler devamlı 
yürürlüğe konmakta ve ulusal çıkarlarımıza hizmet eden kanunlar ise, bir bir rafa kaldırılmak
tadır. Böylece bazı çevrelere bir gecede köşeyi dönme imkânı yaratılabilmekte ve yaratılmakta
dır. Bunun en güzel örneği, 12 Eylül öncesinde hemen hemen hiçbir mal varlığı olmayan Sayın 
Turgut özal'ın kardeşi Korkut özal'ın, bugün sayılı petrol zenginleri arasına katılmış olması
dır. Bu olay, özal'ların nereye koştuğunun en güzel örneğidir. 

Bu bütçenin ülkemize mutluluk getirmesini diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Aydın Arvasi, buyurun. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üze
rinde Grubumun görüşlerini arz edeceğim. 

önce şunu belirtmek istiyorum: Sayın muhalefet milletvekilleri burada çıkar çevrelerin
den bahsettiler. 

Bildikleri bir şey varsa, lütfen buraya gelsinler, onu söylesinler. Lafla peynir gemisi yürü
müyor... Lütfen, gelsinler, açıklasınlar. Hep "çıkar çevreleri" diye geniş bir kapsam içeresinde 
konuşuyorlar. Meclis kürsüsünü, bildikleri şeyleri açıkça dile getirmek için kullansınlar; üstü 
kapalı sözlerle bu kürsüyü kullanmasınlar. 
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Biraz evvel burada enerji konusunda konuşan arkadaşımda ben, Hirfanlı ve Keban Bara
jına karşı çıkan zihniyeti gördüm. Hirfanlı Barajı yapılırken rahmetli Menderes'e demişlerdi 
ki: "Bu kadar enerjiyi ne yapacaksınız, nereye gidecek?" 

Enerji olsun, fazlam olsun. Onu söyleyen arkadaşım, Doğu milletvekilidir ve buna da üzü
lüyorum. O zaman enerjiden bahsedilirken, Doğu'da ne vardı, kaç köyünde elektrik vardı. Bu
rada, "Kömür ithalinde halka, benim fakir köylümün boynuna geçecek" diyorsun... Senin fa
kir halkın, o zaman, enerjiden mahrum yaşıyordu; o zaman neredeydin? Burada demagoji yap
mak değil, gerçekleri söylemek lazım. Çünkü, bu işler lafla yürümüyor; gerçeği bilip, onu söy
lemek gereklidir. 

Muhterem arkadaşlarım, özelleştirme, yap-işlet-devret, yabancı sermayenin gelişi, bizim 
partimizin prensibidir ve parti tüzüğümüzde vardır. Biz iktidarda olduğumuz müddetçe de bunları 
kullanacağız; "yap-işlet-devret"i de yapacağız, özelleştirmeyi de yapacağız. 

Yabancı sermaye bir güven meselesidir. Siz iktidara gelirseniz, eğer başka bir prensibiniz 
varsa, bunu değiştirirsiniz; ama biz iktidarda kaldığımız müddetçe bununla devam edeceğiz 
ve gideceğiz... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Hesabını da vereceksiniz. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASÎ (Devamla) — Hesap da veririz; biz milletin önünde de veri

riz, Allah'a karşı da hesabımızı veririz. Bunlar lafla yürümüyor. Biz, hesabımızı burada da, 
Allah'a karşı da veririz. Bunlar lafla yürümüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı lokomotif bir bakanlıktır. 
Kalkınmanın temeli, enerji ve sanayi hammaddesidir. Bu iki ana nokta Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının inisiyatifi altındadır; bu bakımdan, kalkınmada da temel bakanlıktır, önemli 
bir bakanlıktır. 

Geçmiş dönemlerde 1963 yılında kurulun bir bakanlığı -ki, halen içinizde yetkililer de var, 
gerek Anamuhalefet, gerekse yavru muhalefette- 20 sene kanunsuz idare ettiniz; 20 senede ka
nun çıkartamadınız. 1963 yılında Reisicumhurun onayıyla bakanlığı kurdunuz; ancak 1985'te 
bu teşkilatın kanunu- biz çıkardık. 

1970 yılı zabıtlarına bakıyoruz; o zaman bir muhalefet milletvekili, tenkidinde, "Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1963 yılının 12 inci ayında kurulmuş, aradan bunca yıl geçmesine 
rağmen, Bakanlık Kuruluş Kanunu çıkarılmamıştır; esef vericidir" diyor. 1974 yılı bütçesinde 
de, aynı şekilde tenkitler var: "Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması yönünden büyük önemi 
haiz bakanlığın bütçesini görüşmekteyiz. Bu bakanlık, kamu yatırımlarının önemli kısmını ger
çekleştirmekle görevlidir. Ne yazık ki, kalkınmamız bakımından büyük önemi haiz kamu yatı
rımlarının önemli bir kısmını gerçekleştirmekle yükümlü bakanlığın, henüz bir teşkilat kanu
nu yoktur." deniyor. 

Bunları söylememdeki gaye, şu: Aynı devirlerde iktidarda bulunan arkadaşlarımız, halen 
burada yetkili olarak da bulunuyorlar. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Kâmran inan vardı, o zaman Bakandı. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASl (Devamla) — Ancak, ANAP iktidarı döneminde 1983'de 

186 sayılı Kanunla ve 1985'te de 3154'le bu hüviyetine kavuşmuş ve yeni bir veçhe verilmiştir. 
işte zihniyet farkı... 
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Kıymetli arkadaşlarım, Bakanlığın faaliyet alanına baktığımız zaman, bağlı kuruluşlar ve 
ilgili kuruluşların olduğunu görüyoruz; bunlar, MTA, EİE, Petrol tşleri ve ilgili kuruluşlar ile 
TEK, TKÎ ve TEMSAN'dır. 

Bunları sırasıyla incelersek, MTA'nın görevi ve gayesi, ülkenin yeraltı doğal kaynaklarını 
arayıp bularak, Türk ekonomisine sunmak ve ilgili teknisyenleri yetiştirmektir. Ayrıca, işlet
meci bir kuruluş olmayıp, hizmet üretmekle de görevlidir. 

Uzun yıllar kapalı bir kutu halinde olan MTA'nın, iktidarımız döneminde, yeraltı zengin
likleri bakımından oldukça zengin olan ülkemizde, bu potansiyelin meydana çıkmasında yo
ğun bir faaliyet göstererek, Türk ekonomisine büyük katkıları olmuştur. Bu araştırmalar saye
sinde bulunan madenleri burada tek tek saymayacağım. Son beş yıllık dönem içerisindeki ça
lışmalarını sayarsam, tahminen İS dakikamızı alır. Ülkemizin, krom, bor, civa, manyezit, ba-
rit, mermer, woIfram, lületaşı, pelit yönünden dünyanın zengin ülkeleri arasında olduğu da 
tespit edilmiştir. Bu çalışmalar da memnuniyet verici çalışmalardır. 

Ayrıca, 1984 ve 1989 yıllarında yaptığı üstün çalışmalar neticesinde kömür rezervlerimi
zin -bir kısmını sayıyorum- 597 milyon ton linyit, 45 milyon ton taşkömür, 17,6 milyon ton 
asfaltit ve 12,2 ton demirin de bulunduğu sevindirici bir olaydır. 

Bilindiği gibi, ülke kalkınmacında, ekonomi pompalarından en önemlisi madenlerdir. Son 
iki yılda yapılan çalışmalar neticesinde keşfedilen maden değerinin 60 trilyonun üstünde oldu
ğunun tespit edilmesi de, ülkemiz yönünden güzel bir olaydır. Bu bakımdan, canla başla çalı
şan Bakanlık personeline teşekkürümü grubum adına bir borç bilirim. 

Ayrıca, Bakanlığın, madenler üzerindeki etkisinin de yavaş yavaş özel teşebbüse devredil
mesi; yüzde 92'den yüzde 74'e ve ileride de yüzde 50*ye inecek olması, madenciliğin geleceği 
açısından da iyi bir olaydır. 

Ayrıca, madenciliğin teşviki, özel teşebbüsü teşvik, bizim meselemizdir. Madenciliği Des
tekleme Fonundan da bu sene 10 milyar lira dağıtılmış, bu rakam, ileride 50 milyara çıkacak 
ve böylece Türkiye'nin yeraltı kaynakları, yer üstüne çıkmış olacaktır. 

Bakın bizim yaptığımız işe... 1970 senesinde de, yine bir milletvekili arkadaşım şöyle di
yor: "Yatırımcıların, madencilik alanına gitmesini teşvik edici tedbirlerin alınmasını lüzumlu 
ve faydalı görmekteyiz. Madencilerimize ucuz yatırım ve işletme kredileri sağlanmalıdır'' Sene 
1970, bu teşvik, 1988-1989... Demek ki, yine bu da lafla olmuyor, o zaman gayet güzel bir fikir 
olarak ortaya atılmış, bunu teşvik edici tedbirlerle 1978 senesinde meydana çıkarmışız; bunu 
yapmak da ANAP'a nasip olmuştur. Ayrıca, 1978 zabıtlarını yine kurcalıyoruz; "10 yıl içeri
sinde, öncelikle enerji kaynaklarından taşkömürü, linyit, petrol üretimleri plan hedeflerinin 
çok altında kalmış, ikinci Uç yıllık dönemler hedeflerinin ancak yüzde 65'i gerçekleştirilmiş, 
enerji kaynakları değerlendirilmediği için, kaynaklardaki gerileme, sanayi sektörüne tesir et
miş ve sanayimiz felce uğramıştır" deniyor. 

Tabiî, yine bunları şunun için söylüyorum: Aynı arkadaşlarımız yine buradalar, onun için 
bunları söylüyorum. 

Ayrıca daha ilginç bir şey var: "Fazla teknik istemeyen, bir işletme zorluğu olmayan, tu
zumuzu pakete veya kamyona koyup, halkımıza arz edemediğimizi görüyorum" diyor. 

Yürekler acısı bir şey; o zaman, tuzu bile paketleyemiyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi, böylelikle, maden kısmını anlatmış oluyorum. Yine bu 
arkadaşlarıma, son zamanlarda yaptıkları çalışmalardan dolayı, başta Sayın Bakan olmak üzere, 
teşekkürlerimizi arz ederiz. 

Petrol tşleri Genel Müdürlüğü, katma bütçeli bir kuruluştur. Görevleri: Petrol kanununu 
uygulamak, akaryakıt alımı, dağıtımı, satış fiyatlarının tespit esasları, Akaryakıt İstikrar Fo
nunun işleyişiyle görevlidir. 

Son 6 yıllık, 1984-1989 döneminde, yabancı sermayeye getirilen teşvik edici unsurlar saye
sinde belirli bir sermaye akışı başlamış ve yatırımlar, geçmiş yıllara oranla büyük çapta artmıştır. 

Petrol aramacılığı da aynı şekilde teşvik görmüş, eski şirketlere ilaveten, 25 şirket petrol 
arama ruhsatı almıştır ve böylelikle 1974-1983 mukayesesini yaparsak, 1984-1989 döneminde 
yüzde 65 bir artış göstermiştir. Ancak, tabiî, petrol aramacılığının riskli ve pahalı olması sebe
biyle, TPAO'nun dışındaki yerli şirketler petrol aramaya itibar etmemişlerdir. Bu hususta ya
bancı şirketlerin petrol bakımından ilgi duyması bile, Türkiyemizde ümit verici bir gelişmedir. 
Bu sene ürettiğimiz petrol 2,6 milyon ton olup, önümüzdeki sene 3,5 milyon ton ve iki, üç yıl 
sonra da 5 milyon tona erişeceği görülmektedir. 

TKİ'nin çalışmalarına gelince: Tabiî TKÎ, devlet genel enerji yakıt politikasına uygun ola
rak linyit, turp, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihti
yaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azamî katkıda bulunmak, plan ve programlar tanzim 
etmek, takip etmek ve uygulamak üzere faaliyete geçen bir iktisadî devlet kuruluşudur. 

Verimli bir çalışma ortamının sağlanması açısından, TKİ tarafından ekonomik olarak ça
lıştırılması mümkün olmayan küçük rezervler özel sektöre devredilmiş ve bu şekilde ihale yo
luyla çalışma sistemine gidilmiştir. Üretimin yüzde 85'inin açık olan işletmelerde gerçekleştiği 
göz önüne alınırsa, dekapaj faaliyetlerinin önemi açıkça görülmektedir. Bu önem, sahaların 
derinleşmesiyle, dekapaj kömür oranlarının artması nedeniyle daha da artmaktadır. TKİ, de
kapaj faaliyetlerini, hem kendi iş makineleri, hem de müteahhitleri eliyle yaptırmaktadır. Ku
rum, 1984 yılı ile 1989 sonu arasındaki sürede 632 milyon metreküp dekapajı kendi imkânla
rıyla yapmıştır, 424 milyon metreküp dekapajı da müteahhitler kanalıyla yaptırmıştır. Bu, bü
yük bir dekapajdır. Kuruma nazaran daha ucuza mal olan müteahhit dekapaj faaliyetleri, ay
rıca kuruma yatırım için gerekli para ve zaman tasarrufu bakımından da avantaj sağlamıştır. 
TKİ, linyit kömür üretimini artırma faaliyetlerinin yanı sıra, tesisin ve sanayie vereceği kömü
rün kalitesinin iyileştirilmesi yönünde, ilaveten, kurutma, briket yıkama tesisleri içinde fizibili
te ve projelendirme çalışmaları da sürmektedir. TKİ'nin -daha ileride, birkaç zabıt da 
okuyacağım- dünü ve bugününü da ayrıca mukayese edeceğim. 

TEK'e gelince; TEK'in, 1983 evveliyle 1983-1985-1987 arasındaki faaliyetlerini göz önüne 
alırsak, TEK'in, Türkiye'de muvaffak olmuş bir genel müdürlük olduğu da açık olarak görül
mektedir. Biraz evvel arkadaşıma söyledim, ileride zabıtlarda da ayrı ayrı okuyacağım; burada 
ben rakamlarla sizi meşgul etmek istemiyorum, rakamlara da boğmak istemiyorum; ama, be
nim tüm köylerimde elektrik yanıyorsa, fabrikalarım kesintisiz çalışıyorsa, TEK muvaffak ol
muştur. Burada sizi rakamlara boğmaya gerek yoktur; ama, zabıtları okuduğumda, neler var, 
ne kesintiler var, göreceksiniz; bunun tevili de yok. Işık, bir nimet; bu, her tarafa gidiyorsa, 
TEK muvaffak olmuştur; muvaffak olmuş bir teşkilat hakkında da, zaten fazla konuşmaya 
da gerek duymuyorum. 
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Şimdi, bir de TEMSAN Genel Müdürlüğü var: güzel bir olay, TEMSAN'ın Diyarbakır'
da ve Ankara'da fabrikası var; burada, elektrik santralları için buhar türbinleri, buhar kazan
ları, su türbinleri, jeneratörler, transformatörler, şaft cihazları, elektrik motorları imali ger
çekleşiyor. Ayrıca da, hidroelektrik enerji üretim santralları için gerekli her türlü tesisatın, proje, 
imalat ve işletmeye alma hizmetlerini de yapıyor. Bunun diğer faaliyetleri arasında, mesela, 
Diyarbakır fabrikasıyla Ankara ortagerilim Kesici Ayına Fabrikasında TEK'e ait 218 adet hid
roelektrik türbin yedekleri, Makine Kimyaya 50 adet silindir ve Kepez Hidroelektrik Santralı 
gibi, daha bir çok şeyler yapmıştır, 

Şimdi, şurada bir olaya geliyorum: Bir tarihte Keban Barajı yapılırken, biz, gider Fransız
lara bakardık, iki katlı prefabrik binaları bile, "Bunları nasıl yapmışlar?" diye hayretle seyre
derdik; "Cebri borularını nasıl kıvırıyorlar?" diye bakardık; ama, bugün biz bu fabrikalarda 
türbin yapıyoruz ve kendi yaptığımız barajlara bu türbinleri takıyoruz ki, bu, büyük bir aşa
madır, sevindirici bir olaydır. Ayrıca, bu müesseseyi de kutlamak istiyorum. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Bir de, siz TEMSAN'ı yabancılara satıyorsunuz... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Satarız, uygun görürsek satarız. Bu, bizim pren

sibimiz; sizin prensibiniz değilse, siz gelirsiniz, satmazsınız. Biz, bulunduğumuz müddetçe, kâr
lılık nerede ise, onu yaparız. Siz burada tenkit edersiniz, biz müdafaa ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları anlattıktan sonra şunu belirteyim: Bize göre Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, bakanlık olarak, tümüyle muvaffak olmuş bir bakanlıktır, biz, böyle 
görmekteyiz. Ama, tenkitte biraz insaflı olmak lazım. Eskiden yetkili olan arkadaşlarımız ha
len buradalar; bakın, bakın bazen ne diyorlar... 1977 yılı zabıtlarını açarsak, "Geleneksel ta
rım ürünlerine dayalı ihracatımız, önümüzdeki yıllarda ferahlatıcı bir gelişme olamayacağına 
göre, Türkiye'nin tüm ihracat gelirlerinin, sadece petrol ithalini karşılayabilecek tehlikeli bir 
noktaya doğru hızla sürüklenmektedir" deniyor. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Bitlis) — öyle de oldu, öyle de oldu. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Bir sayın milletvekili, "kredili petrol ithalatın

dan sonra petrol ithal edebilmek için kredi arıyormuşuz, bunlar sağlıklı yollar değil" diyor. 
Şimdi, bugünü mukayese ediyorum; o zaman sadece tarıma dayalı ürün var, bugün tarım 

yüzde 20'ye düştü; yüzde 80 sanayi ihtaracatı yapıyoruz. O zaman belki 2,5 milyar ihracat var
dı, şimdi 12 milyarı; bundaki payı da yüzde 15 veya yüzde 20'leri buldu. 

Gelişmeleri söylüyorum; burada arkadaşlar söylemişler, biz de ilginç olarak aldık, ona 
baktık. 

1978 bütçesini yine, kurcalıyoruz; "Bütün Türkiyemiz enerji dallarında son derece ciddî 
sıkıntılarla karşı karşıyadır; elektrik enerjisinde ciddî sıkıntımız vardır, petrolde ciddî sıkıntı
mız vardır, kömür ve diğer enerji kaynaklarında ciddî darboğazlarla karşı karşı yayız. Türkiye'
de sanayileşmenin, hızlı ekonomik gelişmenin itici gücü olan elektrik enerjisi, bugün maale
sef, gelişmeyi engelleyen̂  bir unsur haline gelmiştir" diyor. Yani, "Türkiye, elektrik enerjisi dar
boğazına girmiştir, Bulgaristan'dan aldığımız enerji de kâfi gelmemektedir" diyor. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Şimdi de alıyoruz. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Biz bunları eski zabıtlardan çıkarttık; arka
daşlar söylüyor. 
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Yine, eski ve yeni mukayesesi yapıyorum. Çünkü, bazıları diyor ki "Biz şunun devamıyız 
bunun devamıyız" böyle denince, ben bunu söylemek zorundayım. Biz, devamı değiliz; "eski
lerin devamıyız" diyenlere söylüyoruz bunları. 

Aradaki mukayeseyi bir araya getirdiğimiz zaman; "Bulgaristan'dan aldığımız enerji bile 
kâfi gelmiyor" diyor. Şimdi biz, enerji satar hale geldik. Nedir bu?.. 1983, hatta 1984'le 1987 
arasındaki üç sene içinde enerji satar hale geldik. Sihirli değnek mi idi?.. Hayır, akılcı, işbilir 
bir politika ile, kaynakları güzel kullanma ile, Türkiye'de enerji meselesini hallettik; petrol için 
kapı kapı döviz aramıyoruz; madenlerimizi gün yüzüne çıkarıyoruz, "Madenlerimiz için, 60 
trilyonun üzerinde" diyoruz. Bü da, kısa zamanda, çalışmanın ürünüdür. Ama, diyeceksiniz 
ki, "Bu ürünün hepsi şimdi bize yükleniyor..." 1923, Cumhuriyetin kuruluşu; ANAP'ın ikti
dara gelişi, 1983 sonu... Yani, bütün 6 yıllık iktidar dönemine mi yüklenecek burada? Burada 
bu politikayı mı yapacağız? Geçmişteki arkadaşlarımızın da açık olarak "biz bu politikayı 
yapamadık" demesi de gereklidir. 

Şimdi, yine 1978 döneminden bir zabıt okuyorum: "Sanayileşmenin, kalkınmanın ilk adım
larını atmış bir ülke, elektrik kısıtlamasına başvurmuş; sanayi tesisleri, enerji yetersizliğinden 
dolayı çalışamaz, hastanelerine, okullarına belli saatlerde elektrik veremez hale gelmiştir" di
yor. Bu da, enerjinin gelişmesine bir numune. 

1979'a dönüyoruz; o devrin bakanı, bu devrin bakanı birbirlerine karşılıklı töhmet ediyor
lar yine. Bakın, diyor ki 1979'da, "Siz, 17 baraj, hidroelektrik, bir iki santral, 29 sulama tasfi
ye etmişsiniz. Bu feci bir olaydır. Nasıl olur?" Şimdi kendi devremize bakıyoruz; kendi devre
mizde tasfiye ettiğimiz bir şey yok, yatırımın üzerine yatırım katıyoruz. Tasfiye, bizim prensi
bimiz şiarımız değil. 

1974'te de aynı mesele var: "Halbuki enerji, diğer ana girdiler gibi, sanayinin itici gücü, 
en büyük teşvikçisidir. Bu güç yeterince elde olmadığı takdirde, sanayi hamlesini geciktirmek
te, yavaşlatmakta, hatta durdurmaktadır. Mesela, milyonlar döktüğümüz Seydişehir Alümin
yum Tesisleri elektrik yetersizliğinden çalışamamaktadır" diyor. 

Şimdi, köylerin elektrifikasyonuna 1979 bütçesinde bakıyoruz: "1978 yılı içerisinde 1 640 
köye elektrik ulaştırabildiniz. Niye geri gittiniz?" diyor. "Döviz bulamadık, iç para bulama
dık, direk bulamadık..." "Bunlar, bir iktidarın mazeretleri olamaz. O zaman, iktidara layık 
değilsiniz" diyerek birbirlerini suçluyorlar. 

Şimdi, 3 senede, döviz bulan, direk bulan, para bulan ve Türkiye'nin yüzde 50'sinden faz
la köyünü elektrifikasyona geçiren bir iktidar, burada, enerji yönünden töhmette bulunuyoruz!.. 

Tekrar arz ediyorum; benim eğer tüm köylerimde (40 bin köyümde) elektrik yanıyorsa, 
fabrikalarım çalışıyorsa, sanayim durmuyorsa... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sanayi durmuş... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASÎ (Devamla) — Sanayi şimdi durmamıştır. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — istatistikler burada. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Elektrikle ilgili olan hiçbir şey yoktur Sayın 

Atalay, Demagoji yok; gerçek. Senin vilayetinin kaç köyünde elektrik vardı? 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ben sanayiye bakıyorum. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Diyarbakır'da kaç tane fabrika, sanayi ile ilgili 

fabrika durdu; söyleyiver?.. 
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FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Diyarbakır'da fabrikanız yok. 
VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Atalay genelden bahsediyor. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASÎ (Devamla) — Teşekkür ederim; bir şey demiyorum. , 

* 
Şimdi bakın, aramızda bulunan milletvekili arkadaşımız Muslih Görentaş, 1974 yılında 

da milletvekiliydi; o zaman soruyor: "İkinci Plan döneminde elektriğe kavuşmuş köy sayısı 
4 258'dir. 1973 yılında, 842 köye daha elektrik götürülmüş ve toplam sayı S 100'e yükselmiştir; 
oran yüzde 14'tür. Bu gidişle, benim ömrüm; köy elektrifikasyonuna kâfi gelmeyecektir" di
yor. Muslih Görentaş, şu anda Van Milletvekili; 1974'te tenkit etmiş. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O zaman hangi partideydi? 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Bilemiyorum, onlar ayrı mesele. 
O zaman, "ömrüm kâfi gelmez" diyen Muslih Bey, bugün Mecliste... Köy elektrifikasyo

nu, ANAP'ın akılcı politikası sayesinde, yüzde 100 oranında gerçekleşti ve bu durumu görme
ye Muslih Bey'in de ömrü kâfi geldi, bu durumları gördü. 

Bizi genel ilgilendiriyor, köylü ilgilendiriyor. Bakın, elektrik demiyorum, kömürle ilgili 
1977 yılı zabıtları var elimde; "TKİ vatandaşın kömür ihtiyacını karşılayamamış, yazdan ge
rekli tedbirleri almamıştır. Halkımız, yazdan parasını yatırdığı halde, -neredeyse kış geçmiş-
şubat ayının sonlarına doğru, hâlâ kömürünü alamamıştır; yani, hemen hemen bir kış ıstırap 
içinde geçmiştir" diyorlar. 

Elektrikte denge konusu var. Elektrik nerelere, ne kadar götürülmüş?.. Yine, 1977 senesi 
zabıtlarını açıyoruz; Nevşehir yüzde 100, Van sıfır; istanbul yüzde 95, Bitlis sıfır; İsparta yüz
de 82, Hakkâri sıfır; izmir yüzde 69, Bingöl sıfır... Bunları okumamdaki gaye şu: Bugün, 
"denge" diyen, "Doğu'yu, Batı'yi beraber düşünelim" diyen insanlara sesleniyorum; bir yer
de elektrifikasyon oranı ne, bir yerde ne?.. Açık... (ANAP sıralarından alkışlar) Demek ki, denge 
yok; "Rabbena, hep bana" meselesi var burada. 

ALt RIZA SEPTlOĞLU (Elazığ) — O hep sizde var. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Bakın, 1980 yılında bir sayın milletvekili ikti

darı tenkit ederek, "Türkiye'nin, mutlaka elektromekanik tesisleri endüstrinin hizmetine sun
ması lazım. Türkiye, türbinini, jeneratörünü, transformatörünü, pompasını, tulumbasını ya
pabilir hale gelmelidir" diyor. Kime nasip oldu türbini yapmak, jeneratörü yapmak? Yine, 
ANAP iktidarına nasip oldu; akılcı politikası sayesinde. Barajını yap, türbinini yap; mesele 
burada. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Nerede, hani? 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Demin de söyledim, 1977 yılı zabıtlarında, kö

mürle ilgili olarak yine bir milletvekili, "Halkımız rızkından kesmiş, parasını yatırmış; şubat 
ayının sonunda, hâlâ kömürünü alamamıştır" diyor. 

1980 zabıtlarında daha enteresan bir konu yar: "Ülkemizde, bugün elektrikler günde 4-5 
saat kesiliyor. Petrol yokluğu nedeniyle ulaşım büyük ölçüde aksıyor. Evlerimizi yeterli bir bi
çimde ısıtamıyoruz. Türkiye'de bu yıl, yeterli ölçüde pancar üretildiği halde, pancar taşımacılı
ğı zamanında yapılamadığı için, soğukta kalan pancarın şeker nispeti düşmüştür ve 50 000 ton 
şeker ithali gereklidir" deniyor. 

Bunları, şunun için söylüyorum: Yapılmayan bütün işlerin suçunu altı yıldır iktidarda olan 
ANAP'a yüklemek doğru değildir; bu, sihirli değnek değil... 
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Burada, hava kirliliği meselesinde çok enteresan bir husus daha var. 1974 yılı zaptından 
okuyorum; bir sayın milletvekili, "Ankara sakinleri için çok ciddî bir tehlike arz eden hava 
kirliliği sorununa kesin çözüm bulmak gereklidir. Bununla kim uğraşıyor?.. Türkiye'de çevre 
problemleriyle kim uğraşır, sorumluluk kime aittir?" diyor, 

İşte, atıl kalmış bu problemin ehemmiyetini yine iktidarımız anlamıştır; buna göre bir Devlet 
Bakanlığı seviyesine getirmiştir ve ayrıca, komisyon daimî hale gelmiştir. Muhakkak ki, çevre 
kirliliği... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Komisyon, daha, daimî olmadı. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Gelir, gelecektir hocam. Yani, ehemmiyet yö

nünden 1974'te anlatılan mesele, yine bizim iktidarımız döneminde Devlet Bakanlığı şekline 
getirilmiştir, üst seviyeye getirilmiştir; ama çevre kirliliği bıçakla keser gibi halledilecek bir me
sele değildir. O bakımdan, dün zaten televizyonda da... 

BAŞKAN — Sayın ar vasi, 30 dakika dolmaya S dakika kaldı. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Şimdi, çevre kirliliği bıçakla keser gibi halledilecek iş değil; dün Ankara Televizyonunda 

izledik. Şunu gerçekçi olarak unutmamak lazım ki, -halka da soruyoruz- ANAP Belediyesi 
döneminde Ankara'daki hava kirliliği tedricen azalıyordu. Bu, demagoji değil. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hocam, Allah'ın gönderdiği sisi Belediyeye yüklüyorsunuz! 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Şimdi, sisi, misi bırak; halkla konuşun, "An

kara'da Alttnsoy zamanında tedricen azalmıştı." diyorlar. Bu sene demagoji yapa yapa, "Biz, 
yerli kömürle hallederiz" diyen zihniyet, Ankara'yı bugün 10 gündür evden dışarı çıkılmaz ha
le gelirdi. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Geçen Yıl daha da kirli idi. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Demek ki, yaklaşım lafla olmuyor, gerçekçi 

olmak gerekli. Hava kirliliğini de bazı şartlara bağlamak doğru değil; icraat meselesidir. 
Bu duygular içinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığımıza, mille

timize ve devletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arvasi. 
Sayın Kâmran Karaman, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; sözlerimin başında, şahsım ve grubum adına saygılarımı sunarım. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde grubumun görüşlerini belirtmeye devam 

ediyorum. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının en önemli görevlerinden birisi, elektrik enerjisi 

sahasındadır. Ben şimdi, ülkemizin elektrik üretimine elverişli doğal kaynakları üzerinde kısa
ca bazı rakamlar vermek istiyorum. 

Elektrik üretimine elverişli doğal kaynaklarımız itibariyle (akarsularımız hariç) öyle zen
gin bir ülke değiliz. Akarsulara sahip olma bakımından, Avrupa'da Norveç'ten sonra ikinci 
sırayı almaktayız. Akarsularımızdan fizibil olarak üretilebilecek elektrik enerjisi yılda 121 mil
yar kilovat/saat olarak hesaplanmıştır. 
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Termik yolla üretim ise, daha ziyade düşük kalorili linyitlerimize dayanmaktadır. Doğal-
gaz kaynağımız zayıftır. Trakya'da bir miktar doğalgazımız vardır; o da zaten, yeni yapılan 
Hamitabad Santralında kullanılmaktadır. 

Jeotermal kaynak itibariyle de ancak 3 500 megavat gücünde bir elektrik enerjisi üretimi
ne, kurulu güç itibariyle sahibiz. Gerçi doğada 31 500 megavat gücünde bir jeotermal kaynak 
var; ancak, bu kaynaktan, şehirlerin ısıtılmasında veya tarımda yararlanma yoluna gidilecektir. 

Termik kaynaklarımızdan üretilecek elektrik enerjisi yılda 106 milyar kilovat/saat olarak 
hesaplanmıştır. Şimdi, bugünkü duruma geliyorum. 

Bugün akarsularımızdan, hidroelektrik kaynaklarımızdan yüzde 20 oranında yararlanmak
tayız. Yakın bir gelecekte devreye girecek olan Atatürk Hidroelektrik Santralıyla bu oran yüz
de 27'ye çıkacaktır. Bugün hidroelektrik santrallarının toplam kurulu gücü 6 609 megavat olup, 
yılda -tabii, su durumuna göre, çünkü hidroelektrik santrallarındaki üretim yağışa bağlıdır-
maksimum 30 milyar kilovat/saat üretim yapabilecek durumdayız. 

Termik santrallarımıza gelince; Termik santrallarımızın bugün için toplam kurulu gücü 
9 243 megavattır. Bu santrallarımızla da yılda maksimum 35,5 milyar kilovat/saat üretim ya
pılmaktadır. Bugünkü durum itibariyle termik gücümüzün yüzde 24'ünden yararlanır du
rumdayız. 

Bunları belirttikten sonra, şimdi, son yirmi yıl içerisinde elektrik enerjisi sahasındaki ge
lişmeleri ve iktidarımız döneminde yapılan ve memlekete çok.yararlı olan durumu belirtmek 
üzere, kıyaslayıcı bazı rakamlar vereceğim. 

1970 yılında Türkiye'deki üretim yapan elektrik santrallarının toplam kurulu gücü 2 235 
megavattır. 1980 yılında bu rakam 5 119 megavata, 1983 yılı sonunda, iktidara geldiğimizde 
bu rakam 6 935 megavata ve 1989 yılı sonunda 15 852 megavata yükselmiştir, yani iktidarımız 
döneminde bir katından fazla artırılmıştır. 

Yıllık üretime geliyorum: 1970 yılında Türkiye'de santralların yaptığı yıllık üretim 8,6 mil
yar kilovat/saat, 1980 yılında 24,6 milyar kilovat/saat, 1983 yılında 29,6 milyar kilovat/saat, 
1989 yılı sonu itibariyle bu rakam 52,4 milyar kilovat/saata yükselmiştir. Enerji üretimi de, 
iktidarımız döneminde bir kat artırılmıştır. 

Sanayideki duruma geliyorum: Bu konuda, muhalefet çok çeşitli ithamlarda bulunmak
tadır. Ben, size vereceğim rakamlarla gerçeği önünüze açıkça sereceğim. Gerçi, benden önce 
konuşan muhalefet hatipleri, edebi içeriği çok güzel; fakat teknik ve bilimsel içeriği hayli zayıf 
laflar ettiler. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sizin rakamlarınız yanlış. Niye çarpıtıyorsunuz? Ayıp! 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — 1970 yılında sanayideki tüketim 4,7 milyar kilo

vat/saatti, 1980 yılında sanayide tüketilen enerji 12,8 milyar kilovat/saat olmuştur. 1983 yılın
da iktidara geldiğimizden bir yıl önce sanayide tüketilen enerji 15,4 kilovat/saattir. 1989 yılın
da sanayide tüketilen elektrik enerjisi 28,3 milyar kilovat/saat olmuştur, yani iktidarımız dö
neminde sanayide tüketilen elektrik enerjisinde yüzde 84'lük bir artış vardır. Hani sanayide 
gelişmemek?.. Sanayinin kullandığı bu elektrik nereye gidiyor?.. Yoksa onlar sanayileşmeyi 
rantbal olarak yapılmayan yahut çalışmayan yahut temeli atılıp bitirilemeyen fabrikalarda mı, 
devlet tarafından yapılmasında mı görmektedir? 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Hiç bitirdiğiniz bir fabrika var mı? Hiçbir sanayi tesisi 
var mı? 
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KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Efendim, mühim olan, fabrika yapıp bitirmek de
ğil, bir işten randıman elde etmek; duran fabrikalar yapmak değil... 

tRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Tek bir tane var mı, soruyorum? 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Sanayideki gelişmemiz, sanayideki ihracatımızın 

yılda 10 milyar dolarlara çıkmasıyla bellidir. Onun için boşu boşuna konuşmayın, rakamlar 
konuşuyor. 

tRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Tek bir tane var mı? 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Ben size, şimdi başka bir hususu daha belirteceğim. 
Türkiye'de elektrik sıkıntısı 1972 yılından itibaren başlamıştır. Biliyorsunuz, o yılda pet

rol krizi oldu. Tabiî ki, tedbirlerin zamanında alınamaması yahut da o günkü iktidarların al
ma gücünde olmamaları, iç ve dış finans imkânlarını sağlama gücünde bulunmamaları nede
niyle, bu sıkıntı giderek artmış, elektrik kesintilerine, sanayinin yarı yarıya durmasına kadar 
sonuçlar doğurmuştur. Temeli atılıp yapımına başlanan fabrikalarda, finans imkânsızlığı do
layısıyla ilerleme sağlanamamış, işleyen fabrikalarda, bilhassa akaryakıta bağlı, fuel-oile bağlı 
fabrikalar, üretim santralları durmuş yahut üretim son derecede düşmüş, tabiî ki, sıkıntı da 
alabildiğine büyümüştür. 

İktidara gelmemizle birlikte, alınan tedbirler, Kamu Ortaklığı Fonunun teşekkülü, uygu
ladığımız bilinçli ekonomik politikalarla dış finans imkânımızın güçlü olması nedeniyle, yıl
lardır bitirilemeyen santrallar kısa bir zamanda bitirilmiş; ayrıca, iktidarımız döneminde de, 
çok kısa zaman içerisinde gayet rantabi, gayet ucuza elektrik üretebilecek santrallar kurulmuştur. 

Ben, projesi geçmişte yapılan santrallarla... 
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Her taraf ışıl ışıl!.. 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Laf atmakla beni susturamazsınız. Ben bilinçli ko

nuşuyorum, edebiyat yapmıyorum. 
Geçmişte projesi yapılan, temeli atılan, yapılması düşünülen santrallarla, şimdi planlanıp 

yapılan santralların ekonomik yönden bir mukayesesini yapmak istiyorum. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Senin kafan almaz onu.. 
BAŞKAN — Sayın Gürdal, her dediğinizle Başkanlık muhatap olacak mı? Yani, kimin 

kafası alır, kimin kafası almaz; bunun ölçüsünü siz mi tayin edersiniz? 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Enerji sıkıntısı başlayınca... 
Tabiî, bilhassa edebî yönden gayet güzel laflardır, "kendi kaynaklarımızdan yararlanalım, 

dışarıya bağlı olmayalım" gibi -akılsızca diyemeyeceğim, utanıyorum bu laftan- laflar söylen
mektedir. Japonya, bugün ilerlemiş bir memleket, elektrik üretimi için gerekli primer kaynağı 
dışarıdan ithal eder. Ucuza bulacağınız hammaddeleri dışarıdan alabilirsiniz; önemli olan işin 
sonucunun ekonomik ve yararlı olmasıdır. 

Afşin-Elbistan (A) santralını ele alalım. Sayın arkadaşım, "B, C santralı niye kurulmu
yor?" diye sordu. Niye kurulmadığını ben söyleyeyim; Afşin-Elbistan (A) santralı; ki, bu sant-
ralda 340 megavatlık 4 tane ünite vardır. O sahada, linyitler çok tozludur; -bir de ekolojik çev
re kirlenmesinden bahsederler; bu vesileyle o konuya da örnek vereceğim- ortalama değeri bin 
kilo/kalori olan düşük kalorili linyitlerimiz bulunmaktadır. Afşin-Elbistan santralı bunlara dayalı 
olarak projelendirilmiştir. Bu projelendirmede, kullanılacak kömürün evsafı da iyice dü-
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şünülmediği için, kazan dizaynları kazan projeleri de uygun yapılmamış. Zaten bu santralı, 
ancak biz faaliyete geçirebildik, biz tamamlayabildik; tamamladığımız zaman, bu santrallar-
dan kurulu güç olarak -ki beher ünite 340 megavatlıktır dedim- ancak 280 megavat alınabil
miştir. Randımansız çalışmıştır ve elektriğin kilovat/saatinin bedeli pahalı olmuştur. Nitekim, 
yeni yapılan aynı güçteki Ambarlı Doğalgaz Santralına göre Afşin-Elbistan Santralında kilo
vat/saatin maliyet bedeli'3 misline yakın fazla olmaktadır. 

Ayrıca, doğalgaza bağlı olan aynı güçteki Ambarlı Santralında maliyet, beher megavat 
kurulu güç bakımından, Afşin-Elbistan Santralına nazaran S misli daha ucuzdur. Nerede bu
nun bilinçliliği, nerede bunun memleket ekonomisine yararlı olduğu düşüncesi? Bunu kim söy
leyebilir? 

Onun için, biz diyoruz ki, eğer ekonomikse, enerji üretimi için primer kaynağı dışarıdan 
ithal edebilirsiniz. Nitekim, "Yap-işlet-devret" formülüyle, yüksek kalorili kömüre dayalı sant
rallarm yapımı da Türk ekonomisi için yararlıdır. Gayet açık. 

Ayrıca, bu santrallar yapılırken, çevre kirliliğinden bahsederler. 
Peki, çevre kirliliği vardı, o zaman Yatağan Santralını da projelendirmeseydiniz; bütün 

çevrenin ekolojik yapısını bozuyor. Keza, Afşin-Elbistan da öyledir. Eğer gerek görmüyorsa
nız, çok zaruret içerisinde olmazsanız ve ödeme güçlükleriniz varsa, Afşin-Elbistan B ve C sant
ralının yapılması hiç de ekonomik değildir; ama, ileride çok zaruret olur, kaynaklar tükenir, 
ona başvurursunuz, fakat bugünkü şartlar itibariyle buna başvurmak hiç de ekonomik değil
dir; onun için yapılmıyor. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Siz anlamazsınız. 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Siz anlayın efendim. Sizin anlamanız öyle oluyor, 

bizimki böyle oluyor, bilinçli oluyor; sizinki öyle oluyor. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Bakan öyle söylemiyor ama... 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Santrallarm yapımı için Kamu Ortaklığı Fonunun 

kurulmasından bahsettim. Nitekim, bu fonun kurulmasıyla yıllardır bitirilemeyen santrallarm 
bitirilmesi sağlanmıştır. Karakaya Barajı 1977'de başlamış, 1984'e kadar gelinmiş; yüzde 20'si 
yapılmış.' 

"Biz başladık" dediler. 
Biz, 1984'ten itibaren üç sene içerisinde bitirdik; 1987'de de işletmeye açtık. Afşin-Elbistan 

Santralını da biz açtık. Yeni santrallar için, gene Kamu Ortaklığı Fonundan iç finansman im
kânları sağlanmaktadır. İşte, Atatürk Barajı... Günde 5 milyar para yiyor. Bunu nereden sağlı
yorsunuz?.. Tabiî, çeşitli imkânlarımızı, zengin yerlerdeki imkânlarımızı, zenginlerden aldığı
mızı geri kalmış yörelere harcıyoruz ve aslında, en sosyal adaletçi iktidar, bizim iktidarımız 
olmuştur. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Finansmanı fasit daireye soktunuz. Ne fonundan bah
sediyorsunuz? Memleketi hatırdınız. 

KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Bugün, enerji durumu itibariyle, elektrik kısıntısı, 
elektrik sıkıntısı, artık çocuklara anlatılan masallar gibi oldu; çünkü geçmişte kaldı; masal olarak 
anlatırsınız. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Elektrik üretecek sanayi yok ki... 
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FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, yanlış bilgiler veriyor. 
BAŞKAN — Efendim, siz aşağıdan söz yetiştirirseniz, hatip sözünü nasıl tamamlayacak? 

Siz kürsüye çıktığınızda, başka bir arkadaş "yanlış anlatıyor" diyor mu? 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Galiba demin söylediğimde sayın arkadaşımın ku

lağında pamuk vardı, duymadı. "Nereye gidiyor?" diyor. Ben, beş yılda sanayide kullanılan 
elektriğin yüzde 84 arttığını söylerken, sayın arkadaşım neredeydi? Biraz dinleyin de, ona göre 
konuşun. Anlamıyorsanız, çıkarsınız, ben dışarıda da anlatırım. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Onu millete söyleyin. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Seçim bölgenize gidebiliyor musunuz? 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — O tarafta da, bu tarafta da, nerede isterlerse anla

tırım. Biz, bildiğimiz, güvendiğimiz şeyleri anlatmaktan çekinmeyiz. Eğer ikna edemezsek, ken
diniz bilirsiniz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Millet çok memnun sizden; her taraf güllük gülistanlık! 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Şimdi, enerji durumumuz itibariyle artık bir sı

kıntımız yoktur, enerji fazlamız vardır. Sayın arkadaşım, "enerji fazlası olmak övünülecek bir 
şey değil" dedi. Üretim yapabilecek enerji fazlamız var; santrallarımızın gücüyle bu üretim 
fazlasını sağlayabiliriz, tyi bir müşteri bulduğumuz zaman, bu üretim fazlasını da satarız; yani 
dışarıdan, Bulgaristan'dan biz enerji almayız, isterlerse Bulgarlara da enerji satarız. Güney kom
şularımıza, şu anda tran'la enerji satımı için anlaşmalar üzerinde çalışılmaktadır. Bugün Rus
ya'dan 600 milyon kilovat/saat enerji alıyoruz. Niye alıyoruz? İhtiyacımız var diye almıyoruz; 
çünkü doğuda kullandığımız illerde bize çok ucuza maloluyor. Eğer ucuz buluyorsanız, elek
trik enerjisi de alırsınız, pahalıya satarsınız, önemli olan ekonomiyi bilmektir, ekonomik ol
maktır; bütün mesele budur. Eğer pahalıya malederseniz, halka da pahalı satarsınız. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Siz 80'e alıyorsunuz 200'e satıyorsunuz. Ver bakalım 
aradaki farkın cevabını. 

FAHlR SABUNİŞ (Bursa) — Efendim, iş sohbete döndü, isterseniz bir açık oturum 
yapalım. 

BAŞKAN — Bakın, sayın milletvekili arkadaşımız ne diyor biliyor musunuz? "Açık otu
rum yapalım" diyor. Müzakereleri, açık oturuma mı döndürmek istiyorsunuz? 

KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Mecliste açık oturum da yaparız; grupta yaparız, 
salonda yaparız, her yerde konuşuruz, bildiğimiz şeyleri konuşuruz biz; korkmayız, hiç merak 
etmeyin. 

Sayın Başkan, sayın.milletvekilleri; Türkiye'de 1989 yılında kurak bir mevsim geçti. 
1987-1988'de yağışlar fazla olmuş, santrallarımız dolmuş ve Türkiye'de kullanılan elektrik ener
jisi, yüzde 60 oranında hidroelektrik santrallardan sağlanmıştır. 1989 yılında kuraklık oldu; 
aynı kuraklık, 1983 yılında da -yağışların az oluşundan dolayı- olmuştu ve o yıl da barajlarda 
su miktarı azdı, elektrik santrallarımız esasen yetersizdi, bir de bu etkenle, 1983 yılında sanayi
ye yüzde 50 oranında elektrik verildi, herhalde hepiniz hatırlarsınız. Eğer 1989 yılında, kısa 
dönemde yapılan ve devreye sokulan termik santrali ar olmasaydı -ki, arkadaşlarımız bunu şöyle 
şöyle işaret ediyorlar- 1989 yılında da Türkiye'de elektrik sıkıntısı çekilirdi ve sanayide zorla
ma olurdu, felaket olurdu. Diğer konularda olduğu gibi, eğer bu kuraklığı karşılayacak termik 
santral imkânımız olmasaydı, eğer Türkiye'nin beslenmesi açısından da yeterli gücümüz, dövi
zimiz olmasaydı, Türkiye'de açlık da olurdu. Bizdeki kafa bu; bilmiyorum sizdeki kafa nasıl? 
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1989 yılında kullanılan enerjinin yüzde 58'i termik santrallardan sağlanmıştır, işte, bu sağ
lama imkânını verdiği için, iktidarımıza teşekkür etmeniz lazım, içinizden övünüyorsunuz ama, 
dışınızdan söyleyemiyorsunuz. 

Bugün, Türkiye'nin, enerji üretimine elverişli doğal kaynakları, genellikle, ağırlıklı olarak 
güneydoğu bölgesindedir, elektrik enerjisi tüketiminin ağırlıklı olduğu bölgeler ise, batıdadır. 

Enerjinin bir de taşıma problemi var. Tabiî, enerjinin taşıma problemi de, yine bir masrafı 
ve bir yatırımı icap ettirmektedir. Elektrik enerjisi dağıtım ve taşıma şebekelerindeki gelişme
ler üzerinde de, rakamlar vererek, kısaca durmak istiyorum. 

1983 yılında iktidara geldiğimizde yüksek gerilimle enerji taşıma hatlarının, (Ki, bu hat
lar 380 kilovat, 154 kilovat, geçmişte kalan bir de 66 kilovattık hatlar var) uzunluğu 19 bin 
900 kilometreydi, 1989 yılı sonunda bu hatların uzunluğu 29 bin kilometreye çıkmıştır. 

Yüksek gerilim trafo merkezleri için rakamlar veriyorum: 1983 yılı sonunda 207 adet tra
fo merkezi ve bunların toplam kurulu gücü 13 bin megavat/amper; 1989 yılında bu rakam, 
trafo merkezi itibariyle 319 adet, toplam kurulu güç ise, 25 bin 600 megavat/ampere çıkmıştır. 
Yani, şebeke ve trafo merkezlerinde de yüzde 80 civarında bir artış olmuştur. 

iktidarımız döneminde yapılan en önemli işlerden birisi de, elektriksiz yöre, yerleşim böl
gesi bırakmamış olmamızdır. Bu konu da burada tartışılıyor. Ben size yine, köy elektrifikasyo
nu üzerinde, gerek köyler, gerekse köye bağlı mezralar olmak üzere, bazı oranlar vereceğim. 

1970 yılında Türkiye'deki elektrikli köy sayısı oranı yüzde 6,6 idi; mezrada sıfır. 1980 yı
lında elektrikli köy sayısı oranı yüzde 50,7'ye yükselmiştir; çok köye elektrik verilmiştir, inkâr 
etmiyoruz; ama mezrada sıfır. 1983 yılı sonu itibariyle elektrikli köy sayısı oranı yüzde 67,6; 
mezrada yüzde 51,2. Tabiî, biraz anarşik meseleler dolayısıyla mezralara da önem verilmeye 
başlanmış. 1985 yılında elektrikli köy sayısı oranı yüzde 84,6; 1989 yılı sonu itibariyle bu ra
kam yüzde 99,3; çok az elektriksiz köy var, bir kısmı özürlü. Yani, bazı sebeplerle yapılama
makta, bir kısmının yapımına devam ediliyor, bitecek. Köye bağlı mezra olarak da, yüzde 70'ine 
bugün elektrik götürülmüştür. 

Şimdi, burada şu konuya değineceğim. Evet, geçmiş dönemde köylere elektrik verildi; ama 
dikkat edin, bu köylerin çoğu batıdadır; kolaylıkla elektrik götürülen yerlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, 5 dakikanız kaldı. 
, KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Peki efendim, bitireceğim. 
Karadeniz'deki gibi,, evler arasında 200-300 metre mesafe olan köylerde elektrik mi vardı? 

Güneydoğu köylerinde elektrik mi vardı? Bu yatırımlar, karşılığını alması açısından, hiçbir kar
şılığı yok gibi olan yatırımlardır. Bu yatırımları devlet, zengin yörelerden aldığı vergilerle yap
maktadır; Güneydoğu Anadolumuzun, geri kalmış yörelerimizin kalkınması, bu sayede olmak
tadır. tşte, sosyal adalet budur; lafla olmaz. 

İRFAN DEMlRALP (Samsun) — iyi güzel de, seçmenin arasına girebiliyor musunuz? 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Ayrıca, bir yere elektrik götürmekle o iş bitmemiş

tir; nüfus gelişmesi vardır, sanayi gelişmesi vardır; hatların geliştirilmesi, trafo merkezlerinin 
geliştirilmesi vardır. Çok köyde, "Elektriğimiz mum gibi yanıyor" diye şikâyetler olmuştur; 
onları da ıslah ettik, onları da düzelttik. Sizin yaptıklarınıza teşekkür ederiz, başlamışsınız, 
iyi şeyler yapmışsınız; ama siz de bizim yaptıklarımızı takdir edin. 

Bugün Türkiye'de kişi başına elektrik tüketimi miktarı yılda 950 kilovat/saate yükselmiş
tir. Bu rakamlar geçmişte çok düşüktü; gerçi, bugünkü 950 rakamı dünya ortalamasının 
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altındadır, bilhassa sanayileşmiş ülkelere nazaran hayli geridir. Yakın komşularımıza göre de 
geridir; ama tabiî ki büyük atılımlar sonunda bu istenen rakamlara inşallah biz de erişeceğiz. 
Onun için, hiçbir zaman fazla üretmekte bir zarar yoktur; ama tabiî ki, hidroelektrik santral-
lardaki atıl gücü bırakırsanız, o zarardır; çünkü onun hammaddesi bedavadır. Onun için, hid
roelektrik santrallarının belirli gelişim programına göre yapılması lazım. Hidroelektrik sant-
rallarının yapımı uzun zaman almaktadır ve hiçbir zaman, hemen devreye sokabileceğimiz bir 
hidroelektrik santral yapımı mümkün değildir; ama, bir Hamidabat gibi sekiz ayda bitirilebi
len bir santralı, bir Ambarlı gibi çok kısa bir dönemde bitirilebilen bir santralı yahut "yap-
işlet-devret" formülü ile kısa dönemde bitirebileceğiniz ithal kömüre dayalı bir santralı kura
bilirsiniz. Onların da planları yapılmıştır; Türkiye'nin bütün akarsularının etüdü ve gelecekte 
hangileri üzerine -fizibl olarak- baraj yapılabileceği planlanmıştır. Elektrik Etüt İdaresinin bu 
konuda çok müspet çalışmaları vardır. Zaten Elektrik Etüt idaresi, Türkiye'de elektrik enerjisi 
sahasında ilk beyindir; bütün kuruluşlar ondan yuvalanmıştır. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) —- Şimdi, millet sizden memnun mu? 

KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Milletin memnup olup olmadığını millet bilir; mil
letin verdiği oylarla belli olur. Millet bizden memnun ki, bizi iktidar yaptı; sizden memnun 
olursa sizi yapar. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Bir sandık koyalım, soralım. 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Şehir şebekelerinin durumu da pek iyi değildi. Bi

liyorsunuz, eskiden şehir şebekeleri belediyeler tarafından işletiliyordu ve çeşitli eksiklikler vardı 
ve 1982 yılında çıkarılan bir kanunla TEK'e devredildi. TEK, bu konuda çok zor bir görev 
üstlendi; şebekelerin düzeltilmesi ve kayıpların azaltılması yönünden, önünde yapılacak çok 
iş vardı. Çünkü kayıp miktarları çok önemlidir; kayıpların karşılanması için belki bir santral 
kurmak gerekir. Bu nedenle, kayıplar ne kadar azsa, elektrik o derece ekonomik kullanılıyor 
demektir. Tabiî, kayıpların fazla olmasının nedeni, tesis ve trafo merkezlerinin yetersizliği n-
dendir. Bunlar da düzeltilmekte ye düzeltilmeye devam edilecektir. 

Diğer taraftan, Elektrik Etüt İdaresi, enerji tasarrufu üzerinde etkin çalışmalar yapmak
tadır. Mesela, çeşitli fabrikalarda reaktif gücün kısıtlanarak, faydalı aktif gücün yararlı hale 
sokulması ve daha fazla kullanılması, santralların üretimi açısından önemlidir. Bu ve benzeri 
tedbirler üzerinde durulduğu için, 1989 yılında sanayide yüzde 3'lük bir tasarruf sağlanmıştır. 
Bu çalışmalarından dolayı kendilerini kutlar, devamını dilerim. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
, KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 

Elektrik Etüt İdaresinin de takviye edilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Burada şu hususu da belirtmeden edemeyeceğim: Şehirlerimize bakıyoruz, bilhassa bü

yük caddelerimize, pırıl pırıl yanıyor; yüksek ışık verimli sodyum buharlı lambalarla caddele
rimiz aydınlatılmış; çok caddemize, çok şehrimize Avrupai bir görünüm gelmiş. İşte, bunlar, 
gelişmenin belirtileridir; bunlar da yapılmıştır. 

Ben, elektrik enerjisi sahasında iktidarımız döneminde sağlanan başarıları, en muhalifi
mizin dahi inkâr edemeyeceğini, içinden takdir edeceğini biliyorum. Bunu sağlayan Bakanlık 
mensuplarına, Bakanlığa bağlı kuruluşlara, Bakanlığa bağlı il idare mensuplarına teşekkürü 
burada bir borç bilirim. 
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1990 Malt Yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin, ülkemize hayırlı olmasını 
diler, hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
DYP Grubu adına Sayın Esat Kıratlıoğlu, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkanım, sayın arka

daşlarım; Bakanlığın değerli mensupları, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ancak, ne garip bir tecellidir ki, görüyorum ki bugün bulunan Bakanlık bürokratları, 
ANAP milletvekillerinin en az 50 misli; çünkü 4 tane arkadaşımız var burada. Bu, bir İktida
rın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı gibi mühim bir bakanlığın bütçesine ne kadar bigâne 
kaldığının bir göstergesidir; bunu cidden anlamak ve izah etmek katiyen mümkün değildir, ik
tidarın, bakanlıkların bütçesindeki bu umursamazlığını, burada kınıyorum. 

Bütün bunlara rağmen, burada konuşup, iktidarın sözcülüğünü yapmış bulunan arkadaş
larımız bari burada olsalardı, hiç olmazsa verdikleri rakamların aslının esasının olmadığını, 
kafadan dolma, şişirme birtakım malumatlar vererek bunları değerlendirdiklerini burada gö
rürlerdi. Kilovatı, kilovolt ile karıştıran, 3,5 megavatlık bir gücü 3 500 megavat diye ortaya 
koyan tktidarın sözcüsünün, buradaki konuştuğu rakamların ciddiyeti kendisi de anlamadığı 
için, dışanya çıkmak durumunda kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, burada iktidarın ortaya koyduğu sözler gerçek midir, değil 
midir, konularının bir muhasebesini yapmak için toplanmış bulunuyoruz ve tabiî, bu arada 
bütçe tasdik edilecek ve geçip gidecek. 

Değerli arkadaşlarım, peşinen, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı paramparça edilmiş
tir; bunu devamlı olarak her konuşmamda söylüyorum. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın kanatları kesilmiştir, ayaklarının üzerinde yürümektedir; uçamamaktadır. Enerjiyle ilgili, 
tabiî kaynaklarla ilgili ne kadar genel müdürlük varsa, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
bünyesinden ayrılmıştır. Bunu fevkalade talihsiz ve fevkalade sıkıntılı bir durum olarak ortaya 
koyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Enerji Bakanlığının bütçesi görüşülürken, genel durumumuza şöy
le bir bakmakta fayda mütalaa etmekteyim. Bunun devamında, önümüzdeki dakikalar içeri
sinde size o kadar çarpıcı gelecek rakamlar vereceğim ki, bunun karşılığında, hayretten küçük 
dilinizi yutacaksınız. 

Bir kere, dış borçlar suretiyle memleket perişanlığa gitmiştir. Memleketimizin şu anda, İk
tidarın söylediği gibi, 35-36 milyar dolar dış borcu yoktur. Gerçekte döviz mevduat hesabı de
diğimiz ve kendilerinin eskiden tenkit ettiği bugünki döviz tevdiat hesabı ile ilgili borçlar, DÇM 
borçları, FMS kredilerinden doğan borçlar, Doğu Bloku ülkelerine olan borçlar ve bütün bun
lara ilave olarak da, döviz mevduatı hesabının Türkiye'deki kısmı ile Almanya'daki Doutsche 
Bank uzantısı bir araya getirildiğinde -tabiî, bunları iktidarın sayın mensupları ortaya koymu
yor; yalnız, genelde bulunan borcu ortaya koyuyorlar ve 35-36 milyon dolar deyip çıkıyorlar-
52 milyar dolar dış borcumuz var. FMS'e döviz tevdiat hesabına ve Doğu Bloku ülkelerine ait 
rakamların dışarıda tutulduğunu, iktidarın kendi mensupları da pekâlâ bilmektedirler. Bu dış 
borçlara bağlı ve diğer birtakım haksız tasarruflardan dolayı, 35 trilyon civarında da bir iç 
borç var. Bugünkü bütçe, iç ve dış borcun faiz ve anapara taksidini ödeme ve de perişan olma 
durumundadır. 
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Değerli arkadaşlarım, bir bütçe düşünün ki, 1989 yılında aşağı yukarı 32 trilyon gider, 
28 trilyon gelir ortaya konulmuş ve bu gelir 26 trilyonla gerçekleşmiş. Bir kere, başta 5 - 6 tril
yon açık var. Bu bütçeyi alıyorsunuz, 1990 yılı için gideri 63 trilyona, geliri de 54 trilyona çıka
rıyorsunuz. Şimdi sormak lazım gelir, radyolarda ilan ettiğiniz, televizyonlarda ilan ettiğiniz 
altın madenleri sayesinde mi bunları karşılayacaksınız? Yani, 26 trilyon Türk lirası gelir temin 
edebilen bir Türk Devletinin, nasıl olup da bunu 54 trilyona çıkaracağını, acaba burada bize 
izah edebilir misiniz? Bu bir Zati Sungurluktur. Zati Sungur'un bile aklı buna ermez; ama Ana
vatan iktidarının aklı buna çok güzel eriyor. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, bunun adı enflasyondur. Çünkü, 54 trilyona yükseltmek için adamın 
aklının durması lazım gelir; ama bunlar yaparlar, bu işte ehildirler. Nasıl ehildirler? KİT'lere 
zam yaparlar, iç borçlanmaya giderler ve birtakım, bu şekildeki hesap kaydırmalarıyla, geliri 
54 trilyona yükseltirler; ama gelirin 26 trilyondan 54 trilyona yükselmesi demek, yüzde 100'ün 
üzerinde bir enflasyon demektir. Çünkü, temel madde yok, bunu değerlendirecek temel bir 
unsur yok. O bakımdan, ben size şunu haber vereyim ki, 1990 yılındaki enflasyon, hiç şüphe
miz olmasın, yüzde lOO'lere yakın bir durumdadır. Bunu anlamak ve izah etmek de mümkün 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan İktidarına mensup iki sözcü, 1980'le mukayese yaptı. 1980 
ve ondan öncesiyle mukayese yaptığımız zaman çok yaya kalırsınız. Çünkü, gelişme durumu 
itibariyle, millî payda artış durumu itibariyle, Adalet Partisinin yaptığını, hiçbir zaman Ana
vatan İktidarı yapamamıştır. 

Bir Başbakan düşünün ki, 1983 yılında, "Şimdiki yüzde 27'Iik enflasyonu ben, en az iki 
yıl içinde yüzde 10'a düşüreceğim. Enflasyon, ortadireğf mahveder. Enflasyon, komünizme da
vetiye çıkarmaktır. Bir ülkeyi yüksek enflasyonla idare ederim diyen, en büyük sahtekârdır" 
diyecek... Bunu diyen, zamanın Başbakanı Turgut özal'dır. Gelin görün ki, aynı Başbakan, 
enflasyonun altında ezilmiş, perişan olmuş ve söyleyecek hiçbir şey bulamamış; 1989 yılının 
yerel seçimlerinden önce, yüzde 75'lere, yüzde 80'lere çıkan enflasyon karşısında bunalmış ve 
"Elbette ki enflasyon yüksek olacaktır. Çünkü, gelişmenin bedelidir bu enflasyon" demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkeyi yüksek enflasyonla idare etmenin sahtekârlık olduğunu ve 
yüksek enflasyondan başka memleketi idare etmenin çaresi olmadığım söyleyen aynı şahıs ol
duğuna göre, değerlendirmeyi, siz değerli arkadaşlarıma bırakıyorum. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Aynı şahıs, bugün Cumhurbaşkanlığı makamını, her nasılsa, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bu salonlarında; ama Anavatan milletvekillerinin oylarıyla ele ge
çiriyor, peşine taktığı birtakım arkadaşlarla beraber bu işi burada, bu salonda ayarlıyor; lakin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak kendisini takdim ediyor. Ona 
da bir şey demiyoruz; çünkü, seçilmiştir, bitmiştir; kanunidir, değildir, bunu inşallah ilerideki 
günlerde değerlendireceğiz; ama Anayasanın hangi maddesinden fetva ve hüküm aldığını bil
mek mümkün olmayan bir cesaret ve cüretle, kalkıyor, "Ekonomiyi ben idare edeceğim" di
yor. Affedersiniz, siz Cumhurbaşkanı mısınız, yoksa Anavatanın Genel Başkanı mı ya da Baş
bakan mısınız? Ondan sonra da kalkacaksınız, televizyonda, geçmiş dönemlere ait olan ikti
darların icraatını, Anavatan İktidarının Genel Başkanı ve Başbakan sıfatıyla, sanki o sıfatla 
mücehhezmiş gibi, Cumhurbaşkanı olarak tenkit edeceksiniz. 

Sayın özal, bunu sizin yanınıza bırakmayız. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Size itidal tavsiye ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı; ama hiç şüpheniz olmasın, bir ilk genel 
seçimde, Allah kısmet ederse ya tek başımıza iktidara geldiğimizde ya da Meclisteki ortaya 
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çıkacak kombinezonla, inşallah o Cumhurbaşkanı makamını haksız olarak iptal eden Turgut 
özal'ı oradan indirmek boynumuzun borcu olsun. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 1965-1969 ile 1969-1971 yılı dönemi arasında, ki, bu dönemde tek 
başına iktidar olmuştur Adalet Partisi, burada, eğer Anavatan iktidarının sözcüleri konuşma
mış olsaydı, bunlara temas etmeyecektim. Bu altı seneyi geçen bir zaman çerçevesi içerisinde, 
Adalet Partisi İktidarı zamanında kalkınma hızı ortalama yüzde 7'lerde, enflasyon ise ortala
ma yüzde 5,5'lerde idi. Hani, gelişmenin bedeli yüksek enflasyondu? Bunu yapan nasıl yapmış? 

Değerli arkadaşlarım, 1971 ara rejiminde ve 1975 yılının Mart ayına kadar gelen zaman 
çerçevesinde, bizim yüzde 5,5 olarak bıraktığımız enflasyon, yüzde 30'lara çıkmış; çünkü, 12 
Mart 1971'de iktidardan ayrılmıştık. Ondan sonra geldik 1975 yılının Mart ayına kadar ve kısa 
zamanda bu yüzde 30'luk enflasyonu yüzde 10'a düşürdük. Biz gittik, başka bir iktidar geldi 
ve bu durum içerisine 1979 yılının 12 Kasımına geldiğimizde, Sayın Ecevit'in "Adalet Partisine 
millet teveccüh göstermiştir, istifa ediyorum" diyerek, haysiyetli olarak istifa ettikten sonra, 
bu bir haysiyetli istifadır -ama Anavatan Partisinin içerisinde bunu bekleriıek beyhudedir- hay
siyetli olarak istifa etmiştir ve yüzde 120 civarında aldığımız enflasyonu, aylık yüzde 10 olarak 
ortaya konulan enflasyonu, biz Ağustos 1980'de aylık yüzde l'e düşürdük... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 100 milyar para basarak, emisyona basarak. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bu zaman çerçevesinde, içerisinde, emisyona basıl

mış olsa... Arkadaşımız herhalde ekonomiyi biraz karıştırdı. Emisyon daimî suretle enflasyon 
demektir. Emisyon olmadan enflasyonu durdurmaktır bu. O bakımdan, konuştuğunuz cüm
lelere dikkat edin, sonra mahcup olursunuz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Biliyorum, mahcup olmayız. 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, hatibe yardımcı oluyorsunuz, herhalde hatip size eteşekkür 

edecektir. Yardımlarınızı esirgemeyin. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, emisyonun enflasyon getirdi

ği artık, iktisadın " i " si olarak bilinir. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi burayı da böyle geçktikten sonra gelelim biraz daha mühim 

konuya: Türkiye'de bugün gelir dağılımı bozulmuştur. Yüzde 20, yani 11 milyona yakın vatan
daş, yüzde 4, yani yıllık 200 dolar civarında bir gelire sahip; geriye kalan yüzde 20'lik (11 mil
yonluk) bir grup yüzde 7, yani 350-400 dolar civarında, geriye kalan yüzde 1.20 yüzde 11, yani 
600-700 dolar civarında, diğer bir grup yüzde 21 almaktadır ve 1 000 dolar civarında ve onun 
ötesindeki yüzde 20'lik bir grup var ki, top atsan bunlara tesir etmez, o da millî gelirdeki payın 
yüzde 58,5'ini almaktadır. İşte, siz, Anavatan İktidarı olarak, Türkiye'yi bu duruma getirdiniz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, size, çok enteresan bulacağınız bir değerlendirme yapaca
ğım. Bakın, bugün Türkiye'de millî gelirin, daha doğrusu, dolar olarak fert başına düşen de
ğerin 1 300 - 1 350 dolar civarında olduğu söylenmektedir. Ancak, 1982 yılındaki dolar parke
si esas kabul edildiği takdirde, yani doların Amerika'daki satın alma gücü esas kabul edildiği 
takdirde, o zaman fert başına düşen millî gelir nispeti Türkiye'de 1 132 dolar ve o 100 olarak 
kabul edildiği takdirde, Amerika Birleşik Devletleri dolarının o zamandan bu zamana değer 
kaybetmesi neticesinde -ki o kadar sene içerisinde aşağı yukarı yüzde 20 civarında bir değer 
kaybı mevzubahis oluyor- hesap ettiğiniz zaman, bu 1 090 dolara düşmektedir. Yani, doların 
1982 yılındaki satın alma gücü itibariyle hesap ettiğiniz takdirde, bugün cari hesaplarla 1 300 
ila 1 350 dolar civarında bulunan fert başına düşen millî gelir, gerçekte, 1982 sabit fiyatlarıyla 
1 090 dolar olarak değerlendirilmektedir. 
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Hani, memlekete çağ atlatmıştınız?.. Çağ atlayanlar var; yaran... Evelallah, onlar çağı de
ğil, köşeleri, apartmanları fırıl fırıl atladılar. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere, bugünkü çarpıklığın çok temel nedenleri var da... Bir ge
cede, bir bayram münasebetiyle, Türkiye Cumhuriyetinin gelmiş geçmiş emisyon hacmi kadar 
para basarsanız ve bu emisyondur, bunun adına "Emisyon" derler -arkadaşıma hitap ediyorum-
bu çerçeve içinde enflasyonu durdurmanız mümkün değildir, enflasyonu azdırırsınız. Sizin, bir 
gecenin içerisinde, Cumhuriyet hükümetlerinin topyekûn zamanında, rahmetli Atatürk'ten beri 
gelen dönem içerisindeki emisyon hacminden çok daha fazla para basarak bunu piyasaya sür
düğünüzü biliyoruz. İşte, bu sektörel yatırımlardaki anormallik de bunun üzerine binerse, o 
zaman, elbette ki, işin şekli değişir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün en büyük noksanlıklardan bir tanesi de, imalat sanayiine ya
pılan kamu harcamalarının fevkalade düşük tutulmuş olmasıdır. 

Bakın, önümde birtakım rakamlar var. 1973 yılında -özellikle üzerine basa basa söylüyorum-
1973 yılı sabit fiyatlarıyla, kamu sektöründe imalat sanayiine ayrılan para 153 milyar lira, -
bunun küsuratını da söylemiyorum- 1984'te200; 1985'te213; 1986'da 171; 1987'de 100; 1988'de 
82 milyar lira. İmalat sanayiindeki pay, gittikçe düşmektedir. Bu durum karşısında işsizliğe na
sıl mani olacaksınız ya da ihracatı nasıl artıracaksınız; bunun hiç hesabını yaptınız mı?.. 

Değerli arkadaşlarım, imalat sanayiinde kamu yatırımı payı 1973 yılında yüzde 14 iken, 
1988'de yüzde 6,3'e düşmüştür. Bu, sizin, ne kadar çarpık bir ekonomik politika uyguladığını
zın neticesidir. 

Bir de, kalkıyorsunuz, Sayın Dışişleri Bakanının ağzından, OECD paketi içerisinde Ma
caristan ve Polonya'ya yardım edeceğinizi televizyondan ilan ediyorsunuz. Tıpkı birtakım dev
letlere yaptığınız yardım gibi, Rusya'ya da, Cezayir'e de yardım yapıyorsunuz!.. Kendisi muh
tacı himmet bir dede, nerede kaldı gayriye hizmet ede!.. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, "Yardım yapacağız" dedikleri Polonya'da nüfus 38 milyon, millî gelir 260 mil
yar dolar, fert başına düşen millî gelir ise 6 883 dolar. Macaristan; nüfus 11 milyon, millî gelir 
88 milyar dolar, fert başına düşen millî gelir 8 264 dolar. Ya Türkiyemiz?.. Türkiyemizin nüfu
su 55 milyon, millî gelirimiz 71 milyar dolar, fert başına düşen millî gelir de 1 300 -1 350 dolar 
civarında. Siz, bu durumda bunlara yardım etmeye kalkıyorsunuz!.. 

Değerli arkadaşlar, bugün "Ekmek" diye bağırarak, bir diktatörlüğün karşısına çıkıp ve 
bir diktatörü alaşağı eden bir Romanya'yı gözünüzün önüne getirin. Bunlar, aynı zamanda 
"Ekmek" diye bağırdılar, "Açlık var" diye bağırdılar ve böyle bir ihtilali gerçekleştirdiler. Ba
kınız, Romanya'da bile, fert başına düşen millî gelir 4 600 dolar civarında. Yani, aşağı yukarı 
bizimkinin dört misline yakın... Allah esirgesin, ben Türkiye'de böyle bir durumu temenni et
mem; bir halk ihtilalinin falan olmasını temenni etmem, böyle bir şeyi akla getirmek bile za
rar; ancak, aklınızı başınıza alın. Bunu bu şekilde devam ettiremezsiniz. Tencere bir gün kapa
ğını atar... İkaz ediyorum sizi. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kimse yok ki, kimi ikaz ediyorsunuz? 
BAŞKAN — Grup başkanı var ya efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bütçe sözcüleri dahi burada değiller; yok. Zaten 

Türkiye'de yok olduktan sonra, Meclisteki varlıkları ha olmuş, ha olmamış... (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lütfen Enerji Bakanlığı bütçesine geliniz (DYP sıraların
dan gülüşmeler) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Geliyorum Sayın Başkanım, geliyorum aziz 
Başkanım... 

BAŞKAN — Çünkü, zaman münakaşasına gireriz diye korkuyorum... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sizin sözünüzü ben kırar mıyım hiç, eski dostum 

olarak; hemen geliyorum. 
BAŞKAN — Estağfurullah, ben Başkanım burada efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Peki. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi gelelim Vehbi'nin kerrakesine. Yani Enerji Bakanlığına gelelim. 
Değerli arkadaşlar, benim elimde Devlet Su işlerinin bir kitabı var... Bu kitap, şu ana ka

dar gelmiş geçmiş bütün hükümetler zamanında devreye giren hidroelektrik santrallerin, ba
rajların sayısını 121 olarak göstermektedir, övünen iktidar... Kulağınızı açın da, iyi dinleyin. 
Bu, sizin resmî devlet teşekkülünüzün 1989 yılında neşrettiği bir kitapçık. 

Değerli arkadaşlarım, bu kitapçığı açar ve 1983 yılından sonra hizmete giren; ama 1983 
yılında başlamış olan; yani kendi dönemlerinde başlamış ve kendi dönemlerinde hizmete giren 
barajlara bakarsak: Çakmak Barajı var, Hancağız Barajı var, Geyik, Manavgat, Darlık baraj
ları var. Burların hidroelektrik santralı olanlarını topluyorum. Manavgat Barajı yıllık 220 mil
yon kilovat/saat enerji üretiyor, diğerleri ise sulama amaçlı. Yani, hidroelektrik olarak enerji
ye katkısı olan bir tek baraj var, o da Manavgat Barajı. Hani burada, şöyle estiniz, gürlediniz, 
yağdınız da "biz şöyle baraj yaptık da, çevirdik şunu" diye? İşte devletin resmî rakamları. Sa
yın Enerji Bakanı gelsin, burada "Hayır efendim, öyle değildir" desin, işte rakamlar önümde... 

ENERJİ VE TABI! KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Diyece
ğiz, diyeceğiz, merak etmeyin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Deyin. O zaman ya Devlet Su İşlerinin rakamları 
yanlış, yalan ya da sizinki yanlış yani ikisinden birisi yanlış. Elimdeki rakam bu. Bunları da 
bir tarafa bırakalım. 

Ayrıca, önümde yine inşa halindeki barajlar var. Bu inşa halindeki barajların sayısı da 
62'dir değerli arkadaşlarım. Anadolu'da "Gölek" derler, teknik tabirle de "Gölet" deler; tıp
kı o cinsten. Bunların içerisinde birtakım da irili ufaklı olanlar var. Bunların hepsi topyekûn 
hizmete girse, 7 milyar kilovat/saat civarında enerji üretiyor. Girse... 

ENERJİ VE TABlt KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Atatürk 
Barajı 7-8 milyar kilovatsaat üretiyor. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Atatürk Barajında sizin ne hakkınız var? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Senin 

ne hakkın var? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Hele sizin, Atatürk Barajında, hiç hakkınız yok Sa

yın Bakan. Daha o zaman siz, benim memurlarımdan bir tanesiydiniz belki. (DYP sıraların
dan alkışlar) Bilmiyorum. Atatürk Barajını kendinize mal etmeniz için çok insafsız olmanız 
lazım gelir; çünkü, bu kadar inkârınıza rağmen, Atatürk Barajının elimde Devlet Su İşlerine 
ait bir broşürü var. Broşüre filan da lüzum yok, ben, kendi kafamdan söyleyeyim. Atatürk Ba
rajının inşa haline getirilmesi için Şubat 1980 yılında, zamanın Başbakanı Sayın Demirel, Enerji 
Bakanı olarak bana talimat yazdı. Bu talimat yazısı sizin bakanlık arşivlerinde vardır. Ondan 
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sonra, 1980 yılının Haziran ayında teklif almalar bitti ve 1980 yılının Temmuz sonuna doğru 
üç firmayla anlaşma yapıldı. 22 Eylül 1980 günü resmî anlaşma yapılacaktı. Kararname falan 
çıktı. Biz onu çok daha önce başlatırdık da, Sayın Demirel'in Cumhuriyete tutkunluğu buna 
sebep oldu. Dedi ki, "Esat, Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyettir- Onun da icabına bak
tık ya, Anavatan Partisi olarak- Türkiye'nin de en büyük eseri olan Atatürk Barajını O'nun, 
Cumhuriyetini kurduğu güne tesadüf ettirelim": böylece biz işi rölantiye aldık. Tam 5 milyar 
dolar kredi aldık. Bu kredi alma durumunu da Sayın Turgut özal, 11 Eylül günü ya da 10 Ey
lül günü Erzurum'daki bir sanayi ve ticaret odası toplantısında "Türkiye şu anda 7 milyar do
lar kredi temin etmiştir" diye Devlet Planlama müsteşarı olarak ilan etti. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — 5 milyarı 7 milyar olarak... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Hayır, 5 milyarın dışında 2 milyar daha vardı. Bu 

S milyar Atatürk Barajı içindi. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) —- Siz o zaman müsteşarınızı seçememişsiniz. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Seçememişiz, ne yapalım; yani insan her zaman doğru 

iş yapmaz ki, bu da bizim kabahatimiz. 
Değerli arkadaşlarım, Atatürk Barajının ihale edildiğine dair Resmî Gazete ortada. Ata-. 

türk Barajının, bilahara, sizin zamanınızda değil, Turgut özal bey istifa edip, banker faciasın
dan dolayı -milletin başına bir banker faciası getirmişti, ondan dolayı- istifa edip ayrıldıktan 
sonra, bu ayrılmanın neticesinde zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından, siz olma
dığınız bir zamanda temeli atılmıştır. Bakın, böyle konuşacağınızı bilseydim, buraya kararna
meyi de getirirdim; ama bulmak mümkün, bulursunuz. Bizim neşrettiğimiz kararnamenin cüm
lesi ve virgülü ile Sayın Kenan Evren'ih zamanında, Sayın Bülent Ulusu'nun zamanında ilan 
edilen Atatürk Barajı ihalesinin cümlesi ve virgülü aynıdır. 

MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — Kredi, ne kredisi Sayın Kıratlıoğlu. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bunun kredisi, bunun kredisi... Bu üç firma; Echer 

Wise, Braun and Boweri ve Hochtief. Bugün de sizin tribünleri ihale ettiğiniz ve verdiğiniz fir
ma, bizim o firmalardan bir tanesidir. 

ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — O fir
malar da sizin mi? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) —• O firmalar şimdi sizin oldu. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Ben de 

sizin memurunuz oldum. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ne olacak canım, bu hakaret olacak bir durum de

ğil ki, Sayın Turgut özal da benim memurumdu, onun müsteşarlık kararnamesinin altında be
nim de imzam var. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sen ki
min memuruydun? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ben Sayın Demirel'in memuruydum. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Hayır, 

milletin memuruydun. 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, o manada öyle, hep böyleyiz. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Kıratlıoğlu, Genelkurmay Başkanı da sizin memu-

runuzdu, ne oldu? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Galiba, 1980 yılında 12 Eylülden evvel bombalar 

patlarken, kanlar akarken bir şey yoktu ortada (!) 1980 yılı 12 Eylülden sonra idareye el konu
lunca, bıçak gibi kesildi; 1980 yılının 12 Eylülünden evvel, o zamanki Genelkurmay Başkanı, 
Antalya'da tapu müdürüydü sanki!.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Niye de
ğiştirmediniz o zaman? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sorunuzla sayın hatibi yine Enerji Bakanlığı bütçesinden uzak-
laştırıyorsunuz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi bakın, Türkiye Elek
trik Kurumunun neşrettiği "Ondokuzuncu Yılda TEK" diye bir kitapçığı var elimde ve bu ki
tapçığın 11 inci sayfasında şöyle bir ibare geçmekte: "1984 yılından sonra başlanmasına rağ
men, yine bu dönem içinde tamamlanan santrallardan 150 megavat gücündeki Seyitömer Sant
ralının dördüncü ünitesi, 1 800 megavat gücündeki Karakaya Barajı, 700 megavat gücündeki 
Altınkaya Barajı..." Bunlar 1984 yılından sonra başlamış ve 1984 yılından sonra da bitirilmiş... 

Şimdi bir de, Devlet Su işlerinin neşrettiği kitapçığa bakıyoruz; burada 108 inci sırada, 
''Karakaya Barajının 1976 yılında başladığını" beyan ediyor, "Altınkaya Barajının da 1980 yı
lında başladığını" beyan ediyor. Üstelik, o Altınkaya Barajının temel atma meraseminde ben 
Enerji Bakanıydım; Sayın Başbakan Süleyman Demirel orada temel attı. 1980 yılında temeli 
atılan bu barajı da, 1984 yılından sonra başlanmış barajlar kısmına dahil «diyorlar. Seyitömer 
de zaten ondan evvel vardı da, bir ünite ilave edildi. O bakımdan, lütfen bu durumları bu ka
dar çarpık vaziyete getirmeyin, ayıp oluyor. 

İBRAHİM DEMlR (Antalya) — ANAP Grubu nereye gitti Sayın Başkan? 
RAŞİT DALDAL (Niğde) — Burada, burada. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Raşit Bey, ANAP Grubunu senin eline teslim etti

ler; biz, Aksaray'da sana Adalet Partisinin ilçe başkanlığını teslim edememiştik! (DYP sırala
rından gülüşmeler, alkışlar) 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — ANAP Grubu burada, sen işine bak. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, enerji kısıntılarından bahse
diyorlar. Yahu arkadaşlar, hangi enerji kısıntısı?.. Yani, sizin zamanınızda biten tesislerle mi 
bu enerji kısıntıları kalkmış? İşte, anlattım burada. Devre iktidarımızda Allah'ın inayeti yi e bir 
Ambarlı Santralıyla Hamitabad Santralı hariç, devri iktidarınızda başlayıp, netice veren bir 
tek santral gösterin, alnınızdan öpeyim Sayın Bakan. Ondan sonra kalkacaksınız, elektrik kı
sıntısından bahsedeceksiniz. Elbette ki, o durumdaki elektrik kısıntısı, barajlar, tesisler, sant-
rallar itibariyle sonraki yıllarda bitti. Eğer 1980 12 Eylül ihtilali olmasaydı, bunların hepsinin 
üstesinden gelecektik. Doğudaki Karakaya Barajı, Antalya'daki Oymapınar Barajı bitme nok
tasına gelmişti; ben Bakan olarak müdahale ederek yeniden işletmeye soktum o zaman; arar 
da bakarsanız, Türkiye Elektrik Kurumunun, Devlet Su İşlerinin arşivlerinde bunlar var, bun
lar elinize geçer. 
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Değerli arkadaşlarım, en büyük hedefleri, ithal enerji. İkide birde buraya Turgut özal Bey 
de çıkar, ithal enerjiden bahseder; bilir bilmez, ikide birde başkası gelir, ithal enerjiden bahseder. 

Değerli arkadaşlarım, bu ithal enerjiye bir son verelim. Şimdi, sanki ithal enerji yokmuş 
gibi, bizi ithal enerjiyle suçluyorlar, 

Değerli arkadaşlarım, bakın, yine Türkiye Elektrik Kurumunun neşrettiği kitapçığın 12 
nci sayfası ithal enerjiden bahsediyor. Burada Bulgaristan'dan ithalat var ve aynı zamanda Rus
ya'dan ithalat var. 1986 yılında 776 milyon kilovat/saat enerji ithal edilmiş, 1987'de 572 mil
yon kilovat/saat enerji ithal edilmiş, 1988'de 381 milyon kilovat/saat enerji ithal edilmiş, 1989'da 
ise, yıl sonu itibariyle 600 milyon kilovat/saat enerji ithal edilecek. Burada bu kitapta yazıyor 
bu... Hani siz ithalatı kesmiştiniz?! Buradaki arkadaşımız bahsediyor diyor ki, o Doğuda ol
duğu için, onun için bu ucuza geliyor, doğuya hizmet etmek için. Arkadaşımız, galiba, bilmi
yorum ben kendisinin mesleğini... 

FUAT KILCI (tzmir) — Elektrik mühendisi. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Elektrik mühendisi ise yazık, enterkonnekte sistem

den haberi yok; enterkonnekte sistemin manası bu. Ayıp, bir elektrik mühendisinin, enterkon
nekte sistemin varlığından, mevcudiyetinden ve ne olduğundan habersiz burada gelip konuş
ması, çok ayıp bir şey bu. Yani ta Keban'da ya da Karakaya'da üretilen, Edirne'nin en ücre 
köşesine de elektrik verir, Hopa'nın köyüne de elektrik verir, buna enterkonnekte sistem mari
fetiyle ulaşılır. Bu arkadaşımız bunu değerlendirme durumunda değil. Çok yazık. Kaldı ki, 
işte 600 milyon kilovat/saat enerji ithal ediyorlar. Bundan sonra bir daha buraya çıkıp da, ikti
dar sözcüsü olarak, siz enerji ithal ediyordunuz, biz enerji ithalatını kestik demeyin. Çok ayıp 
olur. Yani, bu kadar olmaz canım. Tabiî, şimdi bunu burada dinlemeyenler var, ben boş sırala
ra konuşuyorum burada. Tabiî, bizim Raşit Bey arkadaşımızın da elektrikle falan alakası ol
madığı için, o da beni kuzu gibi dinliyor burada. (DYP sıralarından gülüşmeler) 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın Kıratlıoğlu, siz görevinizi yapın. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ayıp, Allah rızası için elek

trikten anlayan bir adamınız olsun yahu! 
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, ben bu Mecliste milletvekili arkadaşlarımızın devamsızlı

ğını her zaman tenkit ediyorum; ama bunu mauyyen bir noktaya getirmenizi arzu etmiyorum. 
Çünkü, Başkanlığı müşkül duruma sokacaksınız. Ben, her grubun, her milletvekili arkadaşın 
Meclise devam etmesini arzu edenlerden birisiyim; ama bunu şu andaki durum itibariyle kötü
ye kullanmanın da isabetsizliğini ifade etmek istiyorum. 

VELİ AKSOY (tzmir) — Bir kişi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, bir evvel de beş kişiydi muayyen bir tarafta. Onun için bütün rnil-

letvekili arkadaşlarımıza teşmil etmesi tazım gelir diyorum ben. 
VELİ AKSOY (tzmir) — Hayır, siz Meclis Başkanısınız, onların savunucusu değilsiniz. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım müsaade eder misiniz... 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, şimdi bir başka mühim konuya geliyorum. Konuşmam, 

maalesef bir saate sığmıyor; ama sığdırmaya çalışacağım. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Kıratlıoğlu, petrolden bahset biraz da. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Geliyorum, geliyorum, onlara da şöyle kısaca deği

nip geçeceğim. Çünkü elimde belgeler çok kabarık ama... 
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Değerli arkadaşlarım, bir de, Rusya'dan ithal edilen doğal gaz meselesi var. Bakın, Sov
yetler Birliği ile bir doğal gaz ithali anlaşması yapılmış, her yıl aşağı yukarı 3 milyar, 4 milyar 
metreküp civarında. Şimdi burada bakıyorum, petrolcü olarak, aşağı yukarı bir ben varım ga
liba, bazı arkadaşlarımızda petrolle zamanında ilgilendiler; yani biz burada petrolle ilgili bir, 
iki kişiyiz. Diğer arkadaşlarımızın malumatı olması bakımından söyeleyim; 3 milyar 300 mil
yon metreküp doğalgaz ithal edilecek. Metreküp ne? Yani doğalgaz itibariyle petrolün nesine 
tekabül eder, nedir? 

Değerli arkadaşlarım, şimdi 6 bin kübikfit, bir varil petrole tekabül eder ve onu da, 6 bini 
35,3'e bölerseniz, bir metreküp gaz da 35,3 kübikfıte tekabül eder. 1 metreküp gazın karşılığı 
35,3 kübikfittir. Bunu böldüğünüz takdirde, neticede 170 metreküplük bir doğalgaz bir varil 
petrole tekübal eder, o da 159 litredir. Burada bundan anlayan arkadaşlarımız olsaydı da keşke 
münakaşasını yapsaydık. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Anlat sen, okurlar onlar, okurlar. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Tabiî anlatacağım. Zaten içinizde bunu bilen adam 

da yoktur. Raşit Bey, eğer içimizde bunu bilen adam varsa, gelin bana söyleyin, bütün Anava
tan Grubuna hitap ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun karşılığında bin metreküplük bir değer 5,88 varile tekabül 
ediyor. Sovyetler Birliğinden alınan doğalgazın bin metreküpü 86 dolardır, o civardadır, belki 
88 dolardır. 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Bunu 
hani senden iyi kimse bilmiyordu, şimdi siz de kesin bir şey söyleyemiyorsunuz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bir iki dolar aşağıdır ya da yukarıdır; çünkü bunu 
o kadar gizli tutuyorsunuz ki, bu rakamları alabilmek için, inanır mısın, taa 1900 bilmem kaç 
yılında neşredilmiş Resmî Gazeteyi buldum. Bu rakamları kimseden almak mümkün değil, o 
kadar ketum, millet; yani, bu, devlet sırrı!.. 

Değerli arkadaşlarım, bu doğalgaz Türkiye'ye geliyor/Trakya'da da bizim istihsal ettiği
miz doğalgaz var. Bu istihsal ettiğimiz doğal gazın miktarı 293 milyon metreküp. Rusya'dan 
doğalgaz almaya başladığımız anda bu istihsal rölantiye alındı, arkasından durduruldu, kıs
men yeniden başlatıldı, bu düştü 90 küsur milyon metreküp doğalgaza, yani 200 milyon met
reküp gaz Trakya'da alınır durumdayken, bu doğalgaz yüzünden durdurulmuştur. Bunun bu
rada izahı lazım. 

Değerli arkadaşlarım, gazın, kömürün, hidroelektriğin ayrı ayrı değerlendirilmesi lazım 
gelir hesap itibariyle. Yine burada Sayın Turgut özal'ın, çok üzerinde durarak hadise yaptığı 
bir konu: Afşin-Elbistan konusu. Şimdi, gazı, Afşin-Elbistan'ı, hidroelektriği birbirine bağla
yacağım. Sayın ûzal, geldi buraya Afşin-Elbistan santralının ne kadar bozuk düzen bir santral 
olarak lüzumsuz başlatıldığını, hatta enflasyonun sebeplerini rahmetli Sultan Hamid'in zama
nına kadar götürdükten sonra, Afşin-Elbistan enerji santralının da bu işte dahli olduğunu söy
leyerek, kendince burada güzel bir edebiyat numunesi koydu; ama gerçekle hiç alakası yok. 
Yani Sayın Turgut özal'ın kendisi de elektrik mühendisi; ama burada bunun hesabını yapma
mış; yapabilir tabiî, yapmamış ya da yapanlardan almamış. 

Afşin-EIbistan'da 2,5 kilo kömürden 1 kilovat enerji istihsal edilir ve Kasım 1989 rakam
larıyla orada 1 kilo kömür 16 liraya falan mal oluyor. 2,5 kilo kömür olduğu için bu 40 liraya 
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falan mal oluyor. İşletme masrafını da üstüne koyduğunuz zaman 69 lira 20 kuruşa mal olu
yor; 1 kilovvat enerji Afşin - Elbistan'da 69 lira 20 kuruşa mal oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, hidrolik santralın Kamu Ortaklığına falan transfer edilen kısmı ile, 
hidrolik elektriğin de maliyeti 62 Türk Lirasıdır. Bu işte, tabiî, transfer de var Kamu Ortaklığı
na. Kamu Ortaklığına transfer edilen kısmı dahil, 62 lira diyorum. Şimdi bunun detayına bu
rada girebilirim de, vaktim yok. 

Değerli arkadaşlarım, gelelim gaza... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT( Trabzon) — Tuza gel. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ona da geleceğiz. 

Gaza gelelim... Elektrik enerjisi üretim maliyeti, yalnız yakıttan ileri gelen diğer işletme 
masrafları hariç tutulursa, 42 lira 40 kuruş. Diğer işletme masraflarını da bunun üzerine koy
duğunuz zaman 60 lira civarında falan mal oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, yani buna "hayır" diyen varsa, bu Meclis kürsüsü her zaman açık, 
detaylandırırız ve bu konuyu konuşuruz. 

Demek ki, Afşin-Elbistan elektrik santralının elektrik maliyeti ile, bugün Rusya'dan ithal 
edilen doğalgazın maliyeti, aşağı yukarı aynı durumda; ama bugün Afşin-Elbistan santralı ma
alesef düşük kapasite ile çalıştırılmaktadır. Afşin-Elbistan santralının senede 18 milyon kilo
vat/saat günlük kapasitesi varken; yani günlük kapasitesi 18 milyon kilovat/saat iken, 12 ila 
13 milyon kilovat/saat olarak çalıştırılmaktadır; yani kullanma faktörü yüzde 65 civarındadır. 

ENERJİ VE TABlî KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KUR (Trabzon) — Bu sene 
iyi çalıştı. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bu sene iyi çalıştı değerli arkadaşlarım. Allah'tan, 
o Afşin-EIbislan santralını yapmışız. Eğer, Sayın Turgut özal'ın aklına uyarak, yapmamış ol
saydık, bugün Türkiye, elektrik konusunda darboğazın içine girecekti, niye? Çünkü mevsim 
şartlarına göre ayarlandı santradan 

Başbakanlık, devlet adamlığı ileriyi görmektir. Sayın Demirel, Türkiye'nin içini, avucu-
nun içinden daha iyi bildiği için, Türkiye'nin iklim şartları ile nasıl bir darboğaz ortaya gelebi-

. leceğini bilen insandır ve dolayısıyla, bu kömüre bağlı termik santrallara ehemmiyet vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu sene kuraklık oldu, hidroelektrik santrallar kâfi miktarda dev
reye giremediler. Eğer bu Afşin-Elbistan santralı olmasaydı, Türkiye bugün elektrik sıkıntısı 
çekecekti. 

Onun için de Sayın Bakan bana burada tatlı bir laf atarak izah ediyor, "Afşin-Elbistan 
Santralı bu sene tam çalıştı" diyor, öyle ya; tam çalıştarmasaydınız da, bakaydınız ne oluyor
du Türkiye!.. 

Değerli arkadaşlarım, öyleyse, nasıl oluyor da, bu, durumlar böyle çarpıtılıyor? Bir taraf
tan Afşin-Elbistan yöresinde milyarlarca ton kömür yatacak, üretilen kömürü düşük kapasite 
ile işleyen bir santrala bağlayacaksınız, daha fazla santral kurmayacaksınız; ondan sonra, Rus
ya'dan, elektrik maliyetiyle aynı fiyata gelen gaz ithal edeceksiniz ve dışarıya bağımlı olacaksı
nız!.. Hani dışarıya bağımlılık değildi bu yapılanlar? 

Değerli arkadaşlarım, ithal ettiğiniz doğalgazın bedelini biliyor musunuz? Aşağı yukarı 
250-300 milyon dolardır... Hani dışarıya bağımlı değildiniz? 
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Sonra, Rusya'dan elektrik ithal ediyorsunuz. Şu andaki fiyatınızı bilmiyorum; ama Bul
garistan'la bağlantılı olarak son zamana kadar ithal ettiğiniz elektriğin kilovatını İS Alman 
Feniğine alıyordunuz; İSO lira yapar; ama şimdi Rusya'dan kaça alıyorsunuz, bilmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepsini bir tarafa bırakın, şu anda Türkiye'nin, ithal gaz dahil, it
hal elektrik dahil, 52 milyar kilovat/saat civarında elektrik üretimi, 40 milyar kilovat/saat ci
varında tüketimi vardır; buna rağmen, Rusya'dan harıl harıl gaz ve elektrik ithal ediyoruz. 

Niye bu kadar 52 milyar kilovat/saat üretim yapıyoruz da, 40 milyar kilovat/saat tüketim 
yapıyoruz? Bunun sebebi de basit; çünkü sanayi Üretimi durmuş, değerli arkadaşlarım. 

1970 yılında, elektrikte sanayinin payı yüzde 64 iken, bugün Türkiye Elektrik Kurumu
nun kitapçığında aynı rakam, yüzde 64 vardır; yani yüzde 64 civarındadır. Hiçbir gelişme yok
tur. Hani sanayiyi atlattınız, patlattınız, bilmem şunu yapmıştınız?! 

Dolayısıyla, 1970 yılındaki sanayinin çalışma düzeni ile 1989 yılını "aynı düzeyde çalıştırır-
sanız, o zaman ürettiğiniz elektriği tüketemezsiniz. Kendi ürettiğiniz elektriği tüketemezken, 
bir de, hiç anlaşılmayan bir durumda, dışarıdan 600 milyon kilovat/saat elektrik ithal edecek
siniz; ayrıca, 4,5 milyar kilovat/saat elektrik üretebilecek kapasitede gaz ithal edeceksiniz!.. 
Bunu nasıl izah edeceksiniz? Bunları izah etmeniz mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kıratloğlu, 10 dakikanız kaldı efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu konuya dokunduktan sonra, 
elektrik üretimindeki artış yüzdelerine değinmek istiyorum. Şu andaki rakam yüzde 5,9'dur; 
yani sanayinin tükettiği 1988 yılındaki rakam yüzde 5,9'dur. 1986 yılında yüzde 12,4 iken, bu
gün yüzde 5,9'a düşmüştür, elektrik üretiminin bu şekilde hafife alınması, hiçbir zaman affe
dilecek bir konu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bir de, elektrik fiyatlarına değinmek istiyorum. Elektrik fiyatları 
şu anda başını almış gitmiş; sanayideki fiyatla, evlerdeki fiyatı Allah bilir; belki bugün yine 
artmış olabilir. Onun için kabaca söylemek isterim: Şu anda her şey dahil, ortalama 65 liraya 
mal olan elektriği, sanayi kesimine 165 liraya satarsanız, bu memlekette sanayi gelişmez. Sonra 
da kalkıp, "TEK zarar ediyor" diyeceksiniz! TEK nerede zarar ediyor? Sattığınız elektriğin 
fiyatlarını, gelin, bir de siz burada konuşun bakalım; analizini yapın da, görelim durum ney
miş? Maliyetinin, 2,5 misti fazlası ile elektrik satıyorsunuz; ondan sonra kalkıp, memlekette 
sanayinin gelişmesinden bahsediyorsunuz! 

Değerli arkadaşlarım, fert başına elektrik tüketimi hakikaten felaket vaziyettedir. TEK'in 
hazırlamış olduğu kitaba göre, Türkiye'de 992 kilovat/saat tüketilirken, bu rakam Amerika'da 
10 bin, Kanada'da 15 bin kilovat/saattir, bizim tenkit konusu ettiğimiz Yunanistan'da ise, bu 
rakam 2 599 kilovat/saattir. Bu rakamlar, elektrikte teklemiş olduğunuzun ve Türkiye'de elek
triği perişan ettiğinizin resmî beyanıdır. 

Değerli arkadaşlarım kömür konusuna geliyorum: Teshinde kömür tüketimini düşürdü
nüz. Eşe, dosta, yârana hizmetkârlık yapalım derken, kömürü perişan ettiniz. Değerli arka
daşlarım, bunu söylerken, kesinlikle bürokrasiyi karşıma almıyorum; çünkü onlar elinden ge
leni yapıyor. Bürokrasi ne yapsın; davulla zurnayla gelen olursa, ne yapsın bürokrasi? (DYP 
sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, teshinde 1975 yılında 2,4 milyon ton kömür üretilirken, bu rakam 
1980 yılında 5,2 milyon tona çıkmış ve 1989 yılının 11 aylık üretimi 3,6 milyon tona çıkmış. 
Kömür üretiminde artış var, ama bu, santrallarda kullanılan kömürdeki artıştır: O santrallar 
da bizim zamanımızda devreye girmesi gereken ve bitmiş olan santrallardır. Sen kalkacaksın 
bunu böyle izah edeceksin!.. Bunun izahı mümkün değildir. 

Bakanlığı kuşa benzettiler, kolunu kanadını kırdılar kestiler; ama taşkömürü de, Hükü
met olarak sizi ilgilendirmektedir. Taşkömüründeki durum nedir: 1980 yılında 3 milyon 597 
bin ton üretilirken, bugün 2 milyon 769 bin tona düşmüştür ve de fiyatlar 1980'de 5 860 lira 
iken, bugün 115 bin lira; 1990 satış fiyatı da 190 bin lira olarak belirlenmiştir. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Çare?.. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Çare, bunların gitmesi; bu emanetçilerin gitmesi; 

bu ihtilal artıklarının gitmesi. Bunlar ihtilal artığı!.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Ne yapalım? Sayın Kırathoğlu'nun şanına yakışır bir söz. Ben ihtilal artığı

yım (!) o milletvekili!... Alkışlamak lazım!.. Başka ne bekleyebiliriz ki, Sayın Kıratlıoğlun'dan?!. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu cümlenizi yürekten kabul ediyo

rum; bu sözü hakikaten alkışlamanız lazım. Alkışlayın arkadaşlar. Bunlar, ihtilal artığı... (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sizin, sözünüzü kesmeye dahi layık görmüyorum. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sağol canım. Eski arkadaşlığımızdan dolayıdır 

herhalde. 
BAŞKAN — Bu sözünüzü geri alın demeye dahi layık görmüyorum; çünkü, daha fazlası

nı sizden beklemem. 
Buyurun. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Eski arkadaşım olduğun için, iller Bankası zama

nından beri gelir gidersin, beraber haşır neşir olduk; yani, sen eski arkadaşımsın... 
BAŞKAN — Vazifem gereği geldim; hizmet için geldim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Peki canım, peki... Peki Sayın Başkan. 
Kömür kazığı böyle, bir de akaryakıt kazığı var. 
RAŞİT DALDAL (Niğde) — Yakışır sana!.. 
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, üç dakikanız kaldı. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Peki canım, toparlamaya çalışırım. 
BAŞKAN — Uzatmama şu bakımdan imkân yok: Oylamam lazım. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Toparlamaya çalışırım. 
Değerli arkadaşlarım, petrol konusuna da kısaca temas edeyim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Yok mu 

başka adam?.. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Tabiî, dişinize göre adam istersiniz. Şurada gördü

ğünüz arkadaşlar var ya, hepinizin dişini kırar; bunların hepsi demir leblebidir. 
Değerli arkadaşlarım, petrolün rafineri çıkış bedeli 350 lira. Sayın Bakanın bunlara aklı 

maklı ermez... Eğer, aklı erdiğini iddia ediyorsa, gelsin, televizyonda bir açık oturum yapalım. 
Şimdi gelecek buraya, esip yağacak... Hiçbirisinin aslı esası yok. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sen bize anlat... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Bakan kendine güveniyorsa... Televizyona, gel, 

seninle bir çıkalım da, şöyle seni bir kâğıt parçası gibi atayım televizyondan. 
ÜLKÜ GÜNEŞ (Gümüşhane) — Niye kavga ediyorsun, güzel güzel anlat. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, bitiriyor... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, imal edilen rafineri çıkışı aşağı 

yukarı 350 liradır; ama bunlar 1 200 liraya satarlar. Aradaki fark, milletin cebinden, traktör-
cünün, köylünün, esnafın cebinden bunların fonlarına aktarılır. Ö fonlardan da Allan bilir ne
relere aktarılır!.. Aziz arkadaşlar, bunu bu şekilde bilesiniz. 

Zamanım çok daraldı. Bunlara bayağa bindirecektim; ama vaktim daraldı. Bilirim, Sayın 
Başkan benim eski arkadaşım olduğu için, beni vikaye eder, bir dakika bile konuşma hakkı 
vermez. O bakımdan bitireyim. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, ikaz ettik; 25 dakikanızı enerjinin dışında konuştunuz dedik. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir de PETKÎM meselesi var. 

Bakanlığın değil; ama bu PETKtM meselesine dokunmam gerekir. PETKİM'i satışa çıkırta-
caklar. 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Biz uymuyoruz, siz de uymayın Sayın Başkan. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Raşit bey, sen kim oluyorsun da, benimle böyle ko

nuşuyorsun, bırak Allahını seversen yahu. Sen benim yanıma apdestle gelecek adamdın be!.. 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Ayıp, ayıp; sen kendine bak, konuş. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, PETKtM satışa çıkarılıyor. 

PETKtM'in 1976 yılındaki maliyeti 2,5 milyar dolardır. 1976- 1977'de 2,5 milyar maliyeti olan 
PETKtM'in, bugün bünyesinde bir etilen fabrikası var; 100 milyon dolara çıkmış. Bugün 400 
milyon dolara çıkıyor. 

Bu 2,5 milyar dolarlık PETKtM, bugünün hesabıyla yapılmış olsa, ancak 10 milyar dola
ra çıkar, tşte elimde karine; bir etilen fabrikası 100 milyon dolarken, bugün çıkmış 400 milyon 
dolara. 

Arkadaşlar, 2,5 milyar dolara mal edilmişken, bugünkü bedeli 10 milyar dolar olan PET
KİM'i çok düşük bir fiyatla satmaya çalışacaklar. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, süreniz dolmuştur; süreyi de uzatma imkânım yok. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Hayır efendim, daha bir dakikam var. Süremin iki 

üç dakikası da sizin ikazınızla geçti, tki üç dakikada bağlayacağım. 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Sözünü kesin, uzatmayın efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
Efendim, uzatma, Meclisin verdiği bir karar gereği mümkün değil efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, PETKİM'i size yedirttirme-

yeceğiz. PETKtM'i sizin eşinize, yaranınıza peşkeş çektirmeyeceğiz. Eğer özelleştirme için PET-
KtM'i gündeme getirirseniz, bunun hesabını da sizden mutlaka soracağız. Çünkü, birtakım 
Amerikalı şirketler buna el atıyorlar. Mesela: Lastik sanayii için 30 bin ton is karası imal eden 
PETKtM'de bir ünitenin hurda fıyaa 25 milyon dolar olarak değer kazanmışken -hurda... Hur
da...- bunu, Amerikalı bir firma, 2,5 milyon dolara kapatmak istemiş. Sonradan, arada bu 
kadar fark olduğu, mızrak çuvalı delip dışarı çıktığı için, vazgeçmişler. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi PETKİM'in de bu şartlar altında Amerikalı bir şirkete, 1 milyon 
dolar verip, fizibilite raporlarını hazırlatıyorlar; ondan sonra da aynı Amerikalı şirkete bunu. 
satmak istiyorlar! Bilhassa PETKİM için, benim şahsî kanaatim itibariyle, özelleştirme duru
muna gidildiği takdirde, bana ne derseniz deyin; ama bunun vatana ihanetten başka hiçbir de
ğerlendirmesi yoktur. 

Hepinize.saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.02 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), Mustafa San gül (İstanbul) 

BAŞKAN —- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

J$90 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarılarıyla 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarılarının görüşmelerine devam edeceğiz; ancak, görüşmelerden önce, Başkanlığın, Ge
nel Kurula sunuşları vardır. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Pakistan Millet Meclisi Başkanının daveti üzerine Pakistan'a gidecek olan TBMM Başka

nına refakat edecek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1065) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Pakistan Millet Meclisi Başkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, refakatinde 
bir heyetle birlikte Pakistan'ı ziyaret etmek üzere davetine icabet edilmesi Genel Kurulun 
10.10.1989 tarihli 14 üncü Birleşiminde uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanun ile değişik 1 ve 5 inci maddeleri gereğince siyasî par
ti gruplarının gösterdiği adayların adları Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Abdulhalim Araş 
Mehmet Deliceoğlu 
Sezai Pekuslu 
A. Hüdai Oral 
Ertekin Durutürk 
Yüksel Çengel 
Burhan Cahit Gündüz 

Kocaeli 
Adıyaman 
Ankara 
Denizli 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — (10/15) esas numaralı Çevre Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süre
sinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1066) 
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BAŞKAN — 10/15 Esas numaralı Çevre Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyo
nun çalışma süresinin uzatılmasına dair tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Araştırma Komisyonunun çalışmalarına devam ede
bilmesi için süreye ihtiyaç vardır. 

27.12.1989 tarihinden itibaren üç ay süre verilmesi hususunu Genel Kurulun onayına su
nulmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali Talip özdemir 
Konya 

Çevre Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurutu Önerileri 
1. — Türkiye Büyük Milkt Meclisi çalışmalarına, 2.1.1990 Salı gününden başlamak üzere, üç 

gün ara verilmesine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisi vardır, okutuyorum : 
Danışma Kurulu önerisi; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 2.1.1990 Sah gününden başlamak üzere, çalışmalarına 

üç gün ara verilmesi Danışma Kurulunca önerilmiştir. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Güneş Müftüoğlu 
DYP Grubu Temsilcisi 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — Ölüm cezasına Iıükümlü Kerim Zamir ve Mustafa lzol haklarındaki dava dosyasının geri 

verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1064) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 23.1.1989 gün ve 08-3-301-24439 sayılı yazımız. 
B) Adalet Bakanlığının 15.12.1989 gün ve CÎGM. 1.134.9.1989/-64275 sayılı yazısı. 
Taammüden birden fazla şahsı öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek ve 6136 

sayılı Kanuna muhalefet suçlarından ölüm cezasına mahkûm edilen Kerim Zamir ve Mustafa 
İ/ol haklarındaki dava dosyası, ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştur. 
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Hükümlü Mustafa tzol tashihi karar talebinde bulunduğundan, hükümlüye ait dava dos
yasının Adalet Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonundaki dosya geri verilmiştir. 

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

1. — 1990 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1988 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelere devam 
ediyoruz. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1990 yılı bütçe 
görüşmeleri münasebetiyle hem, benden önce söz alan değerli grup sözcülerinin, konuşmala
rına cevap vermeye, hem de Türkiye'nin, enerji problemleriyle karşı karşıya kaldığı bugünler
deki durumunun ne olduğunu, bundan sonra ne gibi işlemler yapmamız gerektiğini, aldığımız 
mesafeleri kısaca izah etmeye çalışacağım. 

Bildiğiniz gibi, enerji, kalkınmanın, sanayileşmenin, refah düzeyinin yükseltilmesinin en 
büyük göstergesi olarak bugün dünya literatürüne geçmiş durumdadır. 

Türkiyemiz, geçirdiğimiz yıllarda, uygulanan yanlış politikalardan, kaynakların yerinde 
ve zamanında kullanamamasından, enerji elde edecek tesis inşaatlarının bir türlü bitirileme
mesinden dolayı, giderek enerji darboğazına düşmüş; başta elektrik ve petrol olmak üzere, günlük 
ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumlara gelmişti. 

öyle ki, zaman zaman spot alımlarla, yoldan tanker çevirmelerle ve sanayiinin kanı olan 
elektriğin günde dört beş saat kesilmesiyle karşı karşıya kalarak, bu ülke 1984 yılma kadar gel
miştir. Ne oldu ki, 1984 yılından sonra bütün bu darboğazlar süratle aşılmış ve hatta şu anda, 
elektrik enerjisi projeksiyonunda, 1997 yılına kadar olan elektrik enerjisi ihtiyacımız garanti 
altına alınmıştır? 

Yapılan işler gayet basittir. Türkiye'nin ekonomik kanını toprağa akıtarak, bir tesisin on-
onbeş yılda bitmesini beklemeden, gerekli tedbirlerle finansman kaynakları sağlanmış ve ya
rım kalmış inşaatlar süratle devreye sokulmuştur. Arkasından, yeni başlanan inşaatlar, prog
ramlandığı sürede ve zamanında bitirilmiştir. 
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Bugün devamlı eleştiri konusu olan Afşin-Elbistan Santralinin inşaatına 1972Merde baş
lanmış, 1984'lerde ancak bir Ünitesi devreye girebilmiştir. 

Keza, 1965 yıllarında, önemli ekonomik sıkıntılar olmamasına rağmen, Keban'a başlanıl
mış; ama, 1974 yılında ancak bitirilebilinmiştir. 

tşte, böylesine geniş zamanlara yayılan ve -ne kadar rantabl, ve ekonomik olursa olsun
uzun müddet ekonomik kanınızı akıttığınız tesislerden menfaat temin etmeniz ve Türk Milleti
nin hizmetine sunmanız mümkün değildir. 

özellikle 1983'ten sonra yapılan atılımlarla, 70 cente muhtaç bir Türkiye'den, şu anda, 
4,5 milyar dolar dövizi Merkez Bankasında rezerv halinde bulunan bir Türkiye'ye gelinmiştir. 
Türkiye, petrol başta olmak üzere, zarurî ihtiyaçlarının hiçbirisinde sıkıntıya düşmemektedir. 
Bundan sonra da düşmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı, bugün için sorumluluğunu üstlenmiş oldu
ğumuz elektrik enerjisine kısaca değinmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, 6 935 megavat olan kurulu gücümüz, şu anda 16 000 megavata yaklaşmış 
ve Türkiye, beş yıl içinde, 60 yıllık cumhuriyet tarihinde yaptığının ikibuçuk misli üretim tesi
sini bitirmiş ve devreye sokmuştur. 

Bu rakamlar, küçümsenecek*rakamlar değildir. 1983 öncesi, uçakla, Türkiye'nin herhangi 
bir şehrinin üzerinden geçerken, şehrin üzerinden geçtiğinizi fark edemiyordu nuz; ölü gözü 
gibi yanan lambalar ve nerede bulunduğunuzu anlayamayacak kadar karanlık bir Türkiye vardı. 

Arkadaşlarım burada samimi eleştirilerde bulunmaya gayret ettiler. O günlerle, bugünle
rin mukayesesini yapmaya kalktığımızda, özellikle bu bakanlıkta ve bu sektörde çok büyük 
işlerin yapıldığını görürüz. Buna rağmen, daha yapmamız gereken çok işlerin olduğunu da, 
burada izah etmeye çalışacağım. 

Bugün, pırıl pırıl şehirlerin üzerinden uçuyorsunuz, Avrupa şehirlerinden farkı olmayan, 
ışıl ışıl sihirlerin üzerinden uçuyorsunuz. Gecekondu meselemiz olmasa, yollarımız imar plan
larına uygun olsa, kenarda kalan gecekonduları da pırıl pırıl hale getirmek, imkânımız ve gü
cümüz içerisindedir. 

Bunun yanında, köy elektrifikasyonunda, sosyal adalet ilkelerine dayalı olarak, kırsal ke
simde yaşayan vatandaşlarımızın hemen hepsi elektriğe kavuşturulmuş, böylece, Türkiye Elek
trik Kurumu, kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret etmiş ve bu yolda bü
yük mesafeler alınmıştır. 

Tabiî ki, köylere kadar uzanmakla, büyük çapta bir dağıtım ağıyla ve iletim hatlarıyla karşı 
karşıya kalınmış; ortaya çıkan problemlerin çözümünde özellikle iletim hatları bazında, he
men hemen darboğazlar aşılmıştır; ama, dağıtım hatlarında, özellikle Türkiye gibi, nüfusu yıl
da yüzde 2,5 artan ve şehirleşme hızı yüzde 5,5 olan bir ülkede, problemlerin çözülmesi fevka
lade zor boyutlardadır. Buna rağmen, Bakanlığımız ve özellikle Türkiye Elektrik Kurumu, bu 
problemin de üstesinden gelmek için, 1989 yılında önemli yatırımlar yapmıştır. 

Kaynaklarımızın önemli bir kısmını dağıtım hatlarına tahsis etmiş olmamıza rağmen, geç
mişten birikmiş olan problemlerden, -yani bunları belediyelerden aldığımızda, sağlıklı altyapı
larının bulunmamasından- yüzde 5,5 gibi bir şehirleşme oranıyla karşı karşıya kalmamızdan 
ve altyapıların tamamının henüz bitmemiş olmasından dolayı, bu konuda hâlâ önemli darbo
ğazlarımız vardır. Şehirlerin etrafında, yeni toplu konut merkezleri, yeni sanayi siteleri devamlı 
kurulmakta, buralara, mevcutlar yeterli olmadığı için, yeni yeni trafolar yapmak, yeni yeni hatlar 
döşemek zorunda kalmaktayız. 
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özellikle, Ankara'ya, havaalanı tarafından girdiğinizde, -bugün yaptıklarımızla pek bağ
daşmayan şekilde- havada, örümcek ağları gibi hatlar görürsünüz. Bunlann hepsinin yeraltına 
alınması, gerekir, özellikle yabancılar için, şehre girişlerinde iyi bir ilk intihanın verilmesi ba
kımından fevkalade önemli olan bu durumun da, kısa zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. 
Bütün bu hatların yeraltına inmesi halinde, 1 metre yeraltı kablosunun maliyetinin 1 milyon 
lira civarında olduğunu düşünürseniz, bu konuda, bugün yaptığımız 1 trilyonluk yatırımın en 
az 5 mislini yapmamız gerektiğini takdir edersiniz ki, şehirlerin bu büyümesi karşısında, mev
cut ve gecikmiş problemleri çözebilelim, böylece, problemlerin önünde gidebilelim. Bu da, millî 
imkânlarımızı zorlayarak, daha fazla yatırım yapmamızı gerektiren konulardan bir tanesi. 

Biz hiçbir zaman yaptıklarımızla övünmüyoruz. Zaman zaman, mukayese için yaptıkları
mızı söylememiz lazım, söylüyoruz; ama, yapacağımız ve yapmamız gereken daha çok şey var. 

Burada, genellikle elektrik fiyatlarına çok değinildi, konuşuldu; kısaca bu husustan da 
bahsetmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye, birincil enerji kaynakları bakımından, kaynakları oldukça kıt olan 
ülkelerden bir tanesidir. Şu anda Türkiye'de hidrolik potansiyelimizin tümünü devreye soksak 
-ki fizibil olmayanlar geriye kalmıştır, bir miktar daha fizibil olanlar var-110 milyar kilovat/sa-
at/yıl hidrolik potansiyel gücümüz var. Atatürk Barajı devreye girdiğinde, bunun SO-SS milya
rını değerlendirmiş olacağız; devam eden mevcut projelerle beraber. Geri kalanlarla birlikle 
hepsi 110 milyar kilovat/saat. Şu anda 40 milyar kilovat/saat enerji için değerlendirmeye koya
bileceğimiz linyit rezervlerimiz var. 

Takdir edersiniz ki, özellikle son yıllarda, linyit, yani fosil orijinli santrallara karşı, dünya
da haklı olarak bir tepki vardır, özellikle, bizimki gibi, kalorileri çok düşük, 1 000 - 1 500 
- 2 000 mertebesinde olan; kükürt oranı yüzde 2 ile 3,5 arasında bulunan ve kül oranı yüzde 
55'lere varan bu linyitleri, çevrenin gündeme geldiği bugünkü şartlarda değerlendirmemiz fev
kalade zordur, tşte onun içindir ki, Aliağa da bu gerekçelerden bir tanesi ile devreye.girmiştir. 

Aliağa burada devreye girmişken, onu da izah etmeye çalışayım. Daha önce, Türkiye'nin, 
gelecekteki enerji projeksiyonlarını oturtmak ve enerji darboğazına düşmemesi için, daha ön
ce hazırlanan ve Türkiye'de, altı tane teklifle beraber, sahillerinde ithal kömüre dayalı termik 
santrallar kurulması gündeme gelmiş, ilgili firmalardan teklif alınmış, bunların üç tanesi de
ğerlendirmeye uygun görülmüş, ilk defa, Adana Yumurtalık'ta Westinghous ve Cihato grubu 
ile beraber prensipte anlaşılmış. Bu anlaşmaların hepsi prensip anlaşmasıdır. Netice itibariyle, 
1988 Ağustos ayında yapılan bu anlaşmaya göre, firma, yılbaşına kadar krediyi tamamlaya-
madtğı için gecikmiş, mart ayına kadar süre verilmiş, yine tamamlayamamış, hazirana kadar 
süre verilmiş yine tamamlayamayınca, devreden çıkarılmış ve anlaşma dondurulmuş. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Darısı Aliağa'nın başına Sayın Bakan. 
ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Çün

kü, bunlar yapılacaksa, -bana göre yapılacak- paketiyle, finansman riskiyle hepsini tam tekmil 
hazırlamamız, yapım safhasında bir riske girmememiz gerekiyordu. Onun için, ikinci sırada 
bulunan ve Aliağa'da yapılacak olan santral devreye alınmış, haziran ayından beri görüşmeleri 
devam etmiştir. 

Şimdi, söylenenlerin tam aksine, bizim gelecekteki enerji sıkıntımızı halledebilmemiz için, 
daha çok doğalgaz santralı yapmak zorundayız. Bütün enerji talebinizi yalnız doğalgaza baz 
etmeniz mümkün değil; yalnız linyite ve hidrolike de baz etmeniz mümkün değil. Aksi tak-
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dirde, zaman zaman kurak seneler yaşandığında 1989'da olduğu gibi, elektrik kesintileri ile 
karşı karşıya kalırsınız. O halde, bir yandan enerjimizi çeşitlendirirken, bir yandan da risk fak
törünü, ülke bazında asgariye almamız lazım. Onun için, ithal kömür santrallarından iki tane 
yapmayı Bakanlığımız planlamış olup, bunlardan bir tanesi Aliağa'dır. 

Aliağa'da kullanılacak olan kömürün kalorisi 6 SOO'dür, kükürt oranı binde 4 ile yüzde 
1 arasındadır, kül oranı da yüzde 14 civarındadır. Bunu Yatağan'la mukayese ederseniz, Yata
ğan'ın kükürt oranı yüzde 3,5; kül oranı yüzde 55, kalorisi 1 800 - 1 900. Kalorisini Uç defa 
çarpacaksınız, kükürt oranım da üç defa, dört defa çarpacaksınız ve diğer faktörlerle beraber 
ortaya koyduğunuz zaman, desülfürizasyon yapılmaması halinde dahi, şu anda, Yatağan'daki 
santraldan, 15 misli daha az çevreyi kirleten bir santraldir. Aliağa'daki santral. 

Bunu söylerken, Yatağan'da, Kemerköy'de, Seyitömer'de, İbnçbilek'te problemlerimiz yok 
demek istemiyorum, oralarda da problemlerimiz vardır. Çayırhan'da desülfürizasyon çalışma
ları başlatılmıştır, Yatağan'da da, Kemerköy'de de, Yeniköy'de de, ibnçbilek'te de, Seyitömer'
de de bu problemlerin çözülmesi gerekir ve bunların kaynaklarının bulunması lazımdır. 

Çevreyi, yalnız hava kirliliği ile tahrip etmiyorsunuz; bir de kömürün çıkartılması halinde 
tahrip etme vardır. Kömür dışarıdan ithal edildiği için bu yönden bir tahrip yoktur. Aliağa'da. 
Artı, kül barajındaki planlama ile, her yıl doldurulan kısmın üzerine nebatî toprak dökülerek, 
tarım arazisi haline, park haline getirilmek için bütün tedbirler alınmıştır. Desülfürizasyon ay
gıtı takıldığında, kirlenme, çevre yönetmeliğinin verdiği sınırların tamamın altında kalacak ve 
Türkiye'de, şu anda, doğalgaz santralı dahil, çevre yönünden en sağlıklı, en güvenilir sandal
lardan bir tanesi olacaktır. 

Aliağa'nın'seçilmesinin sebebi : Bildiğiniz gibi, özellikle enerji üretim tesislerimizin bü
yük bir kısmının doğuda ve güneydoğuda bulunmasından dolayı, enterkonnekte şebeke iletim 
hatlarıyla beraber bunları batıya nakletmemizde yüzde 5-6 arasında enerji kaybımız olmakta. 
Oysa, bu bölge, daha önceleri sanayi bölgesi olarak seçilmiş. Şu anda orada kurulan fabrika
ların çektiği enerji miktarı 750 megavat mertebesindedir. Yani, biz orada bu santralı yaptığı
mız zaman, bu santral, ancak buradaki sanayi tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılama duru
muyla karşı karşıya bulunmakta. Dolayısıyla, hat kayıplarından istifade edeceğimiz gibi, bir 
de bu tesislerin, soğutma ve kullanma suyuna ihtiyacı var saniyede 10 metreküp soğutma su
yuna ve 1 000 metreküp dolayında da kullanma suyuna ihtiyaç var; dolayısıyla, onun için de 
ayrıca yatırım yapılmayacak; orada mevcut bir baraj var. 

Bu tür bir santral kurmak için, şu anda sahillerimizde gerçekçi bir fizibilite araştırması 
yaptırsanız -ki, bu yapılmıştır- kömürün, iskele ile alınmasından dolayı, en elverişli yer olarak 
ortaya Aliağa çıkar; gerekçesi de budur. 

Biz, mademki bû millet adına sorumluluk almış insanlarız, mademki her çıkardığımız, 
her üzerinde durduğumuz ve çalıştığımız konunun millete mutluluk getirmesini istiyoruz, -ki 
teknoloji bunlardan biridir, sanayileşme bunlardan biridir, insan hakları, demokrasi, bunlar
dan biridir, çevre de bunlardan bir tanesidir, o zaman, insanlar için yaptığımız bütün bu faali
yetlerin en iyi bileşkesini almak mecburiyetindeyiz. 

Bir yandan, işsizliğimizi aşağı çekeceğiz diye sanayileşirken, bir yandan, en doğal hakkı
mız ve ihtiyacımız olan enerjiyi temin ederken, bir yandan da, insanlarımızın sağlıklı bir çevre
de yaşamasını temin etmek, görevimizdir. 
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Noksanlarımız vardır; ama bu noksanlar Aliağa için geçerli değildir; şu anda, bitmiş, faa
liyette olan santrallar için geçerlidir. Bunların giderilmesi için de Bakanlığımız süratle çalış
makta ve fizibilite etütlerini bitirmiş durumda olup, finarsman kaynaklarını bulmak için soft-
long kredilerle, uluslararası piyasalardan bu problemlerin çözümfl araştırılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, elektrik sektöründeki sıkıntıları, darboğaz,an ve düşündüklerimizi bu 
şekilde izah ederken, ilave etmek istediğim bir konu daha var : Demin de belirttiğim gibi, 1997 
ve 2000 yıllarından sonra Türkiye'nin kendi doğal kaynaklarını harekete geçirsek dahi -ki fi-
zikman mümkün değildir; teorik olarak mümkün; o kadar projeyi bir anda başlatıp finansma
nını bulmak, yetiştirmek mümkün değildir- mutlak surette dışarıdan enerji ithal etmek zorun
dayız. Bunu, elektrik enerjisi yönünden söylüyorum; diğerlerinde durum farklı. Onun için, fo
sil orijinli termik santrallardan kaçış olduğuna göre, Çernobil'i istisna saymamız gerektiğine 
göre, bizim, nükleer santraüara mutlaka girmemiz lazım. 

Bana göre, Türkiye, nükleer santrallar konusunda geç kalmış bir ülkedir. Bu konuda, yıl
lar yılı, insan yetiştirmiş, önemli ekonomik boyutlarda, bu konulara yatırım yapmış veya bunu 
icra edecek bir tesisimiz olmadığı için, mevcut elemanlar dağılmakta; dolayısıyla, bilgi biri
kimleri olmamakta ve yeni yeni sıçramalar yapmamız gerçekleşememektedir. 

tkincisi : Nükleer santralları yaptığımız zaman, nükleer teknolojinin Türkiye'ye gelmesi 
ve bu teknolojiyle beraber, Türkiye'de teknolojik bir sıçramanın olması, önemli tali faydala
rından bir tanesidir. 

Üçüncüsü : Bugün, dünyada, elektrik enerjisinin, Fransa'da yüzde 72'si, Belçika'da yüz
de 66'sı ve Almanya'da yüzde 39'u nükleer santrallardan temin edilmektedir. Ben, Almanya'
da kısa bir süre önce bir nükleer santralı gezdim; hemen bitişiğinde inekler otlamakta ve şeh
rin de yanında. Teknolojisi çok gelişmiş, ciddî emniyet tedbirleri alınmış; bir tane çelik fanus, 
onun arkasında betonarme fanus ve girişler çıkışlar son derece ileri elektronik denetimlerle 
emniyet altına alınmış; fakat, hâlâ bir problemi çözülememiştir; o da, nükleer artıkların depo
lanması ve depolanırken onların da emniyet altına alınması. Şu anda bu problem çözülmüş 
gibi gözüküyor ama, santralların devamlı çalışması halinde, yeni artıklar için, problemi çöz
mekte, genelde bir sıkıntı vardır. 

Nükleer santralların yılda 8 000 - 8 500 saat gibi bir süre çalıştıklarını ve ön yatırımları 
fazla olmasına rağmen, işletme maliyetlerinin çok düşük; elektrik enerji maliyetinin de düşük 
boyutta, 3 sent mertebesinde olduğunu düşünürseniz, Türkiye'nin bundan kaçması mümkün 
değildir. Eğer, dünyanın ihtiyaçlarını giderecek yeni bir teknoloji patlaması, yeni bir enerji tü
rü bulunamazsa, bundan kaçmak mümkün değildir. Bana göre, 20 yıllık projeksiyonda da bir 
ışık gözükmemektedir. 

Beş yıl içerisinde enerji üretimimizi 2 - 3 katına çıkarmamıza, bütün köylere eletrik ver
memize, şehirleri ışıl ışıl yapmamıza rağmen, Türkiye'de şu anda fert başına elektrik tüketimi 
942 kilovat/saat/yıl mertebesindedir. Bu rakam, dünya ortalamasının yarısından, Avrupa or
talamasının beşte birinden azdır. Demek oluyor ki, Türkiye'nin 2000 yıllarına kadar, enerjide 
belirli balansa, doyum noktasına gelinceye kadar, çok daha fazla yatırım yapması ve bu konu
da çok daha fazla gayret göstermesi lazım. 

Şu anda bir rahatlığımız vardır; finans çevreleriyle, firmalarla daha rahat pazarlık edebi
liyoruz. Bunu, nükleer santrallarda da denemek için şansımız vardır. Yani, Türkiye geçmişte, 
yatırımlarda birtakım sıkıntılara, birtakım kaynak israflarına girmişse, bunun en büyük 
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sebebi, çok sıkışık pozisyonda, mahkûm, mecbur olduğu içindir; bu işleri yapmak zorunda 
kaldığımız içindir ki, Afşin-Elbistan'da bir kilovat enerji 4 bin dolara mal olmuştur. Bugün 
aynı santrala, Tevsi için, 800 dolar, 900 dolar mertebesinde, anahtar teslimi fiyat verilmektedir. 

Burada, 1980 öncesiyle 1980 sonrasının mukayesesini yapanların, bu denli beceriksizlik
lerle, memleketi ne kadar sıkıntıya soktuklarının, milletin kaynağının nereye ve nasıl aktığının 
hesabını aslında iyi vermeleri lazım. Allaha şükürler olsun ki, şu anda Türkiye, aldığı krediler
de rahatlıkla pazarlık yapıp, düşürecek durumda; aldığı teknolojilerde pazarlık yapıp, daha 
uygun şartlarla Türk Milletinin hizmetine sunacak güçte ve teknolojik birikimdedir. 

Elektrik fiyatlarına gelince : Türkiye'de sanayide kullanılan elektrik oldukça pahalıdır ve 
Türkiye'de, dünyadaki uygulamanın tersine bir uygulama vardır. Bütün dünya ülkelerinde, ko
nutlarda tüketilen elektriğin fiyatı, sanayide kullanılan elektrikten daha pahalı olmasına rağ
men, Türkiye'de bu durum tersinedir. 1989 yılında, konutlarda tüketilen elektrik enerji mikta
rı 8,9 milyar kilovat/saat mertebesindedir, yani, 53 milyarın içerisinde 8,9; ama, abone sayısı 
çok fazla; 14 300 000 abonenin 13 000 000'nu konut abonesi. Köyler dahil, bir abonenin -ki 
köylere, sulama ve içme suyu için 48 liraya, maliyetinin üçte birine elektrik veriyoruz ve zaten 
yarısını da alamıyoruz, bir sürü problemlerimiz var- ödediği para ortalama 6 500 l̂ ra mertebe
sindedir. Yani, bir evin bir aylık ortalaması -köy ve gelişmiş bölgeler, Çankaya dahil- 6 560 
lira mertebesindedir. Türkiye'de, konutlarda kullanılan elektrik enerjisinin fiyatı, diğer hizmetlerle 
mukayese yaptığınız zaman, pahalı değildir; ucuzdur; ama sanayide pahalıdır. 6 500 lira, üç 
paket sigaranın tutarıdır. Diğer zarurî ihtiyaçlarınızla mukayese ettiğiniz zaman, çok küçük 
boyutlardadır. 

Bizim görevimiz, bu kaynakları iyi kullanarak, -ki asıl sıkıntılardan bir tanesi de finans
man meselesidir- bunları iyi organize ederek, buradan gelecek olan şarjları, mümkün olduğu 
kadar, vatandaşlarımıza yansıtmamaktır. 

Türkiye'nin gündeminde yıllardan beri KÎT meselesi vardır; görülüyor ki, bundan sonra 
da olacak. KİT'lerin, yıllardan beri problemi nedir? tyi yönetilememesi, kaynakların iyi kulla
nılamaması, rasyonel ve verimli çalışamaması, istediğiniz kanunu çıkarın, istediğiniz yasal dü
zenlemeyi yapın, istediğiniz tedbiri alın; eğer, Türkiye'de, ekonomiye kan veren kuruluşlarınız, 
ister özel olsun, ister devlet olsun, rasyonel ve verimli çalışmadığı müddetçe, dünyadaki emsal
leri ile yanşamadığı müddetçe, istediğiniz noktaya gelmeniz, istediğiniz hedefi vurmanız mümkün 
değildir; aksine, kendimizi Jcandırır, kafamızı kuma sokar, gerçekleri göremeyiz. 

Bizim için aslolan şudur : Para, mal, mülk, toprak, maden, hepsi milletin malıdır. Bu ma
lı, millet adına bazan devlet, bazan vatandaş kullanır. Kim daha iyi kullanıyorsa, kim daha 
az kaynak israfı yapıyorsa, onun kullanması esastır ve bizim, Bakanlığımızda yaptığımız özel
leştirmenin ana prensibi de budur; bizim programımızdaki genel prensip budur. 

Dikkat ederseniz, Kangal Kömür İşletmesini özelleştirdik. Niye özelleştirdiğimizi söyleye
yim. 5 yıl önce oraya -ben 1987 sonunda bakan oldum- değeri 80 milyar lira olan dev makine
ler alınmıştı. Makineler 5 yıl bekleyince çürüme durumuna girdi, öbür tarafı yetişmedi işin. 
Dedik ki • "Bunlar burada fazla; başka yerde de ihtiyaçlarımız var. Yarısını aldık, TKt'nin 
başka şantiyelerine gönderdik. Tam yarısını gönderdik; diğer yarısını da, değerleri üzerinden, 
amortisman hesaplarıyla beraber, özelleştirdiğimiz firmaya verdik. 

Geçenlerde, santralın durumunu kontrol etmek için Sivas'a gittiğimde, müteahhit yanıma 
yanaştı, dedi ki : "Yatağan tarafındakini de özelleştiriyorsunuz; orayı da bize verin, biz de 
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girelim" Yatağan santralını da özelleştiriyoruz; yani mülkiyetini değil, işletmesini özelleştiri-
yoruz, hizmet özelleştirmesi yapıyoruz. Zaten 10 tane firma müracaat etmiş. Dedim ki, "Nasıl 
yapacaksın? O kadar makineyi nereden bulacaksın?" Müteahhit "Ben buradaki makinelerle 
orayı da yaparım" dedi. İşte devlet, işte özel sektör... Yarısını aldık, geri kalan yarısıyla, "Hem 
Kangal'ı, hem Yatağan'ı yaparım" diyor adam. 

VELt AKSOY (İzmir) — Devlet aciz mi Sayın Bakan? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) -s- Devlet değil, devlet işletmesi demek istiyor. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Bir da

kika, müsaade edin. 
Devletin işletmesiyle, özel sektörün işletmesini mukayese etmek mümkün değil. Bunun 

üzerinde fazla durup, fazla nefes tüketmenin de manası yok. Bütün olaylar ortada... Doğu blo-
kundaki meseleler ortada, Batıdaki meseleler de ortada... Olayın içinde bir şey var, eşyanın 
tabiatından gelen bir hadise var : Riskin, heyecanın, yarışın olmadığı yerde, başarı olmuyor; 
adaletin olduğu yerde, birtakım meselelerinizi çözmeniz mümkün değil. 

Onun için, bizim düşüncemize göre, Türkiye Elektrik Kurumunun, bir holding merkezi 
olarak, enerji projeksiyonlarını yapan, planlamasını yapan ve devletin aslî görevi olan denetim 
hizmetini, etkin, sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi gereken, zıpkın gibi bir kuruluş olması 
lazım. Çünkü, ben şu anda, vatandaşlarıma, ya zamanında faturalarını gönderemiyorum ya 
fazla gönderiyorum, ya da noksan, yahut vatandaşlarım bankada kuyruklarda bekliyor veya
hut da ya enerjisinin voltajı düşüyor ya arıza yapıyor ya da kesiliyor. Bunların, anında ve za
manında takip edilip, insanlarımızın sıkıntıya düşmeden -o kuyruklarda insanların nasıl sinir 
tükettiğini ve işgücü kaybettiğini çok iyi bilirim- bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yapılması 
için, biz, hizmeti özelleştiriyoruz. Toptan elektrik veriyoruz; faturalanması, arızanın gideril
mesi, modernizasyonu, kayıpların asgariye indirilmesi firma tarafından organize ediliyor ve 

. parası, Türkiye Elektrik Kurumuna toptan veriliyor. 

Hiçbir zaman, Türkiye Elektrik Kurumunun şu andaki maliyetlerinin altında bir özelleş
tirme faaliyetimiz yoktur. "Mademki özel sektörsün, mademki beceriklisin; becerinden, orga
nizasyonundan kâr et, geri kalan devlete kalsın" görüşündeyiz. Ayrıca, vergisini de verecek; 
o da ayrı bir konu. 

Dolayısıyla, -Yatağan'daki olsun, Soma'daki olsun, Kangal'daki olsun- santralların özel
leştirilmesinde, hem santralların işletmesini, hem kömürü -çünkü, kömürü, verirken paçalını 
düzgün yapmıyor* kavram kargaşası oluyor, yönetimde yetki kargaşası oluyor- ikisini de aynı 
adama veriyoruz ki, riski beraber üstlensin. 

Dağıtımda da, problemin olduğu yerler seçilmiştir veyahut da bu konuda temayüz etmiş 
şirketler seçilmiştir. Bunlardan birisi Adana'dır. Çukurova bu işi 30-40 senedir yapıyor. Zaten, 
müşteriye toptan veriyor; biz perakende veriyoruz. İkisini birleştirmek gerekiyor. Aynı şekilde, 
Antalya'da durum bundan farklı değildir. Kayseri'de 1982'ye kadar bu işi yapan bir şirket var
dır ve 40 yıllık şirkettir; ona verilmiştir. Şu anda en problemli yerlerden bir tanesi İstanbul'dur. 
Her sene, bir Kayseri kadar nüfusun iskân edildiği, doğru dürüst üretim yapılamadığı, hatla
rın yetersiz olduğu bu bölgeyi, Anadolu yakasında tutuşumuzun sebebi : Olayı fazla genişlet
meden, denemeleri ve yanılmaları tam buralarda tespit edip, olayı, ondan sonra Türkiye gene
line teşmil etmeye çalışıyoruz. 
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Ne olacak? Bütün bu firmalar, en modern teknolojiyi, en güzel uygulamayı, kendi arala
rında yaraşır şekild* yaparken, buradaki bilgi birikimleri Türkiye Elektrik Kurumunun bünye
sine de yansımış olacak ve inanıyorum ki, bu yolla, bu sistemle, iyi denetlemek, iyi murakabe 
etmek kaydıyla, istediğimiz hedeflere çok daha kısa zamanlarda varacağız. 

Müsaade ederseniz madencilik sektörüne geçmek istiyorum. 
Bildiğiniz gibi, Türkiye'de, madencilik konusunda, geçmişimizle pek fazla övünmemiz müm

kün değil; çünkü, madencilik, zor ve riskli olan bir meslek. Ne yasal bazda, ne ekonomik bâz
da madencilerimiz ciddî bir şekilde desteklenememiş. Dolayısıyla, ciddî firmaların yanında, 
zaman içinde, komisyoncu firmalar türemiş, bir taraftan da devlet büyük bir kısmının üzerine 
oturmuş; -demin arkadaşım söyledi, 150 değil de, 120 milyar dolar olduğu kesin; onu biraz 
daha değiştirebilirsin; ha 120 milyar dolar olmuş, ha 150 milyar dolar olmuş. Olay büyük, ra
kamlar büyük- fakat, hiçbir zaman, bu kaynaklar Türk ekonomisinin hizmetine sunulamamış 
ve milletimiz, bu kaynaklardan gerektiği şekilde istifade edememiş. 

Son yıllarda yapılan sıçramalara rağmen, 1989 yılındaki maden ihracatımızın 580 milyon 
dolar seviyesinde olacağı düşünülüyor. Bu, iki üç sene öncesine göre çok büyük bir rakam; 
ama, yeterli değil. Dünyada, bor madeninde tekel olmamıza rağmen, rezerv olarak, üretim olarak 
tekel olmamıza rağmen, maalesef, dünya piyasalarına, tıpkı fındıkta olduğu gibi, hâkim ol
mamız mümkün olmamış. Bunun, yanlış politikalardan ve yine devletçilik zihniyetinden kay
naklandığına inanıyorum. 

Madenciliğin önemli konularından bir tanesi, önce ruhsatını vermek, ondan sonra araş
tırtmak, madeni bulmak ve bu arama ve bulma mertebesinde, riski yüksek olduğundan dola
yı, bunlara destek sağlamaktır. Onun için, Madencilik Fonunu devreye soktuk, işlerlik kazan
dı ve aramaya da en düşük faizi uyguladık; yüzde 30 mertebesinde, -ki faizler aşağı düştükçe, 
bunlar da aşağı düşecek, önce, Türkiye'deki rezervlerimizin tam röntgenini çekip, bu kıymet
leri ortaya koyup, bugünkü teknolojik boyutlar ve imkânlarla, bunları en iyi şekilde, milletin 
hizmetine ve ekonomiye kan olarak pompalayacak yolu bulmak mecburiyetindeyiz. 

Kalkınan ülkelerin çoğunun önemli potansiyellerinden, kaynaklarından birisi madenciliktir. 
Dolayısıyla, bugüne kadar, Türkiye'de, bu konu üzerinde ciddî bir şekilde durulmamışken, bi
zim iktidarımız döneminde, yeniden yasal düzenlemeden, teşvikine kadar, hatta, aramadaki 
liberalleşmeye kadar, büyük çapta mesafe kaydedilmiştir. 

1984'lerde, devletin, madencilik üzerindeki hâkimiyeti yüzde 92 iken, bugün yüzde 74'lere 
inmiş ve maden ihracatımız süratle yukarıya çıkmıştır. Bugün, petrolü ve sanayide kullanılan 
kömürü hariç tutarsanız, Türkiye, maden ihracat ve ithalatında artı veren bir ülkedir. 

Yine, bu aldığımız tedbirler sayesindedir ki, iki yıldan beri, hatta dört beş yıldan beri Tür
kiye'de kömür sıkıntısı yoktur. "Kömür vardı, yoktu" diye, ne basında, ne Parlamentoda ne 
de herhangi bir yerde bir şikâyetle karşı karşıya gelmek mümkün değildir. Tevziler kaldırılmış, 
devletin bu iş üzerindeki baskısı azaltılmış, ekonomik görülmeyen devlet işletmesi ocaklar özel
leştirilmiş; dolayısıyla, Türkiye'de üretim süratle yukarıya çekilmiş, tahsisler kaldırılmıştır. Şu 
anda, Şırnak hariç, bütün ocaklarımızda satış serbesttir ve Türkiye'nin gündeminde, karda kışta, 
"kömür vardı, yoktu" problemi çözülmüştür. Bugün, arkadaşlarımız kömür satabilmek için 
reklam kampanyası yapmak için gayret göstermektedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bunu, şunun için söylüyorum : Eğer bir sahada gerçek yarışı açmıyorsanız, vatandaşın 
kabiliyetini, becerisini değerlendirecek sistemi getiremiyorsanız, orada bir yere varmanız 
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mümkün değil. 1987 yılında, yalnız TKt'nin özel bankalara 54 milyar lira borcu vardı, yüzde 
18 faizliydi... Şu anda TKt'nin, bankalarda 135 milyar lira parası vardır. Bunun 60 milyarı va
deli hesaptadır. 

Personel sorunumuz var. Birtakım tedbirleri aldık ama, hâlâ fazla yığılmış personelimiz 
var; ona bir şey demiyorum, zaman içerisinde eritmeye çalışıyoruz. 

Ürettiğimiz kömürler kaliteli değildir. Kükürt oranı yönünden; tozundan, toprağından arın
dırılması bakımından yeterli değildir. Onun için, Tunçbilek'te ve Soma'da üçer milyon tonluk 
yıkama ve eleme lavvar tesisleri kurmak için çalışmalarımız var. Bunun için ele güne de muh
taç değiliz; paramız da var, yapacak gücümüz de. 1989 yılında kömüre yapılan zammın topla
mı yüzde 34 mertebesindedir; zam yapmaya ihtiyacımız da yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Bakan, sonra da özel sektöre veririz!.. 
ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — İstedi

ğiniz zaman döneriz... 
Ben konuşmamı kısa kesmek istiyorum; çünkü, aslında, Bakanlığımız fazla bir eleştiri de 

almadı. 
Madencilik konusuna devam etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, son zamanlarda, maden ara

ması konusunda, büyük çapta, ilgi artmış, dinamizm artmış ve yıllar yılı, devletin verdiği im
kânlarla çalışan Maden Tetkik Arama, son iki sene içerisinde, özellikle 1989 senesinde, daha 
önce bulduğu, fakat değerlendirmediği madenlerin, başta krom, -Adana, Karsantı- olmak üzere, 
panzasından, kömüründen, manganına kadar hepsini değerlendirmiş, ilan yoluyla ihale etmiş 
ve bunlardan 29 milyar lira civarında gelir elde etmiştir. 

Ayrıca, Türkiye'de, bugüne kadar hiç yapılmayan ve yapılamayan maden aramalarını, ya
bancıların yaptığı bir yerde, Maden Tetkik Arama, Etibank başta olmak üzere, 30 milyar lira
nın üzerinde ücretle iş almıştır; geçmiş yıllarda bu, sıfırdır. Toplam olarak 59 milyar liralık, 
kendi potansiyeliyle, kendi gücüyle, kendi aktivitesini artırmak için, daha hızlı çalışabilmek 
için, kaynak yaratmıştır. Bu rakam, kendi bütçesinin yarısından fazladır. 

Bütün bunlara rağmen, açıkça söyleyeyim ki, Maden Tetkik Arama, hâlâ gerçek potansi
yelinin yüzde 30'unu ancak kullanabilmektedir. Bütün bu iyi gelişmelere rağmen, bu konuda 
yapılması gereken daha çok işlerimiz vardır. 

Altın konusuna gelince : Daha önce üniversite durumunda olan ve genellikle ilmî araştır
malar gibi konularda çalışan Maden Tetkik Arama, son yıllarda, ekonomik değeri yüksek olan 
ve para eden madenler üzerine yönelmiştir; bunlardan bazıları altındır, kromdur, kömürdür... 
(Sayın Bakan, elindeki altını Genel Kurula göstererek) İşte, sizin tenkit ettiğiniz ve eften püf-
ten saydığınız, Antalya Kesecik'ten üretilen ilk Türk altını burada. İşte, kendi öz kaynakları
mızdan, kendi madenimizden üretilen ilk Türk altını... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

VELt AKSOY (tzmir) — Dünyada öyle üretilen bir maden var mı Sayın Bakan? 
ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Bun

lardan, Doğru Yol Partisi, SHP ve Anavatan Partisi Grup Başkanvekillerine hatıra olarak birer 
tane vermeye çalışacağım. 

Dünyada, madenler yüzde 2 mertebesinde işletilmektedir. Türkiye'de son yıllarda bu ko
nuda büyük bir sıçrama olmuştur. Altınla uğraşanlar iyi bilir; bunun araştırması altı yedi sene 
sürüyor. Türkiye, özellikle altın konusunda şanslı ülkelerden bir tanesidir ve gelecek beş altı 
yıl içerisinde, bu konuda, kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, ekonomiye kan veren ül
kelerden birisi olacaktır. 
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Yine, burada konuşan arkadaşlarımızdan Sayın Aksoy'u esefle dinledim. Türkiye'de, ma
denler ve milletin malı, hiç kimseye peşkeş çekilemez ve çekilmemiştir. Bunun aksini iddia et
mek ve ispat etmek mümkün değildir. 

VELÎ AKSOY (tzmir) — Dün, Yeni Asır Gazetesinde vardı Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Hayır, 

hayır. Onlara gerekli açıklama yapılmış; onlar önemli şeyler değil. 1972 yılından beri özel ida
relere ve belediyelere böyle ufak tefek ocaklar verilmiş. Bunun hakkında Danıştayın kararı da 
var; beis görmemiş. Bizim için aslolan, kaynakların, milletin hizmetine en iyi şekilde sunulma
sı, orada işsizliğin aşağıya çekilmesi ve ekonominin bundan istifade etmesidir. Bu konuda, eğer 
tereddüdünüz olursa, istirham ediyorum, arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri mutlak surette ala
bilirsiniz. Bakanlığımız tamamen şeffaftır; her kesimden arkadaşlarımızın denetimine açıktır 
ve bizim görevimiz de budur. Biz, milletin parasının bekçiliğini yapan, her kuruşunun hesabını 
millete vermekle sorumlu olan kişileriz ve o zihniyetle de bu meselelerin üzerinde duruyoruz. 
Siz de bu konuda bize yardımcı olursanız, inanıyorum ki, meseleleri çok daha hızlı, çok daha 
çabuk neticeye götürmüş ve milletimizin, özlemini duyduğu, problemleri çözme yönünde daha 
hızlı davranmış ve bundan hep beraber istifade etmiş oluruz. 

Elektrik talebi meselesine gelince; 1988 yılında yüzde 7,7 mertebesinde olan yıllık elektrik 
talep artışı, 1989 yılında yüzde 8,5 mertebesindedir. Geçen sene ekim ayından itibaren talep 
düşüş trendi devam etmiş, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve aralık aylarında süratle 
artan bir trende girmiş olup, şu anda, aralık ayı itibariyle, talep artışı yüzde 13 mertebesinde
dir. Tahmin ediyorum, önümüzdeki aylarda da bu trent aynı şekilde artmaya devam edecektir. 

Aslında, biraz önce konuşan Sayın Doğru Yol sözcüsüne de cevap vermek isterdim ama, 
maalesef, cevaplandırılması gereken herhangi bir konudan söz edemedi ve söylediklerinin hiç
birisi de doğru değildi. Bana göre, dikkate de alınmaması gerekir. (ANAP sıralarından alkış
lar) Devamlı şunu söylediler : "Siz, bizim memurumuzdunuz", "özal bizim müsteşarımızdı" 
"Şu bizim memurumuzdu" "Biz onun amiri idik, şefi idik"... 

MUSTAFA NAZÎKOĞLU (Rize) — İnkâr mı ettik? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Bunları 

niye söylüyorlar biliyor musunuz? İnsan, gocunduğu şeyi sık söyler... Memurdan korkarlar bun
lar; en çok korktukları, memurdur. Çünkü, zamanlarında, Genelkurmay Başkanı da memur
ları idi ve en çok onlardan korktukları için, devamlı böyle, "O benim memurumdu" deme 
alışkanlığından bir türlü vazgeçemediler. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Yanlış o, yanlış o. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Bu komp

lekslerden vazgeçemediğiniz müddetçe, bu saplantılardan vazgeçemediğiniz müddetçe, Türki
ye'de, taşı taş üstüne koymanız ve bu millete hizmet etmeniz mümkün değildir. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Rakamlar yanlış, ispat et, ben istifa edeceğim; sen 

de istifa eder misin? 
BAŞKAN — Sayın Ersin Koçak, buyurun efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Babayiğitsen çık ortaya. 
Cevap veremiyorsunuz, ondan sonra lafa boğuyorsunuz. 
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BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, kusurunuza bakmadığım için sözlerinizi yine kesmiyorum; 
bu kadarını bekliyorum sizden... 

ESAT KIRATLIOĞUJ (Nevşehir) — Ben de senin kusuruna bakmıyorum Başkan, seni 
bilirim çünkü... 

BAŞKAN — Ben milletvekili iken, zatı âliniz genel müdürdü... Demin bir şey söylediniz 
de, onu ifade etmek istiyorum. Ben, milletvekilliğim döneminde de, milletvekilliğimden sonra 
da, Adalet Partisi bakanlarının, genel müdürlerinin, müsteşarlarının hiçbirisinin yanına şahsî 
bir meselem için gitmedim. Ayrıca, milletvekili olmadığım dönemde de hiçbir bakan arkadaşı
mı ziyaret etmedim. Şahsî gayretimle ayakta durdum; bunu iyi bilesiniz. Onun için, genel mü
dürlüğünüz zamanında sizi ziyaret etmişsem, memleketimin ihtiyaçları için ziyaret etmişimdir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Biz de bir şey demedik canım. 
BAŞKAN — Öyle söylediniz. 
Devam edin Sayın Koçak. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Niye gocunuyorsun canım, neden gocunuyorsun? 
BAŞKAN — Gocunma değil. "Şu veya bu vesile ile etrafımızda dolaşıyordunuz" demek 

istedi; ben anlarım onu... 
Buyurun Sayın Koçak. 
ERSİN KOÇAK (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığının 1990 yılı bütçesi ile ilgili şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. 

Konuşmamın başında, öncelikle ve içtenlikle, Bakanlığın bütün mensuplarını, ülkemizin 
ekonomik ve sosyal kalkınması ve gelişmesindeki katkılarından dolayı kutluyor, teşekkür 
ediyorum. 

Ülkemizin, şu anda, enerji kaynakları konusunda zor şartlar altında olmasına rağmen, 
alman mesafe, küçümsenmesi mümkün olmayacak ölçüdedir. 

Elektrik üretiminde, termik ve hidroelektrik sistemlerin geliştirilmesi çabaları yanında, 
Türkiye için yeni teknoloji sayılan rüzgâr sahtrallan ve -güneş kuşağı içinde olmamız nedeniyle-
güneş enerjisinden faydalanma projeleri ve 2000'li yıllar itibariyle, ihtiyaç duyulacak enerjinin 
temini konusunda, nükleer santral projeleri, Türkiye açısından, üzerinde çok önemle durul
ması gereken hususlardır. 

Halen ihtiyaç duyduğumuz enerjinin, yarı miktarının, ithal yoluyla temini zorunluluğu 
göz önünde tutulursa, konunun ehemmiyeti kendiliğinden ortaya çıkar. Plan ve Bütçe Komis
yonundaki müzakereler sırasındaki izlenimlerimiz de, bu hususlarda içimize rahatlık tevdi et
mektedir. Şöyle ki, 1983 yılı sonunda, elektrik üretimimiz 7 bin megavat enerji gücünde iken, 
1989 yılı sonunda 16 bin megavat güce erişmiştir. Bunun paralelinde, toplumumuzun sosyal 
ve kültürel gelişmesine vesile teşkil edecek olan, kırsal kesime yönelik elektrik enerji ağı da 
yaygınlaştırılmış, elektriği olan 24 bin köy sayısı, -mezraların bir kısmı dahil- yerleşim birimi 
olarak 50 bin civarında bir rakama erişilmiştir. Devamı olarak da, yakın gelecekte, köy ve mez
ralar dahil, bütün yerleşim yerlerinin tamamı elektriğe kavuşturulacaktır. 

Bununla beraber, bu konuda, ülkemizin kalkınması ve sanayileşmesi açısından çok tem
kinli davranmak durumundayız. Keza, hedeflediğimiz kalkınmayı sağlayabilmek açısından, her 
ne kadar, halen ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin üzerinde elektrik üretimimiz varsa da, ile
rideki yıllarda, yaklaşık 1 500 megavat ilave enerjiye ihtiyaç duyulacaktır. 
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Enerji kaynaklarımız açısından akarsularımızın görüntüsü, ileriye yönelik olarak, yılda 
110 milyar kilovat/saat tespitiyle, oldukça iyimser bir tablo arz etmektedir.'Elektrik İşleri Etüt 
tdaresi Genel Müdürlüğünün, halen 70 adet baraj ve hidroelektrik santralı üzerinde çalışmala
rı olup, bu projelerin yıllık üretim kapasitesi 26 milyar kilovat/saattir. Bu rakam, toplam hid
roelektrik gücümüzün yüzde 21'ini teşkil etmektedir. 

Halen kullanılamayan hidroelektrik potansiyelimizin tespiti ve değerlendirilmesi, Bakan
lığın hedefi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, enerji ve yeraltı kaynaklarının temini ve tüketimi ile, çevre kirliliği 
iç içe bir konudur. Biraz önce Sayın Bakanın da temas ettiği gibi, yapılan tespitlere göre, fosil 
orijinli, yani, linyite dayalı enerji potansiyelimiz, toplam 40 milyar kilovat/saattir. Kalorisinin 
düşüklüğü yanında, duman ve sülfür miktarının fazla olması, çevre sorununu da beraberinde 
getirmektedir. Ayrıca, yeraltı madenlerinin aranması ve çıkartılması aşamalarında da, çevre
nin tahribatıyla ilgili sorun vardır. Bakanlığımızın bu konudaki aldığı tedbirler memnuniyet 
verici olup, önerilerinin de dikkate alınmasında çevre açısından faydalar olduğu kanaatindeyim. 

Bu arada, MTA'nın, başarılı çalışmaları içerisinde bulunan ve benim seçim bölgem olan 
Aladağ Karsantı İlçesinde, Türkiye'nin en büyük ve zengin rezervli krom madeni yataklarını 
tespit etmiş olması memnuniyet vericidir. Ayrıca, o yörede Etibank tarafından kurulması dü
şünülen ferrokrom tesislerinin, buranın sosyoekonomik kalkınmasına zemin hazırlayacağı dü
şüncesiyle şükranlarımı da sunuyorum. 

Türkiyemizin enerji konusunun halli ve idamesi açısından aldığı ve almakta olduğu bütün 
tedbirleri; yeraltı zenginliklerimizi ve madenlerimizi atıl halden çıkartarak, işler hale getirme 
ve ekonomimize katkısını sağlama yönündeki çalışmalarını petrol sıkıntımızın çözümüyle ilgi
li, gerek yerli, gerekse yabancı şirketlerin sondaj çalışmalarının temini hususundaki gayretleri
ni; daha ekonomik ve çevre sorunu asgarî olan doğal gaz sondaj çalışmaları yanında, ihtiyaç 
duyulan doğal gazın komşularımızdan temini hususunda yaptıkları çalışmalarını; "yap-işlet-
devret" modeli çerçevesinde yüksek kalorili kömür ithaliyle, muhtelif bölgelerde kurulması plan
lanan termik santrallarla ilgili çalışmalarını ve diğer uğraşlarını, Türkiyemizin ilerisi açısından 
oldukça müspet buluyor ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızı bu gayretlerinden dolayı 
kutluyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1990 yılı bütçesinin memleketimize, milletimize ve Ba
kanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koçak. 
Sayın Vedat Altun, buyurun. 
VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 1990 yılı bütçesi üzerinde, şahsî görüşlerimi sunmak üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce grupları adına konuşan arkadaşlardan, özellikle Doğ
ru Yol Partisi Grup sözcüsü ile İktidar Partisine mensup sözcüler ve Sayın Bakan arasında, 
"elektriği biz daha iyi yaptık, enerji politikasını biz daha iyi yürüttük; siz daha kötü yürüttünüz" 
şeklindeki tartışmalara şahit olduk. 
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SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) — Size nasip olmadı da, ondan. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Bize nasip olduğunda, mutlaka en iyi şekilde yapacağı

mızdan endişeniz olmasın. 
Enerjinin, genel anlamda, Ülke kalkınmasındaki önemi yadsınmaz bir gerçektir. Bu sek

törde, bu alanda, kimin ne kadar katkısı varsa, kimlerin ne kadar başarısı varsa, biz onlara 
şükran duygularımızı ifade etmek isteriz; ancak, gelinen yerin, katedilen mesafenin, ülkeye ne
ye mal olduğuna da bakmamız gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, enerjinin en önemli dalı, elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisinin 
üretilmesinde, bana göre, Hükümetin izlediği yöntem halen netleşmiş değildir. Yani, hidroe
lektrik santrallarla mı, nükleer santrallarla mı, yoksa termik santrallarla mı sonuca gitmeyi 
hedefliyor; net bir hedef belirleyememiştir. 

Dünyada denenip görülen, yatırımı pahalı, ancak, üretimi ucuz olan hidroelektrik sant-
ralların da ihmal edildiğini, üzülerek müşahade etmekteyiz. Bana göre, uzun vade temeline da
yalı, hidroelektrik santrallarımn yapımına, kurulmasına hız verilmelidir. 

Tabiî, bizim, makro anlamda enerji politikamız, ülkemizin teknik gücüne ve doğal kay
naklarına dayalı olarak hazırlanan enerji ana planına göre enerji politikasının yürütülmesidir. 
Bakanlığın enerji politikasında, her alanda, TKÎ'de, TEK'de ve buna benzer bağlı kuruluşla
rın çalışmalarında uyguladığı bir "yap-işlet-devret" modeli var. Buna kısaca değinmek ve en
dişelerimi ifade etmek istiyorum. 

Geçen yıl, Yumurtalık'da bir termik santralın kurulması düşünülmüştü; buradan vazge
çildi, sanıyorum Aliağa'da kurulmaktadır, öncelikle yabancılara yaptırılan bu üniteler, yaban
cı kaynaklı kömüre dayalı olması sebebiyle, peşinen bir kaynak israfını beraberinde getiriyor. 
Bir de, biz, ileriye yönelik, "yap-işlet-devret" modeliyle yapılan bu ünitelerin enerjisini alaca
ğımızı ve muayyen fiyatla, dünya ortalamasının, dünya fiyatlarının üstünde bir fiyatla alacağı
mızı da anlaşmalarla teyit ediyoruz. Ben, ülkemizin menfaatlarını uzun vadede kayıtlayan bu 
tür anlaşmalarda çok hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum, şimdiki anlaşmanın ko
şullarını bilmiyorum; ama bundan önceki Adana Yumurtalık'ta yapılan anlaşmanın koşulla
rından birisi gereğince, üretilen enerjinin tamamını, dünyada uygulanan fiyatın üçte bir ora
nında fazla bir fiyatla almayı taahhüt etmiştik. 

Değerli arkadaşlarım, yap-işlet-devret modeliyle yapılan ünitelerin bir diğer sakıncası da, 
değerli arkadaşım Atalay değindiler, bu konuyu kısaca açmak istiyorum- bu modelle yapılan 
ünitelerin bir de ekonomik ömrü ile ilgilidir. Ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra bu üni
telerin bize devredilmiş olması, bir anlam ifade etmeyecektir. Sayın Bakanlık böyle bir anlaş
mayı yeniden yaparsa, -ki, gördüğüm kadarıyla bu politikalarına devam edeceklerdir- bu hu
susa özellikle dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde elektrik enerjisinin sorun olmaktan çıktığı bir dönemde 
yaşıyoruz; bundan ötürü de Sayın Bakanı kutlarım. Ancak, çarpık enerji politikasıyla buraya 
gelmişiz; onu da ayrıca vurgulamak istiyorum. 

Ülkemizde elektrik iletişim, dağıtım hatlarındaki kayıp oranlarına bakıyoruz; uluslarara
sı standartların üç katıdır. Geçmişte, Sayın özal'ın, başkanı olduğu Elektrik işleri Etüt İdare
si, bu iletişim hatları projesini yabana bir firmaya vermişti. O firmanın yaptığı projede -dünyada, 
dünya standartları içerisinde yüzde 5 elektrik kaybı olmasına rağmen- bu hatlarda yüzde 15 
oranında kayıp vardır ve ülke genelindeki bu kayıp da, Keban Barajında üretilen elektrik ener
jisine eşdeğerdedir. 
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Dün akşam televizyonda bir açık oturum izledik... Keban Barajının elektrik enerjisiyle 
Ankara'yı ısıtabilirmişiz, yani Ankara'nın ısınma sorununu çözermişiz... Oturuma katılanlar
dan, bu hususlarda görev yapmış olan arkadaşlarımızdan aldığımız bir bilgidir bunlar. Görü
yorum ki, geçmişte elektrik hatlarının iletişiminde iyi projeler seçilmiş olsaydı ve iyi yatırımlar 
yapılmış olsaydı, bugün Ankara'yı ısıtacak derecede, oranda enerjiyi tasarruf etmiş olacaktık. 
Tabiî ki, iletişim hatlarında bir gelişme vardır; olacak da... Yani, bununla övünmenin de fazla 
bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Toplum ihtiyaçları arttıkça, elektrik enerjisi veya makro an
lamda enerji -yeteri kadar- hükümet edenler tarafından çeşitli plan ve programlarla buluna
caktır, bulunması da gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan iktidarının övündüğü meselelerden birisi de, köy elektri
fikasyonudur, köye elektrik götürdüklerine ilişkindir. 9 yılda, yüzde 40 oranında köye elektrik 
iletilmiştir, elektrik götürülmüştür. 

Bütçe imkânları ve olanaklar birlikte mütalaa edildiğinde, çok büyük bir başarı değildir. 
Devletin bütçesinden oraya alınan pay ve dünya standartlarında, dünyadaki elektriğin maliyeti 
de dikkate alınırsa, çok önemli bir şey değildir ve şu andaki yöneticilerimizin de, ülkemizin 
elektrik enerjisi yönünden de fazla övünmemeleri gerekir. Biz, ülke olarak, komşumuz Yuna
nistan'ın seviyesine çıkabildiğimiz gün, belki biraz daha teselli bulabiliriz. Komşumuz Yuna
nistan'da kişi başına yıllık tüketim 2 883 kilovat/saat, bizde ise 750 kilovat/saattir; yani, kişi 
başına, yaklaşık bizden üç kat daha fazla elektrik tüketmektedirler. 

Ayrıca, elektriğe yapılan zam da, halkın tahammül sınırını aşmıştır; 9 yılda 38 kez zam 
yapılmış ve fiyat da 37 katına çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sürem bitti, 10 dakika içerisinde fazla bir şey konuşulmuyor; an
cak, madencilik alanındaki bir endişemi de kısaca arz etmek istiyorum; o da, son zamanlarda 
yoğunlaşan altın arama faaliyetleriyle ilgilidir. Bu altın arama çalışmalarından birisi de, MTA 
tarafından, seçim bölgem olan Kars-Kağızman bölgesinde yapılmaktadır. MTA Genel Müdür
lüğü hesaplarının KİT Komisyonunda görüşülmesi sırasında sorduğum bir soruya, yetkililer 
tarafından şu cevap verilmiştir : "Efendim, dere yatağında altın cevherine rastlanmıştır; an
cak, kaynağa tam ulaşılamamıştır." Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz? "Yıllardan beri..." 
Oysaki, oradaki altın yataklarının bulunduğu söylenen yer, "Zaraphane" adıyla anılan bir yerdir. 

BAŞKAN — Sayın Altun, toparlayınız, süreniz geçti efendim. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Toparlıyorum izninizle, bitiriyorum. 
Türkçe anlamıyla, Zarap, altındır. Yani, geçmişte bizden önce oturan toplumlar, orada 

altın madenini işletiyorlarmış ve bugün, o günün koşullarına göre daha teknik imkânlar olma
sına karşın, halen oraya ulaşılamamış olması da anlaşılır bir olay değildir. 

Ayrıca, bu madenlerin, yabancılarla ortak bir biçimde işletilmesi hususunda girişimler ol
duğunu da duyuyorum. Bu hususta çok hassas davranılması gerekir. Biz, kişisel olarak, özel
likle, stratejik ehemmiyeti olan madenlerin yabancılarla ortak işletilmesinden yana değiliz; ama 
bu hususta da Hükümetin hassas davranması gerekir diye düşünüyorum. 

Bir de, lületaşı, Oltu taşı gibi, ev ekonomisine katkıda bulunabilecek madenlerin işletil
mesiyle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum : Sayın Bakanlığı direkt ilgilendirmeyebilir ama 
-burada Devlet Planlama Teşkilatının yetkilileri de vardır- ilgili bakan da konunun aynı za
manda, Bakanlar Kurulunda görüşülmesi sırasında, bu hususta katkılarda bulunur diye düşü
nüyorum. Lületaşı, Oltu, taşı gibi madenlerin ev ekonomisine katkıda bulunacak amaçlar doğ
rultusunda işlenmesinin teşvik edilmesi; yani, yöre halkının, buradan el sanatlarını geliştirecek 
ve oradan gelir elde edecek bir biçimde teşvik edilmesi gerekir diye düşünüyorum. 
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Söylemek istediğim çok şey var; ancak, vakit bitti, Sayın Başkanın da sabrını taşırmak 
istemiyorum. Sayın Bakanın, "ülkedeki enerji politikasının çok iyi bir biçimde geliştiğini" ifade 
ederken, gönlümüz şu karşılaştırmayı yapmasını da arzu ediyordu : "Komşumuz falan ülkede 
elektriğin kilovat/saati şu kadar liraya mal oluyor, bizde bu kadar liraya mal oluyor; falan yer
de şu kadar liraya mal oluyor, bizde bu kadar liraya mal oluyor..." Bu şekilde bir karşılaştırma 
yapmış olsaydı da, biz de, ülkemizdeki elektriğin geldiği seviyeye hangi faturalarla gelindiğini 
görmüş olsaydık... 

Değerli üye arkadaşlarıma, Yüce Meclise saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyenler : Sayın tmamoğlu, Sayın Atalay, Sayın Turan Bayazıt ve Sayın Gö-

rentaş. 
Sayın Rıza Yılmaz ve Sayın Ekrem Kangal yazılı soru sormuşlardır, yazılı sorularım oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde, aşağıdaki soru

larımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını saygıyla rica ederim. 
Rıza Yılmaz 

Ankara 

1. TEK'te çalışan sözleşmeli personelin puanlarının, hiçbir gerekçe gösterilmeden ya düşük 
tutulduğu ya da hiçbir soruşturma olmamasına rağmen sıfır gösterildiği öne sürüldüğü; 

2. Sicilleri düşük tutulan sözleşmelilerin maaşlarında 75 ila İSO bin lira arasında kesinti 
yapıldığı; 

3. TEK Genel Müdürlüğü personelinden, mescide gidenler ile gitmeyenler, Genel Mü
dürün görevlendirdiği kimseler veya bu yetkiyi kendisinde görenler tarafından fişlenmekte ve 
Genel Müdüre rapor verilmektedir. 

Kendi görüşünde bulunmayan ve yandaşı olmayanlara, Kurum içinde aktif görev verilme
mekte; personel baskı altında tutulmaktadır. Ayrıca, Genel Müdürlük makamının da mescide 
dönüştürüldüğü söylenmektedir. 

Doğru mudur? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, soruların birer suretini size de takdim etmiştik. Cevap vermek 

ister misiniz? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Müsaa

de ederseniz cevaplandırayım efendim. 
BAŞKAN — Tabiî buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 

Başkan, Değerli arkadaşımızın sormuş olduğu sorulardan bir tanesi, "TEK'te çalışan sözleş
meli personelin puanlarının, hiçbir gerekçe gösterilmeden ya düşük tutulduğu, ya da hiçbir so
ruşturma olmamasına rağmen sıfır gösterildiği öne sürüldüğü" idi. 

Şimdi, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlara "(A), (B), (C), (D), (E)" diye puanlar 
verilir ve terfileriyle ücretleri buna göre takdir edilir; ama geçmiş dönemde olduğu gibi, 
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bugün de, sicillerin hangi kıstaslara göre verildiği veya verilmediği her zaman tartışılmıştır. Ben 
size samimi olarak söyleyeyim; bana sicil geliyor, 50 kişinin 50'si de her konuda 100 puan al
mış; hiç 90 puan alan yok. Yani, bir defa sicil sistemi bir baza oturmamış; ama, bu demek 
değil ki, sözleşmeli personele de, bü işler yapılırken hissî davranılıyor veya başka türlü şekilde 
çözüm aranıyor. Bu, Türkiye'mizin sıkıntısıdır. Her ne kadar buna bîr kriter getirmeye çalış
sak da, meseleyi kökünden çözeceğimizi zannetmiyorum. 

îkinci konu da, zaten sözleşme gereği, yani ona bağımlı olarak söylüyorum : Bir defa, 
TEK Genel Müdürlüğünde, personel mescide gitmiş veya gitmemiş diye birisi bunu söylemiş-
se, fevkalade yanlış, hissî söylemiştir. 

ÖMER ÇÎFTÇt (Ankara) — Araştırın o zaman Sayın Bakan. 
ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Hayır, 

ben konuyu biliyorum ve çalıştırdığım insanların da ne olduğunu biliyorum ve onları denetle
mek de zorundayım. Bizim Kurumumuzda tamamen hoşgörü hâkimdir. Mezhebine, dinine, 
inancına göre hiçbir... 

ÖMER ÇİFTÇÎ (Ankara) — O tarafı kontrol etmiyorsunuz... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Hayır, 

hayır... Geneli de öyledir. Ne Genel Müdürlükte, ne bir başka kurumda bu şekilde... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) -p O tarafı kontrol edin... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Hayır, 

eğer varsa bir iddianız, misaliyle beraber söyleyin. 
Bu şekilde tahrik edici, yanlış mesajlar verici ve kurumun üzerinde gölge düşürücü beyan

larda bulunmaktan, bütün arkadaşlarımın imtina etmesini rica ediyorum. Çünkü, böyle bir 
şey zinhar yoktur. Herkes tam olarak hürdür; vicdanen hürdür, fikren hürdür ve 1989 Türkiye-
sinde, özellikle TEK'te böyle bir meselenin gündemde olması mümkün değildir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Biraz da TEK Genel Müdürlüğünün altına inin de, bürokra
siyi anlayın. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Hayır, 
öyle bir şey yok. 

Sayın Rıza Yılmaz'ın sorularını bu şekilde cevaplandırmış oldum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kangal Termik Santralı ile ilgili olarak, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını arz ederim. 

Ekrem Kangal 
Sivas 

1. Kangal Termik Santralının 1988 yılı fiyatlarıyla maliyeti ne olmuştur ve ne vakit, işlet
meye açılacaktır? 

2. III. ve IV. Ünite ihale edilmiş midir? Edilmişse, hangi firmaya edilmiştir? Ne vakit 
başlayacak ve ne vakit bitecektir? 

3. Termik Santralın çevreyi kirletmemesi için ne gibi önlemler alınmıştır? 
Tarım ürünlerine vereceği zararlar için ne düşünülmektedir? 
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4. Termik santrala 1 kilometre uzaklıkta olan ve sürekli göç eden Hamal Köyü için ne 
gibi önlemler düşünülmüştür, tşçi alımında bu köy halkına öncelik tanınması düşünülmekte 
midir? 

5. Termik santralda TKÎ tarafından yürütülmekte olan görevler, hangi özel firmaya dev
redilmiştir ve devir şartları nelerdir? 

6. TKİ'nin yaptırdığı idare binasının, lojmanlar ve diğer binaların hangi kurum ve fir
maya devri düşünülmektedir? Devir şartları nedir? Bu binaların 1988 yılı fiyatlarıyla maliyeti 
nedir? 

7. Termik santrala TKİ hizmetleri için alınan makinelerin cins, tip, isim ve adedi nedir? 
1988 yılı fiyatlarıyla ayrı ayrı toplam değeri nedir? Bu makinelerin özel bir firmaya devredildi
ği doğru mudur? Doğruysa, hangi şartlarla devredilmiştir? Daha önce TKİ'de çalışan «işçiler
den kaç kişi, başka işletmelere tayin edildi ve bunlardan kaç kişi tekrar termik santral bünyesi
ne alındı? Bugüne kadar alınmayanlar için ne düşünülmektedir? 

ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, bu sekiz sorudan mütevellit soru kâğıdına yazılı cevap vermeyi istememin yanında, 
bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 
ENERJt VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Genel

likle çevre meseleleri son zamanlarda sık sık gündeme geliyor; ama, bütün arkadaşlanmızın 
şunu bilmesi lazım ki, Anavatan Partisi kadar çevre meselesine eğilen, bu iş üzerinde titizlikle 
duran ve objektif çözümleri ortaya çıkaran, bugüne kadar başka bir iktidar olmamıştır. Ha
lic'in temizlenmesinden, Ankara'nın hava kirliliğine kadar; geçici çözüm ithal kömür, arkasın
dan doğal gaza kadar ve kanalizasyondan, şehirlerin park ve bahçesine kadar, bu iktidarın, 
ne gibi kaynakları seferber ettiği, ne şekilde çalıştığı ortadadır. Hiç kimsenin endişesi olmasın 
ki, millî imkânlarımız son sınırına kadar zorlanarak, özellikle bu çevre meselesinde elimizden 
gelen yapılacaktır. Yapılamıyorsa, bunun mutlaka imkânsızlıktan olduğunu, arkadaşlarımızın 
bunu bu şekilde değerlendirmesini huzurlarınızda arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diğer soruları yazılı olarak cevaplandıracaksınız. 
ENERJt VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Diğerle

rini yazılı cevaplandıracağım efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
Sayın Turan Bayazıt, buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, Aliağa'da termik santral inşaatı için bir 

serbest bölge kurulması ve o serbest bölgede termik santralın "Yap, işlet" ve kendi deyimleri
ne göre "devret", bana göre de "Cenazesini biz kaldıralım" metoduna göre kurdurulması hak
kında Bakanlar Kurulunun bîr kararı ve bir de ek kararı var. Bunlarla ilgili dört tane, beş tane 
hukukî sorum var Sayın Başkanım. 

Ek kararda kurulması öngörülen şirket, hangi tarihte kurulacaktır? Yumurtalık emsaline 
benzememesi için güvence nedir? Bugün Hükümetin muhatabı kimdir? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum : Gerek Bakanlar Kurulu kararı, gerekse ek karar, Serbest Bölgeler Yasasına, 
Kamulaştırma Kanununa, 3096 sayılı Yasaya ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa şu nokta
lardan aykırıdır; görüşlerini almak istiyorum : 
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Serbest bölgeler, kural olarak, ihracat için yapılır. Kanunda çok açık; "ihracat için yatı
rım ve üretimi artırmak" diyor ve teknolojiyi getirme, yabancı sermayeyi getirme, vesaire, bu
na yönelik faaliyetlerdir. Kaldı ki, kararnamenin, 3096 sayılı Yasanın 4 üncü maddesine giren 
bir yetki konusu var ki, bu, ihracatı tamamen önlüyor ve memlekete elektrik ithalini öngörüyor. 

Sorum şu : Serbest Bölgeler Yasası, kural olarak, ihracatı öngördüğüne göre, ihracat değil 
de, Türkiye açısından, Türk toprakları üzerinde, Türkiye'ye ithalatı öngören bir serbest bölge 
tesisi, Serbest Bölgeler Yasasına uygun mudur? 

Bu konudaki ikinci sorum da şudur : Serbest Bölgeler Yasasında "Kamu kurum ve kuru
luşlarıyla, yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler" deniyor. Bir gerçek tüzelkişi yokken, Serbest 
Bölgeler Yasası nasıl işletilebilmiştir? Kurulmuş bir gerçek tüzelkişi mevcut değildir, halen de 
mevcut değildir. 

Kamulaştırma Yasası, özel şahıslar veya özel tüzelkişiler adına kamulaştırma yapılmasına 
imkân vermektedir; ancak, hiçbir zaman, finansmanın devletten ödenmesi, devletçe karşılan
ması, Kamulaştırma Yasasında öngörülen bir sistem değildir; akla da sığmaz. Kararnamede, 
Bakanlar Kurulu kararında, finansmanın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca karşılanması 
sarahati vardır. Bu sarahatin, bu maddenin, hukuksal dayanağı nedir? 

30% sayılı Yasanın 3 üncü ve 4 üncü maddeleri var. Yapılan işlem, 3 üncü maddeye, yani 
"Görevin Verilmesi" başlıklı maddeye giren bir işlem; ama kararnamede yetki, 4 üncü madde
ye, yani elektrik üretimi müsaadesi verilmesi maddesine dayandırılmış. Sarahaten 4 üncü mad
deye dayandırıldığına göre; 4 üncü maddede de, yetki verecek makam, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı olduğuna göre, Bakanlar Kurulu kararı, bir yetki gaspı niteliği taşımakta mıdır? 

Son sorum : Santralın kurulması ve işletilmesi, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa tabi
dir. Serbest Bölgeler ayrı; ama santral, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa tabidir, bu husus 
kararnamede açıktır. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun birinci maddesinde, bir ana ilke, 
bir hüküm var: Burada, kurulacak teşebbüsün inhisar ve hususî imtiyaz ifade etmemesi şartı 
öngörülüyor. Halbuki ek kararda, kurulacak şirketin yüzde 70 sermayesinin, yabancı sermaye 
olabileceği belirtilmiş. Geri kalan yüzde 30'u da, dolaylı olarak, yabancı sermaye olabilir; ama 
peşinen tesis edilmiştir ki, yüzde 70'i yabancı sermaye olur. Bu bir hususî imtiyaz ve inhisar 
ifadesi değil midir? Bu konuda açıklama istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 

Başkan, uzun soru sordular, hafızamda tutmam mümkün değil ve hem de hukukî açıdan bazı 
cevaplar istiyorlar. Müsaade ederseniz, yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Yalnız, gecikmesin Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Tuta

naklar çıksın. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın tmamoğlu. 
ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, Sayın Bakan, geçen sene, 

bütçe görüşmelerinde, 15.12.1988 tarihinde 43 üncü Birleşimde, "Yine uzun projeksiyonda, 
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düşük kalorili ve büyük rezervli Afşin-Elbistan'da briket fabrikası kurarak yaptığımız tecrübe
ler dolayısıyla, 1 200 kalorili kömürü, 3 300 kaloriye çıkarmamız mümkün olacak ve bu yöre
nin kömürleri de, tutuşma sıcaklığı düşük olduğundan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi-
mizin yakıt ihtiyaanı büyük çapta karşılamış olacaktır. Bu yatırımlara da inşallah 1989 yılında 
başlayacağız ve gerçekleştirmiş olacağız" buyuruyorlar. 

Gerçekleşme nedir? Bunun projesi yar mıdır? Bu tesisin fizibilitesi, etüdü yapılmış mıdır? 
Gerçekleşmemişse, sebepleri nelerdir? 

İkinci sorum : Biraz evvel Sayın Bakan tarafından bu kürsüden, Afşin Termik Santralının 
kurulu güç olarak kilovat maliyeti 800-900 dolar olabileceğini ifade ettiler; evvelce Afşin'de 
yapılanın 4 bin dolara mal edildiğini de açıkladılar. Bu, dörtte bir maliyet demektir. Aliağa'da 
kurulacak termik santraldan üretilecek elektriğin maliyeti, Afşin'in maliyetinin dörtte birini 
bulacak mıdır? Yani 800-900 dolar mı olacaktır, yoksa daha mı aşağı olacaktır? 

Üçüncü sorum : Bugün elime geçen ve Andırın ilçemizle ilgili bir yazı var; bendeniz de 
dahil, bütün milletvekillerine isimleriyle hitap edilerek yazılmış bir yazı. Bu yazıda, Andırın 
şu anda elektriksiz; günlerden beri elektriksiz. Eskiden elektrik aldığı trafodan da elektrik ala-

' mıyor. Başka yerleri saymışlar, oralardan da elektrik almalarının imkânı olmadığını belirtiyor
lar. Yani, milletvekillerini biraz da müşkül duruma düşürecek bir yazı yazıyorlar. 

Bu üç sorumu Sayın Bakan hemen cevaplandırırsa sevinirim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 

Başkan, geçen sene bütçe görüşmelerinde yine bir soru üzerine, bu Afşin-Elbistan kömürleri 
üzerindeki projemizi ve çalışmalarımızı arkadaşlara aktarmıştım. Burada, düşük kalorili kö
mürlerin kalorisini yükselterek yörenin ihtiyaanı karşılama yönünde çalışmalarımız henüz bit
medi. Doğu Alman Takraf Firmasıyla beraber bu çalışmaların fizibilite etütleri bir noktaya 
gelmiş; ancak, bu kömürün fizibil olabilmesi için, mevcut santraldan buhar alarak maliyetleri 
düşürme şansının olup olmadığı noktasına kadar gelmiş; dolayısıyla, hem bir yabana firmay
la yapılan çalışmaların zorluğu, hem de böyle bir darboğazla karşı karşıya kalmamızdan dola
yı, çalışmalarımız devam ediyor, henüz netice almış durumda değiliz. 

Afşin-Elbistan ile Aliağa'nın mukayesesine gelince : Aliağa'da kurulu güç olarak 1 kilo
vatının maliyeti, inşaat maliyeti 701 dolardır, dikkat çekici bir rakamdır. Bu rakam Afşin-
Elbistan'da 4 bin dolar mertebesindedir. Dolayısıyla, finansmandan, yatırımdan, amortismandan 
Afşin'e gelen yük, fevkalade fazladır. Şu anda maliyet 8 sent mertebesindedir, bu da 200 liraya 
yakındır; ama amortismanıyla beraber. 

Andırın konusuna gelince: Arkadaşlarımız herhalde burada değildiler... Hemen, kısa za
manda, gerekli izahatı alıp, çözme yoluna gitmeleri görevleridir. Onlar da bu noksan görevleri 
yerine getirmekten mutlu olurlar. 

Kendisine teşekkür ederim. 
ATILLA tMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Görentaş, buyurun. 
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MUSLtH GÖRENTAŞ (Van) — Sayın Başkan, Sımak, kömür işletmeleri Doğu Anado-
lunun can damarıdır; fakat, maalesef, burası tamamen ilkel usullere göre, teknikten tamamen 
yoksun bir şekilde işletilmektedir. Şu anda teknik usullere göre işletilmediği için, toprak yığın
ları altında kalmış, kömür istihsali tamamen durmuş vaziyettedir. Acaba Sayın Bakanımız, bun
ların teknik usullere göre tekrar işletmeye açılması için ne düşünmektedir ve ne gibi hizmet 
yapılacaktır? Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
ENERJÎ VE TABİLKAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 

Başkan, Şırnak'taki bizim asfaltitlerimiz, aslında, hem Türkiye'mizi yakından ilgilendirmesi, 
hem de yöre halkının çok önemli geçim kaynağı olması, bu yöredeki kömür sıkıntısı -ki aşağı 
yukarı 27 vilayete buradan zaman zaman dağıtım yapıyoruz- dağıtım mesafesinin yakın olma
sı ve kalorisinin de 4 bin civarında bulunmasından dolayı, önemli bir kaynağımızdan Bizim 
burada, yasadan gelen zorunluluktan dolayı, TKİ kanalıyla, yani devlet eliyle çalışma zorun
luluğumuz var idi. TKİ burada, geçen sene 700 bin ton civarında üretim yaptı; fakat damarla
rın devamlı derine gitmesi ve dar sahada çalışmamızdan dolayı üretim gittikçe zorlaşmaktadır. 
Aslında, iptidaî değil, modern çalışılmaktadır; ama geçmişte, ocaktan malın alınmasında bi
raz, uygun bir proje uygulanmadığı için, zaman zaman sıkıntılı durumlara girilmiş, yani, bazı
larını toprak kapatmıştır. Orada son zamanlarda meydana gelen bir müessif hadisede en bü
yük ekskavatör yakılmıştır; üretim bu yüzden büyük çapta aksamıştır. 

Biz, genelde bu problemi çözebilmek için, zannediyorum Sayın Görentaş'ın yakından bil
diği gibi, Yüksek Planlama Kurulunda, TKl'nin kuruluş kanununda yaptığımız bir değişiklik
le beraber, buradaki asfaltitlerin özel idareler tarafından işletilmesine imkân temin ettik, özel 
idarelerin, yerli müteşebbislerle bütünleşerek, burada, diğer ocakların süratle işletilmesi; hem 
burada istihdamın açılması, işsizliğin giderilmesi, hem de daha bol miktarda üretim yapılması 
için, gerekli karar çıkmıştır; şu anda TKİ ile Siirt ti özel İdaresinin çalışmaları bu doğrultuda 
devam etmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Atalay, buyurun. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Soma-B Termik Santralının GAMA Fir

masına verilmesinden bahsedilmektedir. Her ne kadar Sayın Bakan konuşmasında da bu sant
ralın özelleştirileceğini söylediyse de, Türkiye Elektrik Kurumunun çok büyük fedakârlıkla yap
tırdığı bu santralın özel bir firmaya verilmesi "Al, işlet, kâr et" anlamına gelmiyor mu? 

İkinci sorum : Gökova Kemerköy Santralı ile ilgili kömür ocaklarının, ekonomik süre iti
bariyle, bu santralın işletilmesinde en fazla 15-20 yıl kullanılabileceği söylenmektedir. Dolayı
sıyla, santralin ömrünün ortalama 25-30 yıl olacağı düşünülürse, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı olarak bu konudaki planlama nedir? 

Üçüncü soru : Aliağa Termik Santralında, Sayın Bakan, çevre kirliliği açısından sorun 
olmadığını söyledi. Japonların yapmış olduğu çalışmaya göre,'baca çıkışı 3 000 miligram/met
reküp. 1 metreküpte 3 000 miligram kükürt bulunmaktadır. Çevre Yönetmeliğine göre bu limit 
1 000 miligram/metreküp olduğuna göre, şu aşamada bu konu nasıl çözülecektir? 

Dördüncü soru : İstanbul - Kadıköy yakasının dağıtım şebekesinin "Aktaş" adlı bir fir
maya verileceğinden bahsedilmektedir. Sayın Bakan, konuşmasında, modernizasyon konu-
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sunda Türkiye Elektrik Kurumunun finansman sıtıntısı olduğunu söyledi. Türkiye'nin en önemli 
KİT'lerinden bir tanesi olan Türkiye Elektrik Kurumu böylesine bir konuyu çözemiyorsa, böyle 
bir firmanın, istanbul'un önemli bir yakasının problemini çözmesi nasıl bekleniyor? tngiltere-
de, bu konudaki özelleştirmenin örnekleri, acaba Bakanlıkça incelendi mi? İngiltere'de bu ko
nuda geri dönüşler var. 

Son sorum Sayın Başkan : Birkaç gün önce gazeteler de basına yansıyan bir konu var; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanığınca 40'a yakın belediyeye maden sahalarının tahsisi var. 
Bu 40 belediyenin tamamının da Anavatan belediyesi olması, bir tesadüf müdür? Bu konuda, 
devletin kaynaklarının (5 trilyona yakın kaynaklarının) belediyelerce, özel şahıslara devirler ya
pıldığı veya olumsuz şekilde kullanıldığı iddiaları vardır. Bu konudaki araştırma sonuçları nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz birinci sorudan başlayayım : Soma-B Termik Santralının GAMA 
diye bir firmaya verilmesi söz konusu değildir. Bu, bütün üniteleriyle beraber (kömürün işletil
mesi, çıkartılması dahil), yalnız santralın işletilmesi, mülkiyeti değil... Konusunda, özelleştir
me çalışmalarımız devam etmekte. Muhatabımız GAMA değildir burada, bir konsorsiyumdur. 
Kemerköy'de bu kömür rezervi konusunda herhangi bir problem yoktur; çünkü onun bitişi
ğinde Hüssamlar'da oldukça yeterli; burada mevcut kurulu gücü besleyecek; ama tevsi etmeye 
imkân vermeyecek boyutlarda rezervimiz mevcuttur. 

Aliağa Termik Santralında, o söylediğiniz 3 000 mikrogram metreküplük baca çıkışı, de-
sülfürizasyon takılmadanki durumdur. Desülfürizasyon takılması halinde, bu rakam 935'e ve 
çevredeki yayılması da 130 mikrograma, inmektedir. Yani, 400'dür sınır. Sınır boyutlarının da 
altına inmektedir, en gayrimüsait durumda. Yani, 1,5 kilometre mesafedeki yerde 135 mikrog
ram, bacadan çıkışı da 935 mikrogram. 

Bu konuda bazı şeyler daha var, henüz neticelenmediği için burada izah etmek herhalde 
faydalı olmayacaktır; bunu özel olarak konuşuruz sizinle. 

İstanbul - Kadıköy meselesine gelince : İstanbul - Kadıköy, tıpkı Kayseri ve diğer yerlerde 
olduğu gibi, bir imtiyaz değildir; yalnız hizmet özelleştirmesidir. Dağıtımın yapılması, fatura
ların tanzim edilmesi ve ücretin toplatılması ve Türkiye Elektrik Kurumuna verilmesi hizmet
leri. Burada Türkiye Elektrik Kurumunun şu anda kendine mal olan dağıtım hizmetlerinin üze
rine ilave yapılarak, yani ondan daha cazip şartla vermemiz söz konusu değildir. Hesaplar o 
mertebede ve o baz üzerinden yapılmakta. Buradaki gayemiz, daha çabuk hizmet, daha süratli 
hizmet, vatandaşımızla daha iyi muhatap olacak şekilde, meselelerin süratle çözümüdür. Prob
lemli yerlerimizden bir tanesidir; seçilmesinin de özelliği oradadır ve bu işi yapan firma da, 
kırk yıldan beri elektrik sektöründe oldukça başarılı olmuş; şu anda 160'ın üzerinde elektrik 
mühendisi çalıştıran firmalardan bir tanesidir. Bu dört yeri verirken çok dikkatli davrandık. 
Dikkatli davranmamızın nedenlerinden bir tanesi, ilk örneklerdir. Yanlış kişilerle yanlış görün
tü verirsek, bu işi toparlamamız mümkün olmaz; devam ettirmemiz de mümkün olmaz. Onun 
için özellikle seçilmiştir. 

Burada bilgi birikim denemeleri yapıldıktan sonra Türkiye sathında yayılması mümkün
dür. Aksi takdirde, hem hizmet düşüncemiz veyahut da programımız başarılı olmaz, hem de 
bu işi verdikten sonra geri alma gibi bir riskle karşı karşıya kalma durumunda olmayız. 
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Belediye meselelerine gelince : Bu, zaman zaman gündeme gelmiş. Bu hadise, 1984 yılın
da başlamamış olup 1972'den beri, özel idarelere ve belediyelere, başkaca müracaat olmadığı 
hallerde, özellikle ufak rezervli kömür sahaları verilmiştir. 

Zaman içerisinde bu konuda idare mahkemelerine gidilmiş olup, özel idareler ve belediye
ler, kamu kurumu niteliğinde sayıldıkları için, sözü edilen madenlerin bu kurumlara verilme
sinde bir sakınca olmadığına ilişkin elimizde Danıştay kararları vardır. 

Yalnız, basının iddia ettiği gibi, bu belediyelerin hepsi Anavatanlı belediyeler değildir, içinde 
başka partilere mensup belediyeler de vardır ve şu anda bu belediyelerin büyük bir kısmı da 
zaten bizde değildir. 

Aslolan, bu madenlerin, hem yöredeki insanlara iş temin etmesi, hem yörenin ihtiyaçları
nı temin etmesidir. Bu düşünülmüş ve ruhsatlarını aldıktan sonra çalıştırmayanlann, ekono
miye sunmayanların da, ruhsatları iptal edilmiştir. Zannederim, iptal edilen ruhsat sayısı 11 
civarındadır ve diğerleri, çalışmalarını devam ettirmektedirler. 

Tıpkı diğer maden ruhsatlarında olduğu gibi, ruhsatını alan ve işletmeye geçen kişi, taşe
ron çalıştırdığı gibi, bazıları da taşeron hüviyetinde insan çalıştırmış olabilirler. Bu bizim he
defimiz değildir. Bizim hedefimiz, bu imkânların, bu madenlerin, milletin hizmetine sunul-
masıdır. 

Demin de söylediğim gibi, bir başka belediyenin müracaat edip de, kendisine ruhsat veril
mediğine dair bir müraacat ve kayıt da yoktur; olay bundan ibarettir. 

Bilgilerinize arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 019 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Maden ve Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 207 273 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 823 000 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 38 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 252 515 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bölümleri

ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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A — CETVELİ 

Genel 
ödenek Toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 349 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Maden ve Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 68 768 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Taransferler 303 436 216 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Kredi Projeleri 2 936 640 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 73 357 676 216 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, 1988 yılı kesinhesa-
bının bölümleri kabul edilmiştir. 



T.B.M.M. B : 57 25 . 12 . 1989 O : 2 

a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Malt Yûı Bütçesi 

BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Petrol işleri Genel Müdürlüğünün bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 985 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Akaryakıt ve Petrol Faaliyetleri 1 877 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 178 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 973 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 5 013 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü - Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 5 010 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 5 013 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (B) cetveli kabul edilmiştir. 

2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1988 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 
geçilmesini oylanmza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELt 

Prog. 

1 -217 -

1 

101 

111 

900 

999 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Politikası 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Taransferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Genel 
Ödenek Toplamı 

Lira 

761 120 000 

310 640 000 

72 400 000 

381 800 000 

1 525 960 000 
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Petrol tşleri Genel Müdürlüğünün 1988 yılı kesinhesabına ait (B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
Türü 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

3 000 000 

1 460 000 000 

1 463 000 000 

Tahsilat 
Lira 

880 485 

792 983 904 

793 864 389 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşunun 1990 malî yılı büt
çesi ile 1988 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

B) MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1988 Mali Yılt Kesinhesabı 

BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 Malî yılı bütçesiyle 1988 malî yılı kesinhe-
sabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Söz alan arkadaşları okuyorum : Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Şamil Kazokoğlu, 

Sayın Şükrü Zeybek, Sayın Mehmet Kahraman. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sümer Oral. 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mustafa Kul, Sayın Erol Güngör. 
Şahısları adına : Lehinde Sayın Ali Rıza Yılmaz, aleyhinde Sayın Kamer Genç. 
Söz sırası Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Şamil Kazokoğlu'nun, buyurun Sayın Ka

zokoğlu. 

ANAP GRUBU ADINA AHMET ŞAMÎL KAZOKOĞLU (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 
Milletvekilleri; bütçe müzakereleriyle ilgili yoğun çalışma takvimimiz sona ermek üzeredir. Şimdi, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin müzakeresine gelmiş bulunuyoruz. Anavatan Partisi 
Grubu adına konuşmama başlarken, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlarını. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Devlet bütçesini yapmak ve yürütmek sorumluluğunu taşıyan bu Bakanlığın, kendi bütçe
sini elbette ki en iyi şekilde yapacağından hiç şüphemiz yoktur. 
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Bütçe müzakereleri, ekonominin dışına taşan, siyasî, sosyal ve içinde bulunduğumuz mil
letlerarası camia ile olan münasebetlerimize uzanan bir genişlik ve derinlik taşımaktadır. Mali
ye Bakanlığımızın bütçesinin müzakeresi vesilesiyle, partimizin ve Hükümetimizin uygulamakta 
olduğu maliye ve ekonomi politikalarına kısaca temas etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, ekonomi yönetiminin temel ve vazgeçilmez araçlardan birisini de, maliye 
ve bütçe politikaları olşuturmaktadır. 1980'den sonra Türkiye çok hızlı bir yapısal değişim ge
çirmiştir. Hükümetimizin genel siyesetine uygun olarak, liberal ekonominin gerektirdiği bütün 
tedbirler etkin bir şekilde uygulamaya konulmuş; bütçe ve maliye politikalarımız da, bu anla
yış içinde ele alınmıştır. 

Dışa açık büyüme politikaları, daha önce izlenen ithal ikamesine dayanan stratejilerin ye
rini almış ve ödemeler dengesi problemi büyük ölçüde çözülmüştür. Uygulanan maliye ve büt
çe politikalarının, dış ticaret ve para politikalarıyla uyumuna özel bir önem verilmiştir. 

Maliye ve bütçe politikasının, genel ekonomi politikası içinde ayrı.bir yeri ve önemi bu
lunmaktadır. Kamu hizmetlerinin sağlanması ve bu hizmetlerin flnansmanı için, kaynakların 
harekete geçirilip kullanılması, maliye ve bütçe politikasının konusunu teşkil etmektedir. 

Bütçecilik, disiplinler arası karmaşık bir sanat niteliğindedir. Bütçeler, hazırlandıkları or
tamda politik ve ekonomik gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmekte ve aynı zamanda bu ge
lişmeleri etkilemektedirler. Bütçeler, politik sistemlerin, ekonomik teorilerin, yönetim bilimine 
ilişkin yaklaşımların, muhasebe yöntemlerinin ve kamu yönetimine ilişkin yorumların dikkate 
alınarak hazırlandığı politik ve ekonomik dokümanlardır. 

Kamu harcamalarını sağlam kaynaklarla karşılamak, maliye politikamızın temel unsuru
dur. Bütçe politikasında ilk önce göz önüne aldığımız husus budur. 

Yurt içi tasarrufların artırılması ve malî sistemimize derinlik verilerek, tasarrufların ve
rimli alanlara kanalize edilmesi, temel hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle, reel faiz politikası 
izlenerek, yurt içi tasarruflar artırılmış, malî sistemimize yeni araçlar getirilerek tasarruflar matı 
sisteme yönlendirilmiştir. Vergi sistemimizde, ekonomideki hızlı değişmelere ayak uyduracak 
tarzda ekonomi politikasını tamamlar nitelikte değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri ana 
başlıklar itibariyle şöyle sıralayabiliriz : 

Cumhuriyet tarihiminde ikinci vergi reformu olarak adlandırılabilecek yeni bir düzenle
me, 1.1.1985 yılında uygulamaya konulan Katma Değer Vergisi Kanunudur. Katma Değer Ver
gisi, ekonomik olayları ve kaynak tahsisini etkilemeyen, niteliği ve vergi yükü açısından nötr 
olan özelliği nedeniyle, eski gider vergilerinin sanayi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermiş, 
Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamalarında otokontrol imkânı getirmiştir. Ayrıca, Katma De
ğer Vergisi, bünyesinde taşıdığı sistem itibariyle, uluslararası ekonomik ilişkilerimizin, özellik
le ihracatımızın geliştirilmesi açısından olumlu sonuçlar getirmiştir. Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Kanunlarında yapılan değişikliklerle, bu vergilerin tarifeleri düzeltilmiş, düşük gelir gruplarını 
koruyucu oran ve istisnalar getirilmiş, istisna ve muafiyet uygulamaları, ekonomik kalkınmayı 
destekler ve teşvik eder hale getirilmiştir. 

1984 yılı başında, vergi sistemimizde belge düzeninin yerleşmesini sağlamak ve bu arada 
ücretlilere ek bir gelir imkânı yaratmak amacıyla, 2978 sayılı, Ücretlilere Vergi îadesi Hakkın
da Kanun yürürlüğe konulmuştur. Ekonomideki para ve mal hareketlerini kontrol altına alıp, 
belge düzenini sağlayarak, bu suretle vergi kaybını önlemek için, vergi iadesiyle başlayan uygu
lamalar, ödeme kaydedici cihazlar (yazar kasa) uygulamasıyla yaygınlaştırılmıştır. 
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Vergi kayıp ve kaçağını önlemek için : Vergi idaresine yeni yasal yetkiler verilmiş, Vergi 
Usul Kanunu değiştirilerek, kaçakçılık fiiliyle vergi kaybına neden olup, tarh edilen vergi ve 
cezası kesinleşen mükellef veya vergi sorumlularının adlarının, basın ve TRT yoluyla ilan edile
bilme yetkisi verilmiştir. 

Müteselsil sorumluluk müessesesi yeniden tanımlanarak, Gelir Vergisi tevkifatında, müte
selsil sorumluluk uygulaması başlatılmıştır. 

Kazançların, kayıt dışı kalmasını önlemek için, yaygın ve yoğun vergi denetimleri, iktisadî 
hayatın bütün safhalarını (üretimden tüketime kadar) kavrayacak tarzda, etkili ve ısrarlı bir 
şekilde yürütülmüştür. 

Gelir idaresinin etkin, verimli ve hızlı bir yapayı kavuşturulması için, kapsamlı bir eğitim 
programı uygulanmış; gelir idaresinin otomasyonu büyük bir hızla yaygınlaştırılmıştır. 

Kamu harcama politikası, kamu kesimi borçlanma gereğini azaltacak şekilde tespit edil
mekte ve açıkların finansmanında rasyonel bir borçlanma politikası izlenmektedir. 

Kamu yatırımlarında Öncelik, eğitim ve sağlık alanlarında yoğunlaştırılmaktadır. Kamu 
kurum ve kuruluşlarının personel politikası, insan gücü planlaması ve bu kuruluşların görev 
ve fonksiyonlarıyla uyumlu hale getirilmektedir. 

ömümüzdeki yıllarda kamu sektöründe istihdamın geliştirilmesi ve devlet personel reji
minin iyileştirilmesi gayretlerine devam olunacaktır. 

1990'lı yıllarda ülkemizde uygulanacak olan maliye ve bütçe politikaları, doğal olarak, 
Türkiye'nin Avrupa Topluluğu üyeliği eşiğinde, dışa açık, dünya ekonomisiyle bütünleşme az
minde bir ülke olacağı dikkate alınarak değerlendirilecektir. Çeşitli uluslararası kuruluşların 
da teşvikiyle, ülkelerin vergi reformları ve bütçeyle ilgili problemlerini çözümlemede deneyim
ler birikimini sağlamak amacıyla, hükümetlerarası vergi reform ve bütçe çalışmaları yoğunla
şarak devam edecektir. Ekonomide devlet müdahalesinin en aza indirilmesi; altyapı eksiklikle
rimiz giderilerek, özel sektör yatırımlarının teşviki, kamu borçlanma gereğinin makul düzeyde 
tutulması, gelir dağılımının iyileştirimesi, fiyat istikrarı içinde makul bir kalkınma hızının ger
çekleştirilmesi, önümüzdeki yıllarda maliye ve bütçe politikamızın temel hedeflerini teşkil ede
cektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1983 yılı sonundan 
itibaren yeniden geliştirilen teşkilat yapısı içinde hizmetlerini yürütmektedir. Bakanlık, mer
kez, taşra ve yurt dışı birimleri olarak teşkilatlanmış olup, özet olarak ifade edilirse, devlet büt
çesine, devlet harcama ve gelirlerine,,devlet muhasebesi ve kesinhesaplarına ve devlet malları
nın yönetimine ilişkin hizmetlerle, devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerine, 
gümrük idaresi, gümrük muhafaza ve kontrolü ile, gümrüklerde biriken emtianın muhafaza 
ve tasfiyesine ilişkin hizmetleri yürütmektedir. 

Bakanlık teşkilatı, merkezde, 1 müsteşar ve 5 müsteşar yardımcısına bağlı olarak 12 ana 
hizmet birimi, 5 danışma ve denetim birimi, 6 yardımcı birim, 7 bağlı ve ilgili kuruluştan; taş
rada ise, illerde defterdar ve bağlı müdürlükler, bağımsız vergi daireleri; ilçelerde, mal müdür
lükleri ile, bazı illerde gümrük ve gümrük muhafaza başmüdürlük ve müdürlükleri ve tasfiye 
işletme müdürlüklerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Devlet 
Malzeme Ofisi, Millî Piyango îdaresi, Kefalet Sandığı ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ile, Tü
tün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleriyle, Çay İşletmeleri Genel müdürlükleri ilgili 
statüleri içinde bu Bakanlığın gözetimi altında faaliyet göstermektedirler. 
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Maliye Bakanlığının görev ve hizmetlerinin eksiksiz ve etkin bir şekilde yürütülmesi, bü
tün devlet dairelerinin kendi hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri açısından da büyük önem 
taşımaktadır. Bakanlık, kendi teşkilatını süratle yenilemekte, araç, gereç ve donanım eksiklik
lerini tamamlayarak, daha iyi hizmet verecek bir yapıya ulaşma gayreti içine girmiş bulun
maktadır. 

Bakanlığın bugüne kadar özenle sürdürmekte olduğu hizmetlerini, aynı şevk ve heyecan 
içinde devam ettireceğinden emin bulunuyoruz. Bu inancımızı bir defa daha ifade ederek, Ma
liye Bakanlığı bütçesinin hayırlı olması dileklerimizle, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Zeybek, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; Maliye Bakanlığı 1990 yılı bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini arza devam etmek amacıyla huzurunuzdayım. Sözlerime, Yüce Meclise saygılarımı 
sunarak başlamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, yarın gelir bütçesi üzerinde, öbürsü gün de bütçenin tümü üzerin
de görüşmelere devam edeceğiz. Vergi konuları ve diğer ekonomik konular, bu görüşmelerde 
fazlasıyla tartışılacak. Bu arada, ben Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Genel Kurulun 
dikkatine sunmak istediğim, Bakanlığa bağlı ilgili kuruluşlar hakkında da düşüncelerimizi arz 
etmek istiyorum. 

Emekli Sandığının son çalışmaları nedeniyle, yani, Danıştay içtihatları Birleştirme Kuru
lunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, tahsil durumları itibariyle yükselebilecek
leri dereceleri, çeşitli kanun, kararname ve intibaklarla geçenlere, almakta oldukları aylık de
receleri üzerinden ek gösterge verilmesi kararı doğrultusunda, Emekli Sandığından emekli, dul 
ve yetim aylığı alanların dosyalarını inceleyerek, işlemleri tamamlayıp; halen Emekli Sandığın
dan emekli, dul ve yetim aylığı alan 140 bin kişinin yararlanacağı bu ödemelerin yarısını 8 Ocak 
1990, diğer yarısını ise 9 Nisan 1990 tarihinde yapılacak olmasından duyduğumuz memnuni
yeti Sayın Bakana ve Emekli Sandığı yetkililerine teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye Bakanlığı bütçeleri görüşülürken bugüne ka
dar yine dikkatlerden kaçan bazı konulara değinirken, Devlet Malzeme Ofisi üzerinde durmak 
istiyorum. 

Bilindiği gibi, Devlet Malzeme Ofisi 233 sayılı Kanun hükmünde kararnameye göre, 14 
milyar ödenmiş seymayesiyle, ana statüsünde yazılı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının 
bine yakın malzeme ihtiyacını karşılamaktadır. Ofisin konusuna giren malzeme, toplu iğneden 
nakil vasıtalarına kadar bir grubu teşkil etmekte ve ağırlık olarak büro malzemeleri ve büro 
mefruşatını oluşturmaktadır. Devlet Malzeme Ofisi, bu faaliyetlerini yerine getirirken, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ve dolayısıyle devlet bütçesine büyük tasarruf sağlamaktadır. Kuru
luşların münferit alımlarında ortaya çıkan bürokrasiyi ortadan kaldırmakta, kuruluşların mün
ferit alımlarını tek elde toplayarak, toplu alımın getirdiği avantajları değerlendirmektedir. Ku
ruluşlarda bu iş için gerekli olan personelden tasarruf sağlamakta ve işlemleri basitlik noktası
na getirmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan Ofis, bir kısım malzemenin standardizasyonunu da 
sağlamaktadır. Ofisin yaptığı bu faaliyetler, Avrupa Ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletle
rinde, ofis gibi görev yapan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Ofis, faaliyetlerini, memur, sözleşmeli personel ve işçi olmak üzere toplam 1 790 personeli 
ile gerçekleştirmektedir, personel fazlası oluşturulmamıştır. Ofis, faaliyetlerini, İktidarımızın 
politikasına uygun olarak, serbest rekabet koşullarında yerine getirmekte olup, kuruluşların 
alım mecburiyeti kaldırılmış olmasına rağmen, kârlı ve verimli bir düzeyde sürdürmektedir. 
Tedarikinin tamamına yakın bir kısmını iç piyasadan sağlamakta olup, 1988 yılında 172 mil
yar, 1989 yılında ise 300 milyar liranın üzerinde alım gerçekleştirilmiştir. 1990 yılı programı 
ise 380 milyar lira civarındadır. 

Ayrıca, ofisin iki müessesesinde, üretim 1988 yılında 14 milyar iken, 1989 Kasım ayı itiba
riyle bu rakam 33 milyarı aşmış, 1990 yılı için de program 50 milyarın üzerindedir. 
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Ofis, yukarıda bahsedildiği gibi, piyasa fiyatlarının mutlak altında bir fiyatla satış yap
makla beraber, her yıl giderek artan bir şekilde ve önemli miktarda kâr elde ederek Hazineye 
katkıda bulunmaktadır. 

Ofis, faaliyetlerini gerçekleştirirken, yabancı kaynak kullanmamakta ve Hazineden des
tek almadan, kendisine tahsis edilen sermaye ile yürütmektedir. 

1988 yılında 30 milyar lira dönem kârı elde etmiş olan Ofis, 1989 yılında 40 milyar lira 
civarında kâr elde etmiş, 1990 yılında ise hedef olarak 61 milyar lira kâr programlamıştır. 

Ofisin bu titiz ve başarılı çalışmalarına, devletin diğer kurum ve kuruluşları da gerekli 
ilgiyi gösterirler ve Ofisten alım yapma mecburiyetleri olmamasına rağmen, Ofisin fiyatlarıyla 
piyasa fiyatlarını mukayese ederek alımlarını gerçekleştirirlerse, bugün kamuoyunu büyük öl
çüde rahatsız eden devlet savurganlığı da bir ölçüde önlenmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tekel Genel Müdürlüğünün kuruluş amacı, ana statü
sünün 4 üncü maddesinde aynen şöyle belirlenmiştir : "Belirlenen görev ve kamu hizmetlerini 
ekonomik ve sosyal gereklere uygun ve verimlilik ilkesi doğrultusunda yerine getirerek, iç ve 
dış pazar isteklerini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte mal ve hizmet üretmek; ithal ve satışı 
ile görevlendirildiği Tekel dışı mallara ait işlemleri, ticarî gereklere ve ulusal ekonomiye uygun 
biçimde yürütmek; kuruluşa ait sanayinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak." 

Memleketimizde, uzun yıllar, hükümetlerin ve siyasî partilerin seçim propagandası mal
zemesi yaptıkları ve oy uğruna istismar ettikleri, bu yüzden de doğru bir millî politika getire
medikleri tütün konusundaki gelişmeler hakkında da Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmeye çalışacağım. 

Ülkemizde, yaklaşık 500 bin üretici ailesi, bu üretim dalıyla meşgul olmakta, buna sanayi 
ve diğer hizmetlerde çalışanları da ilave edecek olursak, yaklaşık 4 milyon civarında vatandaşı
mız, geçimini tütünden sağlamaktadır. Genel ihracatımızın küçümsenmeyecek bir bölümü de 
tütünden gerçekleşmektedir. 

Ayrıca, memleketimizin tütün tarımının, kırsal alanda, aile ziraati şeklinde sürdürülmesi 
ve 13 aylık bir süreyi kapsaması sebebiyle, çok güç ve zahmetli bir tarım kolu olduğu da bilin
mektedir. 

Tütünün ekonomik ve sosyal önemini açıklayan başlıca göstergeler, ekim alanı, ekici ade
di ve üretim miktarlarıdır. Son yıllarda bu göstergelerde meydana gelen gelişmeler aşağıdaki 
gibi olmuştur : 

1985 yılında 176 873 hektar olan ekim alanı, 1989 yılında 273 032 hektara yükselmiştir. 
1985 yılında 379 975 olan ekici aile adedi, 1989 yılında 588 163'e yükselmiştir. 1985 yılında 
170 491 ton olan üretimin de, 1989 yılında 250 000 tonun üzerinde gerçekleşeceği hesaplan
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, tütündeki devlet tekeli uygulamaları, 5.6.1930 tarihli 1701 sayılı, 
10.6.1938 tarihli 3437 sayılı, 9. 5. 1969 tarihli 1177 sayılı Kanunlarla devam etmekte iken, tütün 
ekim alanı, üretici aile adedi ve üretimdeki düşüşler iyi tespit edilmiş; 28.5.1986 tarihinde 3291 
sayılı Kanun çıkarılarak, 1177 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve 3.6.1986 
tarihinden itibaren de, tütündeki devlet tekeline son verilmiş ekici tütünlerinin borsa veya yazı
lı sözleşme yoluyla satılmasına imkân sağlanmıştır. Bu tedbirlerle, tütün ekimi yeniden rağbet 
görmüş ve son üç yılda, yüzde 51'lik bir artış sağlanmıştır. 
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Üretim artışının en önemli etkenlerinden biri de, son yıllarda kaliteli tütüne uygulanan 
yüksek fiyat politikasıdır. Burada dikkat edilecek en önemli husus, üretimde önemli derecede 
artış olmasına rağmen, kalitede de önemli düzeltmeler olmasıdır. 

Alımlarla ilgili olarak, tüccarın az alım yaptığı dönemlerde ve yörelerde, TekePin, gerekli 
davranışı göstererek alım fiyatlarını artırmak suretiyle, ekicimize önemli destek verdiğini de 
belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, Anavatan Partisi olarak, tütüncülüğün, Türkiye-
mizin ekonomik kalkınmasına bir yükk bir engel olmasını değil; aksine, destek olmasını, kal
kınmaya olumlu katkılarda bulunmasını istiyoruz. Bunun anlamı şudur : Uygun arazide, ge
rektiği kadar ve iyi kalitede tütün üretelim; ürettiğimiz tütünü iyi fiyatla ihraç edip, ülkemize 
döviz kazandıralım, tç tüketimde kullanacağımız tütün iyi kalitede olunca, tütün mamulleri
mizin de kalitesi düzelecektir. İhracat ve iç tüketim talebinden daha çok tütün üretip, gereksiz 
stoklar yapıp, ülkemizi boş yere bakım ve depolama masraflarına sürüklemeydim, özellikle, 
bizim tütünümüz için gerekli olan ve dünya piyasalarında aranılan kalite hususuna büyük dik
kat gösterelim. Kalitesiz tütünü ihraç edemeyeceğimiz ve iç piyasada kullanamayacağımız dü
şünülürse, bu tütünlere verilen para, ülkenin başka ihtiyaçları için kullanılabilir bir kaynak ola
bilecek iken, israf edilmiş olacaktır. 

Bu temel görüşlerden hareket ederek, tütüncülükte yaptığımız uygulamalar ve sonuçları 
şöyle açıklanabilir : 

İyi tütün yetiştiren ekici, sadece ağırlığa önem veren ve kaliteye dikkat etmeyen ekici ara
sındaki haksızlığı gidermek ve aynı zamanda Türk tütüncülüğünde kaliteyi yükseltmek ama
cıyla "grad" esasına göre alım sistemine geçilerek, "İyi tütüne iyi para" prensibi uygulanmış
tır. Buna bir örnek vermek istiyorum : Eski uygulamada, kır arazide yetişen ortalama 100 ki
logram/dekarlık kaliteli tütünün geliri, taban arazide yetişen ortalama 250 kilogram/ dekarlık 
kalitesiz tütünün gelirinden daha az olmakta, bu durumda, tütünden başka ürün alması müm
kün olmayan yoksul köylerimize ve devlete büyük haksızlık olmaktaydı. Bu uygulamamızla, 
artık eskiden beri halk arasında yerleşmiş olan "Dik tabana, sat devlet babana" anlayışı da 
kalkmış olmaktadır. 

Eskiden tütün ekicimiz tütününü satabilmek için piyasa açılış tarihlerini beklemek zorun
daydı. Bu arada, bazı ekicilerimiz, alıcılara koçanlarım vermek suretiyle, piyasa açılışını bekle
meden tütününü satıyordu. Bu satış yasal değildi ve zaman zaman, ekicilerimiz bazı haksızlık
larla karşı karşıya kalıyorlardı. Yaptığımız çalışmalarla, bu durumu tütüncümüz lehinde değiş
tirerek, tütün ekicilerimizin, tütünü, balyalı duruma getirdiği zaman, ister Tekele, isterse tüc
cara satabilmesine imkân sağlamıştır. 

Yaprak Tütün Alım - Satım Sözleşmesi yeniden düzenlenerek, ekicinin tüccar karşısında 
haklarının korunması sağlanmıştır. 

Daha kaliteli tütün yetiştirilmesi amacıyla, tütüncülüğü geliştirme tedbirleri projesi uygu
lamaya koyulmuştur. 

Bölgelerinde yüksek kaliteli tütün yetiştiren ekicilere ödül verilmiştir. 

Tütün alımlarına, bölgenin iklim şartları dikkate alınarak, ekiciler için en uygun tarihler
de başlanılmıştır, örneğin, Ege tütün piyasası, en erken, şubat ortasıyla, mart ortasında açılır
ken, son beş yılda, aralık ortası veya ocak ayı başında açılmaya başlamıştır. 
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Adana, Adıyaman, Hatay illerini kapsayan Güneydoğu Bölgesine, Diyarbakır, Siirt ve Ma
latya illeri de dahil edilerek, yeni bir tütün bölgesi oluşturulmuş, diğer bölgelerde olduğu gibi, 
bu bölgede de erke n alım yapma imkânı sağlanmıştır. 

Tekelin yurt düzeyindeki depoları dikkatle gözden geçirilmiş, yıllarboyu oralarda duran 
ve artık hiçbir işe yaramayan tütünler ayrılmış ve gereksiz yere depo ve bakım masrafı yapma
mak için, bu tütünler imha edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tütün konusundaki yaklaşımımızı ve uygulamaları kı
saca anlatmaya çalıştım. Şimdi de, bu uygulamanın sonuçlarını arz etmeye çalışacağım. 

Yapılan bu uygulamalarla, Türkiye'de üretilen tütünde kalite yükselmiştir. Bu durumda, 
üretilen tütünün nevi, yüzde olarak şöyle olmuştur; 1985 yılında (A) grad tütün yüzde 33 iken, 
1989'da yüzde 43'e ulaşmıştır. 1985'te (B) grad tütün yüzde 45 iken, 1989'da yüzde 38'e düş
müştür. "Kapa" dediğimiz işe yaramayan tütün de 1985'te yüzde 22 dolaylarında iken, 1989'da 
yüzde 19'lara düşmüştür. 

Kaliteli tütün olarak isimlendirilen (A) grad tütün üretimi 1989 yılında, biraz önce de söy
lediğimiz gibi, yüzde 43'e yükselmiş olmakla, tütündeki kalitenin artırılması sağlanmıştır. 

Ayrıca, tütün üretimi, tabandan, kıraç araziye geçmiştir. Bir başka deyimle, ovadan yaka
ya doğru yönelmiştir. 

1985 ürün yılında, yüzde 49 kırlık alanda yüzde 38 kırtaban arazide, yüzde 13'te taban 
arazide ekim yapılmakta iken, 1989 yılında, kır arazi miktarı yüzde 54'e çıkmış, kır taban arazi 
yüzde 38 olarak durumunu muhafaza ederken, taban arazide dikilen tütün miktarı yüzde 8'e 
inmiştir. Taban arazide tütün ekimi böylece yüzde 5 azalarak, bu arazilerin, ülke ihtiyaçlarına 
cevap verecek diğer ziraata yönlendirilmesi de sağlanmıştır. 

Ayrıca, 1983 yılındaki yüzde 2,4 olan tütün imha oranı, yüzde l'ler mertebesine indirile
rek, ülke ekonomisi gereksiz yükten kurtarılmıştır. 

Tütünde arz - talep dengesi kurulmuştur. 1985 yılında 170 bin ton olan üretim, 1989 yılın
da 250 bin tonu geçmiştir. Eğer bu konuda muhalefetin söylediği doğru olsa, yani, tütüncü 
perişan edilmiş olsaydı, bu üretim artışı gerçekleşmezdi. Muhalefet, ya kendisini çok akıllı zan
nediyor ya da üreticinin aklına itibar etmiyor. 

Yukarıdaki üretime göre, ekiciye daha çok para ödenmiş, iyi tütün yetiştiren ekicinin geli
ri artmıştır, örneğin, Tekel alımlarında ortalama fiyatlar şu şekilde cereyan etmiştir : 

1983 yılında 377,95 lira iken, 1985'te 772,90 lira, 1986'da 1 443,48 lira, 1987'de 2 904,52 
lira, 1988'de ise 4 713, 82 lira olmuştur. 

ödemelerde de; 1985 yılında tekel 59 milyar, tüccar 122 milyar, toplam 181 milyar iken, 
1988 yılında Tekel 498 milyar, tüccar 796 milyar, toplam 1 trilyon 294 milyar lira olarak gerçek
leşmiştir. 

ihracatımız 1985'te 104 bin ton ve 337 milyon dolar iken, 1989'da, tahminî olarak 100 
bin ton ve 399 milyon dolar olarak gerçekleşecektir. 

Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, hükümetin, tütüncülüğümüzün ulaştığı bu olumlu 
durumu koruyabilmek için her türlü tedbiri alıp, uyguladığı politikalara devam etmesini dile
mekteyiz. Hem, iyi tütün yetiştiren ekicimiz alın terinin karşılığını alacak, hem de ülkemiz ka
zançlı çıkacaktır. Ancak, bu arada, 3291 ve 1177 sayılı kanunların tatbikatında bazı kişi ve 
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firmalarca üreticinin mağdur edilmesini önleyici tedbirlere önem verilmesini duty ->r, gere
kirse bu konuda yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesini istiyorum. 

Geçtiğimiz yıl, sayıları iki elin parmaklarını dahi geçmeyen Tütün ihracatçıları Birliği ile, 
50-60 civarında küçük firmanın kendi aralarındaki menfaat kavgasında binlerce aile mağdur 
olmuş; ancak, Hükümetimiz konuya sahip çıkarak, yasal prosedür içinde bu ailelerin mağdu
riyetini nispeten gidermiştir. Son olarak da bir firmanın aldığı, ancak parasını ödemediği tü
tünlere el koyarak, üreticinin alın terinin yok olmasını önleyici kararnameyi sevk etmesinden 
duyduğumuz memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu arada, gene 200 bin üretici aileyi ilgilendiren Çay 
işletmeleri Genel Müdürlüğü hakkında da kısa bilgiler vermek istiyorum. 

Halen Doğu Karadeniz Bölgesinde, batıda Ordu, doğuda Artvin'e kadar uzanan kıyı şeri
di üzerinde, yer yer kıyıdan 25 kilometre içeriye girmek suretiyle çay tarımı yapılmaktadır. Ha
lihazırda 780 bin dekarlık alan üzerinde 200 bin üretici bu ziraat dalıyla meşgul olmaktadır. 
Çay tarımı, daha ziyade küçük çaptaki araziler üzerinde aile ziraatı olarak sürdürülmektedir. 
Memleketimiz çaycılığında önemli dönem noktaları yaşanmış, önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

Bunları kısaca özetlersek; 
Çay üretimini teşvik etmek, geliştirmek ve çay üreticisinin durumunu iyileştirmek için 1924 

yılında çıkarılan 407 sayılı Kanunla, çaycılık yasal bir güvenceye kavuşturulmuş; 1973 yılından 
itibaren 1497 sayılı kanunla, "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü" adıyla kamu iktisadî teşeb
büsü olarak müstakil bir hüviyete kavuşturulmuş; memleketimiz çaycılığında daha ileriye adımlar 
atarak, çaycılığımızı daha iyi şartlara kavuşturmak, üreticilere, alın terini daha iyi değerlendir
mek ve tüketiciye daha kaliteli mal takdim edebilmek için, 4 Mart 1984 tarih, 3092 sayılı ka
nunla, çaydaki devlet tekeli kaldırılmıştır. Çaydaki devlet tekelinin kaldırılması ve bu sahada 
özel sektöre imkân tanınması, önemli ve rasyonel bir değişikliktir. Böyle bir değişikliğin ikti
darımız dönemine ve icraatına nasip olması da, ayrıca bizleri çok memnun etmiştir. 

Ayrıca, bu değişiklikle, mevzuattaki karmaşalıklar da ortadan kaldırılmıştır. Ekonomik 
ve sosyal bir faaliyet dalı olan memleketimiz çaycılığına rasyonellik ve aktivite getirilmiştir. 

Yine, aynı kanuna dayalı olarak çıkarılan bir yönetmelikle de, yeni çaylık alanların tesi
sinde formaliteler çok basite indirilmiştir. 

Çay sanayiinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bugün, yaş çay fabrikalarının yapımın
daki, makineleri dahil, yüzde 100'e yakın kısmı yerli sanayie dayanmaktadır. Yurt dışı pazarla
ması üzerinde de ehemmiyetle durulmuş, Çay kurumu, kuruluşundan bu yana, 1988 yılı sonu
na kadar toplam 10 bin ton çay ihraç etmiş olmasına rağmen, 1989 yılında, yani sadece bir 
yıl içinde, bu miktarın üç katı tutarında bir ihracat bağlantısı yapılmış; bunun 22 bin tonu fii
len gerçekleştirilmiş ve ülkemize 70 milyar lira tutarında döviz sağlanmıştır. 

Böylece, şu hususu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, çaydaki devlet tekelinin kaldırıl
masıyla, az önce belirttiğim atılımlar ve gelişmeler yanında, bizatihi kalitesinde ve ambalajın
da da bariz bir iyileşme sağlanmıştır, daha da sağlanacaktır. 

Çay üreticisi, ürettiği çayını daha rahat ve değer fiyatıyla pazarlama imkânı bulacak; tü
ketici de, daha kaliteli çay içecek ve çay ihracatı artacaktır. 
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Mevcut çaylık alanlardaki üretimin, çaydaki iç ve dış talebi karşılayacak seviyede olması 
nedeniyle, aşırı stoka meydan vermemek, bölgedeki kıymetli tarım alanlarını israf etmemek 
için, Hükümetimizce düşünülen çay ekim alanlarının belli bir süre daha dondurulması yolun
daki çalışmaları, yerinde bir karar olarak görüyoruz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Çay paraları ne olacak? 
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — 1989 yılında üreticinin lehine bir fiyat uy

gulaması getirilmiştir. 1988 yılında kilogramı, 32S lira olan fiyat uygulaması, 1989 yılında, ka
demeli olarak mayıs, haziran aylarında 550 liraya, temmuz, ağustos aylarında 570 liraya, eylül, 
ekim aylarında da 600 liraya yükselmiştir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bir kilo, 400 liraya!. 
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — Bu uygulama ile, üreticinin menfaatları 

korunmuş, alın teri en iyi şekilde değerlendirilmiştir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1989 yılı yaş çay alım kampanyasında Çay işletmeleri 

Genel Müdürlüğünce 520 bin ton yaş çay yaprağı satın alınmıştır. Bedeli 295 milyar liradır. 
Kooperatif borçları ve stopaj kesintisi çıkarıldığında, üreticinin net alacağı, 260 milyar liradır. 
Bunun 22.12.1989 tarihi itibariyle 103 milyarı ödenmiş, bakiye 156 milyarı kalmıştır? 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ne zaman ödediniz? 
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — O zamanı, siz bizden daha iyi bileceksiniz 

sayın milletvekili; siz, o bölgenin milletvekilisiniz. Sizin zamanınızda 14 ayda ödeniyormuş, 
biz yine 10 - 11 ayda ödemeye çalışıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

1989 yılı yaş çay parasının ödenmesinin en geç mart ayında bitirilebilmesi için, kurumun 
sermayesinin artırılması ve kurumdaki istihdam seviyesinin ihtiyaca göre düzenlenerek, sağla
nacak tasarrufların, üretici borçlarına ayrılması yerinde olacaktır. 

Şimdi, bu konudaki önerimizi de, özellikle sayın milletvekilimin ve mensubu olduğu siya
sî partinin de iyi dinlemesini istiyorum. 

15 bin kişi maaş alacak diye, 200 bine yakın üretici ailesinin mağdur edilmesini yanlış bu
luyoruz. Takdir edersiniz ki, bu 15 bin kişinin kuruma yıllık maliyeti, aşağı - yukarı şu anda 
üreticiye olan 150 milyarlık borcuna eşittir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — işçi, çalışıp, maaş almasın mı? 
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — Maaş vermenin yolu bu değil sayın millet

vekili. Şimdi onu arz edeceğim; beklerseniz, onu söylüyorum. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — işçiye para vereceksin. 
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — ihtiyaç fazlası istihdam edilen personele 

de, memleket ekonomisine katkıda bulunabilecekleri iş sahalarının bu bölgelerde açılabilmesi 
için, yatırım program ve teşvik tedbirlerinin alınması yolunda çalışmalara öncülük etmesini 
Sayın Bakandan ve Hükümetten diliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; maliye Bakanlığı bütçesi hakkında grubumuzun dü
şüncelerini dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

Bütçenin hayırlı olması dileğiyle, yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Kahraman. 
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ANAP GRUBU ADINA MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; benden önce grubumuz adına konuşan arkadaşlarım gibi, ben de Anava
tan Partisi Grubu adına Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşmak üzere söz almış bulunu
yorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAPsıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, Gümrük İdaresi, ithalat ve ihracat işlemlerinin, baş
langıcından sonuna kadar ilgili kuruluşlarla ahenk ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi ve 
gerçekleştirilmesinden, bütün işlemlerin tamamlanmasından sorumlu bir kuruluşumuzdur. Do
layısıyla, Maliye Bakanlığının gümrüklerle ilgili icraatı üzerinde konuşmak istiyorum. 

Artan ithalat ve ihracatımız yanında, genel ekonomik politikamızın tabii sonucu olan, dı
şa açılmanın getirdiği işlemler de süratle artmaktadır. Dış ticaretin miktar olarak olağanüstü 
artan yönüne paralel işlemler de gittikçe karmaşıklaşan bir yapıya ulaşmaktadır. 

Dünya ticarî entegrasyonuna hızla giren ülkemiz, bunun tabiî sonucu olan müesseseleri 
de kurmaktadır. Bunların işleyişinde Gümrük İdaresine büyük sorumluluklar ve görevler düş
mektedir. Serbest bölgeler, transit ticaret ve gelişen turizm, bunların başında gelmektedir. 

Türkiye'nin dışa açılmasının fizikî işlemleri gümrük idaresi tarafından gerçekleştirildiği 
cihetle, aradaki doğrudan bağın gözden kaçırılmaması da büyük ehemmiyet arz etmektedir. 

Bunlara ek olarak, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile üyelik ilişkisi içerisine 
girmiş bulunması; mevzuat, teçhizat, uygulama ve yetişmiş insan gücü açısından gümrük ida
resini olağanüstü bir yükle karşı karşıya bırakmış bulunmaktadır. Bunu sağlamak için, ülke
mizin ithalat ve ihracatına ilişkin tüm bilgiler, gümrük giriş ve çıkış beyannamelerinden der
lendiği halde, gümrük idaresinin bu bilgileri toplaması ve değerlendirmesi gibi uygulamalara 
daha önceleri geçilememiştir. Bu ihtiyaçlardan hareketle, 1989 yılı Nisan ayının sonunda faali
yete geçirilen Gümrükler Genel Müdürlüğü Bilgisayar Merkezi, ithalat ve ihracat tutarlarımı
zı, işlemleri izleyen ayın 10 uncu gününde elde etmektedir. Bilgisayar merkezi, elde edilen bil
gileri, gümrük idareleri, kıymet, tarife ve teşvik tedbirleri yönünden devamlı değerlendirmeye 
tabi tutmaktadır. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Bilgisayar Merkezi, halihazırda Mersin, İskenderun ve is
tanbul Başmüdürlüklerine yerleştirilen gümrük otomasyonu ve TIR takip bilgisayarlarıyla, on 
- line sistemiyle bağlantı halindedir, önümüzdeki aylarda aynı bağlantı, izmir Bölge Başmü-
dürlüğüyle de sağlanmış olacaktır. 

Dış ticarete ilişkin bilgilerin ilk elden ve süratle sağlanması, ekonomik kararların alınma
sında etkinliği artıracaktır. Transit araç trafiğinin bilgisayar aracılığıyla izlenmesi için ülke ça
pında kurulmakta olan bilgi işlem ağının, Edirne, Habur, Mersin, iskenderun, Gürbulak, Trab
zon Başmüdürlükleriyle bağlantıları gerçekleştirilmiştir. 1990 yılının ilk aylanndaysa, tzmit, 
Bursa, Ankara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Emni
yet Genel Müdürlüğü arasındaki bağlantılar da gerçekleştirilecek ve transit bilgisayar ağını ül
ke çapında birbirine bağlamış olacaktır. Bu şekilde, ülkemizden transit geçen araçların kaybol
ması haline son verilmede çok önemli bir adım atılmış olacaktır. 

Naklihane ve yasaklı araçların kontrolü yönünden TIR bilgisayarı yerleştirilen her güm
rük idaresi, bilgisayarlardaki bu programlardan istifade etmektedir, Bu yolla naklihane hakkı
nı kullanmada mükerrerliklerin önüne geçilecektir. 
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Gümrük idarelerince yapılan işlemlerin bilgisayar kullanımı yoluyla gerçekleştirilmesi ko
nusunda uzun süreden beri yapılan çalışmalar, belli bir aşamaya gelmiş ve bunun sonucu ola
rak gümrük giriş beyannameleri de yeniden düzenlenmiştir. Bu hususta ayrıca, "Gümrük Gi
riş Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu" adlı yeni bir kılavuz hazırlanmıştır. Yeniden düzenle
nen gümrük giriş beyannamesiyle, tarh, tahakkuk kâğıdının kullanımı ve beyannameler konu
sunda, işlemlerin bilgisayarla yapılması uygulamasına, Ankara'dan sonra, tstanbul ve tzmir 
Başmüdürlüklerinde de başlanacaktır. 

Yeniden düzenlenen beyannamelere paralel olarak, Gümrükler Genel Müdürlüğü Bilgisa
yar Merkezinde yürütülen çalışmalar sonunda, gümrük giriş ve çıkış beyannamelerinin bilgi
sayar kriterlerinden alınması çalışmaları sona erdirilmiştir. Gümrükler Genel Müdürlüğünden 
alınacak disketler vasıtasıyla, gümrük giriş ve çıkış beyannameleri bilgisayar ekranında çizil
miş olarak görülecek ve doldurulacaktır. Bu şekilde çizilmiş bulunan beyannameler, doldurul
muş panterlerden istenilen nüsha olarak alınacak, Gümrük idaresine tevdi edilebilecektir. Bu 
işlemler her türlü bilgisayarla yapılabilecek, gümrük müdürlüklerinde, komisyoncuların ve güm
rükte işi olan ilgililerin istifadesine sunulmuş olacaktır. 

Yine, yürütülen çalışmalar sonucunda, gümrük giriş trafiği cetvelinde ithalat rejimindeki 
vergi oranları, mal cinsleri itibariyle bilgisayar disketlerine kaydedilmiştir. Bu disket, vergi oranlan 
yanında, verilen cif kıymete göre, tüm ithal vergi ve fonlarını hesaplayacak tarzda geliştirilmiş
tir. İthal vergilerinin ayrı ayrı hesaplanması uygulaması, bu disketler vasıtasıyla mümkün ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, dünya gümrük sistemleri, ulusal olmaktan ziyade, uluslararası niteli
ğe hızla kayma eğilimi içerisine girmiştir. Türk gümrük idaresini, armonize sistemle eşyanın 
tarifelendirilmesi, gümrük vergisi matrahının tespiti konularında, birçok ülkenin kabul edip 
uyguladığı uluslararası sistem ve kaidelere göre yeniden düzenleme çalışmalarının hızlandırıl
ması şart olmuştur. 

Ülkemizin armonize sisteme adaptasyon faaliyetleri yürütülürken, dış ticaretimizin daha 
esnek ve rahat bir uygulama içinde yürütülmesini temin için, eşyanın kıymetinin yeni kurallara 
göre belirlenmesi faaliyetleri de hızla sürdürülmektedir. Bu çerçevede, Türkiye, Gümrük işbir
liği Konseyi tarafından on yıllık bir çalışma sonunda yapılan, ticaret hacminde çok önemli bir 
reform sayılan yepyeni bir tasnif sistemini, Amerika ve Kanada gibi ülkelerle birlikte uygula
maya koymuştur. 

Armonize sistem, Avrupa Topluluğuyla olan ilişkiler dikkate alınarak, gümrük giriş tarife 
cetvelinde 12 ve 22 yıllık liste indirimleri, Avrupa Topluluğu Ortak Gümrük Tarifesinde uyum
da da nazara alınarak düzenlenmiştir. Armonize sistemin uygulamaya konulmasıyla birlikte 
Avrupa Topluluğu - Türkiye ilişkilerinde çok önemli bir merhale kat edilmiştir. Armonize sis
tem, ülkemizle Avrupa Topluluğu arasındaki kopukluğu önleyecek ve Avrupa Topluluğuna gi
den yolumuzu da kısaltabilecektir. Armonize sisteme geçiş, ekonomik istikrar tedbirlerinin so
nucu olarak dış ticaretimizde görülen büyüme ve ihracatımıza konu olan mal çeşitlerinin art
ması ve uluslararası ticarette yer edinme, himayeci dış ticaret uygulamaları karşısında gerekli 
tedbirlerin alınmasına da imkân sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu pratik ve teknik bilgilerden sonra, genel olarak 
şunları arz etmek isterim : Dışa açık ve serbest piyasa kurallarına göre işleyen bir ekonomide, 
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gümrükler, tartışılmaz bir öneme sahiptir. Dış ticaret hacmimizin sürekli artışı, ülkemizi ziya
ret eden turist sayısındaki çok önemli yükselişler, dış ticaretimizin karmaşıklaşan yapısı, ser
best bölgeler, gelişen sınır ticareti ve muhtemel Avrupa Topluluğu üyeliğimiz, bu önemin sade
ce birkaç göstergesini teşkil etmektedir. 

Ülkemizin uyuşturucu ve silah ticareti yollarına yakın konumu, gümrüklerimizin ülke gü
venliği açısından ehemmiyetini ayrıca ortaya koymaktadır. Dışa kapalı ve güdümlü bir ekono
mide ithalat yasakları, kota ticareti, yüksek koruma marjları, gümrüklerin çalışmasını zorlaş
tıran kaçakçılığı ve suiistimalleri tahrik eden unsurların başında gelmektedir. 

Daha düne kadar, kaybolan TIR'lar ithalat suiistimalleri, Kapıkule'den geçmeyen işçileri
miz, içki kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, kamuoyunun gündeminde olan çok önemli konular 
arasındaydı. ANAP İktidarı döneminde, gümrüklerin çalışmasını zorlaştıran, engelleyen hu
kukî engeller birer birer ortadan kaldırılmıştır, "çile kapısı'* adı verilen Kapıkule, iktidarımız 
döneminde, altyapısıyla, üstyapısıyla, modern araç ve gereçleriyle, işçilerimizin kendi tabirle
riyle "huzur kapısı" haline gelmiştir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bahşiş kapısı. 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Anasına, babasına küçük bir hediye getiren işçi

miz, kaçakçı muamelesi görmekten çıkarılmış; beyanına itibar edilir, muteber bir vatandaş olarak 
Kapıkule'de karşılanmaktadır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Herkesin cebinde yabana sigara; mavi bandrollü. 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Bu konuda iki önemli yenilik yapılmıştır; birin

cisi, 500 marklık hediyelik eşya getirebilme imkânı getirilmiştir; ikincisi, gümrüksüz mağaza
lar açılmış ve işçimize 6 000 marka kadar, cüzi vergi ile alışveriş yapma imkanı getirilmiş, "Pa
ranı ülkene ver, Türkiye'de alışveriş et" anlayışı ve parolası yaygınlaştırılmıştır. 

ithalat kesimi serbest hale getirilmiş, ülkemizde her malın bulunması sağlanmıştır. Bu ol
gu, ithalat sistemlerine set çekmiş, insanların risk almalarına mani olmuştur. Yasaklarla, ceza 
uygulayarak mücadele etmek, daima başarısız sonuçlar vermiştir. Her alanda serbestiyet, in
sanların suiistimallere yönelmesine engel olmaktadır. Zira, her konuda serbestiyeti savunuyoruz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yasakları savunan sizlerdiniz. 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Burada... 
BAŞKAN — Çakıroğlu'na cevap vermeyin Sayın Kahraman. 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Efendim, başkası söylese bir şey diyemem ama, 

Sayın Çakıroğlu'nun mensup olduğu grubun icraatlarını Türkiye biliyor, dünya biliyor... 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sizinkini de biliyor. 

MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Doğru, bizimkini de biliyor; bir işçi veya bir işçi 
ailesi Kapıkule'de şimdi kaç gün bekliyor, devri saltanatınızda kaç gün bekliyordu? Bunu, işçi
ler çok iyi biliyor, vatandaş da biliyor, tarih de biliyor... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Biraz da enflasyondan bahsetsen çok iyi olacak. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Saltanat devri sizinki. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Kahraman. 
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MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Burada hayalî ihracat konusuna da kısaca de
ğinmek istiyorum. 

1988 yılında yapılan ihracatın yüzde 30'unun hayalî olduğu -dış kaynaklardan da atıfta 
bulunularak- beyan edilmiştir. 1.1.1989 tarihinden itibaren ihracatta vergi iadesi ödemeleri kal
dırılmıştır; bu, herkes tarafından bilinmektedir. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Bir de enflasyondan bahsetsen iyi olacak. 
MEHMET KAHRAMAN (Devarşla) — Kurlar, sadece yüzde 25 artmıştır. Enflasyon ora

nımız malumdur; ancak ihracatımız düşmedi, belki de 1988 rakamlarının üzerinde gerçekleşe
cektir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Saltanat devri sizinki. 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Şimdi soruyorum: 1988 yılında gerçekleştirilen 

ihracat için ne diyorsunuz? Sizin mantığınıza göre, 1989 yılında ihracatımız, ya yüzde 30 art
mıştır ya da 1988 yılındaki ihracatı, birkaç talihsiz olay için, ülkedeki ihracat yapanların şevki
ni karalamak pahasına itham ettiniz, yanlış söylediniz ve karaladınız. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Cevabını biraz sonra alırsın. 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Çünkü, 1989 yılında döviz kuru yüzde 25 - 30 

artarken, enflasyon farkı yüzde 60 - 65 seviyesindeyken, vergi iadesiz bir sistem içinde ihraca
tın 12 milyar dolara ulaşmasını izah edemezsiniz. Zira, 1988 yılında ihracatımızı kamuoyunu 
bulandırmak için "hayalî" diye nitelendirdiniz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yalan mı? 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, kendinize bir çay molası verir misiniz? 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Sizin hesabınıza göre, bu yıl ihracatımızın 8 mil

yara, belki de daha fazla düşmesi gerekirdi; rakam ortada. 
Hükümetimiz, ANAP iktidarı, her türlü gümrük suiistimaliyle çok ciddî biçimde müca

dele etmiştir. Halen mahkemelerde 20 bini aşkın kaçakçılık davası sürmektedir. 1989 yılında 
370 kaçakçılık olayının 573 sanığı adlî mercilere sevk edilmiştir. Bu da, idarenin etkinliğinin 
artışını gösteren en önemli bir göstergedir. Bu etkinlik neden artmıştır? Çünkü Gümrük idare
si modernize edilmiştir; bütün gümrük kapıları faks ile donatılmıştır. 250 civarında faks ile 
gümrük idaresi, ülkemizin en önemli faks parkına sahip olmuştur. Zira, daha önceden tespit 
etme imkânlarınız yoktu. Bunlar eskiden yapılamazdı; çünkü, gümrük idareleri arasında bu 
tür bağlantıyı kuracak PTT imkânlarına sahip değildi Türkiye. 1988 yılında gümrüklerde oto
masyona da başlandı; gidiniz, bütün gümrüklerde bilgisayar ekranları göreceksiniz, tster Ha-
bur'a, ister Gürbulak'a, ister Sarp'a gidiniz, bilgisayar karşısında çalışan gümrük memurlarını 
göreceksiniz. Bu sistem sayesinde dış ticaret verilerimiz, verilerin izlediği ayın 10'uncu günü 
akşamı elde edilebilme imkânına sahip olmuştur. Bu husus, başlıbaşına gümrüklerde getirilen 
bir reformdur. 

Fakslarla, on - line ile, bilgisayarlarla çalışan gümrük idaresi, şimdi de kendisini, uçaklar
la, helikopterlerle teçhiz etmektedir. Kıyılarımızın, sınırlarımızın güvenliği, modern aletlerle 
donatılmış bu keşif ve gözetim uçaklarıyla yapılacaktır. 18 uçak, 3 helikopter, yakında güm
rük idaresinin havadan kontrol sistemine sahip olacaktır. Kıyılarımızın kirliliği, varil olayları 
gibi geçmişte yaşadığımız olaylar, artık bu modern aletlerle teçhiz edilmiş vasıtalarla denetle
necek ve izlenecektir. 
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Bütün milletvekili arkadaşlarımı, modernleşen bu yapılan görmek üzere gümrük kapıla
rına davet ediyorum. Yeni inşaatıyla, 28 peronluk geliş ve gidiş kapasitesiyle Habur Gümrük 
Müdürlüğünü görünüz; görmenizi istiyorum. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Habur'u siz gördünüz mü? 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Habur'a 25 milyar lira sarfıyla, yepyeni olağa

nüstü bir gümrük kapısı yapılmıştır. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Habur'u gördünüz mü siz? Sefalet kapısı. 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Avrupa tek pazarına açılacak tek kapımız ola

cak olan ipsala'nın bu yıl tamamlanan yeni gümrük tesislerini görünüz, iftihar edeceksiniz. 
Mersin'e, Bursa'ya Tekirdağ'a, Çerkezköy'e gidiniz; maddî imkanları güçlenen gümrük idare
lerini ve Avrupa ile yarışan Türkiye'yi görünüz. 

VEFA TANIR (Konya) — Onlar doğru; ama Habur yanlış. 

MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Ayrıca, personel yetiştirmede uygulanan modern 
ve yansız uygulamaları da zikretmek isterim. Gümrük idaresindeki personelin yüzde 40'ı her 
yıl hizmet içi eğitimden geçmektedir. ANAP İktidarı, gümrük idaresi hizmetlerini vatandaşın 
ayağına götürme açısından, 1989 yılında üç başmüdürlük, 22 müdürlük kurmuş ve faaliyete 
geçirmiştir. Bu sayılar, yüzde 15 - 20 oranında büyümeyi göstermektedir. Gümrük İdaresi, 1989 
yılında 6 - 7 milyon yolcunun, 3 milyon aracın, 35 milyar dolarlık malın ithajat ye ihracat tran
sitini gerçekleştirecektir. Bu arada devlet, vergi gelirlerinin beşte birini tarh, tahakkuk ve tahsil 
edecektir. 

Dışa açılan ve büyüyen bir Türkiye, bu aşamalarda kendini göstermektedir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz da Maliye ve Gümrük Bakanlığı Millî Emlak Genel 

Müdürlüğünün çalışmaları hakkında kısaca söz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kahraman, beş dakikanız kaldı, toparlayınız lütfen. 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Sayın Başkanım, zamanlamayı pek becereme

dim galiba. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri devlet mallarının idaresinin bu Bakanlık tara
fından yürütüldüğü malumunuzdur. 14.12.1983 tarihinde yürürlüğe giren 170 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamenin 13 üncü maddesine göre, devlet mallarının kamu hizmetlerine tahsisi, 
ilgili kuruluşlara devir ve terki, gelir getirmek üzere kiraya verilmesi, satışı, kamu konutlarının 
yönetimi, uluslararası emlak ilişkilerinin yürütülmesi, Millî Emlak Genel Müdürlüğü tarafın
dan tedvir edilmektedir. 

Tapu kütükleri üzerinde yapılan taramalar neticesinde Hazineye ait kayıtlı taşınmaz mal 
miktarlarını da şöylece özetlemek istiyorum : Toplam 108 250 adet parselden, toplam 34 mil
yon 504 bin metrekaresi tahsisli, toplam 809 731 adet parselde 16 250 343 metrekare, gelir geti
ren taşınmaz mal mevcut olduğunu görmekteyiz. 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü, bilgilerin sağlıklı ve hızlı toplanması için bilgisayara geç
me çalışmalarını bu birimde de başlatmış bulunmaktadır; ancak, tespitlerimize göre, işlemle
rin yavaş yürüdüğü, bilgisayara geçiş işinin biraz daha ağır bir tempoda gittiğini görmekteyiz; 
bunun hızlandırılmasını özellikle temenni etmekteyim. 
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Millî Emlak Genel Müdürlüğü, elindeki mevcut malları iki şekilde kiraya vermektedir. Bi
rincisi, sosyal amaçlı kiralamalardır; bu da köylerde bulunan kültür arazileri, o köyde oturan
lara, geçimi için kullanmak üzere tarım arazisi olarak kiraya verilmektedir. İkincisi ise, gelir 
getirici kiralamalardır; bu tür kiralamalar da rayiç değer üzerinden ihale yoluyla yapılmakta
dır. Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ve turizm yatırımlarına verilen yerlerin, gerek 
gelirleri, gerekse ülke ekonomisine katkıları, değerleri gittikçe büyümekte ve bu konuda önem 
kazanmaktadır. 1987 yılında 26 milyar 750 milyon Türk Lirası olan kira gelirleri, 1988 yılında 
artmış ve 1990 yılında daha da yükselerek devam edeceği umulmaktadır. 

Türkiye genelinde genel bütçeli kuruluşlara 11 546, katma bütçeli kuruluşlara 37 375, özel 
bütçeli kuruluşlara da 13 051 emlak olmak üzere,toplam 61 972 adet memur konutu, tahsisli 
olarak gözükmektedir. 

Sayın milletvekilleri, devletin mal varlığına gelince': 1989 yılına göre, kamu kurum ve ku
ruluşlarına kamu hizmeti için tahsis edilen taşınmaz mal toplam sayısı 108 bin adet ve yüzöl
çümleri toplamı ise 34 milyon 504 bin 345 dönümdür, tratlı taşınmaz mal sayısı ise, yaklaşık 
809 731 adet olup, yüzölçümleri de toplam 16 milyon 250 bin 343 dönümdür. Mera, yaylak 
ve kışlaklar bu rakamın dışındadır. 

Devlet mallarının satışı ve kiraya verilmesiyle elde edilen gelirler, yıllar itibariyle artış gös
termektedir. Devlet mallarında sağlanan yıllık toplam gelir miktarı 1986 yılında 16 milyar, 1987 
yılında 35 milyar, 1988 yılında 65 milyar ve 1989 yılında ise -Kasım ayı sonu itibariyle - 94 
milyar olarak gözükmekte, yıl sonunda sağlanan gelir tutarının, yaklaşık 100 milyar lira civa
rında olacağı umulmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz da Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün genel faali
yetleri üzerinde durmak istiyorum. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 29.4.1969 tarihinde kabul 
edilen 1164 sayılı Kanunla İmar ve tskân Bakanlığına Bağlı olarak kurulmuş, kamu tüzelkişili
ğini haiz döner sermayeli bir kuruluştur. Daha sonraları, Bayındırlık ve tskân Bakanlığına ve 
sonra da 13.9.1989 tarih ve 21281 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararnameye göre de, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına bağlanmıştır. 

Şimdi bu genel müdürlüğün Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen görevlerini 
sıralamak istiyorum. 

Birincisi, konut, sanayi, turizm bölgeleri ve çeşitli kamu hizmet ve tesisleri için, anlaşma, 
devir, satmalına yoluyla ve benzeri şekilde arsa ve arazi sağlamaya, arsa stoku ve tanzim satışı 
yapmaya, sağladığı arazi ve arsaları Bakanlıkta tespit edilecek esaslara göre planlayarak, oldu
ğu gibi veya altyapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahip
lerine satmaya, kiralamaya, mübadele, irtifak hakkı tesis etmeye yetkili kılınmıştır. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, ayrıca, Hazineye ait arazi ve arsaların, Bakanlıkça müştere
ken takdir edilecek kıymetler üzerinden, kanunda yazılı amaçlarla kullanılmak üzere devrini 
sağlamaya; belediye, il özel idare ve vakıflar idaresinin satışa çıkmadan önce bildireceği arsa 
ve arazilerin durumlarını tetkik ederek, bunların satın alınıp alınmayacağını bildirmeye; ko
nut, sanayi, turizm ihtiyaçlarıyla, diğer kamu tesisleri için planlamasının öngördüğü sahaların 
tahdidini yaparak ilgili tapu dairelerine bildirmeye; bu suretle tahdidini yaparak bildirdiği sa
halardaki arazi ve arsalardan tapu dairelerince satıldığı bildirilenlerin durumunu tetkik ederek 
şüf'a hakkını kullanıp kullanmayacağını bildirmeye; satışa çıkardığı arsalar üzerinde amacına 
uygun inşaat yapılıp yapılmadığını da kontrol etmeye görevlendirilmiştir. 
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Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, bu görevleri yapmak üzere merkez ve 3 bölge müdürlüğü 
ile organize olmaktadır. Ofisin, 1164 sayılı \asa amaçlarını gerçekleştirmek üzere, daha önceki 
yıllarda başlayarak devam eden faaliyetleri yanında, 1989 yılı yatırım programlarında yer alan 
faaliyetleri de yıl içinde sürdürmüş olup, bunu sektörler itibariyle şöyle izah edebiliriz : Anka
ra - Eryaman, istanbul - Halkalı, tzmir - Gaziemir toplukonut alanlarında, yoğunlaşan kamu-
laştıma faaliyetleri sonucu, 1989 yılı içinde 162 bin metrekare yüzölçümü alanın kamulaştır
ması yapılmış olup, daha önce yapılan kamulaştırmalarla birlikte toplam 628 bin metrekarelik 
alan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ile Emlakbank'a devredilmiştir. 

Organize sanayi bölgeleriyle, küçük sanayi sitelerinde kamulaştırma çalışmaları sürdürül
mektedir. 1989 yılı içinde çeşitli illerdeki organize sanayi bölgelerinde toplam 313 674 metreka
relik alan kamulaştırılarak, yıl içinde 683 317 metrekare yüzölçümlü kısmı ilgili müteşebbis he
yetlere ihale edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, bu Arsa Ofisine zamanı biraz kısa ayırırsanız tamamlamış 
olacaksınız; lütfen efendim. 

MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Sayın Başkan, hemen bitiriyorum, az kaldı 
efendim. 

BAŞKAN — Zamanınız hayli geçti; rica ediyorum, lütfen efendim... 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Ayrıca, kamu tesislerinde ve İstanbul İli Pendik 

İlçesinde, ileri teknoloji endüstri parkı ve havaalanı olarak kamulaştırılmakta olan alanla bir
likte, bu sektörde 1989 yılı içinde toplam 7 milyon 988 bin metrekarelik alan kamulaştırılmış 
veya ilgili kamu kuruluşlarına devri yapılmıştır. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlanmasını takiben, Hü
kümetimizin görüşleri doğrultusunda tespit ettiği program hedeflerini gerçekleştirmek üzere, 
uydukentler kurulması ve gerçekleştirilmesi görevini de üslenmiş bulunmaktadır. Bilindiği gi
bi, hızlı nüfus artışı ve kentleşme olgusu, ülkemizin yerleşmeyle ilişkin pek çok sorununu da 
gündeme getirmiş olup, ülkenin özellikle iş imkânlarının en çok bulunduğu büyük kentlere 
olan göçü artırmış, bu kentlerde konut amaçlı arsaya olan talepleri de büyük ve yeterince sağ
lanmayan boyutlara ulaştırmıştır. 

Devlete ait kent merkezleri ve çevrelerdeki araziler, arsaya olan bu yoğun talepler nedeniy
le âdeta yağmalanmış, altyapısı eksik gecekondu bölgeleri büyük kentlerin önemli bir bölümü
nü işgal eder duruma gelmiştir.- Nitekim, ülkemizde gecekondulara baktığımız zaman büyük 
bir üzüntü duymaktayız. 

Uydukentler projesi, temelde öncelikle bu sorunun yoğun bulunduğu büyük kentlerimiz
den başlayıp, giderek talebin bulunduğu diğer kentsel merkezlerde de yaygınlaştırılmak üzere, 
Hazineye ait yerleşime uygun arazilerin bulunduğu bölgelerin tespit edilerek, uydukentler ku
rulmasına ve bu amaçla da Arsa Edinme Sertifikasının satışına başlanmıştır. Bu projeyle, te
melde altyapılı kentsel arazi üretimi hedeflenmiş olup, hem yoğun kentleşme baskısı ile kent 
çevrelerindeki gecekondulaşmaya hedef olabilecek devlet arazileri amaç doğrultusunda değer
lendirilmiş olacak ve hem de bu şekilde konut parselleriyle birlikte, konuta hizmet edecek okul, 
kreş, sağlık ocağı, cami, ticarethane ve benzerleri gibi, umuma hizmet veren alanlar da, bu 
alanlar içerisinde planlanmış olacaktır. 

Bu amaçla, Millî Emlâk Genel Müdürlüğü ile mutabakat halinde, belirlenecek Hazine ara
zilerinin, Millî Emlak Genel Müdürlüğü ve Arsa Ofisi Genel Mürürlüğüne devredilmesi suretiyle, 
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gerektiğinde çevredeki diğer arazilerle de bir bütünlük sağlayacak şekilde kamulaştırılarak, Genel 
Müdürlükçe planlanacak ve altyapıları da yaptırılıp, sertifika alan ihtiyaç sahiplerine bu arazi
ler satılacaktır. 

Arsa edinme sertifikasının başlangıçta satışa sunulmasıyla, sadece, projeye belirli bir fi
nansman sağlanması hedeflenmiş olup, ayrıca planlamayı yönlendirecek taleplerin belirlenmesi 
ve satışların belli bir düzeyde yapılması da kararlaştırılmıştır. Ayrıca, A, B, C, D, E grupların
da 10, 8, 6,4,2 milyon Türk Lirası bedelindeki satışa sunulan sertifikalar ile, çeşitli gelir grup
larının arsa taleplerinin karşılanması da planlanmıştır. 2 milyon Türk Lirası bedelle sertifika 
satışları, düşük gelir gruplarını da kapsamış olacaktır. Bu husus, projenin sosyal amaçlı bir 
proje olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Uydukentler projesi kapsamında, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde bugüne kadar yapılan 
faaliyetleri özetlersek; projenin uygulanması için... 

BAŞKAN — Sayın Kahraman... 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Son sayfa Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim, değil... Rica ediyorum. 
MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Son sayfa efendim. 
Projenin uygulanması için, başlangıçta pilot bölge olarak seçilen Ankara, tstanbul, tzmir, 

Bursa, Eskişehir, Konya, Adana, Gaziantep illerinde uydukent kurulmasına uygun olabilecek 
Hazine arazilerinin envanteri millî emlak müdürlüklerinin müşterek çalışması sonucu yapıl
mış, ortaya çıkarılmıştır, ön tespitler sonunda, uydukent kurulmasına uygun nitelikteki Hazi
ne mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufundaki arazilerin, MiIR Emlak Genel Mü
dürlüğüyle koordinasyon sağlanarak, devri talep edilmiştir. 

Millî Emlak Genel Müdürlüğüyle Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü arasında yapılması gere
ken kanunî düzenlemeler hazırlanmış, belli makamların onayına da sunulmuştur. Devri yapı
lan bu arazilerin halihazır harita, imar planları ve uygulaması yapımıyla altyapının hazırlan
masına ilişkin teknik çalışmalar, halen Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde süratle sürdürülmektedir. 

Tespit edilmiş 8 ili kapsayacak şekilde, toplam 142 200 arsa edinme sertifikası da satışa 
sunulmuştur. Bu satışa sunulan sertifikalardan, 10.12.1989 tarihi itibariyle, 8 ilde toplam 12 
959 adet sertifikanın satılmış olduğunu tespit ediyoruz. Böylece, yıllardan beri artan nüfus ve 
köyden şehre olan akımın husule getirdiği çarpık kentleşme ve gecekondu yığınlarının büyük 
şehirlere getirdiği sosyal ve ekonomik problemlere ciddî şekilde bir çözüm getirmek üzere, belli 
yaklaşımlar hazırlanmıştır. 

Ayrıca, emlake ve eve karşı özel talebi olan insanımızın ev ve arsa edinmesi de kolaylaştı
rılmıştır. Arsa spekülatörlerinin, bu tedbirler karşısında eriyip biteceği umulmaktadır. 

Akılcı ANAP İdaresi, birçok icraatında bulduğu akılcı bir yolu, arsa konusunda da isti
mal ederek, vatandaşın bekleyişine cevap vermiştir. Hazineye ait yerlerin yağmalanması dur
durulmuştur. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı mensuplarının, başından beri izah ettiğim meselelerde ve 
genel politikadaki başarısını ve özellikle meselesine, konusuna hâkim Sayın Bakanı, bu geliş
melerden dolayı tebrik ediyorum. 

Bütçenin, vatanımıza, Yüce Milletimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Saat 17.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.53 
1 o 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim ARAŞ 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul ÜNLÜ (Bursa), Mümin KAHRAMAN (Çanakkale) 

— — — — #————— 
BAŞKAN —• Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 

açıyorum. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. — 1990 Malî Yüı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

B) MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 Malt Yılı Bütçesi 
2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1988 Malî Yüı Kesinhesabı 

BAŞKAN —• Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sümer Oral; buyurun efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı üzerinde görüş ve düşüncelerimizi sunmak üze
re huzurunuzda bulunuyorum. Konuşmamın başında size ve değerli milletvekili arkadaşları
ma saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ülkemizin malî ve ekonomik yönetiminde, dolayısıyla, malî 
ve ekonomik kararların oluşturulmasında, uygulanmasında ve izlenmesinde fevkalade büyük 
ağırlığa sahip, belki de ağırlık bakımından birinci sırada yer alan bir kuruluşumuz, bir bakan
lığımızdır. Esasında bu, sadece bizde değil, dünyanın belli başlı ülkelerinde de genelde böyledir. 

Bu nedenle, Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerde, makro seviyede, ülkenin 
genel ekonomik ve malî politikalarının tartışılması, o politikalardan beklenen amaçlar neydi, 
ne olduğu ve bu politikların izlenmesi; vardığı sonuçlar değerlendirilirken, mikro seviyede de, 
Bakanlığın kendi içerisindeki faaliyetlerini değerlendirmeye tabi tutarız; bu da eşyanın tabiatı
na uygundur. 

Bunun böyle olması, Maliye Bakanlığının, devlet teşkilatındaki yerinden ve Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Teşkilat Kanununun, Maliye Bakanlığına verdiği yetki ve fonksiyondan kaynak
lanmaktadır. 

Ancak, sözlerimin başlangıç kısmında şunu da ifade etmek istiyorum ki, bütçe müzakere
lerinin Genel Kurulda yapılış şekli mutlaka değiştirilmelidir. Bu seneki müzakereler bunu çok 
kesin bir şekilde ortaya koymuştur. Bir devletin bütçesi tartışılır. 1990 yılında gayri safî millî 
hâsıla, takriben 280 trilyon civarında olacak; kamu kesiminin genel dengesi içerisinde bunun 
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yüzde 33'ünü bulan bir kaynağın kullanılış şekli tartışılıyor; ama, Meclis sıralarında yeteri ka
dar arkadaşımızın bulunmaması, bu müzakerelerin şeklinin, herhalde, yeniden gözden geçiril
mesini zorluyor. 

O bakımdan, ne yapıp yapıp, 1990 yılında, 1991 bütçesini görüşürken, değişik bir metot 
ve değişik bir yaklaşımla meseleleri ele alalım ve bütçeler, Genel Kurulda sedece üç - dört gün, 
belki beş gün geneli üzerinde görüşülsün, diğer konuşmalar komisyonda yapılsın. Esasen, di
ğer ülkelerde de genel tatbikat bu istikamettedir. İnşallah bunu da önümüzdeki yıl hep birlikte 
gerçekleştiririz ve isabetli bir şey yapmış oluruz. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinin, diğer 
icracı bakanlıklardan biraz farklı olduğunu söylemiştim. Bunun nedeni üzerinde bir miktar 
duracak olursak, ortaya çıkan durum şudur : Bir kere, devlet yapısında bir farklılık vardır; 
bir de, Maliye Bakanlığının Teşkilat Kanununda yer alan hükümler, bu Bakanlığa değişik yet
kiler vermiştir. Teşkilat Kanununa bakıldığı zaman, maliye politikasının hazırlanmasında yar
dımcı olmak ve maliye politikasını uygulamak, Maliye Bakanlığının önemli görevleri aftsında 
sayılmıştır. Yani, maliye politikasında damgasını vuran bir Bakanlıktır. Diğer yönüyle, harca
ma politikasının geliştirilmesi, harcama politikasının uygulanması ve devlet bütçesinin yapıl
ması, bunun uygulanması ve izlenmesi; yani, bütçe politikası, Maliye Bakanlığının ikinci önemli 
görevidir. Üçüncü önemli görevi de, gelir politikalarını geliştirmek, tatbik etmek ve devlet ge
lirlerinin tahsilini yapmaktır; buna da, "gelir politikası" diyoruz. Bunların dışında, devlet he
saplarını tutma, devletin baş hukuk danışmanlığı görevini yapma, millî emlakini düzenleme 
ve gümrük uygulamaları gibi daha birçok görevleri de var; ama, belli başlı ve ülkenin ekono
mik ve malî yönetiminde kendini gösteren görevler bunlardır. 

Maliye Bakanlığı ta 1923 yılından beri mevcut bir bakanlıktır ve 2996 sayılı Teşkilat Kanu
nu 1936 tarihine dayanır. Ancak, 1983 sonunda, bu Bakanlığın görevleri de 178 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnameyle değişikliğe uğradı. Bu değişiklikle, yetkilerinin bir kısmı alında, 
başka yerlere verildi veya yetkileri azaltıldı ve böylece malî ve ekonomik alandaki etkinliği bir 
miktar aşağıya çekildi. Bunun yanında da merkez teşkilatında bazı değişiklikler yapıldı; bün
yesindeki bazı üniteler alındı, başka kuruluşlara verildi, bazılarında da önemli değişiklikler 
yapıldı. 

Yapılabilir; bir değişiklik yapılmayacak diye bir şey yok; bu değişikliklerin bir fonksiyonel 
mantığa dayandığı açık olsa ve yapılan değişiklikler sonunda, malî ve ekonomik politikaların 
uygulanmasında başarılı neticeler elde edilse, diyecek bir şeyimiz olmaz; ama, bunların ikisi 
de olmadı ve esasen de olmazdı. Onun için, bu değişiklikleri pek yerinde bulmadığımızı ifade 
etmek isterim. 

Sayın Başkan, yani böylece, 1983 sonlarında "İdarî düzenleme" adı altında patlayan ve 
bazı bakanlıkların, bazı kuruluşların çatısını, bazılarının katlarını götüren o fırtına, Maliye 
Bakanlığını da etkiledi ve Maliye Bakanlığı da bu fırtınadan nasibini almış oldu. Tabiî, bu ara
da Bakanlığın adı da değiştirildi, Maliye Bakanlığı, "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" oldu. Açık 
söyleyeyim : Değişmese çok daha isabetli olurdu; çünkü, "Maliye Bakanlığı" ile "Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı" isimleri arasında, etki bakımından, manevî ve psikolojik bakımdan, bana 
göre, büyük farklılık var. Bugün "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" deyince, sanki, Maliye Ba
kanlığı da, bir yerde, diğer icracı bakanlıklar gibi bir hava aldı; halbuki, Maliye Bakanlığının 
konumu çok değişiktir. 
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Nitekim, bellibaşlı Avrupa ülkelerinde maliye ve ekonomi bakanlıklarının isimlerine bak
tığımız zaman, mesela Avrupa Topluluğunun 12 ülkesindeki maliye bakanlıklarının isimlerine 
baktığımız zaman, hepsinin de, "Ekonomik İşler" veya "Finans Bakanlığı" şeklinde olduğu
nu görürüz. Belki, Belçika ile Lüksemburg'ta bir miktar değişiklik var, ama onun dışında, ge
nelde, bu bakanlığın ismi "Maliye Bakanlığı" veya "Finans Bakanlığı" olarak geçer. Bizde 
de "Maliye Bakanlığı" şeklinde mevcut durum muhafaza edilmiş olsaydı, sanıyorum daha ye
rinde olurdu. 

Sayın Başkan, Maliye Bakanlığı Teşkilat Kanununda yapılan bu değişiklikleri; yani, ülke
de fevkalade kaynak sıkıntısının çekildiği, tasarrufa fevkalade önem verilmesi gerektiği, kay
naklarla öncelikler arasında optimal dengenin kurulmasında büyük hassasiyetin bulunduğu 
ve malî nosyona, malî kavrama fevkalada ihtiyaç duyulduğu bir dönemde Maliye Bakanlığının 
yetkilerindeki bu değişiklikleri hatalı buluyoruz. Devlet idaresinde yapılan bu değişikliklerle 
ilgili olarak bir konuya da değinmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, devlet idaresinde, ekonomi ve malî yönetimde, bugün fevkalade ciddî 
bir koondinasyon noksanlığı vardır. Ekonomik ve malî kararlar da, ekonomik ve malî yönetim 
de dağınıklığı ve çok parçalılığı kaldırmaz; ama, bugün, malî ve ekonomik yönetimde çok par-
çalılık ve dağınık bir durum var. Bu, ekonomik ve malî politikaların kaldıracağı bir şey değildir. 

Şimdi Türkiye'de mevcut yapıya baktığımızda karşılaştığımız tablo şu : Bütçe politikasıy
la gelir politikası bir bakanlıkta; bütçe politikası ve gelir politikasını, bir bakanlık, almış götü
rüyor. Gelir politikasıyla harcama politikası arasınd bir bakıma köprü görevi yapan, gelirlerle 
giderler arasında büyüklüğü ve mekân dengesini sağlayan hazine muameleleri, Hazine politi
kası ise diğer bir bakanlıkta. Hazine, gelir ve harcama arasındaki farktan doğmuştur, bu den
geyi sağlamak içindir, onların ayrılmaz bir cüzüdür. Şimdi, gelirle harcamayı ayarlayacaksı
nız... Bunu ayarlayacak, hazine işlemlerini yapacak olan ünite bir başka bakanlıkta. Yatırım 
politikası ayrı bir bakanlıkta; yatırım politikasıyla bu saydığım bakanlıklar ilgilenmiyor, ayrı 
bir bakanlıkta. Para-kredi politikasına baktığınız zaman, onun bir kısmı bir başka bakanlıkta, 
bir kısmı ayrı bir bakanlıkta. O da, yani para-kredi politikası da ayrılmış; Merkez Bankası do
layısıyla birisi bir başka bakanlıkta, diğeri ayrı bir bakanlıkta. Planlama faaliyetleri ise, o da 
ayrı bir bakanlıkta... 

Şimdi, böyle bir yapıdan, şüphesiz ki, sağlıklı bir ekonomik ve malî yönetim çıkmaz ve 
o malî ve ekonomik yönetim güven duygusu sağlamaz ve o yönetimden çıkacak malî ve ekono
mik politikalar istikrarlı olmaz. Bugün, Türkiye'nin en fazla ihtiyacı olduğu şey istikrar. 

Burada, üç dört ay önce plan müzakere edildi ve geçti. O zaman da söyledim, beş yıllık 
plan yapıyoruz, 1994'e kadar sürecek, 1994'teki tabloyu, önümüzü görmek için yapıyorlar; ama 
Türk vatandaşı, Türk özel teşebbüsü, hatta hatta Türk kamu yönetimi, 1994'Ie ilgilenmiyor, 
bir sene öncesini net görebilmenin çaba, gayret ve telaşı, içerisinde. En büyük ihtiyaç bu oldu
ğuna göre, her şeyden evvel bu koordinasyon mutlaka sağlanmalıdır; ama, "Efendim bunlar 
dört beş tane bakan; nasıl olsa bunlar arkadaştır, güzel geçinirler, diyalog kurarlar" denirse, 
olmaz; istedikleri kadar arkadaş olsun... Bugün özel teşebbüsü savunuyorsunuz -biz de özel 
teşebbüsü savunuyoruz- siz hiç özel teşebbüste yetkinin beşe bölündüğünü gördünüz mü? Siz, 
özel teşebbüsün kaynağının üç dört kişiye dağıtıldığını gördünüz mü? Mümkün değil. Onların 
görüşlerini alırsınız, düşüncelerini alırsınız; ama otorite, malî yetki bir yerde olur. 
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Değerli üyeler, yıllarca bu ülkede Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası ve Hazine 
bir arada olsun mücadelesi yapılmıştır; ama, bugün fevkalade dağınık ve parçalı bir tablo ile 
karşı karşıyayız. Bu, son derece yanlış ve derhal vazgeçilmesi gereken bir durumdadır. Gerçek 
ve düzgün bir yapının kurulması icap eder. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Mîllet Meclisimiz 1990 yılı bütçesini 
3 Kasım 1989*dan bugüne görüşmektedir. Bütçe, 3 Kasım 1989»da Plan ve Bütçe Komisyonun
da görüşülmeye başladı ve 12 Aralıktaıv bu yana da Genel Kurulda görüşülmektedir. Maliye 
Bakanımızı, bir bütçenin başlangıcında görüyoruz, bir de bütçenin sonunda görüyoruz. Şim
di, bugünkü müzakerelerle gider bütçesi sona eriyor. Yarın gelir bütçesi ve maddeler görüşüle
cek; ondan sonra da Sayın Maliye Bakanımız, en büyük ve en sıkıntılı görevle karşı karşıyadır. 
Bu bütçeleri toparlayacak, bakanlığa gidecek ve 1990 yılında da bunu uygulayacak, tşte esas 
sıkıntı da orada başlıyor. Çünkü, Türkiye'de uygulama fevkalade önemlidir. Burada üç aşağı 
beş yukarı dengeli yapabilirsiniz; nitekim, Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 trilyon liranın üze
rinde de ilaveler yapıldı. Baktık, "Bunlar nereden karşılanacak?" diye, "Borçlardan karşılanır" 
denmiş -biraz sonra o kısma da geleceğiz- ve 9 trilyon civarındaki borç 10.4 veya 10.S trilyon 
liraya çıkmış... Ama, bunun uygulanması önemlidir; bakalım bunun içinden çıkılabilecek mi?... 
Bu yapıdaki bütçeyi, bu ekonomik konjonktürde uygulamak gerçekten kolay bir iş değildir; 
Allah yardımcınız olsun. 

Tabiî, bütçeleri iki yönüyle ele almak lazımdır. Bütçeler, bir yönüyle, devletin gelirlerine 
tahsil imkânı veren, harcamalarını da yapma müsaadesi sağlayan, normal, rutin kanunlardır; 
diğer yönüyle de, ekonomik politikanın ve daha özelde, malî politikanın fevkalade etkin araç
larından biridir. Bütçelerin başarısı, devlet gelirlerini tahsil ettiği ve harcamalarını yaptırdığı 
için değildir. Bütçe politikası olarak, araç olarak, yaptığı işe, sağladığı başarıya göre değeri 
ölçülür. Yoksa, gelir ve gider tahsilatı için ayrı bir bütçe yapmaya da gerek yoktur. Üç madde
lik rutin bir kanun yaparsınız, o da bunu sağlar. Nitekim, geçici bütçe uygulamalarında bunlar 
böylece yürütülmektedir. Dolayısıyla, bütçelerin değeri, malî politika aracı olarak taşıdığı et
kinlikte bulunur. Ancak, son yıllarda bütçeler, ekonomik ve malî politika aracı olma özelliğini 
büyük ölçüde yitirmiştir. Niye yitirmiştir? Bir taraftan gider kalemleri, diğer taraftan da büt
çenin giderlerinin finansmanı; yani bütçenin finansman modeli o kadar katı bir hale gelmiştir 
ki, hiçbir elastikiyeti kalmamış ve dolayısıyla, etkin bir bütçe politikası uygulamak mümkün 
olmamıştır. Bu nedenle, bütçe politikası olma özelliğini kaybetmiş, bir yerde Üç dört maddelik 
bir kanunun yapabileceği, devletin normal, rutin çarkını döndürmeye imkân veren birer sade 
kanun haline dönüşmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1990 yılı, hepimizin bildiği gibi Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planı dönemimizin ilk yılıdır; dolayısıyla, görüşmelerini tamamlamak üzere olduğu
muz 1990 yılı bütçesi de, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk bütçesi olmaktadır.-Bu yılın 
sonunda da beşinci beş yıllık kalkınma dönemini tamamlıyoruz, onu geride bırakıyoruz. Bu 
dönem, bu beş yıllık dönem, Türk siyasî tarihinde görülmemiş bir özelliğe sahiptir. Bugüne 
kadar hiçbir iktidara, hiçbir hükümete, bir plan dönemini kesiksiz, kesintisiz tam uygulamak 
nasip olmamıştır, görülmemiştir. Anavatan Partisi hükümetleri, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planını tek başına, kesintisiz uygulamışlardır. Hiçbir şey söylemeye de imkân^yoktur; "Şura
sından aldım, burasından yakaladım, ben hazırlamadım, ben yapmadım" demek gibi bir ma
zeret beyan etmek de mümkün değildir. Böyle bir dönem geçirdik. Bu dönemi geçirdikten son
ra Altıncı Beş Yıllık Planın ilk bütçesini yapıyoruz. 
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Şuna kesinlikle inanıyorum ki, 1990 bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasındaki şart
lar, ekonomik ve malî ortam, beş yıl önceki bütçe şartlarından çok daha ağırdır. Bunu, açık 
ve kesin şekilde kabul etmemiz lazımdır. Ekonominin temel göstergelerini değerlendirdiğimiz
de, bunun böyle olduğu görülür. Ekonomi, rakama ve göstergeye dayanır. "Ekonomi iyi gidi
yor..." Kimse inanmaz; "Çünkü" diyeceksiniz, göstergeleri sayacaksınız; "Ekonomi iyi gitmi
yor..."; "Çünkü" diyeceksiniz, göstergeleri sayacaksınız. Bu rakamları ele aldığımız zaman, 
biraz evvel vardığım hükmün doğru olduğu ortaya çıkacaktır, yoksa bu tablo içerisinde bir şeyi 
alıp, "Bak, bu iyi" dediğiniz zaman iyidir; ama, o yeterli değildir. Mühim olan, ekonomik 
bünyenin; mühim olan, mekanizmanın, makinenin tam çalışması ve yürümesidir. 

Kuşkusuz, bütçeler, ekonomik bir konjonktür içerisinde yapılıyor. 1990 bütçesi, 1989 eko
nomik konjonktürü içinde yapıldı; hem o konjonktürden etkilenecektir, hem de o konjonktü
rü etkileyecektir, bu kaçınılmazdır. Şimdi 1990 bütçesinin hazırlandığı sırada konjonktüre bir 
bakalım. En başta ele alacağımız endikatörlerden birisi enflasyondur. Enflasyon konusuna çok 
değinildi; burada uzun uzun sizleri işgal etme niyetinde değilim; ancak, bugün Türkiye'de beş 
yıllık, altı yıllık bir dönemde yüzde 30'larda alınan enflasyon, yüzde 70'Iik bir hale gelmiş ve 
maalesef bir miktar da süreklilik kazanmış durumdadır. 

Enflasyon tabiî bir olay değildir, yani kendiliğinden çıkmış bir olay değildir; uygulanan 
politikaların sonucunda ortaya çıkmıştır. "Enflasyonu durduruyoruz, enflasyon duracak" söz
lerini, hepimiz şahidiz ki, burada 1986 Kasımında 1987 bütçesi tartışılırken de konuşmuştuk, 
çok duyduk, Enflasyon konusunda "İniyor, inecek, bir ay sonra inecek, iki ay sonra inecek" 
gibi sözler söylendi. "Giriş hızı çıkış hızı" gibi yeni tanımlar getirildi; ama, varılan nokta, yüzde 
70 enflasyondur. Enflasyonu önlemek için ciddî tedbirlerin getirilmesi lazım. Çünkü, enflas
yonun azaldığını hissedebilmek için, enflasyona kaynak olan unsurların üzerine gidildiğini gör
mek lazım. "Tek başına meydana gelmiyor" dedik; hangi kaynaklardan, nelerden, meydana 
geliyorsa, onlar üzerinde durulduğu takdirde enflasyonun aşağı çekileceği inancı oluşur; aksi 
takdirde, inanmak mümkün değildir. 

Şüphesiz ki, enflasyon bugünün meselesi değil, bugün meydana gelmiş değil; beş altı yıl
dır uygulanan politikaların sonunda bir enflasyonla karşı karşıyayız ve bu enflasyon, maddî 
ve manevî bütün değerleri tahrip eden bir boyuta gelmiş; ne, yaptığımız bütçenin bütçeliğini 
bırakmış, ne de, planın planlığını bırakmıştır. Enflasyon, hem planı, hem programı ve hem 
de bütçeyi tahrip eden bir olaydır. 

Bugün dahi Hükümetin enflasyonla kesin mücadele kararını ve yollarını görmek müm
kün değil. Çok değişik meseleler geliyor... "Efendim, bir tek enflasyon kaldı, işte onu da önle
yeceğiz..." Keşke önlense... Zaten, enflasyonu önlemediğiniz zaman, diğer meseleleri önleme
niz mümkün değil ve enflasyonu bir tek hal politikasıyla önlemek de mümkün değil. Bakın, 
bugün bütçe yapıyoruz; bütçede, kamu kesiminin açığı aynen devam ediyor; biraz sonra anla
tacağım. 1990 bütçesi, 1989'daki kamu kesimi açığından, konsolide bütçe olarak daha fazla 
olacaktır. Peki, yapısı belli, bünyesi belli, yüzde 15'lik yatırımı olan ve diğer yüzde 73 - 74'ü 
transfer ödeneklerine ve personel giderlerine ayrılmış böyle bir bütçeyle, enflasyonu nasıl ön
lersiniz? Enflasyonu önlemedeki gelir politikanız nedir, harcama politikanız nedir, üretim po
litikanız nedir, kur politikanız nedir? Bunları açıkça ortaya koymak lazım. Biz, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda da, burada da konuşuyoruz, bunları tek tek soruyoruz; ama inanınız, kesinlik
le bir cevap alamıyoruz. Ondan sonra da Sayın Başkana söylediğimizde, "Efendim, ne yapalım, 
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bu kadar cevap veriliyor" diyorlar. Şimdi 1990 yılının başlangıcında burada, ciddî olarak şu, 
şu, şu politikalarımız vardır ve bunları uygulama gücümüz de vardır denilip, ondan sonra biz
lerin ve Türk Milletinin enflasyonun aşağıya çekileceği konusunda ciddî ve samimî bir kanaat 
içerisine girmesi lazım, bu mevcut değil. İşte, bunların sağlanması gerekir. 

Sayın Başkan, bugünkü konjonktürde karşımıza çıkan ikinci tablo, kamu kesiminin fi-
nansmanındaki büyük açıktır. Gayri safî millî hâsıla içerisinde kamu kesimi finansman açığı 
1985'te yüzde 4,7 iken, 1987*de yüzde 7,8'e çıkmış, 1988'de yüzde 6,4 olmuştur ve 1989'da da
ha rakamlar ortada değil; çünkü, şu anda verilen rakamların 31 Ocak 1989'da aynen çıkacağı 
kanaatinde değilim, onun için o rakamlara kesin demiyorum, ama yine yüzde 6'lardan aşağı 
olmayacağı açıktır. Kamu kesiminin genel dengesi için finansman açığı 1985'te yüzde 4,7 iken, 
bugün yüzde 6'Iarın üzerindeyse ve böyle de devam edeceğe benzlyorsa, enflasyonun aşağı çe
kileceğine nereden inanacağız? 

Sayın Başkan, şimdi bir miktar da ihracat üzerinde durmak istiyorum; çünkü, ihracat ko
nusunda Hükümetin ciddî endişelerinin olması lazım, rakamların çıkardığı tablo odur. tzin 
verirseniz o konuda da Yüce Heyete bir iki rakam arz etmek istiyorum. 

1989 eylül sonu itibariyle ihracat, bir önceki döneme göre, yani 1988 eylül ihracatına göre 
yüzde 2 geridir. Biraz önce Sayın Kahraman, ihracatın arttığını söyledi; ama bilmiyorum hangi 
rakamları kullandı? Devletin bu rakamlarının dışında kendilerinde daha iyimser rakamlar var
sa onu da öğrenmek isteriz; ama, eylül sonu itibariyle ihracat yüzde 2 gerilik göstermektedir. 
Yıl sonu itibariyle de programlanan ihracat 12,4 milyar dolar; ama, mevcut gelişmeye göre bu
nun ancak 11,6 veya 11,8 milyar dolarda gerçekleşmesi mümkün, bilemediniz 12 milyar dolar
da gerçekleşsin; bu dahi, programlananın yüzde 10 civarında gerisinde olur; yani geçen seneki 
seviyeyi bulsa ve bir miktar aşsa dahi, programlanan ihracatın yüzde 10 gerisinde kalırsınız. 
Nitekim, geçen seneki 1988 ihracatı da programlananın gerisinde kalmıştır; yani 1988 ve 1989'da 
ihracatta ciddî bir duraklama var. Bakınız, plana göre gerileme çok daha fazla, ihracatta 1989 
plan hedefi 14,5 milyar dolar, gerçekleşme 11,6 milyar dolarda olursa, hedefte yüzde 25'e ula
şan oranda bir gerileme var demektir. Peki, siz 14,5 milyar dolarlık ihracat hedeflerken, 11,6 
milyar dolarda kalırsanız, ödemeler dengenizi nasıl dengeleyeceksiniz? ihracatı artıracak poli
tikalarınız ne? Yine programınızda, 1990'da 13 milyar dolarlık bir ihracat öngörmüşsünüz, bunu 
nasıl gerçekleştireceksiniz? Hangi politikalarla ihracatı artırmayı düşünüyorsunuz? Bunların 
ortaya konulması lazım. Bunlar böyle iken, ödemeler dengesi meselesinin halloldugunu ifade 
etmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, büyüme hızı yüzde 1,2'ye düşmüştür. Nüfus artışı yüzde 2,5 olduğuna gö
re, Türkiye, 1989'u, biraz daha fakirleşerek ve satınalma gücünü biraz daha kaybederek geçir
miştir. 

Mevcut genel tasarruf oranında önemli gerilemeler var. Bakınız, sık sık övünülen şey, "yurt 
içi toplam tasarruf nispeti miktarı artıyor" dendi. 1985 yılında yüzde 26.7 olan toplam yurt 
içi tasarruf, 1989'da yüzde 22'ye düşmüştür. Bu da önemli bir gelişmedir ve kamu kesiminin 
finansmanında, ekonomide fevkalade sıkıntı yaratacak bir göstergedir. Kaldı ki, plan görüş
melerinde bu yüzde 22, yüzde 26 olarak geçmiş. Plan belgelerinde yüzde 26; ikibuçuk, üç ay 
sonra yapılan programda yüzde 22. Niye bu farklılık? Yani ne değişti ki, 2,5 ay içerisinde bu 
farklılığı göremediler? 
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Sanayi üretiminde gerileme söz konusu, İşsizlikte artış var ve gelir dağılımı ve vergi adale
tinde de fevkalade bozukluklarla karşı karşıyayız. Böyle bir konjonktürde 1990 bütçesi uygula
maya konulacaktır. Şüphesiz ki, bunun fevkalade büyük sıkıntıları vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu genel mahiyetteki görüşlerimizden sonra, Maliye 
Bakanlığımızın uygulayacağı, izleyeceği 1990 yılı konsolide devlet bütçesini biraz daha yakın
dan incelemek istiyorum : "Ne kadar bir bpyüklüğe sahip? özellikleri nedir; harcama hedef
leri ve harcamanın dağılımı nedir? Bütçenin finansman yapısı nedir, açığı ne kadardır; borç
lanma gereği hangi büyüklüktedir?" Bir miktar bunları değerlendirmek lazım. 

Biraz evvel de ifade ettim, 1990 yılında Türkiye 280 trilyon civarında gayri safî millî hâsıla 
beklemektedir. Bütçe, 64.4 trilyondur. Bu büyüklük, gayri safî millî hâsılanın yüzde 23'ünü 
meydana getirmektedir. Bütçenin içerisinde yer almamakla beraber, genel ekonomik denge içe
risinde yer alan 10 trilyon civarında, borç anapara ödemesi vardır; 21.5 trilyonluk da, bütçenin 
yüzde 30'una tekabül eden fonda birikecek kaynaklar vardır. Bunlarla birlikte, gayri safî millî 
hâsılanın yüzde 30'unu teşkil eden bir ekonomik büyüklüğü burada konuşuyoruz. Tabiî, bu
nun yüzde 23'ü bütçenin içinde, 31 trilyonu da bütçenin dışındadır; ama, bunu da konuşmala
rımızda değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü, kamunun genel dengesinde bunlar vardır. 

1990 konsolide devlet bütçesinin yapısına baktığımız zaman, 64.4 trilyon dedik. Bu, geçen 
seneki bütçeden yüzde 77 civarında bir büyüklüğü ifade etmektedir. Çünkü, geçen sene bütçe 
32.9 trilyon olarak bağlanmıştı; ama yıl sonunda bunun 36,5 - 37'lere ulaşacağı anlaşılmakta
dır. Böylece, 1990 bütçesi, yüzde 77'lik bir büyüklüğe sahiptir, bir önceki bütçeye oranla. Bu, 
tabiî, reel bazda. Eğer, bu yılki enflasyon, önümüzdeki yıl da aynı büyüklükte devam ederse, 
1990 bütçesiyle 1989 bütçesi arasında reel bazda fark da olmayacaktır ve 1990'da enflasyon 
hızının bundan çok aşağılara ineceği konusunda da, fazla iyimser bir beklenti söz konusu de
ğildir. Yüzde 10 -15 aşağı da olsa, bir şey fark etmez; yüzde 10 - 15'lik bir iyileşme olur. Enf
lasyonun iyileşmesi hepimizin arzusudur ve bize düşen bir görev varsa, onu da yapmaya hazı
rız. Şüphesiz ki düşsün; ama düşse de fark etmez ve öyle sanıyorum ki, artık bu tür laflar ger
çekleşmeden, pek fazla inandırıcılığı olmayacaktır. Onu görelim, ondan sonra hep birlikte se
vinelim. 

Bütçe 64.4 trilyon; ama, bunun 21,5 trilyonu yüzde 33,3'ü personel giderlerine, 26,5 tril
yonu, yüzde 40'a tekabül eden kısmı da transfer ve bütçenin yüzde 73.3'ü personel ve transfer 
giderlerine, hesabı, kitabı olan giderlerdir. Geri kalan kısmın da yüzde 11.6'sı diğer cariler ve 
15.2'si de yatırım giderlerinden meydana gelmektedir. Harcama hedefi olan 64,4'ün, 53,9'unun 
bütçe gelirleriyle karşılanacağı öngörülmüş 10,5 trilyonu da açık olarak ifade ediliyor ve borç
lanma ile karşılanacağı öngörülmüş. Yani böylece, bütçenin yüzde 16,4'lük bölümü açık, borç
la finanse edilecek. Hesap olarak karşımıza gelen tablo budur. 

Değerli milletvekilleri, ancak bütçenin açığı kâğıt üzerinde 10,5'tur. Bütçe ödenekleri içe
risinde, ihtiyaçlara uygun olmayan ödenekler vardır. Personel giderlerinde bütçe yönetimi 1990'da 
sıkıntıya düşecektir. 21,5 trilyon ödenek var, son gün komisyonda kesintiler yapıldı, onun da 
2 trilyon getireceğini düşünelim, 23,5 trilyonluk bir personel ödeneği; ama geçen yılki ücret 
seviyesine yüzde 40'lık bir artış uygulasanız dahi, gene 2 - 2,5 trilyonluk yeni bir ödeneğe ihti
yaç vardır. Hep bütün bunlar vergi iadelerinde vardır... Tek tek saymıyorum. Bütün bunlar, 
10,5 trilyonluk bütçe açığını daha büyütecek unsurlardır. 
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Kaldı ki, bütçe açığı sadece bundan ibaret de değildir. Bunlar bütçe uygulamasında ortaya 
çıkacak; ama, bir de bütçede gösterilmeyen, başka bir hesapta gösterilen 9,9 trilyonluk borç 
anapara ödemesi vardır. Burada iki sene önce de bunu tartıştık; ama, gene tartışmayı yararlı 
buluyorum. Bütçe idaresi kendi hesaplarında 10,3'u gösteriyor; ama, borç anapara ödemesi 
Hazinece "Borç İdaresi" adı altında yapılıyor fakat, tipik bir bütçe ödemesinden farksızdır. 
Aynı maaş öder gibi, kırtasiye öder gibi, borcunu da ödeyecek; çünkü, ödediği borç, daha ev
velki yıllarda bütçenin finansmanı için aldığı borçtur. Bunu bütçede göstermeyebilirsiniz; ama 
bu, devletin hesabında gösteriliyor; kamunun genel dengesinde bunu göstermemek mümkün 
değil. Aynı, borç faizi gibi, bunu da Hazine ödüyor; ama, bunu bütçede göstermiyor, "Borç 
İdaresi" diye ayrı bir bölümde gösteriyor; fakat bunun diğer açıktan farkı yok. Bu da ödeni
yor; ama, bunun karşılığı aynen alınıyor. Alınmadığını düşünün; borcunuzu ödediniz; ama, 
alamadığınızı düşünelim. Alamadığınız zaman, işte bu da açıktır. Nitekim 1986'dan önce bun
lar bütçenin içinde gösteriliyordu ve bütçenin açığına dahildi, tamamen bütçenin açığına da
hildi; ama, öyle bir an geldi ki, bu borçlar bütçeye sığmadı. Ne yapalım? Bunu bütçenin dışına 
alalım dendi. Şimdi kamuda, bir gelir idaresi gibi, bir borç idaresi var. Borç o kadar büyüdü 
ki, bütçeye sığmadı. "Hiç olmazsa anaparaları bütçe dışına çıkaralım" dendi; "Efendim, 
OECD'nin tanımı var, bundan yararlandık" dendi. 

Peki, ben o zaman size bir yol daha göstereyim, bu metodu biraz daha geliştirelim! Nasıl 
olsa faizler de yüksek, yüzde 80 - 90 faizle iç borçlanmaya gidiyorsunuz... Bu tanımı genişlete
lim, borç anaparasıyla birlikte, faizleri de ayıralım, borç idaresine itelim. Böylece, öyle sanıyo
rum, bütçeniz açık da vermeyebilir, belki bir miktar da fazla verir! İsterseniz gelin bu yola gi
din, size bunu tavsiye edeyim!.. (DYP sıralarından alkışlar) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Gene açık var. 

SÜMER ORAL (Devamla) — Şimdi, yalnız, bakın, bunun tehlikesi şu : Borcu bütçe dışı
na çıkardığınız zaman, bütçe sanki az açık vermiş gibi yeniden borçlanıyorsunuz; ama, ondan 
sonra, Türkiye, fevkalade borçlu bir ülke yapısına geliyor. Yani, bu çare değil ki... 

Siz, bütçeyi sağlam kaynaklarla finanse etmeye bakınız. Sağlam bir bütçe idaresi böyle
dir, sağlam bir bütçe idaresinden bahsediyorum. Şüphesiz ki, sağlam bir bütçe politikası uygu
lamak, hem ülkenin yararınadır,' hem de ülkeye hizmet edenlerin yararınadır ve ilmin gereği 
de budur. 

Efendim, bende 1923 yılından itibaren bütçe açıklarının rakamları var. Hiçbir zaman, bütçe 
açığı, konsolide bütçe içerisindeki payı itibariyle bu boyutlara gelmedi. 

Son beş yılda aşırı bir borçlanma politikası izlendi ve Türkiye fevkalade borçlu ve bozuk 
bir yapı içerisine geldi. Zaten ekonomik ve malî politikayı izleyen bakan arkadaşlarımız da bu 
hususu gizlemiyorlar. Bütçe Komisyonunda biz, bunları konuşuyoruz; "Biz, bu kadar borç
lanmadık, bizim borçlanma yapımız iyidir" diyen bir bakan arkadaşıma da tesadüf etmedim; 
ama tahmin ediyorum ki, bu konuyla çok ilgili olmayan arkadaşlarımıza galiba başka türlü, 
bizlere başka türlü konuşuluyor ki, arkadaşlarımız bozuk olan bîr modelin müdafaacısı duru
munda karşımıza çıkıyorlar; şaşılacak şey o! 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hep kandırıyorlar. 
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SÜMER ORAL (Devamla) — Oysa, bakınız, Hükümet, bu kadar borçlanmasına rağmen, 
yıllarca özel teşebbüse ve bizlere "Sakın borçlanmayın, kendi kendinizi idare etmeye bakın, 
kendi kaynaklarınızla idare edin, dış kaynaklara fazlaca gitmeyin" dedi. Biz de sandık ki, Hü
kümet, bunu kendisi için de böyle yapıyor; yani borçlanmayıp, kendi kaynaklarıyla idare edi
yor. Meğer, kamuoyuna ve özel teşebbüse böyle söylenmiş; ama, kendisi tam aksini yapmış! 
Yani, bilmiyorum ama, bu, "Başkasına verir talkını, kendisi yer salkımı" gibi bir şey olmuş. 

Bütçenin finansmanında borçlanmanın her gün bu derece artması, vergi gelirlerinde reel 
olarak yeterli artışın sağlanamamasından kaynaklanmıştır. Durup dururken borçlanmadınız ki!.. 

Vergi gelirlerinin gayrî safî millî hâsıla içerisindeki payına baktığınızda -çünkü vergi tah-
silatlarıyla hükümet her zaman çok övünmüştür- rakamlar ortada, yüzde 70-80 dolaylarında 
enflasyonun olduğu bir dönemde vergi nispetlerini değerlendirirken, bir miktar daha detaylı 
ve insaflı değerlendirmek lazım. "Bir yıl önceye nazaran tahsilatımız yüzde 70-80 fazla" de
mek, bana göre çok önemli bir şey değil; işte, tablo ortadadır. 

Vergi gelirlerinin gayrî safî millî hâsıla içindeki payı nedir? 1978 yılında vergilerin gayrî 
safî millî hâsıla içindeki payı yüzde 19.1, 1983'te yüzde 16.7, 1986'da yüzde 15.2, 1988'de yüz
de 14.2, 1989'da yüzde 14.6 ve 1990'da da yüzde 15.5 olacaktır. 

Şimdi Sayın Maliye Bakanı hemen, "Efendim, biz mahallî idarelerin payını ayırdık" di
yecek. Ayırın, mahallî idarelerin payını... Kaçta ayırdınız? 1984 yılında. 1984 yılından bu ya
na, 1987'de, 1988'de, 1989'da ve 1990'da, vergi gelirlerinizin gayrî safî millî hâsıla içindeki pa
yı artmamış. "Nasıl olsa biz, 1984 yılında buraya pay ayırmıştık, 2000 yılına kadar bu seviyede 
gitsin" diyebilir misiniz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Olmaz ki, öyle 
şey. 

SÜMER ORAL (Devamla) — Sizin bütçenizin ağırlığı gayrî safî millî hâsıla içerisinde ar
tıyor. Vergi sistemini ve vergi yapısını gözden geçireceksiniz. Meseleye sadece malî açıdan de
ğil, ekonomik ve sosyal açıdan da bakacaksınız. Vergi sistemi fevkalade bozulmuştur. Yani, 
"Gayrî safî millî hâsıla içerisindeki vergi gelirlerinin payı artmıyor; çünkü, mahallî idarelerin 
payını ayırdık" demek, devamlı bir gerekçe olamaz ki... Bir yıl için olur, iki yıl için olur... 

Bakınız, bu kadar borçlanma ne noktalara gelmiş. Tabiî, borcun faizi vardır; anaparayı 
bütçe dışında tutuyorsunuz; ama, faizi bütçe içerisinde gösteriyorsunuz. Bu gidişle belki onu 
da çıkarabilirler; çünkü başka çare de görülmüyor. 

Bakınız, faiz ödemelerinin, Türk bütçe tarihinde hangi boyutlara geldiğini göstermek için 
arz ediyorum : Gayrî safî millî hâsıla içerisinde bütçeden ödenen borç faizlerinin payı 1981 
yılında yüzde 1.1. iken, 1989 yılında yüzde 4'e çıkmış olup, 1990 yılında yüzde 4,5 olacaktır. 
tşte, Türk kamu idaresine ipotek koyan ve onu zedeleyen görüntüler bunlardır. 

Faiz ödemeleri 1981'de konsolide bütçenin yüzde 4.9'unu teşkil ederken, 1989'da yüzde 
23'ünü teşkil eder hale gelmiş; 1990'da da yüzde 20*leri bulacağı görülüyor : tşte borç faizinin 
Türk kamu kesimine yaptığı tahribat budur. 1990 yılında devlet genel finansman dengesinden 
-bütçeden ve hazineden ödenecek; bir kısmı bütçe ile irtibatlandırılacak, bir kısmı ise borç ida
resi ile irtibatlandırılacak- tam 22,6 trilyonluk borç -anapara ve faiz olarak- ödenecek; 22 tril
yon 694 milyar liralık borç anapara ve faizi ödenecek. 
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1990 yılında da vergi tahsilatı 43,6 trilyon olacak. Buradan çıkan tablo şudur değerli mil
letvekilleri : Türk vatandaşının ödeyeceği her 100 lira verginin 52 lirası, borç anapara ve faizine 
ödenecektir, tşte, tablo budur. Yani 1990 yılında ödenecek her 100 lira verginin 52 lirası, borç 
anaparası ve faizine gidecektir : Çünkü vergi hâsılatı 43,6 trilyon, borç anapara ve faiz ödeme
si de 22,6 trilyondur. Her 100 liranın 52 lirası faize gider hale gelecektir. Bu, eskiden yoktu; 
bu yapı yoktu. Bu yapı, yaptığınız bir uygulamanın sonucudur ve sizin bu uygulamayı burada 
müdafaa etmeniz lazımdır. "Evet, bu politikamız isabetlidir ve bu sonuç da doğrudur" diye 
bunu müdafaa etmelisiniz; çünkü bu, bir politikanın sonucudur. 

Sayın milletvekilleri, biraz bütçe üzerinde durduk; ama bugün devletin bir tek bütçesi yok. 
Bu incelediğimiz, sadece bir bütçesi. Bunun dışında bizim incelemediğimiz 2 bütçesi daha var; 
borç bütçesi var, fonlar bütçesi var, biz bunların üzerinde durmuyoruz. 

"Fonlar murakabe ediliyor" deniliyor. Harcama yapıldıktan sonra bir murakabe yapılı
yorsa -yapılmıyor da, yapıldığını kabul edelim-, harcama öncesi siyasî onay başkadır. Bakınız, 
biz burada bütçeyi tek tek görüşüyoruz; ama, fonların harcama hedeflerini görüşmüyoruz ki, 
murakabesini de yapmıyoruz. Harcamadan sonra murakabe edilse dahi, bütçenin yüzde 33'ünü 
teşkil eden bir kaynağı siyasî otoritenin onayı dışında tuttuktan sonra, onun ne kıymeti var? 
Bunlar üzerinde çok konuştuk, tekrar uzun uzun konuşmak, istemiyorum; ama, buradaki bir 
eksiği ifade etmek için söyledim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biraz da personel rejimimiz üzerinde durmak istiyorum. 
Bütçenin rakamsal kesimi hakkında sözlerimi burada keserek, şimdi biraz da personel rejimi
mize bir bakalım. 

Bugünkü personel rejimimiz son derece çarpık bir yapıya dönüşmüştür. 657 sayılı Kanun, 
personel politikamızdaki temel kanunumuzdur, bunun yanında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanunu, Hâkim ve Savcılar Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanunu var
dır; bunlarla birlikte bir yapı oluşturulmuştur. Bunun temel ilkesi, "Eşit işe eşit ücret ve tek 
ücret" sistemi olmuş; ama, zamanla bu bozulmuştur. Bugün bir maaşın içindeki unsurlar o 
kadar artmıştır ki, bunları saymak, işi takip eden kişiler için bile güçlük arz etmektedir. Gös
terge tablosu ve katsayı fevkalade yetersiz hale gelmiştir. 

Geçen seneler burada konuşurken belirtmiştim : \akacak zammı ödüyoruz. Yakacak zam
mının miktarı, maaşın aslından daha fazla hale gelmiş. Bu, bir tersliktir. Şimdi, bu yakacak 
zammının adı "Taban aylığı" oldu; yani, alınan aylığın bir kısmı taban aylığı, bir kısmı gövde 
aylığı, bir kısmı kafa aylığı haline gelmiş. Bu yapı nereye gider, onu bilemiyorum. 

Sözleşmeli personel uygulaması ayrı bir uygulama... Müesseseyi bozar tarzda uygulama
ya geçilmiş. Bugün adil bir personel rejimine ihtiyaç vardır. Evet, personel rejiminin parlamen
tolarda değiştirilmesinin zorluğunu biliyorum, fevkalade zordur; ama hiç olmazsa, maaş kıs
mında bir şeyler yapılabilir. Maaşa ek olarak ödenen ve sayıları 21'i aşan birtakım ödemeler 
toplanır, daha basit ve bir bütün hale getirilir. 

Sayın milletvekilleri, burada bazılarını arz etmek istiyorum : Maaş ile birlikte hesap edi
len 23 adet unsur var. Bunlar, aylık gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, yan öde
me -yan ödeme de üçe, dörde ayrılır- özel hizmet tazminatı, askerler için hizmet tazminatı, 
makam tazminatı, üniversite ödeneği, yargı ödeneği -yargı ödeneği başka bir kanuna göre-
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yüksek hâkim tazminatı, mülkî idare amirleri hizmet tazminatı, emniyet hizmet tazminatı, üni
versite idarî görev ödeneği, tim tazminatı, olağanüstü hal tazminatı, üniversite geliştirme öde
neği, öncelik yöre ek tazminatı, mahrumiyet yeri ödeneği, ücreti vekâlet, tayın bedeli ve maktu 
fazla çalışma ücretidir. Bunları biliyor muyuz? Bunları daha çoğaltmak da belki mümkündür. 

Vergi alırken de, bunların bir kısmı Gelir Vergisinin matrahına giriyor, bir kısmı da girmi
yor. Bir kısmı Emekli Sandığı matrahına giriyor, bir kısmı girmiyor. Sanıyorum, Sayın Maliye 
Bakanı da bilgisayar kullanıyor, zaten bunların içinden çıkabilmesi için başka da çaresinin kal
madığını görüyorum. (DYP sıralarından "Bravo'' sesleri, alkışlar) 

Genel tdare Hizmetleri sınıfından maaş alan bir elemanın -tabiî bunların hepsi bütün ma
aşlarda yok- aylığı 7 unsurdan meydana geliyor. Bir başka hizmette 6 unsur var; bir başkasında 
8 unsur var. Mesela emniyet hizmetleri sınıfında maaş hesabında 8 tane unsur var. Bu konu 
ile ilgili koskoca Personel Dairesi kurulmuş; bunları bir esasa bağlayalım. "Parlamentoda bunlan 
düzeltmek çok zordur, tşin ucunu kaçırırız; bir yerden başlarız, nereden tutarız" demek ol
maz. Yarın ne yapacaksınız? Her karşılaşılan güçlükte bir şey eklemişsiniz. Hâkim ve savcılar
dan bir tazyik gelmiş, şunu şunu verelim demişsiniz. Onlara bunu verince, tabiî ki, herkes öde
mede denge arayacağına göre, ben de isterim diyecek. Zaten başkası ne yapıyorsa, öbürü de 
ona bakarak yapar; bazıları da kendisi yapmaz, önce başkasına yaptırır, o yaptı mı onu emsal 
gösterir. Ondan sonra, o tazminat, bu tazminat deyince; işte, altından çıkılmayacak bir tabloy
la karşılaşırsınız. O nedenle, bunu bir esasa bağlamamız gerekir. Böyle, ufak ufak tedbirler 
almanın sonucunda karşımızda büyük bir bozuk tablo oluşmuştur; bunu bir an evvel düzelt
mekte yarar vardır. Personel Dairesinin çalışmaları mutlaka var, Maliye Bakanlığımızın çok 
değerli uzmanları var; meseleye bir an evvel çözüm bulmakta yarar var. 

Bu bütçeden, 1990 yılında çalışanlara 26 trilyon ücret ödeceğiz. Onlara daha fazlasını ve
rerek, satın alma güçlerini bir miktar daha artıralım; ama bu ödemeyi adil bir personel rejimi 
ile yapmazsanız, bunun iyiliğinden hiç kimse de bahsetmez ve memnun da olmaz; fakat 26 
trilyonluk personel gideri de bütçeden kaybolur gider. 26 trilyon, iki sene önceki bütçemizin 
bütün büyüklüğünden yukarı bir rakamdır; küçük bir rakam değildir. Bunlan, mutlaka bir 
çekidüzene sokmamız gerekmektedir. 

Sayın Başkan, bir miktar da tütün piyasası üzerinde durmak istiyorum. Ege tütün piyasa
sı, bir süre ertelenmiştir. Oysa, Sayın Maliye Bakanımız -yanlış hatırlamıyorsam- bir süre önce 
Manisa'da "Ege tütün piyasasının 20 Aralıkta açılacağını" ifade etmişlerdi. Bu tehirin sebebi 
nedir bilemem; ama mutlaka bir takım sebepleri vardır; fakat bizim görebildiğimiz kadar, bir 
tekel idaresi belki kendi hazırlıklarını tam yapamamıştır; çünkü, elde mevcut stokları var, am
bar mevzuu var; buradan bir sıkıntısı olabilir, öyle sanıyorum ki, bir de tüccarla olan ilişkiler
de de birtakım güçlükler olabilir; çünkü, dövizin kurunu, baskıyla, gerçek değerinin altında 
tutmuş olmak, ihracatçıları bir miktar sıkıntıya sokmuştur; herhalde orada birtakım anlaş
mazlıklar var. 

Ancak, bunların hiçbirisinin tütün üreticisinin hakkını zedelememesi lazımdır. Bugün 12 
ay çalışarak mahsulünü elde etmiş olan tütün üreticisi, bir an evvel piyasanın açılmasını bek
lerken, verilmiş tarihlerin ertelenmesinden fevkalade rahatsız olmaktadır, inşallah verilen bu 
5 Ocak tarihinde, tütün piyasasını açma meselesi gerçekleşir. Aşağı yukarı Ege Bölgesinde 158 
bin ton tütün beklenmektedir. Bunu üreten kişilerin arzusu, bir an evvel piyasanın açılması 
ve kendilerinin de el emeği ve alın terini alabilmeleridir. 
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Türkiye'de, sigara sanayii ve tütün meselesi bugün çok enteresan bir noktaya gelmiştir. 
Tütün üreticisi, bu durumdan zarar görmemelidir. Devletin bu konuda gerekeni yapması gere
kir. Kaliteli tütün için yeniden toprak tahlilleri yapılabilir. Bu tahlillerin sonunda kalacak olan 
toprakların hangi ürünlere uygun olduğunun belirtilmesi lazımdır. Bunların mutlaka yapılma
sı gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Oral, 4 dakikanız kalmıştır. t 

SÜMER ORAL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Ürün fiyatları arasındaki nispi dengenin de mutlaka korunması lazım genelde. Ürün fi
yatları arasındaki nispi denge kurulmadığı zaman, bu defa hem üretim, hem de üreticiler belli 
ölçülerde zarar görmektedirler. Manisa Milletvekili olan Maliye ve Gümrük Bakanımızın sanı
yorum en az bizim kadar bu konulara hassasiyet göstermesi gerekir. Tütün üreticisinin beklen
tisinin, umudunun daha fazla kullanılmaması veya daha fazla bekletilmemesini ben hassaten 
Sayın Bakandan rica ediyorum. 

Sayın Başkan, çay üreticilerimiz de kendilerine yapılan ödemelerden fazlaca memnun de
ğildir. Çay paralarının ödenmesinde önemli gecikmelerin olduğu bize intikal ettirilmektedir 
ve çay paralarının ödenmesinde geçen yıla nazaran yüzde 10'luk bir gerilemenin mevcut bu
lunduğunu bize yöredeki üreticiler intikal ettirmiştir. Çay üreticisinin, sanıyorum bugün 160 
milyar lira civarında alacağı mevcuttur. Mutlaka, bunu, belki bir defada ödemek mümkün de
ğildir; ama geçen sene sağlanan trendin, bu sene de sağlanması, hatta ondan bir miktar daha 
iyi bir trendin uygulanmasında üreticinin de büyük yararı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve GümrUK Bakanlığı bütçesi üzerinde za
manın elverdiği ölçüde görüş ve düşüncelerimizi arza çalıştık. Bütçe, genel yapısı itibariyle Tür
kiye'nin ekonomik gündeminde yer alan temel meselelere çözüm getirecek bir yapıda görülme
mektedir. Bütçe Komisyonunda da söyledim, enflasyonla mücadeleye pek niyetli bir hali de 
yoktur. Her şeye rağmen, 1990 bütçesinin memleketimize ve milletimize uğurlu olmasını dili
yor, tekrar size ve değerli milletvekili arkadaşlarıma saygılarımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oral. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mustafa Kul. (SHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; ülkenin ekonomik ve malî politikalarının oluşturulup ve yürütülmesinde en fazla pay 
ve etkinliğe sahip olan Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçelerin sadece gelir ve gider hesaplarından ibaret olmadığını he
piniz bilirsiniz. Bütçeler, gene sadece vergi alınmasına ve maaş ödenmesine olanak tanıyan yet
ki kanunları da değildir. Bütçelerin, devlet ve toplum hayatında büyük önemi vardır. Çünkü 
bütçeler, hükümetlerin tercihlerini, eğilimlerini, ekonomik ve sosyal hayatlara bakış açılarını 
da yansıtırlar. Çünkü bütçeler, birer niyet beyanlarıdır. Bütçeler, hükümetlerin, temel sorunla
ra yaklaşımlarını, sorunlara çözüm arama yöntemlerini, sorunlar içerisinden öncelik sıraları
nı, geleceğe yönelik planlarını, kısacası bütçeler, hükümetlerin programlarını ve icraatlarını 
ortaya koyarlar. 
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Bu bakımdan, bütçelerin yürütülmesi, sosyoekonomik politikaların başarısı için fevkala
de önemlidir. Böyle bir durumda, genel bütçeyi hazırlamak ve yönetmekle yükümlü olan Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşurken, doğal olarak 1990 bütçesinin tümünü 
gözden geçirmeden asıl konuya girmek istemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yapı olarak bu bütçe, bundan önceki ANAP hükümetlerince hazır
lanan bütçelerden farklı bir bütçe değildir. Yine, baştan, büyük bir açığı kabul etmiş, yatırıma 
yönelik değil, sadece maaş ödeme ve borç ödeme üzerine hazırlanmış olan bir bütçeyle karşı 
karşıyayız. 1983 yılından beri, bugüne kadar, ANAP'ın bu zihniyetle hazırlamış olduğu bütçe
ler, halkımıza hiçbir iyileştirme getirmemiş ki; onlara benzeyen bu bütçe üzerinde de iyimser 
şeyler söyleyebilelim. 

Geçen altı yıllık süre içerisinde Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal sorunları, her yıl, bir 
önceki yıla nazaran bir kat daha büyüyerek gelmiştir. Sadece büyüyerek kalmamış, ağırlaşmış
tır, zorlaşmıştır, vatandaşlarımız için tahammül edilmez bir noktaya gelmiştir. 

Halkımız, işçisiyle, köylüsüyle, memuruyla, esnafıyla gerçek anlamda bir yaşam kavgası 
vermektedir. Toplumun en büyük kesimini oluşturan bu sabit ve dar gelirli vatandaşlarımız, 
âdeta, yaşama çizgisinde tutularak, yokluğa, yoksulluğa mahkûm edilmişlerdir. Vatandaşları
mız, her bütçe yılında, sorunlarına yeni bütçeyle çözüm geleceği umuduna kapılıyorlar; siyasal 
iktidarın sözcüleri, TRT ekranlarından ve mikrofonlarından pembe Türkiye tabloları çiziyor
lar, insanlarımızı umutlandırıyorlar; ancak, sonuçta, sorunlar yumağı, her geçen yıl büyüye
rek devam ediyor. 

Bugün insanlarımız, eğer akşamdan sabaha yiyeceğinin hesabını yapmaya devam ediyor
sa, insanlarımızın en temel hakkı olan sağlık ve yaşama hakkı, sadece parası olanların kullan
dığı bir hak olmaya devam ediyorsa, parası olmayanlar hastane kapılarından kovuluyorsa, pa
rası olmayanlar cenazelerini hastanelerde rehin bırakıyorsa, eğitim hizmetleri sadece varlıklı 
insanların yararlandığı bir hizmet olmaya devam ediyorsa, parası olanın çocuğunu okuturken, 
parasız insan çocuğunu okutamıyorsa, eğitim kurumlarının kapısı fakir fukaraya kapatılmış-
sa, hayat pahalılığından geçinemez duruma gelen babalar organlarını satıyorsa, analar doğur
duğu çocukları bir başkasına evlatlık olarak bırakıyorsa, iş bulamayan insanlarımız intihar et
meyi bir çözüm yolu olarak seçiyorsa, gezme ve seyahat özgürlüğü sadece zengin ve varlıklı 
insanlara tanınıyorsa, fakir fukaranın her türlü özgürlüğü kısıtlanıyorsa; fakir fukaranın dert
lerine çare bulmaya çalışan veya onların sorunlarını dile getiren, halkını seven insanlarımız, 
insanları seven insanlarımız, vatanını seven insanlarımız zindanlarda çürürken, babamızın de
demizin kanıyla sulanmış bu vatan topraklarını yabancılara pazarlayan insan da, çıkıp Çanka
ya'ya oturuyorsa, demek ki, bu sistemde bir eksiklik var. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Bunların ne ilgisi var? 

ALÎ ER (içel) — "Çankaya" diye diye öleceksiniz! 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Bugüne kadar uygulanan politikalar ve bugüne kadar ya
pılan bütçeler, Türkiye insanının sorunlarına çözüm bulmuyor demektir. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılında millî gelir artmadı; Maliye Bakanı 1989 yılı için büyüme 
hızının yüzde 2 dolayında olacağını açıklarken, Devlet istatistik Enstitüsü, 1989 yılı için büyü
me hızını yüzde 1.1 olarak açıklamaktadır, tster Sayın Bakanın tahminini doğru kabul edelim, 
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ister Devlet istatistik Enstitüsünün tahminini kabul edelim, hangisini alırsak alalım, bir ger
çek var ki, o da, içinde bulunduğumuz yılda millî gelirde bir artış olmamıştır. Yani, üretim 
artmamış, ekonomi büyümemiş, Türkiye yerinde saymış demektir. Üretim olmayınca, ekono
mi büyümeyince, ihracatımız nasıl artacaktır, işsizlik nasıl önlenecektir, insanlarımızın sorun
ları nasıl çözümlenecektir? Bugün emekçi insanlarımız büyük sıkıntı içerisindedir. Çünkü, Tür
kiye'de artık, emeğiyle, alın teriyle, namusuyla geçinmek mümkün değildir, insanlarımız, ço
luk çocuğuna bakamaz durumdadır, onlara gerekli olan gıdaları veremez durumdadır. Hayat 
pahalılığı ve geçim sıkıntısı, artık mutsuzluk değil, doğrudan doğruya umutsuzluk yaratmaya 
başlamıştır. Bu insanlarımızın bu duruma düşmelerinin sebebi, ne bu insanlarımızın az çalış
masından, ne beceriksiz oluşundan, ne de şanssız oluşlarından kaynaklanmaktadır... Bu in
sanlarımız, canla başla çalışıyor, didiniyor; ama yine de yoksulluktan kurtulamıyorlar. 

Resmî rakamlara göre, bugün Türkiye'de yaşayan 55 milyon insanımızdan bir 10 milyon
luk kesimi millî gelirden yüzde 55 pay alırken, diğer 10 milyonluk bir kesimi ise ancak yüzde 
4 pay almaktadır. Bu, büyük bir uçurumdur. 

Emeği ile çalışan kesim, ANAP hükümetleri döneminde sürekli kaybederken, sermaye ke
simi, sürekli, etkinliğini artırmıştır. Bu da gösteriyor ki, ANAP Hükümeti, tercihlerini, sürek-

' li, sermaye kesiminden yana kullanmış. Zengini daha zengin yapan, yoksulu ise daha yoksul-
laştıran bu zihniyet, nitekim gereken dersi 26 Mart Seçimlerinde almış; ama anlayan kim ki! 
"Her şeye rağmen, ben Cumhurbaşkanı olacağım" diye tutturan Sayın özal, gitmemekte di
renmiştir. Bu ülkede silah zoruyla iş başına gelen insanlar dahi, gitmemek için bu kadar diren
memişti. 

Sayın milletvekilleri, 1990 bütçesinde kaynağını bulamayan harcamaların miktarı 9,5 tril
yon lira olarak gösterilmişti. Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı harcamalara yapılan artışlarla 
bu açık 10,5 trilyon liraya yükseltilmiştir. Tabiî ki, bu büyük bir rakamdır. Üstelik, bugüne 
kadar ANAP hükümetleri döneminde yapılan bütçe tahminlerinin hiçbiri tutmadı ki, bu ra
kam da tutsun. Bu 10,5 trilyon liralık açığa da razıyız; ancak bu, bu kadarla da kalmayacaktır. 
Çünkü, 1989 bütçesinde kaynağını bulamayan harcama miktarı 4,5 trilyon lira olarak öngö
rülmüştü; ancak, bu açığın bugün 7-8 trilyonu bulacağı tahmin edilmektedir. 1989 tahminle
rinde, yaklaşık yüzde 70-80 bir sapma olduğuna şahit olduktan sonra, 1990 yılı bütçesinde tahmin 
edilen 10,5 trilyon liralık açığın hangi boyutlara ulaşacağını düşünebilmek dahi bizleri tedirgin 
etmektedir. 

Vergi alınabilecek yerlerden, vergi yerine borç alınırsa, borcun birkaç katı faiz ödenirse, 
yani sağlıksız kaynaklarla ekonomiyi yönetmeye kalkışırsanız, bu bütçe açıkları kapanmaz. 

"Dışa açılıyoruz" diye, ülkenin kanını, canını yok pahasına yabancı ülkelere satarsanız; 
batan bankaları, şirketleri halkın cebinden kurtarmaya çalışırsanız; devletin kaynaklarını, fonlar 
aracılığı ile bilinmeyen ve denetlenmeyen bir biçimde hovardaca harcarsanız; "Kaçakçılığı 
önleyeceğiz" diye -gösteriş için- hayalî ihracat vasıtasıyla döviz kaçakçılarını koruyup, kolla
maya devam ederseniz, varılacak nokta budur. Yatırımlar durur, üretim düşer, ekonomi donar; 
sadece para matbaası çalışır, sadece fiyatlar artar! Türkiye yerinde sayar, Türkiye büyümez; 
ancak, dertler büyür, sorunlar büyür, problemler büyür. 

Hükümetin, kendilerinin yaptığı bu bütçeden, kendilerinin dahi bir beklentisi yoktur. Va
tandaş çaresiz, Hükümet de vatandaşın sıkıntılarına çare bulamadığından dolayı çaresiz! 
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Çözüm bulmak için de hiçbir girişimde bulunmuyorlar. Alışılagelmiş, kalıplaşmış bütçe tek
nikleriyle her yıl yeni bütçeler hazırlanıyor; ama bu bütçeler çözüm getirmiyor. Bazen çok ori
jinal buluşlar üretiyorlar; ancak, onlardan da bir netice alamıyorlar, insanlarımızı, konut sa
hibi yapabilmek için, geçen yıl çok ilginç bir konu gündeme getirdiler. "Konut Edindirme Fonu" 
adı altında, çalışanlardan belli bir miktarda kesintiler yapılmaya başlandı; ama halk arasında 
"Zorunlu tasarruf" adıyla tanınan bu yöntemde tutmadı. Bu zorunlu kesintilere rağmen, çalı
şanlarımız konut sahibi olamadı ki şimdi bir başka yöntem denemeye başlandı : 30 trilyonu 
aşan iç borçlarımızın ödenmesinde "Az da olsa bir kolaylık sağlar" ümidiyle "Arsa sertifikası" 
adı altında yeni bir para toplama kampanyası başlatılmıştır. Ekim ayında, halkın konut soru
nuna en etkili çözüm yolu olarak sunulan 140 200 adet arsa sertifikasından, bugüne kadar sa
dece 13 700 adedi satılmıştır ve bu satışlardan sadece 15 milyar lira civarında bir para toplana
bilmiştir. Oysa, Hükümetin bu satışlardan beklediği gelir yaklaşık 2 trilyon lira kadardı ve bu 
da bütçeye gelir olarak kaydedilmiştir. Daha bütçemiz yürürlüğe girmeden, bu verginin kesin
likle toplanamayacağı ve hayal olduğu, açıkça ortaya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, biraz da, son yıllarda içinden çıkılmaz bir duruma gelmiş olan vergi 
sistemi konusundaki görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

"Bürokrasiyi azaltacağız" diyerek, aslında kırtasiyeciliği kaldırmayı amaçladığını söyle
mek isteyen ANAP İktidarı, öyle bir vergi mevzuatı ve kırtasiyecilik yaratmıştır ki, vergi ve 
maliye uzmanları, değil müşavirlik yapmak, kendilerini bu mesleğin çırağı gibi hissetmeye baş
lamışlardır. Bu arada Hükümet, her zaman olduğu gibi, yine Anayasaya aykırı kurallar üret
miş ve yasalar çıkarmıştır. Bunlardan en çarpıcı olanını, "Kazanılmamış Gelirin 
Vergilendirilmesi" hakkındaki yasayı, başvurumuz üzerine, Anayasa Mahkemesi iptal etti. Böy
lece, hayat standardına getirilmiş olan keyfîlik başvurumuz üzerine ortadan kaldırıldı. 

Sayın milletvekilleri, bütçe gelirlerinin gerçek dayanağı ve aslı, vergilerdir. Vergi, devletin 
en sağlıklı geliridir. Bir devletin, sağlıklı vergi almadan, kendisinden beklenen görevleri yerine 
getirebilmesi düşünülemez. Türkiye'de vergi konusunda büyük bir sıkıntı olduğu açıktır ve bi
liniyor. ANAP iktidarı döneminde, bu sıkıntı özenle artırılmıştır. Türkiye, bir "vergi ödeme
yenler cenneti" durumuna getirilmiştir. 

Yaklaşık, 10 yıl öncesinde, 1977, 1978 yıllarında, toplam vergi gelirleri millî gelirin yüzde 
19'unu aşmaktaydı; 1988 yılında, vergi gelirlerinin millî gelir içindeki payı yüzde 14'e düşmüş
tür. özellikle 1980-1983 yılları arasında, millî gelir artışlarıyla toplam vergi geliri artışları aynı 
düzeyde olmuştur; ancak, 1983'ten sonra, vergi gelirlerinde önemli bir artış sağlanamamıştır. 
1983 yılından sonra, toplam vergi gelirlerinin millî gelir içerisindeki payı giderek düşmüştür; 
yani nasıl ki emekçilerin, aynı dönemde ücreti, satın alma gücü azalmışsa, devletin de geliri, 
bir nevi, maaşı, azalmıştır. Bu, bilinçli bir şekilde yapılmıştır. ANAP iktidarlarının, sadece 
emekçiden değil, halktan yana da bir devlet anlayışına karşı olduğu, bundan daha iyi nasıl 
anlatılabilir.? 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ne yazık ki, bugün, Türkiye'de vergi de adaletli 
bir şekilde alınmıyor. Vergi yükü, toplumun tüm katmanlarına dengeli bir şekilde dağıtılma
mıştır. ANAP'ın her zaman övündüğü ve savunduğu, "Biz devlet olarak, iktisadî hayata mü
dahale etmeyiz, biz müdahaleci değiliz. Biz devlet olarak, sadece vergi alırız, çok kazanandan 
çok, az kazanandan az vergi alırız" görüşünü, hiçbir zaman uygulamıyorlar. Hem müdahale 
ediyorlar, hem de vergiyi, dengesiz ve sağlıksız bir şekilde alıyorlar. 
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Vatandaşın, satın aldığı malların fiyatıyla birlikte ödediği vergilerin toplamı, vergi gelirle
rimizin yüzde 47'sini geçiyor; yani emekçi kesimler, yoksul kesimler, yaklaşık tüm vergilerin 
yarısını, yani yüzde 47'sini öderken, millî gelirden, ancak yüzde 16 dolayında bir pay alabili
yor. Kaldı ki, fiyatlar içerisine gizlenmiş olan Katma Değer Vergisi gibi vergiler, zengine de, 
yoksula da aynı oranda uygulandığı için, haksızlığı büsbütün artırmaktadır. 

Katma Değer Vergisi uygulaması, pek çok gelişmiş ülkelerde var. Var ama, o ülkelerde, 
gelir dağılımı adaleti de var, hakça bölüşüm de var. 

öte yandan, Kurumlar Vergisinin, toplam gelirler içerisindeki payı bir türlü anmamakta
dır. Üstelik, bu verginin önemli bir bölümünü de -yani yüzde 32'sini- haklı, haksız birsürü eleş
tirilen Kamu iktisadî Teşebbüsleri ödemektedir. 55 000 adet sermaye şirketi, Kurumlar Vergisi
nin yüzde 65'ini öderken, 388 İktisadî Kamu Kuruluşu, bu verginin yüzde 32'sini ödemekte
dir; yani bir İktisadî Kamu Kuruluşu, yaklaşık 77 tane özel şirketin ödediği vergiye eş vergi 
ödemektedir. 

özel kuruluşların yeterince vergi vermedikleri açıktır. Bu konuda, Devlet İstatistik Ensti
tüsünün ileri sürdüğü görüşler de ilginçtir. Devlet İstatistik Enstitüsüne göre, yaklaşık 40 mil
yar dolarlık bir gelir kaçağı vardır; yani tahminlere göre millî gelirin yüzde 43'lük bir bölümü. 
hesaplarda gözükmemektedir. Dolayısıyla "kara para" olarak nitelendirilen bu kazançlardan 
vergi alınmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı her bütçe yılı hazırlığı sırasında olduğu 
gibi, 1990 yılı bütçesinin finansmanı için de bütçede öngörülen vergi geliri ve hedeflerini ger
çekleştirebilmek amacıyla bir vergi değişiklik tasarısı hazırlamış bulunmaktadır. Verginin eks
tra fiskal yönü üzerinde durulmadan, sadece fiskal yönünü ele alan bu değişiklikler, verginin 
temel prensiplerini zedelemekte ve uygulamada kargaşaya ve uyuşmazlıklara yol açmaktadır. 
Başka bir ifadeyle, verginin, ekonomik ve sosyal bir olay olduğu kabul edilerek, radikal çö
zümlerle vergi hasılatının artırılması gerekirken; kısa vadeli değişikliklerle, vergi hasılatının ar
tırılması yerine, azalması sonucunu doğurmakta ve bekleneni vermemektedir. Üstelik, ANAP'ın 
getirdiği bu vergi değişikliği yasasında, bundan önce getirdikleri tüm vergi yasalarında .olduğu 
gibi, bizim hiç beğenmediğimiz, ancak ANAP'ın sahiplendiği ve hiç toz kondurmadığı 1982 
Anayasasına da aykırılıklar var. 

1982 Anayasasının 73 üncü maddesi, "Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler 
kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır" diyor. 

Yine Anayasamızın 91 inci maddesinde "vergi ödevi konusunda, kanun hükmünde karar
name çıkarılamaz" deniyor, öte yandan, vergideki kanunîlik ilkesi gereği, "vergi hâkimi, vergi 
konusunda kıyas yapamaz" diyor. "Hukuk yaratarak, kanun boşluğu doldurulamaz" diyor. 
Vergideki kanunîlik ilkesi için tarihte büyük kavgalar verilmiştir, kanlar dökülmüştür. Kralın 
ya da hükümetin, istediği zaman, istediği biçimde, istediği kadar vergi alması ilkesi, Fransız 
ihtilalinin sebeplerinden biri olmuştur. Daha önce, İngiltere'de, "kral istediği zaman vergi 
alamaz" kuralı, ilk anayasa olarak kabul edilen Magnacarta'ya konulmuştur. 

Ülkemizde son senelerde, vergide kanunun ilk prensibi çiğnenir olmuştur. Kanun yapıcı 
olan yasama kuvveti, bu hakkını, yürütme kuvveti olan Hükümete, Bakanlar Kuruluna ve Maliye 
Bakanlığına devretmiştir. İdare, kendine devredilen vergilendirme yetkisini, bazı hallerde, vergi 
ödeyenlerin, vergide güvenilirlik, idarede istikrar kurallarına aykırı biçimde kullanmaktadır. 
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Hazırlanan bu vergi tasarısının 42 maddesi var; bu 42 maddenin 18 inde, yasama kuvveti
nin, kutsal hak olan vergilendirme yetkisini idareye devrettiğini görmekteyiz. Gerçekten, bu 
maddelerin birçoğunda şu tabirler kullanılmaktadır : 

"Bakanlar Kurulu vergi tevkif at nispetlerini belirmeye yetkilidir" diyor. "Bakanlar Kuru
lu gelir dilimleri karşısında vergi oranlarını beşer puan artırmaya, beşer puan düşürmeye 
yetkilidir" diyor. "Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu konudaki esas ve usulleri belirler" diyor. 
"Bu tasarıda, Maliye ve Gümrük Bakanlığı onbeş güne kadar işyerini kapatabilir" gibi hü
kümlere rastlıyoruz. Bu gibi hükümler, vergi hukukunda, verginin kanunilik ilkesinin yara al
masına sebep olmaktadır. Bu hükümler, idarede istikrar, idareye kanuna dayanarak inanma 
ilkelerine aykırıdır. Çoğulcu demokrasilerde vergi ödemenin açıklığı, belirliliği, temel haklar
dandır. Bu hakların idareye devredilmesi, modern anayasa anlayışına aykırıdır. Bu itibarla, ta
sarıdaki bu eğilimi, Anayasa ve Vergi Hukuku açısından tehlikeli buluyoruz. Vergi matrahını 
değiştirebilecek, vergi yetkilendirmesinde idareye devredilen maddelerin tasarıdan çıkarılması
nı da bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, vergi konusunda bir başka haksızlık da enflasyondan kaynaklanmak
tadır. Vergi dilimlerinde, enflasyonun neden olduğu bir aşınma ortaya çıkmaktadır. Bu neden
le, düşük gelir dilimlerindeki mükelleflerin vergi yükü artmaktadır; çünkü, satın alma gücü 
düşerken, rakamsal olarak gelirleri artmış görülmekte, üst vergi dilimine girebilmektedir. 

Aynı şekilde, vergi iadesi sistemi de güncelliğini yitirmiştir. Vergi iadesinde uygulanan yüzde 
20'lik, yüzde 15'lik oranların karşılığı olan 30-35 bin liralık bir gelir, artık değerini yitirmiş 
olduğu için, vergi iadeleriyle, gelirlere, önemsenecek bir katkı sağlanamamaktadır; bunun so
nucu da fişsiz satışlar artmaktadır. Vergi iadesi oranlarının uygulandığı gelir dilimlerinin bir 
an önce yükseltilmesini ve vatandaşlarımızın, bütçesine birazcık olsun katkı sağlayacak bir düzeye 
getirilmesini bekliyoruz. 

Açıkça görünen, Türk vergi sisteminin kapsamlı bir reforma gereksinme duyduğudur. Eleş
tirilerimiz, özet olarak, neler yapılması gerektiğini göstermektedir. Vergi gelirlerinin artması, 
vergi yükünün, toplumun tüm kesimlerine adaletli olarak dağıtılması, ücret ve maaşla, yani 
emeğiyle yaşayanları kollayacak biçimde düzenlemeler yapılması, artık Türkiye'de zorunludur. 

Vergi düzeni, aynı zamanda gelir dağılımında adaleti de sağlayacak en önemli araçlardan 
biridir. Bugün Türkiye'nin vergi düzeninin bozuk olduğu biliniyor ve bu bozukluğun düzeltil
mesi, nasıl düzeltileceğinin bilinmemesinden değil; bugünkü durum, istenmemesinden; siyasal 
iktidarın tercihinden kaynaklanmaktadır. Dünyanın bütün ülkeleri verginin nasıl alınacağını 
biliyor da, bir Türkiye mi, bu işin yol ve yöntemini bilemiyor! 

Birçok konuda tabiî ki, eleştirilerimiz oluyor, tenkitlerimiz oluyor ve düzeltilmesini istedi
ğimiz birtakım önerilerimiz oluyor; ama Hükümet bizim önerilerimize kulaklarını"tıkıyor. Me
sela, asgarî ücret yetersizdir, bunu artırın diyoruz; Hükümet karşı çıkıyor, "Zaten asgarî ücret
le çalışan insanların sayısı azdır" diyor. Peki, o zaman asgarî ücretten vergi almayın diyoruz; 
ona da, "Olmaz" diyorlar. İşte bu yaklaşımlar, siyasî tercihin sonucudur. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin bir türlü vazgeçmek istemediği, inatla, ısrarla uygu
lamaya çalıştığı, bir de, özelleştirme programı var. Hükümet, ne yapıp yapıp, halkın malı olan, 
halkın özverisiyle, vergileriyle kurulmuş olan, devletin üretici kuruluşlarını satmak istiyor. 

— 251 — 



T.B.M.M. B : 57 25 . 12 . 1989 O : 3 

Nedeni ise, belli değil. İleri sürdüğü gerekçeler biribiriyle çelişiyor, bir dediği birini tutmuyor. 
"Bunlar -sözüm ona- devletin sırtında yük" diyorlar; "Zarar ediyorlar; devlet, bunları özel 
sektör kadar kârlı çalıştıramaz" diyorlar, sonra da kalkıp, zarar edenleri değil, kâr edenleri 
satmaya kalkışıyorlar!.. Bu söylenenler doğruysa, mantıklı olan; zarar edenleri satarak, onla
rın, özel sektörün yönetiminde kâra geçmelerini sağlamaktır. Ne var ki, özel sektörün pek çok 
kuruluşu da, zaman zaman zarar ediyor, hatta batıyor; ama Hükümetin bu konudaki çelişki
leri bununla da kalmıyor; önce, devletin bu kuruluşlarını halka satacağız, sermayeyi tabana 
yayacağız diyenler, sonra bakıyoruz ki, ağız değiştiriyorlar, blok satış yapmaya, yani bu kuru
luşları halka veya işçilere değil, doğrudan özel sektöre satmaya kalkışıyorlar. O da olmadı, çünkü 
özel sektörün kendi sıkıntısı zaten kendisine yetiyor. Bu sefer de, devletin kuruluşlarını, top
tan, yabancı şirketlere satmaya başladılar. 5 çimento fabrikasını bir Fransız şirketine sattılar, 
USAŞ'ı tskandinavlara sattılar, şimdi de PETKİM'i yabancılara satmaya çalışıyorlar. 

Bu, çok yanlış bir yoldur. Bakın, çok ciddî özel sektör temsilcilerini bile, böyle garip ve 
mantıksız özelleştirmelere karşı çıkıyorlar. 

Bir başka tutarsızlık da, Hükümetin, bu satışlardan elde edeceği paralarla, sözüm ona, 
kalkınmamış bölgelerimizde, örneğin doğu illerimizde yeni yatırımlar yapacağı iddiasındadır. 
Bu yaklaşımda da samimiyetsizlik ve tutarsızlık vardır. Çünkü, aynı Hükümet, kalkınmada 
öncelikli birçok yörede yarım kalmış yatırımlarını özel şirketlere, taksitle veya parası yıllar sonra 
alınmak üzere satmıştır. Bu şirketlere, bankaların vermediği kredileri, devlet kendi kesesinden 
vermiştir; hatta bazı şirketlere daha fazla yardım yapabilmek için, bu şirketlere ortak dahi ol
muştur. 

BAŞKAN — Sayın Kul, Sayın Erol Güngör ile süreyi paylaştıysanız, 5 dakikanız kaldı. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, arkadaşıma yeteri kadar 
süre bırakmaya çalışacağım. 

BAŞKAN — Takdir sizin efendim. 

MUSTAFÂ KUL (Devamla) — Parası olmadığı için bu yatırımları yarım bıraktığını ve 
satmak zorunda kaldığını savunan Hükümet, devlet kesesinden özel şirketleri besleyecek para
lan bulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 1989 konsolide bütçe gelirleri beklentisinde, Devlet Planlama Teşki
latıyla, Maliye Bakanlığı arasında 1,3 trilyon lirayı bulan bir fark vardır. 

Ayrıca, konsolide bütçe gelirleri, planlı dönemde ilk kez 1989 yılında cari harcamaları ve 
transfer harcamaları toplamını karşılamaya yetmemiştir; 1990 bütçesinde de aynı yapı görül
mektedir. Bu demektir ki, yatırım harcamaları için ayrılacak ödeneğin tamamı borçla karşıla
nacaktır. Bugün hiçbir banka, yatırımının tümünü borçlu finanse etmek isteyen bir firmaya 
kredi vermez. Bugün Türkiye'deki durum da budur. 

Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı arasındaki bu çelişkinin olmaması lazımdı. 
Devlet Planlama Teşkilatının 1990 yılı programında yazılan gelir beklentisi ile, yine Maliye Ba
kanlığının 1990 yılı programında öngörülen gelir beklentisinde, 1,3 milyon liralık bir fark orta
ya çıkmaktadır. 
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1989'da Maliye Bakanlığının konsolide bütçe gelirlerinden beklentisi 31 trilyon 256 milyar li
rayken, Devlet Planlama Teşkilatının tahmini 29 trilyon 974 milyar olarak görülmektedir. Fark, 
1 trilyon 282 milyardır. 

Bütçeye ilişkin büyüklükleri belirleyen bu iki kamu kuruluşu ilk kez farklı tahmin yap
maktır ve bu iki farklı tahmin, resmî belgelerde de yer almaktadır. 

Hangi tahmin daha gerçekçidir? Bu iki kuruluşumuzu da biz çok önemsiyoruz. Birinden 
birinin yalan söyleyeceği veya bizleri yanıltacağı veya Maliye Bakanlığımızın, sadece politik amaç
larla, rakamlarla oynayıp, bütçeyi daha büyük gösterme gayreti içerisine girebileceğine ihtimal 
dahi vermek istemiyoruz. Bakanlığın bu konuda daha gerçekçi davranması gerektiğine inanı
yoruz ve bunun için, Maliye Bakanlığının, 1989 bütçe açığının büyüklüğünü görmesi gerekti
ğine, 1990 gelir tahminlerinin de, gerçekçiliğini saptaması gerektiğine inanıyoruz. 

Şimdi, Devlet Planlama Teşkilatından daha yüksek bir tahmin yapan Maliye Bakanlığı
nın tahminlerine bakalım. Vergi gelirlerindeki artış 1990 yılı için, Devlet Planlamaya göre yüz
de 74, Maliye Bakanlığına göre ise yüzde 69 olacaktır. Bu fark da zaten Maliye Bakanlığının 
bu eksik gösterişi 1989-1990 yılı vergi geliri tahminlerinden kaynaklanmaktadır. 1989 vergi tah
mini daha yüksek olduğu için, 1990 için artış oranını daha az gösteren Maliye Bakanlığının 
öngörülerini dikkate alarak bu konuyu açmak istiyorum. 

Gelirin cari fiyatlarla yüzde 63 artacağı 1990 yılında, Gelir ve Kurumlar Vergisi nasıl olur 
da yüzde 75 artabilir? Yani, gelirin cari fiyatlarla yüzde 63 artacağı bir yılda, Katma Değer 
Vergisi nasıl olur da yüzde 73 artabilir? Bu vergi geliri tahminleri bize bir şeyi söylemektedir: 
Yıllık programda varsayılan ve 1990 için hedef alınan yüzde 54 enflasyon oranı gerçekçi değil
dir. Eğer fiyat artış oranları gerçekçi ise, vergi tahmini gerçekçi değildir. Her ikisinin de gerçek
çi olması mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, yine ANAP'ın sürekli övündüğü, kamu kesimini küçültmekten, ka
muda tasarruftan yana olan uygulamalarına kısaca bir göz atmak istiyorum. Tüm bu uğraşıla
rınıza rağmen, ekonomide kamunun payını azaltabildiniz mi? Maliye ve Gümrük Bakanı Pak-
demirli, bütçeyi sunuş konuşmasında, "Ekonomik faaliyet hacminde kamu payının sınırlandı
ğı bir ortam yaratılmıştır" diyor. 

Kamunun ekonomideki payını ne belirler? Bunu nasıl ölçeceğiz? Kamunun ekonomideki 
payını nasıl bulacağız? Bunun için bir temel Ölçüt var; bu da, kamunun, toplam gelirlerden 
aldığı paydır. Bu toplam gelirlerin ne kadarını denetliyor, ne kadarını kullanıyor ve ne kadarını 
yeniden dağıtabiliyor? 

Altıncı Plan döneminde, kamu gelirlerinin gayrî safı millî hâsıla içindeki payı 1988'de yüzde 
22 iken, 1989'da yüzde 28,2, 1990'da ise yüzde 28,3 olarak planlanmıştı. Ayrıca el koyduğu 
özel tasarruflarla birlikte, bu yüzde 30-32'ye çıkacaktır. ANAP İktidarında kamu payı sınır
lanmış mı, yoksa alabildiğine artmış mıdır? 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; büyük bir olasılıkla, en pahalı kamu yönetimi 
de Türkiye'dedir. Kamu payının ekonomideki yerine ilişkin bir başka gösterge de, kamuda ça
lışanların sayısındaki artıştadır. 1980 konsolide bütçeli kuruluşların kadro toplamı 1 381 000 
kişiymiş, 1983'te 1 431 000 kişi olmuştur. 1980-1983 arasında kamuda çalışanların sayısı yüzde 
3,6 artmıştır, yani bu üç yıllık dönemde toplam 50 bin kişi ek olarak kamuda görev almıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Kul, bu zaman ayarlaması Başkanlığa ait bir hadise değil; ama sayın 
grup başkanvekilleri sürenizin dolduğu konusunda bizden bir ikaz talep ettiler. Bunu yerine 
getiriyorum. Şayet bir iki dakika ile bitecek bir hadise olsaydı, bunu da yapmazdım. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, sizde son konuşmacı arkadaşımıza bir 
iki dakika... 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim; yedi sekiz sayfa olduğunu görüyorum. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Çok önemli bir konuya değindikten sonra konuşmamı he
men bitireceğim Sayın Başkanım. 

Maliye Bakanlığı, bütçenin hazırlanmasından sorumlu bakanlıktır. Şimdi, bakalım, bu so
rumluluğu nasıl değerlendirmişler? Çok basit bir örnek vermek istiyorum : Cari harcamalar 
ve yatırım harcamaları konusunda bir çelişki var. Yatırım harcamaları nedir? Üretimin kapasi
tesini artıran harcamalardır. Cari harcamaları ise, en iyi bilmesi gerekenler, Bakanlık mensup
ları ve Devlet Planlama Teşkilatının mensuplarıdır. Şimdi bakıyoruz; 1990 Devlet Planlama 
Teşkilatı bütçesinde, yatırım harcamaları olarak ilgili faaliyetlerden sayılan şeyler neler? 22-25 
Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılan tslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve ticarî 
işbirliği Daimî Komitesi Toplantısı -kısa adıyla tSEDAK- toplantılarını izleme toplantısı için 
harcanan paralar, yatırım harcamaları olarak gösterilmiş! 

Devlet Planlamaya göre,İSEDAK toplantıları için yapılan harcamalar, yatırım harcama
larıdır; ama İSEDAK toplantıları hangi üretim kapasitesini artırmıştır ve hangi üretim imkân
ları yaratmıştır?! Bunu bilemiyoruz. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlü-

* ğü de bu yatırımı benimsemiş ve 1990 yılı içinde tSEDAK toplantısı için yapılan harcamaları 
yatırım harcaması olarak göstermiştir! 

Demek ki, kamu yatırımları, sadece pembe kaldırım yapmak veya kazıklı yol yapmaktan 
ibaret değilmiş!.. Düşünüyorum da, acaba bu kamu yatırımları içinde, bu tür, ne kadar garip 
harcamalar var? Bu toplantılara ne kadar para harcandı? Devlet Planlamanın yatırım harca
maları içerisinde, bu toplantıların yeri nedir? Ve acaba diyorum ki, bu toplantının Başkanlığı
nı o zamanki Sayın Cumhurbaşkanın yapması, bu harcamaların yatırım harcaması sayılabil-
mesi için yeterli bir neden midir?! 

BAŞKAN — Sayın Kul, bu edebiyata girmeseydiniz, sürenizi layıkıyla doldururdunuz. Bunu 
düşünmeden, baştan, bütçeyle ilgili, Maliye Bakanlığı bütçesiyle ilgili olmayan 10 dakikalık 
zamanı harcadığınız için sıkıntıya düştünüz ve konuşmalarınız da çok süratli olduğu için ben 
anlayamıyorum; ama Sayın Bakan ve sayın milletvekilleri anlayabiliyorlar mı, bilmiyorum?.. 

Onun için toparlayınız, rica ediyorum. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan bütçeyi sunuş konuşmasında şöyle diyor : 'Türk top
lumunun bütçe anlayışı gerçekten takdire şayandır. Bu anlayış bizim millî kültürümüzün içine 
girmiştir. 'Ayağını yorganına göre uzat* diyerek, biz bütçe anlayışımızı atasözü yapmışız. Refa
hın yolu tasarruftan geçer. Türk Milleti bunu biliyor. Damlaya damlaya göl olur" 

Keşke, Türk Milletinin bütçe anlayışına, sizler de uyabilmiş olsanız Sayın Bakanım, sayın 
ANAP milletvekilleri; keşke, o millî kültürü sizler de kavrayabilmiş olsanız; keşke, siz de ayağı
nızı yorganınıza göre uzatabilmenin gerekliliğini görebilmiş olsanız, keşke, o atasözlerini ha-
tırlayabilseniz; o zaman belki özel uçaklardan, helikopterlerden, Mersedeslerden, papatyalar 
için harcanan paralardan vazgeçersiniz!.. 
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Sayın milletvekilleri, ekonomide hızlı ve sürekli bir büyüme sağlanamadı. Ülkenin, ANAP 
iktidarının ağırlaştırdığı temel ekonomik ve toplumsal sorunlarına çözüm bu şekilde buluna
maz; hızla artan ve çığ gibi büyüyen işsizlik sorununa çare getirilemez; dış ödemeler dengesi
ne, ihracat sorununa, dış borç çıkmazına, kalıcı ve sürekli çözüm bulunamaz; yüksek ve sürek
li bir büyüme olmadan, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı giderilemez; Avrupa Topluluğu
nun eşit koşullu ve onurlu bir üyesi olunamaz; diğer gelişmiş sanayi ülkeleri ile aramızdaki 
gelişmişlik farkı giderilemez; yüksek büyüme ve kalkınma sağlanmayınca, eğitim ve sağlık gi
bi sorunlarımıza da kalıcı çözüm getirilemez. Bütçenin neresini tartışacağız? Asıl tartışılacak 
olan, bugünkü siyasal iktidardır, ANAP Hükümetidir, Başbakandır, Cumhurbaşkanıdır. 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyet tarihimize baktığımız zaman, bugünkü Hükümetten önce 
kurulmuş olan 46 tane hükümet, Başbakanının adıyla söylenmiştir... Sevgili hemşerim Başba
kan olunca ben de çok sevinmiştim; gerçekten, belki de bu Mecliste benden daha çok sevinen 
olmamıştı.Sevgili hemşerim kusura bakmasın ama, şimdi bu Hükümete "Yıldırım Akbulut 
Hükümeti" diyebilmek mümkün mü? Yıldırım hızıyla kurulmuş olan bu Hükümete, "Yıldı
rım Akbulut Hükümeti" diyebilmemiz, sadece kuruluş şekliyle mümkündür. Yıldırım hızıyla 
kurulmuş olan bu Hükümete "Yıldırım Hükümeti" dersek, Sayın Akbulut da, bu Hükümetin 
kendi hükümeti olduğunu zannedecektir. Aslında bu Hükümet, Üçüncü özal Hükümetidir; 
hem de, diğer iki özal Hükümetinden daha farklı bir Hükümet. Hükümetin başında özal'ın 
bulunmadığı, uzaktan kumandalı ve asansörde kurulmuş özal Hükümetidir. 

BAŞKAN — Sayın Kul, bunu son günü bir fırsat bulup da kişisel olarak söyleseniz, bun
ların yeri var; ama Maliye Bakanlığı bütçesinde bu sözlerin yeri ne? Sürenizi aştığınızı da ifade 
ediyorum, hâlâ Maliye Bakanlığı bütçesinin içerisine girmiyorsunuz. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Son cümlemi söyleyerek bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Bundan önce kurulan, hem de daha hazırlıklı olarak kurulan ve başında bizzat özal'ın 
bulunduğu hükümetler, Türkiye sorunlarını tespit etmekte ve çözüm bulmakta ne kadar etkin 
oldular ki, şimdi, özal'ın, "uzaktan kumandalı asansör hükümeti" de başarılı olabilsin? 

Biz bundan önceki, ANAP'ın hazırladığı bütçelere de olumlu oy vermedik; bu bütçeye 
de olumlu oy vermeyeceğimizi arz eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyursunlar Sayın Güngör. 
Sayın Güngör, maalesef zatı âlinize 25 dakika kaldı. Buyurun. 
SHP GRUBU ADINA EROL GÜNGÖR (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1990 yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce 
Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, benim vaktim az olduğu için, doğrudan doğruya 1990 malî yılı bütçe tasa
rısını inceleyerek sözlerime başlamak istiyorum. 

1990 yılı bütçesi 64 trilyon 408 milyar liralık bir bütçedir. Bu bütçede en fazla artış göste
ren faslın, 20 trilyon 1 milyar lira ile personel harcamaları olduğu gözlemlenmektedir ve artış 
oranı yüzde 185.9'dur. Personel harcamaları, bütçe içinde yüzde 31.Hık bir paya sahiptir. Bu 
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artışın, esas itibariyle 1990 yılı için öngörülen düşük oranlı zamlardan değil, 26'Marttan sonra 
1989 yılı Temmuzunda ücretlere yapılmak mecburiyetinde kalınan zamlardan kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır. Yatırım harcamaları 9 trilyon 820 milyar liradır; bütçe içinde yüzde 15.2'Iik 
bir paya sahiptir. Oransal olarak 1989 yılı için öngörülen miktardan daha düşüktür; bütçe açı
ğından da düşüktür. Bu kalemlerde 1989 yılına göre yüzde 85.7'lik bir artış öngörülmüş ol
makla beraber, 1990 yılında enflasyon oranının, programda öngörülen yüzde 54'lerin üstünde, 
örneğin yüzde 70'lerde gerçekleşeceği varsayıldığında, yatırım harcamalarında ciddî ölçülerde 
reel bir artışın bahis konusu olmayacağı gözlenmektedir; yani kamu yatırımlarının yeni yılda 
da kısıtlı ve sınırlı olacağı ortaya çıkmaktadır. 

1990 yılı ödeneklerinin incelenmesinde gözlenen bir husus da, ödeneklerin yüzde 42'lik 
kısmının (27 trilyon 123 milyar lira) transfer harcamalarına, diğer deyişle iç ve dış borç faiz 
ödemelerine ayrılmış olmasıdır. Bu oran, bir yıl öncesine göre nispî bir gerileme göstermiş ol
masına karşın, yine de ödeneklerin yarıya yakın kısmını içermektedir. 

1990 yılı bütçesinin finansmanı için konsolide bütçe gelirlerinin toplam 53 trilyon 860 milyar 
lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 1990 yılı konsolide devlet bütçesinin gelirleriyle 
giderlerinin arasında 10 trilyon 548 milyar liralık bir açık öngörülmüştür. Bu açığın bu miktar
da gerçekleşmesi de bazı nedenlerle zor görülmektedir. Nitekim, bazı gider kalemlerinin ücret
lerde vergi iadesi, ihracatta KDV iadesi, borç faizleri gibi, olduğundan düşük gösterildiği, bazı 
gelir kalemlerinin de olduğundan fazla gösterildiği gözlemlenmektedir, örneğin, Hükümetçe 
alınan kararlar sonucu, Hazine arsalarının, yeni bir uygulama ile yapılacak satışından 2 tril
yon liraya yakın bir gelir tahmin edilmektedir ki, bunun gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Bütün bunlar dikkate alındığında, 1990 yılı bütçe açığı 15 trilyon liradan aşağı gerçekleş
meyecektir. 1989 yılı bütçesinin gerçekleşen rakamlarına baktığımızda, bütçe sunulurken, gi
derler, gelirlerden 4 trilyon 480 milyar lira daha fazla gösterilmişti, yani bütçe açığı 4 trilyon 
480 milyar lira olarak öngörülmüştü. Ekim 1989 itibariyle bütçe açığı 3 trilyon 695 milyar lira 
olmuştur. 1990 yılı programında, 1989 yılı sonunda açığın 6.5 trilyon lira seviyesinde gerçekle
şeceği tahmin edilmektedir. Tabiî, bu iyimser bir tahmin. Bu iyimser tahmin tutsa dahi, 1989 
yılı açığının, başlangıçta öngörülenden yüzde 45 oranında daha fazla olarak gerçekleşeceği gö
rülmektedir. Aralık ayında, başta akaryakıt olmak üzere, şekere, elektriğe ve diğer ürünlere 
yapılan zamlar, Hükümetin bu açığı biraz olsun kapatma çabasından ileri gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1989 örneğinde görüldüğü gibi, ANAP hükümetlerinin şimdiye ka-
darki bütçe tahminleri hiç tutmadığı için, 15 trilyon olarak tahmin ettiğimiz 1990 yılı bütçe 
açığı abartmalı sayılmamalıdır. 15 trilyonluk açık, neredeyse bütçenin dörtte birine eşittir. Bu 
açığa, iktidarın alışkanlığı olarak kamuoyundan gizlediği, Yüce Meclisin bilgisinden, deneti
minden kaçırdığı iç ve dış borç anapara ödemeleri de dahil değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, gerçekten borçlu bir ülke haline gelmiştir. 15 trilyona tır
manacak bütçe açığını karşılamak için yapılacak iç borçlanmalar ve para basımıyla enflasyon 
daha da azgınlaşacak; hayat, dar gelirliler ve çalışanlar için çekilmez boyutlara varacaktır. 1990 
yılı konsolide devlet bütçesinin hiç değilse bu yıl, bunca olaydan sonra, denge halinde sunul
ması beklenirdi; ama görülen o ki, değişen bir şey yok; bu yıl da aynı filmi seyrediyoruz. 

Hesapsız iç ve dış borçlanma yükü altında ülke bunalmıştır. Cari harcamalarda ciddî bir 
tasarruf eğilimi bile yoktur, öngörülen bütçe açığının yeni borçlanmaları da davet edeceği kuş
kusuzdur. 
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Metrekare inşaat yapmaktan, arsa sertifikası satışına kadar çeşitli borçlanma modellerinin ge
liştirildiği ortadadır. Bir kısır döngünün, emisyonu kamçılaması kaçınılmazdır. Savurgan har
camalar, bol keseden dağıtılan paralarla içine düşülen ortam, Hükümetçe değerlendirilmemiş, 
"Battı balık yan gider" anlayışı içinde, daha derin bir batağa saplanma yolu seçilmiştir, örne
ğin, görünen köye rağmen, hayal tacirleri, pembe tablolar çizmeye çalışıyorlar. 1989 bütçe ta
sarısını hatırlayınız. 1989 programına bir kez daha bakınız; bu iktidar, enflasyonu yüzde 38 
olarak hedeflerken, bütçe açığını 4,5 trilyon lira olarak kabul ediyordu. 1989 enflasyonu yüzde 
70'Ieri aşmış, bütçe açığı ise 7 trilyona dayanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün olduğu gibi, bugün de, haksızlıkları körükle
yen, ekonominin temel sorunlarını artıran, kamu maliyesini yeni açmazlar ve sorunlarla karşı 
karşıya bırakacak olan yatırımları daraltan temel hizmetleri askıya alan, Türk ekonomisini, 
borç alıp, borç ödeyen niteliğe büründüren bir bütçeyle karşı karşıyayız. 

Değerli milletvekilleri, burada devlet memurlarının durumuna değinmek istiyorum. Sabit 
gelirli yurttaşlarımızın, özellikle toplusözleşme olanağı bulunmayan devlet memurlarının, enf
lasyonun yarattığı fiyat artışlarına paralel gelir kaynaklarına kavuşturulmasının yanında, gelir 
dağılımında adaleti sağlamak amacıyla da devlet memurlarına enflasyonun üstünde ücret öden
mesi, devletin görevidir. Hal böyle iken, Anavatan İktidarı, 1983 yılından 1988 yılına kadar, 
sürekli olarak memurlara enflasyonun altında zam yaparak, memurları fakirleştirmiştir. Bu 
durum, Devlet Planlama Teşkilatının Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına bağlı olarak hazırla
dığı 1990 programının ikinci 293 nolu tablosunda açıkça görülmektedir; bunları burada rakam 
olarak söylemek istemiyorum. 26 Mart seçimlerinden sonra, 1989 yılının ikinci yarısında, ön
ceki yıllardaki dengesizliği de gidermek amacıyla, devlet memurlarının maaşları belirli bir dü
zeye getirilmiştir. Getirilen düzey, 1983 yılının alım gücü düzeyi olmuştur. Hükümet, 1990 yılı
nın ilk yarısında uygulanmak üzere aylık katsayısını 236, taban aylığı katsayısını 260 ve yan 
ödeme katsayısını da 92 olarak tespit etmiştir. Katsayıların bu şekilde tespiti ile, devlet memur
larına getirilen artış yüzde 15,5 düzeyinde olmuştur. 

1990 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında SHP'Ii komisyon 
üyelerinin aylık katsayısının 300'e, taban aylığı katsayısının 324'e, yan ödeme katsayısının da 
100'e çıkarılmasına dair önergesi, "Bütçenin açığı artar" gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Par
timizin önergesi, 15 inci derecedeki, hizmete yeni giren ilkokul mezunları için yüzde 43, genel 
müdür ve Başbakanlık Müsteşarı için ve bunlar gibi 1 İnci derecenin 4 üncü kademesine ulaş
mış memurlarımız için yüzde 38 dolayında bir artış öngörmekteydi. Bu önergemizin temel da
yanağı, altı aylık tüketici fiyatlarının yüzde 35 dolayında bir artış göstermesi esasına dayanı
yordu. Plan ve Bütçe Komisyonunda partimizin önerilerini kabul etmeyen Hükümet, Komis
yonun ANAP'Iı üyelerince önerilen, 236 olan aylık katsayısının 255'e, 260 olan taban aylığı 
katsayısının 280'e ve 92 olan yan ödeme katsayısının 96'ya yükseltilmesini benimsemiştir. Bu 
önergenin benimsenmesiyle, maaşlara yüzde 8'lik bir ek artış getirilmiştir. Böylece, memur ma
aşlarında Temmuz 1989'a göre artış oranı yüzde 23,5'e çıkarılmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda maaşlara yapılan yüzde 8'lik artış, bir gün sonra akaryakıt
la başlayan, elektrik, şeker ve diğer ürünlerle devam eden zamları, daha verilmeden geri alınmıştır. 

Şimdi hem bu zamların getirdiği pahalılık, hem de bundan sonraki fiyat artışlarını karşı
lamak için ek zam şart olmuştur. Bu haliyle ocak zammı yeterli değildir. 

— 257 — 



T.B.M.M. B:57 25.12.1989 0 : 3 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, ANAP çoğunluğu tarafından kabul edilmeyen, partimizin 
yukarıda belirttiğim önerisini Yüce Mecliste huzurunuzda tekrarlamak istiyorum. İstenirse, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi buna bir çözüm getirebilir. Milyonlarca memurumuz bunu bizden 
beklemektedir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatan
daşlarımızın durumlarına değinmek istiyorum. 

1976 yılında çıkarılan 2022 sayılı Kanun uyarınca, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz 
ve kimsesiz vatandaşlarımıza 1976 yılından beri, sosyal devlet anlayışı ile aylık ödenmektedir. 
Yaşanan yüksek enflasyon, bu vatandaşlarımıza bağlanan aylıkları da eritmiş ve komik hale 
getirmiştir. Sayıları 600 bini geçen bu vatandaşlarımıza 1989 yılında ödenen aylık 12 300 lira
dır. Katsayının yükselmesiyle 1990 yılında aylıklarının 25 500 liraya ulaşacağı ifade edilmekte
dir. Bu durumda olan vatandaşlarımız, aldığı 25 500 lira aylıkla günde sadece bir ekmek ile 
50 gram zeytin ya da 50 gram peynir alabilir. Sayın Bakandan, bu durumda olanların gelirleri
nin daha da artırılması için çözüm bulmasını temenni ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı Millî Piyango idare
sinin faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. 

Millî Piyango İdaresi, bu yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi 15 milyar lira olarak belirle
miştir. Böylesine büyük, böylesine saçma bir ikramiyenin, dünyanın başka bir yerinde olduğu
nu sanmıyorum. Millî Piyango İdaresinin günlerdir gazetelere verdiği ilanlarda; "Hedef iyi ya-
şamaksa, Millî Piyango yılbaşı çekilişi bir kişiye 15 milyar" sloganını kullanmaktadır. Millî 
Piyango İdaresinin, Hükümetin bilgisi olmadan böyle bir uygulamaya girmesi düşünülemez. 
Hükümetin amacı, halkı hayal kurmaya zorlayarak, sıkıntılarını dile getirmekten, düşünmek
ten uzaklaştırmaktır. Hükümet, halkımıza, "Tütün fiyatının ilan edilmemesini unut, petrol
den şekere kadar her şeye yapılan zammı unut, asgarî ücreti unut, katsayı artışının düşük ol
masını unut; boşver onları düşünme, iyi yaşamak istiyorsan eğer, al bir Millî Piyango bileti, 
kazan 15 milyar, rahatına bak" demek istemektedir; yani, Hükümet, hayal tacirliği yapmakta
dır. Bu olay, Anavatan İktidarının, halkımıza, hayalden başka verebileceği hiçbir şeyin kalma
dığını açıkça göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, makul olmayan, abartmalı, bazı uzmanlara göre de ruh sağlığını 
bozucu olarak nitelenen bu büyük ikramiyeyi Bakanlık makul seviyeye indirmelidir. 

Değerli milletvekilleri, hepimiz biliyoruz ki, Millî Piyango İdaresi, ağustos ayında büyük 
bir reklam kampanyası ile "Kazı - Kazan" adlı yeni bir şans oyununu başlattı. Her biri 20 
milyon liraya kadar ikramiye şansı içeren 1 000'er liralık biletlerden piyasaya milyonlarca adet 
çıkardı. Bu şans oyununu oynamak için yaş haddi konmadığından, reklam kampanyasının da 
etkisiyle, bir anda, ilkokul öğrencisinden 80 yaşındaki emekliye kadar herkes bu biletlerden 
alıp, kazımaya başladı. Şehirlerimizde, köşebaşlarında bilet satıcılarının bulunduğu yerlerde 
biriken insanlar, salgın halinde, bu biletleri kazıdı; caddeler, sokaklar kazınmış biletlerle kir
lendi. Bazı yerlerde belediye başkanları duruma müdahale edip, "Kazı - Kazan" satışını engel
lemeye çalıştılar. Uzmanlar, "Kazı - Kazan"ın özellikle çocuklar ve gençler açısından sakınca
larını dile getirerek karşı çıktılar; ama bugüne kadar "Kazı - Kazan" biletlerinin satışı durdu
rulmadı, hâlâ, ilkokul çocukları, ortaokul çocukları, babalarından aldıkları harçlıkları, gıda
larından kesip "Kazı * Kazan" biletlerine yatırmaya devam ediyorlar. Bu uygulama, Anavatan 
Hükümetinin kolay yoldan köşe dönme politikalarına uygun düşebilir; ama bu olay, Türk 
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halkının çoğunluğunu rahatsız etmektedir. Çocuklarımızda, gençlerimizde kumar alışkanlığı
nı yaratacak bu uygulamaya son verilmelidir. Eğer Hükümet, kitlelere heyecan ve umut ver
mek istiyorsa, bunun daha sorumlu yolları vardır. Kumar, ancak yolun sonuna gelmiş iktidar
ların can simididir. 

Değerli milletvekilleri, Türk halkı, köşe dönücülük hırsını mahalle aralarına kadar yay
makta fayda uman bu zihniyeti sandıklarda kazımaya hazır olduğunu 26 Martta açıkça göster
miştir. tik seçimde de tamamen kazıyacağını hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ekrem Pakdemirli, 
12 Aralık 1989 tarihinde burada yaptığı 1990 Yılı Konsolide Devlet Bütçe Kanunu Tasarısını 
sunuş konuşmasının bir yerinde, "Türk toplumunun bütçe anlayışı gerçekten takdire şayandır. 
Bu anlayış, bizim millî kültürümüzün içine girmiştir, 'Ayağını yorganına göre uzat* diyerek, 
biz bütçe anlayışını atasözü yapmışız. Refahın yolu tasarruftan geçmektedir. Hepimiz biliyo
ruz, üretim artışı, yatırıma bağlıdır. Tasarruf olmadan yatırım olmaz. Türk Milleti bunu bili
yor ve 'Damlaya damlaya göl olur' diyor" şeklinde ifadeler kullandı. 

Bu değerlendirme, Türk halkı için kesinlikle doğrudur; ama ANAP İktidarının bu anla
yışta olduğu çok kuşkuludur. ANAP İktidarı, Türk toplumunun damla damla biriktirdiği ta
sarruflarını, kendi 'yandaşlarına peşkeş çekmektedir. 

1 Aralık 1989'da, basında da yer alan bir olay, günlerce kamuoyunu meşgul etti. ANAP 
İktidarına yakınlığı ile bilinen bir ünlü işadamının, yurdumuza ithal etmek için getirdiği muz 
ve kivi yüklü bir gemisi Mersin açıklarında beklerken, bir sayın bakan, hal flrafiyasımn belini 
kırma gerekçesiyle, yaş meyve sebze ithalatında sıfır gümrük uygulayacağını açıklayıverdi. Bu 
açıklama üzerine kamuoyunda oluşan tepkilerin etkisiyle, bildiğim kadarıyla, bu konuda her
hangi bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmadı; ama bundan önce aynı firmanın, Eylül 1989 
başında, Güney Amerika'dan ithal ettiği kahveler Mersin'e geldiği halde, ithal işlemi yapılma
yıp, fiktif depoda bekletilirken, eylül ayı sonlarına doğru, Hükümet, kahveye uygulanan Gümrük 
Vergisini yüzde 20'den yüzde 10'a, ton başına uygulanan fonu da 500 dolardan 100 dolara in-
dirivermiştir. Bu olay tek olsa tesadüf denilebilir; fakat, buna benzer bir olay da ocak ayında 
yaşanmıştı : Aynı firmanın, ocak ayında Amerika'dan yola çıkardığı pirinç yüklü bir gemi, 
Mersin Limanına gelmeden iki gün önce, Hükümet, pirince uygulanan 100 dolarlık fonu 50 
dolara düşürmüştü. 

Değerli milletvekilleri, bütün bunları tesadüf kabul etmek herhalde mümkün değildir. Bu, 
düpedüz, devletin milyarlarca liralık gelirini, en hafif deyimiyle, yandaş işadamlarına bağışla
maktır. 

Değerli milletvekilleri, biraz da emeklilerimizin durumuna değinmek istiyorum. Yıllarını 
devlete vermiş, türlü fedakârlıklara katlanmış ve belli bir yaşa geldikten sonra emekli olmuş 
devlet memurlarımız, hayat pahalılığından dolayı, aldıkları emekli maaşlarını üç ay yetiştire-
medikleri için, bir sonraki çeklerini kırdırarak geçinmeye çalışmaktadırlar. Daha önce, çekleri
ni yüzde 20 civarında yıllık faizle kırdırırken, geçtiğimiz ayda, çeklerini kırdırabilmek için, yıl
lık yüzde 55 civarında faize razı olmak mecburiyetinde kalmışlardır. Zaten aldıkları emekli ma
aşıyla geçinmekte zorluk çeken yüzbinlerce emeklimiz, bu uygulamadan sonra daha da zor du
ruma düşmüşlerdir. 

Emekli çeki kırdırma faizinin tekrar yüzde 20'tere çekilebilmesi için 88 milyarlık kaynağa 
ihtiyaç olduğu, HükUmet yetkililerince ifade edilmektedir. Yandaşlarını korumak için, bir 
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kalemde milyarlarca liralık ithalattan alacağı vergiden, fondan vazgeçebilen, Millî Piyango
nun yılbaşı çekilişinde bir kişiye İS milyar lira ikramiye verilmesine göz yumabilen Hükümet, 
yüzbinlerce emeklimizin çeklerini kırdırmaları için gerekli kaynakları yaratmak durumundadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yerel yönetimler - merkezî idare ilişkilerine de kısaca 
değinmek istiyorum. Anavatan Partisi, 26 Mart seçimleri öncesinde, gazetelere verdiği bir ilan
da, oturduğu koltuğa elleri kolları iple bağlı bir insan resmi koymuş ve üzerine de, "Eli kolu 
bağlı bir belediye başkanı ister miydiniz?" diye yazmıştı; bir diğer ilanda ise, başını ellerinin 
arasına almış, düşünen bir insan resmi koymuş, üzerine de, "Para düşünen bir belediye başka
nı ister miydiniz?" diye yazmıştı. Bu ilanların anlamının, "Muhalefet partilerine mensup be
lediye başkan adayını seçerseniz onlara para vermeyiz" demek olduğunu herkes anlamıştı; ama, 
halkımız, Anavatan Partisine olan güvenini yitirdiği için, bu ilanları dikkate almadı ve 26 Martta, 
başta SHP'liler olmak üzere, muhalefet partilerine mensup adayları belediye başkanı seçti. 

ANAP tktidarı, yerel seçim sonuçlarını bir türlü içine sindiremediği için, Hükümet, her 
fırsatta, ANAP'a oy vermeyen vatandaşlarımızı cezalandırmak amacıyla, belediyelere ekono
mik ambargo uygulamaya başladı; belediye başkanlarımızı, ilanlarına koyduğu resimlerdeki 
insanlara benzetmeye çalıştı. Bir yandan belediyelerin yasal gelirlerini azaltırken, önceki dö
nemlerde hesapsız bir biçimde ve aşın ölçüde borçlandırılan belediyelerin bu borçları, insafsız 
bir biçimde, alacaklarına mahsup edildi. Buna karşılık, belediyelerin kamu kuruluşlarından 
alacakları, bunların belediyelere ödenmesini sağlamakla görevli Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca yerine getirilmemiştir. Hükümeti, bu partizanca uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyo
ruz. Bizim belediye başkanlarımız, halkımızdan aldığı güç ve destekle, tüm sorunların üstesin
den gelmek için gece gündüz gayret sarfetmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Güngör, süreniz dolmuştur, toparlayınız. 
EROL GÜNGÖR (Devamla) — Sayın Başkanım, Anavatan Grubuna tanımış olduğunuz 

15 dakikalık ek süreyi bize de tanımanızı istirham ediyorum. 
BAŞKAN — öyle bir şey yapmadım efendim. 
EROL GÜNGÖR (Devamla) — Sayın Başkanım, öyle oldu. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, şahidiz efendim. 
EROL GÜNGÖR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
EROL GÜNGÖR (Devamla) — Şimdi de, fiyatları ilan edilmek üzere olan 1989 ürünü 

tütünden bahsetmek istiyorum. Bu yıl, tütün piyasası, geçtiğimiz son beş yıla göre, bir ay ge
cikmiştir. Üretici kuruluşları, 1989 ürünü Ege Bölgesi tütün maliyetini 10 638 lira/kilogram 
olarak belirlemişler ve buna yüzde 30 üretici kârı ilave ederek, ortalama fiyatın 13 830 lira ol
masını talep etmişlerdir. Bu ortalama fiyatın gerçekleşmesi için de, A grad tütüne 17 960, B 
grad tütüne 12 210 ve kappa tütüne de 7 720 lira fiyat verilmesini istemişlerdir. 

Girdi fiyatlarındaki artışlar, enflasyon oranı ve tütün üreticisinin geçen yıllardaki kayıpla
rı dikkate alındığında, üretici kuruluşların istediği fiyatlar gerçekçi görülmektedir. 

Hükümet, asgarî ihraç fiyatlarından bahisle, üretici kuruluşların istediği fiyatların yük
sekliğini ileri sürebilir. Tekelin, yabancı sigara satın aldığı sigara üreticileri, aynı zamanda 

— 260 — 



T.B.M.M. B : 57 25 . 12 . 1989 O : 3 

Türk tütünü alıcılarıdır. 1984 yılından bu yana, bu firmalardan, Tekel, her yıl artan oranlarda 
sigara ithal etmektedir. Hükümet, sürekli olarak üreticiye düşük fiyat verecek yerde, sigara it
hal ettiği bu tröstlerden daha yüksek ihraç fiyatı alma yollarını bulmak durumundadır. 

1988 ürününü tüccara satan üreticilerin.tütün bedellerini,altı, yedi ay geç almaktan dolayı 
karşılaştıkları sorunları, sıkıntıları, çaresizlikleri, geçtiğimiz yıl burada çok anlattık, defalarca 
anlattık. Geçen yılın parasını hâlâ alamayanların olduğunu, geçen gün, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının, İktisadî Araştırmalar Vakfına ısmarladığı, üretici kuruluş temsilcilerinin bulunma
dığı, bir toplantıda, tekrar dile getirdik. 

Hükümet, bu durumu dikkate alarak, 1989 ürünü tütün fiyatlarını belirlerken, değerli Ba
kan, değerli Hükümet temsilcileri, şimdi sizden yeni bir talebimiz vardır : Her sene, tütün üre
ticisi kaybetmektedir. Tüccar, altı yedi ay tütün paralarını ödememektedir. Bunu önlemenin, 
üreticinin kayıplarını bir nebze hafifletmenin yolu, pamukta, fımdıkta, buğdayda olduğu gibi, 
kademeli fiyat deyiniz, geç ödeme deyiniz, geç teslim farkı deyiniz, bir fark verilmesini istiyo
ruz. (SHP sıralarından alkışlar) Buğdayda haftada iki lira, pamukta haftada on lira, fındıkta 
haftada yirmi lira fark ödenmektedir. Bunu tütüne uyguladığınız zaman , haftada yüz lira, 
ayda dörtyüz lira etmektedir. Beş ay geç ödenirse, iki bin lira fiyat farkı vermek mecburiyetin
de kalacağını gören tüccar, tütün parasını zamanında ödeyecektir. Geçtiğimiz her yıl burada 
sık sık söylemek mecburiyetinde kaldığımız olaylardan da bir daha bahsetmeme durumunda 
kalacağız ve siz de rahatlayacaksınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tekel, ilk kez bu yıl, tütün ekim cüzdanlarına üç nüs
ha yazılı sözleşme eklemiştir. Bunda SHP'li milletvekillerinin eleştirilerini... 

BAŞKAN — Sayın Güngör... 
EROL GÜNGÖR (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, oradaki sayfaları görüyorum... 
EROL GÜNGÖR (Devamla) — Bitiriyorum, onlara bağlı kalmıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EROL GÜNGÖR (Devamla) — ...büyük payı-olmasına rağmen, bu uygulama dolayısıyla 

Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Ancak, tüm ısrarlarımıza rağmen, yazılı sözleşmelerin, tü
tünün alıcısı tarafından teslim alınmasına ait bölümüne, "Tütünler 1177 sayılı Tütün ve Tütün 
Tekeli Kanununun 22 nci maddesine uygun olarak teslim alınır" hükmü konulmamıştır. Bun
dan dolayı, tüccar, bu yıl da, üreticiden aldığı tütünlerin bedellerini mayıs ayından önce öde
meyebilir. Sizinle hâlâ kiloya 1 dolar prim pazarlığı yaptıklarını işitiyoruz. Hükümetin bunu 
önleyici tedbirleri şimdiden alıp, açıklamasında yarar olduğu kanaatindeyim. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığından, 1989 ürünü tütün fiyatlarını, üretici kuruluşların ta
lepleri doğrultusunda ve tütün üreticisinin alınterinin karşılığını almasını sağlayacak şekilde 
belirlemesini ve Tekeli de, tütün piyasasına, çok aktif rol oynayacak şekilde sokmasını bekliyoruz. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapmış olduğu konuşmada, "Tütünü son gra
mına kadar alacağız" demişti; bu, o gün televizyonda da yayınlanmıştı. Sayın Bakandan, tü
tün fiyatı ilan edilirken, bu açıklamayı tüm Türk kamuoyuna tekrar etmesini bekliyoruz. 

Tütün üreticisinin çok zor durumda olduğunu hep beraber biliyoruz, yaşıyoruz. Geçmiş
te, Tütün Tekeli Yasası, bir geceyansı burada değiştirildikten sonra, o günün Sayın Başbakanı, 
"Ne oluyor?" diye sordular, anlamadılar, bir daha okuttular, anlamadılar; onlar anlayıncaya 
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kadar iş işten geçti, tütün tekeli kalktı; "muhalefete gol attım" demişti. Biz, o golün muhale
fete değil, tütün üreticisine atıldığını, o gün de söylemiştik. 

Bunun gerekçelerini Ege Bölgesinde anlatmaya çıkan o günü iktidar partisi milletvekille
ri, "bunun, köylünün lehine olduğunu, köylünün, parasını erken alacağını, tütünün borsada 
satılacağını" söylemişlerdi; hatta, Sayın Başbakan, bir yerde, tütünün 15 ekimde satılacağını 
söylemişti. Tekel de, 1986 yılında çıkarmış olduğu kitapta, tütünün bundan sonra borsada satı
lacağını, üreticinin, parasını erken alacağını, piyasanın açılmasının beklenmeyeceğini söylemişti. 
Sayın Başbakan -bugünün Sayın Cumhurbaşkanı- o gün, "15 ekim" demişti. Şimdi bakıyo
ruz, aralık ayının sonu; ama, 1989 ürünü tütün piyasası açılmamıştır! 1986 yılından beri, Hü
kümetin de, Tekelin de tütün üreticisine vermiş olduğu hiçbir söz gerçekleşmemiştir. Hâlâ tü
tün piyasasının açılmamış olması da, Hükümetin sözlerinin doğru olmadığını göstermektedir. 

Türk köylüsü, bunu zaten 26 Martta kavramıştı; kendisine doğruları söylemeyen Hükü
mete, kendisine gol attığını söyleyen Hükümete, yüzbinlerce golle karşılık vermişti. 

Yeni goller yemek istemiyorsanız, fiyatları tütün üreticisinin hakkını verecek şekilde, bir 
an önce ilan ediniz, Tekeli, bir an önce, borsaya, istekli bir şekilde sokunuz ve tütün üreticisi
nin alınterinin karşılığını almasını sağlayınız. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Bakanlığımın bütçesiyle ilgili tenkitleri cevaplamak üzere huzurunuza çıktım. 
Sözlerime, hepinize saygılar sunarak başlıyorum. Ancak, Bakanlığım bütçesiyle ilgili fevkala
de az tenkitler yapılmış olduğu için, bana ayrılan 1 saatlik süreyi kullanamayacağım, özür di
liyorum, daha kısa konuşmak mecburiyetindeyim; çünkü, Bakanlığımla ilgili fazla bir konuş
ma yapılmadı. 

Bakanlığımız, 12 anahizmet, 5 danışma ve 6 yardımcı ve destek biriminden oluşmakta; 
taşrada 68 bin, merkezde de 7 bin kişi çalıştırmaktadır. Taşrada, bildiğiniz gibi, defterdar, mal 
müdürü, vergi daireleri ve gümrük muhafaza başmüdürlüklerimiz var; ayrıca, Tasfiye İşletme
leri Genel Müdürlüğünün de kuruluşları var. Bağlı kuruluşlar olarak 8 kuruluşumuz var ve 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının, anagörev olarak, kamu harcamalarının genel politikasını oluş
turması, gelir politikasının yerleştirilmesi ve rafine edilmesi, devlet muhasebesinin tutulması, 
devlet taşınmaz mal varlığının yönetimini yapması esastır. Ayrıca, devletin hukuk danışmanlı
ğını yapar. Devletin, vatandaşlarla olan ihtilaflarında taraf olur. Bugün için, Başhukuk Müşa
virliğinin Türkiye çapında takip ettiği davaların sayısı 320 bin civarındadır. 

Efendim, şimdi, yapabildiklerimiz... Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerek merkez, gerekse 
taşradaki çalışma arkadaşlarıyla birlikte, öncelikle, bir reorganizasyon yaparak, gelir idaresini, 
otomatikleşmeye doğru süratle getirmiş ve 74 vergi idaresi bugün bilgisayarla idare edilir vaziyete 
gelmiş, toplanan vergilerin takriben yüzde 80'i bu 74 vergi idaresinden elde edilir olmuştur. 

Vergi kanunlarını basitleştirdik ve sayıca azaltarak, vergi denetimini daha efektif hale ge
lirdik; vergi tabanının genişletilmesi yönünde, kararname, tebliğler ve tüzükler çıkardık. 

Vergi adaletinde, partimiz iktidarı döneminde, KDV, çalışanlara vergi iadesi, vergi istihba
rat arşivi, yazar kasa, yeminli malî müşavirlik müesseselerini kurarak, bu sistemin daha iyi 
çalışmasını sağladık. 
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Ayrıca, Ankara'da devlet emvalini bilgisayara geçirdik, diğer illerde de bu uygulamaya sü
ratle geçiyoruz. 

Maaş düzenlemeleriyle ilgili burada söylenenlerin aksine bazı bilgiler vermek istiyorum : 
öncelikle şunu belirteyim ki, personel rejimi, kompleks bir rejim olmak mecburiyetinde

dir. Personel rejimi basite indirgenemez; indirgediğiniz zaman şunları ayırt edemezsiniz : Bir 
çalışanımızın, kıdemi, tahsili, çalıştığı süresi, çalıştığı bölge, nerede hizmet gördüğü, hizmetin 
ağırlığı, yoğunluğu ve hizmetin kalitesi, hizmetin gerektirdiği vasıflar. Bunları ayırt etmek isti
yorsanız, biraz önce konuşan Sayın Sümer Oral'ın dediği gibi, 17 türlü, ayrı ayrı sınıf, mesele 
ve endeks koymanız lazım ki, çalışanınızı, ruhen ve maddeten tatmin edebilesiniz. Hiçbir za
man, Çemişkezek'te çalışan bir muhasebe müdürümle, İstanbul'daki muhasebe müdürüm ay
nı ücreti almamalıdır, bunlar arasında farklılaşma olmalıdır, olacaktır da. 

Sayın Sümer Oral, tabiî, bizim teşkilatımızı terk ettiği için, teşkilatımız yönünden büyük 
kayıptır; yalnız, bizden ayrılmadan önce şu basit formülleri bize bırakfp gitmemiş. Yani, şu 
personel rejimini nasıl basitleştiririz, nasıl iki üç rakamla işi halledebiliriz, onu bırakmamış; 
şimdi peşindeyiz, o sihirli formülleri kendilerinden alacağız efendim. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Memur maaşları konusu konuşulurken, hep bir yanlış yere takılırız ve deriz ki, "İS inci 
derecenin 1 inci kademesindeki memur var ya, o zavallı memura ne verdiniz?" Ben şunu söyle
yeyim : İS inci derecenin 1 inci kademesindeki memurumuzun adedi 2 200, ama 1 inci derece
deki memurum 65 bin; niye 1 inci derecedeki memurlar mukayese edilmiyor? Daha başkasını 
söyleyeyim : 6, 7 ve 5 inci derecedeki bütün memurların toplamı yüzde 45'lik bir oran teşkil 
ediyor. Niye onları mukayese etmiyorum da hep İS inci derecenin 1 inci kademesindeki memu
ra takılıyorum?.. Eğer İS inci derecenin 1 inci kademesindeki memuru referans alacaksam, ki 
bu, bütün memurların binde 2'sini teşkil ediyor, o zaman memurların yüzde 99,8'ine haksızlık 
ediyorum demektir. 

Hiçbir yerde, ilk defa memuriyete intisap etmiş olan bir kişi,, rahat, müreffeh, her şeyini 
karşılayabilecek bir ücretle taltif edilmez; dünyanın hiçbir yerinde yoktur. 

tşte, çalışma hayatında görüyoruz. Bir asgarî ücret var. Ne diyoruz?.. 22S bin lira brüt. 
Ele 141 bin lira geçiyor. Ama, ondan sonra toplusözleşmelerle, altı ay sonra bu başlıyor ilerle
meye. Mesela, benim Çay-Kur'daki bir geçici işçimin şimdi brüt geliri 1 milyon 200 bin liradır. 
Bundan bahsetmiyoruz; ama, ilk defa işe girecek olan kişiyi örnek olarak karşımıza alıyoruz 
ve "Asgarî ücret niye bu kadar düşük; 15 inci derecenin birinci kademesindeki memurun maa
şı neden şu kadar az?" diyoruz. Bunların sayısı nedir; bir de bunu görmek lazımdır. Aksi hal
de, büyük bir çoğunluğa haksızlık etmiş oluruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bakınız, ben size bu konuda bazı rakamlar vermek istiyorum : Da
ha önce de bahsetmiş olduğu gibi, yığılma 5, 6, 7 nci deıeceler arasında olduğu için, 7 nci dere
cenin birinci kademesindeki memuru alacağım. Lise mezunu, servis şefi -çünkü bunlar 
ekseriyette-16 yıllık hizmet süresi var. 1983 yılına 100 dersek, bugüne kadar, eline geçen parayı 
19,71 misli büyütmüşüz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Eline geçen miktarı söyleyin. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Eline geçen 

para 469 bin 466 liradır efendim. 
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Bu arada, toptan eşya fiyat endeksi 11,35; tüketici endeksi 13,03 olmuş. Ücret artışı ise 
19,71 misli büyümüş. Buna kalkınmayı da koysanız, refahı da koysanız, hiçbir zaman buraya 
gelemezsiniz. Devletin imkânları arttıkça, tabiî ki, çalışanını gözetecektir. İşte, 15 Temmuzda 
yaptığımız gibi, işte, bu bütçeye koyduğumuz personel ödeneği gibi. Varsa paramız, vereceğiz; 
yoksa, olan kadarı ile iktifa edeceğiz tabiî. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Temmuzda bir şey bulduğunuz için değil, martta tokat yedi
ğiniz için... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Peki, martta 
tokat yedik sayın milletvekilleri, marttan sonra 17 tane seçim yaptık; kaçım SHP veya Doğru 
Yol aldı? 

AHMET ERSİN (tzmir) — Seçmen sayısı kaçtır orada? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLİ (Devamla) — DSP dahil, 5 

tane almıştır diğer partiler; 12 tanesini ANAP almıştır. Yani, resim tam tersinedir. Aldığımız 
oyların oranı da yüzde 36'dır. (ANAP sıralarından alkışlar) Gelin bakalım şimdi; o mu doğru, 
bu mu doğru?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Haydi seçime!.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKDEM PAKDEMtRLİ (Devamla) — Arkadaşlar, 

demek ki, belli bir yerlerde takılmamamız lazımdır. Muhalefet olarak bir yanlışlık yapıyorsu
nuz; 26 martta takılıyorsunuz kırık plak. gibi; gelip, gelip 26 martı söylüyorsunuz. Sonra ne 
oldu, Aydoğmuş belediye seçimi ne oldu? Hem de hangi ilde?.. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı olarak, 1985'te, 1986'da, 1987'de, 1988'de bir bütçe payımız 
vardı. Bu bütçe paylarımız, aşağı yukarı yüzde 1,5 ile 2,5 arasında dolaşmıştır. Yine 1990 öde
neklerinde de aynı paylarda dolaşıyoruz. Tabiatıyla, Maliye Bakanlığı bütçesi büyük görünür; 
ama, esas büyüklüğü transferlerden gelmektedir. Çünkü, bizim bütçemizde görünüp de, diğer 
kuruluşlara yapacağımız bütün transferler, sonradan bir yazıyla çıkmaktadır bizden; esas har
cama noktası biz değiliz. 

Tabiatıyla, şunu da söylemek isterim ki, Türkiye ortalamasında, bir memurumuzun aldığı 
ücretin altındadır, Maliye Bakanlığı çalışanlarının aldığı ücret. Her ne kadar onların durumla
rını çeşitli yan ödemelerle iyileştirmek istediysek de, şu anda Maliye Bakanlığında çalışan bir 
kişinin aldığı ücret, Türkiye ortalamasının yüzde 25 altındadır. İmkânlarımız olduğu müddet
çe, ben Türkiye Cumhuriyetinin 32 nci Maliye Bakanı olarak söz veriyorum ki, Maliye Teşkila
tımızda çalışanların ücretini, öncelikle, Türkiye ortalamasına getirmeye çalışacağız. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bütçemle ilgili olarak bunları söyledikten sonra, şimdi bazı tenkitlere cevap vermek isti
yorum : 

Sayın Sümer Oral'ın birinci teklifine candan katılıyoruz. Yani, bütçemiz, detayda, yukarı
da tartışılsın, müzakere edilsin; ama, aşağıda global bir müzakere yapalım. Çünkü, meseleler 
dönüp dolaşıyor, bakanlık bütçesi olmuyor, hep genelde konuşuluyor. Dikkat ettiyseniz, üç sa
attir buradayım, hep genelde konuşma duydum; hiçbir zaman Maliye Bakanlığının bizatihi kendi 
bütçesiyle ilgili, bir iki cümlenin dışında, bir şey duymadım. Bu da gösteriyor ki, uygulama 
hakikaten genele taşıyor. O halde biz, bütçenin teknik müzakeresini Plan ve Bütçe Komisyo
nunda yapalım, hazırlayalım; buraya geldiğimiz zaman da bütçeyi global olarak müzakere 
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edelim. Elbette ki, genel konular üzerinde tenkitlerimizi yapacağız, savunmamızı yapacağız. 
Genelde, âdet olmuş; muhalefet hep, yapıcı tenkidin dışında bir tenkit yapmaktadır. Tabiî, biz 
de savunmada kalıp, kendi rakamlarımızla savunma yapıyoruz. Artık, bunu normal kabul edi
yoruz; çünkü, ben yalarca bir yapıcı tenkidin geldiğini göremedim muhalefetten. Herhalde bu 
işin kaderi böyle; bilemiyorum... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — İktidar yapıcı olmayınca, muhalefet de yapıcı olmuyor. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Yakında sizin muhalefetinizi de göreceğiz! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — Maliye Bakan

lığındaki değişiklikleri tenkit etti Sayın Sümer Oral. 
Bir bakış açısıdır, fikri muhteremdir; ama, bizim partimizin programı ve Hükümet prog

ramı çerçevesinde muteber olmamıştır ve öngörülen biçimde değişiklikler yapılmıştır. 
Sayın konuşmacılar, enflasyon üzerinde durdular. Enflasyon bir olgu. Tabiatıyla, enflas

yonu bir parametreye bağlamak yanlış. Zaten arkadaşlarımız da söylediler; bunu sadece bütçe 
açığına, sadece dış ticaret açığına ve sadece psikolojik faktörlere bağlamak yanlış. 

Enflasyon bir tahminler serisidir. Benim yaptığım tahmin ne kadar iyiyse, muteberse, si
zin yaptığınız tahminleri de o kadar iyi ve muteber, muhterem kabul edelim ve bunun üzerinde 
fazla tartışmayalım; çünkü, sonra, dönüp, şuraya çıkıp özür dileyemiyoruz. Mesela, geçen yıl 
bütçe müzakerelerinde arkadaşlarımız ısrarla dediler ki, "Bu açık bütçeyle siz yüzde 100'lük 
enflasyonu aşarsınız." Nerede? İşte geldik aralık ayına, enflasyon yüzde 69'lu rakamlarda. O 
arkadaşımız çıkıp şurada, "Ben özür diliyorum, geçen sene bütçeyi tenkit ederken yüzde 100 
demiştik, şimdi yüzde 69 oldu" demiyor. Tabiatıyla... 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Siz, söylediğiniz rakamı tutturamadığınız zaman özür 
diliyor musunuz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Tabiî... Ben 
de, biz geçen sene bütçede öngördüğümüz enflasyon oranını tutturamadık, özür diliyoruz di
yorum. (Alkışlar) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Çok güzel. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Arkadaşımız 

çok net olarak bir de şunu sordu : "Bu politikalarınız nelerdir? Bunları açıklamadınız." 
Halbuki, ben, açıklandı, sayın bakanlarımız da söyledi diye biliyorum; çünkü, ben bura

da otururken, çok net olarak, iki bakanımızın bunları söylediğini hatırlıyorum; ama, bir daha 
tekrar edeyim, hem zabıtlara geçmiş olur, hem de arkadaşımız hatırlar. 

Biz dedik ki, bugün artık bir serbest faiz politikası uyguluyoruz. Faize, devlet taraf değil
dir, faizleri tespit etmiyor. İkinci olarak dedik ki: Serbest kur'dur. Kur'u, biz tespit etmiyoruz; 
arz - talep dengesine göre kendisi oluşuyor. Bunda da bir şüphenin olmaması lazım; çünkü, 
Merkez Bankası da, aslında, ters taraftan bir müdahalede bulunuyor, yani, piyasadan dolar 
alıyor, dolar rezervlerini artırıyor, piyasaya para çıkarıyor, "Çok aşın biçimde kur düşmesin; 
tüccarımız da, yapmış olduğu kontrattan dolayı, birdenbire zorda kalmasın'' diye. Ondan son
ra, "Arzı destekleyici malî politikalar güdüyoruz" dedik; dolayısıyla, "İhracatı da geliştire
rek, kalkınmamızı bu şekilde sürdüreceğiz" diyoruz. 

Arkadaşımız gene diyor ki, "Sizin politikalarınızı ben bilmiyorum." 
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Şimdi söyledim, inşallah bir dahaki sefere "Evet, politikalarınızı biliyoruz, şunu tenkit 
ediyoruz" derler efendim. 

Değerli milletvekilleri, iki konuşmacımız "Efendim, vergi gelirlerinin gayri safi millî hâsı
la içindeki payı azaldı." dediler. 

Tabiî, sadece vergi olarak bakarsanız doğrudur; ama bu, rakamın çarpıtılması demektir. 
Çünkü, biz, 1983'ten sonra, çok akıllıca bulduğumuz mekanizmaları koyduk ortaya. Neydi 
onlar? Fonları koyduk, mahallî idarelere paylar ayırdık, yepyeni paylar verdik mahallî idarele
re. Koyun bunları, bizim yüzde 21'in üzerinde... Demek ki, "Efendim, 1978'de yüzde 17 idi, 
şimdi de yüzde 15,5" demek yanlış oluyor. Parafiskal gelirleri koymuyoruz, mahallî idareler 
gelirlerini, yani bizim onlara aktardığımızı koymuyoruz, artı, bir de fonları koymuyoruz. Yani, 
eğer bunları koymadan yaparsak, tabiî, bir rakam çıkar; ama çarpık olur, sakat olur ve o raka
mı, birçok bilen kişi kabul etmez. 

Tenkitlerden bir tanesi de şu : "Siz bir bütçe yapıyorsunuz, ondan sonra da bu bütçeyi 
tutturamıyorsunuz." Tabiî ki, ödenek bazında bir bütçe çıkıyor, değerli katkılarınızla bir bütçe 
oluşuyor; ama, mevcut kanunlarımıza göre, bu bütçe ödenekleriyle bütçenin bağlanması müm
kün değil. Bunlar bizim kanunlarımız, bizden daha önce çıkmış kanunlar. Mesela, bir RE-MO 
Kanunu var ve o kanun gereğince yapılan harcamalar, karşılığı olmamakla birlikte, otomatik 
man ödenek yazılır. 

Demek ki, bir tarafta gideriniz var, geliriniz yok; bir taraf şişmeye başladı. Başka ne var? 
Gerek ücretliye, gerekse ihracatta ödenen vergi iadeleri var ve ödeneksiz, karşılıksız olarak ya
zılır. Bir de, karşılığı olanlar yazılır, onlar da ayrı bir gruptur. Mesela nedir? Fonlardan yapılan 
yatırım; bir tarafa ödenek, bir tarafa gelir yazarsınız, giderini tahakkuk eder gönderirsiniz. 
Dolayısıyla, bu gibi kanunlar varken, "Efendim, Meclisten şu bütçeyi geçirdik, rakamı da buydu, 
niye bu rakam tutmadı?" demek yanlış olur. 

Size bazı örnekler vereyim : 1980 yılı bütçe rakamı Meclisten 770 milyar olarak çıkmış, 
yıl içinde, bu şekilde, öngörülmeyen artışlar olmuş, yıl sonunda 1 trilyon 115 milyar liraya ba
liğ olmuş ve tam yüzde 45 sapması var. Hiç olmazsa, Anavatan Partisinin İktidarı döneminde, 
bizim sapmamız en fazla yüzde 17 olmuş. Bu ise, yüzde 45 sapma. Nasıl izah edeceğiz şimdi? 
Demek ki, tenkit ederken biraz ölçülü olmak lazım. Çünkü, bir başka rakamı alırlar, bir başka 
türlü size verirler, ondan sonra sıkıntıya düşeriz. Yani, bilinen şeyleri burada tenkit olarak ge
tirmemek lazım; yanlış olur; çünkü, bunlar, burada tenkit babında yapılmasına rağmen, bir
çok kişiye ulaşmaktadır. Elbette ki, bütün milletvekillerimizin sevdikleri vardır, seçmenleri vardır 
ve onun sözüne yüzde yüz inananlar vardır ve bir bakar ki, burada tenkit babında yapılmıştır 
ama, çarpıtılmış şeyi fark etmediği için, tamamen sizin yanlış söylediğiniz rakamların arkasına 
takılır ve yanlış olur; tıpkı, enflasyon konusunda, çıkıp bu kürsüden hep, "Enflasyon artacak, 
enflasyonu kontrol edemeyeceksiniz" denildiği gibi. Bu fevkalade yanlıştır, çünkü, muhalefe
tin destekçisi birçok insanımız vardır. O takdirde, o da, "Bizim liderimiz, 'enflasyon 
düşmeyecektir' diyor. Tamam, ben de malımın değerini koruyayım, şu ay geçmeden zammımı 
yapayım, şu ithalatımı yapayım" diyecek; çünkü itimat ediyor. Yani, şimdi, "Sayın liderlerin 
veya sayın konuşmacıların sözlerine, bizim vatandaşımız, esnafımız hiç itibar etmiyor" mu di
yeceğiz? Bu mümkün değil, itibar edecektir ve buradan hep "enflasyon artıyor, yüzde 100'ü 
geçecek, bu bütçeyle zaten siz enflasyonu kontrol edemezsiniz" şeklinde sözleri her gün din
lerse, vatandaş da diyecek ki, "Vallahi doğru söylüyorlar herhalde, biz şu fiyatı, zamanında 
bir artıralım." 
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HASAN ZENGİN (Manisa) — O zaman Hükümet yok demektir Sayın Pakdemirli. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Onun da kabahatini bu tarafa yıktınız Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Onun için, ben, 

enflasyon meselesinin, hepimizin meselesi olduğunu söylüyorum. Eğer, hepimiz, belli hedefler 
üzerinde anlaşamıyorsak, şu büyük enflasyonu süratle aşağı indirmek fevkalade zordur. Ser
best ekonomilerde, hiçbir yerde, hiçbir ülkede sihirli değnek yoktur. 

Efendim, şimdi gelelim tütün meselesine. Biri Manisalı, biri İzmirli ve tabiî ki, tütün böl
gesinden gelen arkadaşlarımızın ikisi de der ki, "Efendim, 'Tütün fiyatım 20 Aralıkta 
açıklayacağım' demiştiniz 20 Aralıkta açıklamadınız." 

önce, böyle bir tarih yok; eğer tespitler biterse bunu açıklayabiliriz, dedim. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — "15'iyle 20'si arası" dediniz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sebebi şu : Bir

çok köylü vatandaşımızdan, seçmenimizden şu talep geldi: "Bizim tespitlerimiz bitmeden açık
ladığınız zaman, biz paniğe kapılıyoruz ve tüccarın o gün verdiği fiyata veriyoruz; dolayısıyla, 
lütfen tespitler bitmeden açıklama yapmayın." 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bütçe Komisyonu zabıtları orada ama... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bunu ziraat 
odaları temsilcileri de söyledi, bizim partililerimiz de söyledi, seçmenimiz de söyledi, köylü
müz de söyledi. Böyle olunca, ben şu sözü verdim : 20'sine kadar tespitler biterse inşallah açık
larız. Belki 15 ila 20'si arasında biter açıklarız; fakat bitmedi. Sebebi şu : Ege Bölgesinde biz 
mesela 138 bin ton tütün yaparken bir evvelki yıl, 159 bin tona çıktı. Buradaki tütün eksperleri 
de belli... İnsan ve gözle bakıp kontrol etmesi lazım, muayenesinin sonunda belli rakamlar ver
mesi lazım. İşte burada meselenin uzadığını gördük ve hâlâ diyoruz ki, tespitler bittiği zaman 
bunu açıklayacağız. 

Tabiatıyla, politika bilmiyorum, yani ben yeniyim; ama arkadaşlarım eski; belki en güzeli 
buradan seçmene selam göndermek. Nasıl selam gönderiyor? Mesela arkadaşımız diyor ki, "Tü
tünün ortalama fiyatı 13 500 lira olmalı." peki, 13 500 lira olursa, varsayalım ki oldu, o tütün 
bölgesinden gelen milletvekili arkadaşlar, üzümcünün yerine, çaycının bölgesine, zahirenin üre
tildiği bölgeye hiç gitmeyecekler mi? Bir Allah'ın kulu çıkıp, "Sen, tütüne, dönümünde 1 mil
yon 300 bin lira gelir öngörürken, şu buğday var ya, buğdaya nasıl olur da 200 bin lira bile 
öngörmüyorsun" diye sormaz mı? Buğdayın bugünkü tutarı 400 x 250 = 100 000 liradır; ya
ni, ben, bir yerde yine sulanmayan arazide; ama tütün ekimi yasağı olan arazide buğday ekece
ğim 100 bin lira alacağım, tütünde 1 milyon 300 bin lira isteyeceğim! Ne için? Seçmene selam 
için... Yanlış şeyler... O zaman, ya "tütünü bilmiyorsun" derler veyahut da, "Selamla falan 
bu iş olmaz; bu iş hesap işidir, ekonomi işidir" derler. Bakın, bugün Ege tütününün ortalama 
ihraç fiyatı 5 700 liradır. Ne zaman ihraç edilir? Bir yıl işlenir, firesi çıkar, işçiliği biner, finans
manı biner, ondan sonra ihraç edilir. Siz, bir yıl işleyeceğiniz, bekleteceğiniz, firesi olan, işçilik 
ödeyeceğiniz tütüne 13 500 lira vereceksiniz!.. Yani, ya hesap bilmiyorsunuz, ya bir şey... (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Bu, tam, enflasyonu muhalefetin düşürmesi gibi oldu. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Doğrudur. 
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Biz, tütün köylümüze el emeğinin hakkını veririz, veren bir partiyiz, şimdiye kadar da böyle 
yapmışız. Çünkü, inanıyoruz ki, tütün köylüsünün arazisi küçük, kıraç, bir başka türlü tarım 
yapması da fevkalade zordur; ama şunu da aklımızdan çıkarmayalım ki, bir kimsenin, iki dö
nüm tütün ziraatı yapıp da, bir yıl kendi ailesine bakabilmesi mümkün değildir.' Burada eğer 
böyle bir zan ve zehap var ise, yanlıştır; onu da elbirliğiyle düzeltmemiz lazım. Çünkü, bugün 
biz gideriz, yarın siz gelirsiniz, aynı rakamları sizden isterler; sizin vermeniz mümkün değildir. 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — Zor gelirler. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Ha, ben onu 

söylemek istemedim tabiî; doğrudur efendim. 
Sayın Mustafa Kul dediler ki, "işte gördünüz mü, şu vergi kanunlarınızı da Anayasa Mah

kemesi iptal etti." 
Evet, değerli milletvekilleri, biz de gazetelerden okuduk, bir şeyler iptal edildi. Aldığımız 

bilgi kadarıyla ifade etmek isterim. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin felsefesine taban tabana 
zıt olan bir şeyi iptal ettirdiler. Açıklayayım : Şimdi, iptal edilmiş şekliyle, Çemişkezek'teki bakkal 
ile, İstanbul'un göbeğindeki bakkal aynı vergiyi verecekler, hayat standardı yönünden. Olur 
mu hiç, bu kadar büyük haksızlık olur mu? Çemişkezek'deki şoför ne kadarhk bir iş yapacak 
yani? (ANAP sıralarından alkışlar) Çemişkezek'ten de vazgeçtim, Van'daki şoförle, izmir'de
ki şoför aynı olabilir mi, gelirleri aynı olabilir mi? 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Demek ki, Anayasayı yanlış yapmışlar. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Biz, yalnız o 

mahzurları ortadan kaldıracak bir düzenleme getireceğiz ve bu bölgeler arası kazanç dengesiz
liğini de dikkate alan bir vergi sistemini işleteceğiz efendim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Seçmene selam bu, şimdi! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bir taraftan 

"pastayı adil bölüşelim" diyoruz, bir taraftan da "Vergiyi eşit verecek" diye zorluyoruz.! 
Yanlış olur... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Anayasaya aykırı iş yapınca kızıyorsunuz. 
MALİYE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Tabiatıyla, birçok 

tahminlerden bahsedildi. Dediğim gibi, tahminler, belirli metotlara dayanılarak yapılan şeyler
dir. Tabiî ki sapmalar olacaktır ve benim tahminim doğrudur, ben doğru yapacağım diyorsam, 
oraya da zaman lazımdır. 

Arkadaşlarım dediler ki, "Enflasyonu kontrol edemeyeceksiniz; bütçe açıkları 15 trilyon 
olacak..." 

Bunların hepsi tahmin. Ben şimdi, hayır 15 trilyon olmayacak, bütçede yazıldığı kadar 
olacak desem, benimki de tahmin, sizinki de; ama, gelecek sene inşallah, Allah ömür verirse, 
buraya çıkıp "Bak, sen 15 trilyon demiştin, ben de 10,5 trilyon demiştim,hangimiz daha yakı
nı/?" dememiz lazım. İnşallah, gelecek sene burada bütçeyi müzakere ederken bunu yapaca
ğız efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Demek ki, bütçe 10,5 trilyon açık. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli mil

letvekilleri, 10,5 trilyon açık, gayri safi millî hâsılanın tam 3,8'idir, yani, gayri safi millî hâsıla
nın 3,8'i açıktır bütçenin. 

1989 bütçesi 3,85'Ie kapanıyor. Daha önceki yıllarda buralarda olmuş, hatta 4,5'u geçen 
yıllarımız da var. Yani, 10,5 trilyon gerçekleştiği takdirde, biz "Eskisinden kötüye gittik" de
ğil; tersine, şunu söylememiz lazım : "Açık miktarımız yavaş yavaş iyiye gidiyor; çok hızlı, iste
nilen şekilde iyiye gitmiyor, ama, yavaş yavaş iyiye gidiyor" dememiz ve hakkı da teslim 

— 268 — 



T.B.M.M. B : 57 25 . 12 . 1989 O : 3 

etmemiz lazım. Yani, muhalefet mutlaka "Efendim bu yanlıştır' • demek mecburiyetinde değil, 
benim bildiğim/Bazıları da "şu doğrudur" demeli. Biraz evvel sayın konuşmacı, tütünde ve 
bazı konularda hakkımızı teslim etti, teşekkür de etti, ben de kendilerine teşekkür ediyorum. 
Tütüncüye yanlış mesajlar göndermeyelim, çok sıkıntı olur. O insanlar, bizim insanlarımızda-, 
o insanlar, bizim seçmenlerimizdir, sonra bir terslik olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tenkitler azdı, onları sizlere açıkladım. Bakanlığı
mın bütçesiyle ilgili pek bir tenkit olmadığı için kısa konuşacağımı da söylemiştim... 

HÎLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Emekli çekleri de vardı Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLl (Devamla) — Efendim, ge

lirle ilgili, arkadaşlarımız bazı tenkitlerde bulundular; onu yarınki bütçede vaktinizi alarak izah 
etmek istiyorum. Emekli çekleriyle ilgili sorunu da kökünden halledecek bir formülü inşallah 
ocak ayında uygulayacağız ve bu "emekli çeki vardı, yoktu" meselesini de ortadan kaldıraca
ğız efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sabrınız için saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Lehinde, Sayın Ali Rıza Yılmaz, buyurun. 
HASAN ZENGtN (Manisa) — Nasıl olsa, enflasyon muhalefete havale edildi!.. 
ALİ RIZA YILMAZ (tçel) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; görüşül

mekte olan 1990 yılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsım adına söz almış bu
lunuyorum. Konuşmama başlamadan evvel Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; akşamın bu saatinde kıymetli vakitlerinizi fazla al
mak istemiyorum. Konuşmamı anabaşlıklar halinde Yüce Meclise, izin verirseniz, arz etmeye 
çalışacağım. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu 
politikanın uygulanması, takibi, denetlenmesi hizmetlerini yapmak, devletin, hukuk danışmanlığı 
ve muhakemat hizmetlerini yürütmek, harcama politikalarının değiştirilmesi ve uygulanma
sıyla, devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine 
ilişkin hizmetleri yürütmek, devlet hesaplarını tutmak, gelir politikasını geliştirmek, devlet ge
lirlerini tahsil etmek, gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerini düzenlemek suretiyle kaçak
çılık ile mücadele etmek, Bakanlığa bağlı tüm tekel ve çay işletmelerinin sevk ve idaresini yap
maktır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1983 yılı 6 Kasımından bugüne kadar, ekonomideki hızlı 
değişime ayak uyduracak gelişmelerin gerisinde kalmayacak, yeni ve çağdaş bir vergi sistemi
nin oluşturulmasını temin etmiştir. 

Vatandaşın, maliye ve gümrük ile olan her türlü ilişkilerinde kolaylık ve sadelik temin edil
miş, özellikle gümrüklerde vatandaşa güven müessesesi ihdas edilmiştir. 

Emlak Vergisinde değer tespiti, Anavatan İktidarından önce mahalleler bazında tespit edi
lirken, çok daha hassas bir şekilde, cadde ve sokak farkları dikkate alınarak tespit cihetine 
gidilmiştir. 

Âli menfaatleri dikkate alınarak, Türk köylüsünün üzerinden Emlak ve Arazi Vergisi tü
müyle kaldırılmıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Ücretlilere, Türkiye'de ilk defa Anavatan iktidarı döneminde vergi iade sistemi getirilmiş; 
böylece, ücretlinin bütçesine bir katkı sağlanması temin edilmiştir. 

Anavatan İktidarı döneminde, Türk malî sistemince, dünya genelindeki maliye politikala
rına ayak uydurulmak suretiyle, tüm malî sistemler yakından takip edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, dünya üzerinde, devletlerin bütçelerinde çok önemli bir yer işgal eden 
vergi gelirlerinin durumlarını şöyle bir tetkik ve tahkik edecek olursak, vasıtasız vergiler den
gesinin, vasıtalı vergiler lehine kaymaya başladığını görürüz. Nitekim, gelişmiş ülkelerden olan 
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de de uygulama böyledir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, brütün dünyada, hemen hemen tüm gelişmiş ülkeler, harca
malarındaki vergileriyle kontrol edilen bir gelir vergisi sistemini uygulamaya başlamıştır. 

Bu kabilden olarak, yıllardır, gelmiş geçmiş bütün siyasî iktidarların -Danışma Meclisi ve 
askerî idare dahil- her dönemde çıkarmaya çalıştıkları; ama, bir türlü güçlerinin yetmediği ver
gi iade sistemi ve ücretlilerin fatura toplama sistemiyle, Katma Değer Vergisi, şahsım adına 
burada iftiharla ifade ediyorum, Anavatan İktidarı döneminde cesaretle çıkarılmıştır. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bana göre, bu hareket, Türk Devletinin idaresinde ve maliye politikasında bir reform ma
hiyetindedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, son beş yılda sağlıklı bir maliye politikası iz
lemiş ve ciddi vergi değişikliklerini gerçekleştirmiştir. 

Yapılan değişiklikleri pek çok ülke ilgi ile izlemiş ve 10'a yakın ülke, Türkiye'ye heyetler 
göndermiştir. Mısır, Portekiz, Macaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Yunanistan bu ülkelerden 
bazılarıdır. 

Öte yandan, Fransa Uluslararası Kamu Yönetimi enstitüsü ile Fransız Maliye Ekonomi 
ve Bütçe Bakanlığı ve Paris Üniversitesinin her yıl birlikte düzenledikleri, 1 ay süreli Milletlera
rası Katma Değer Vergisi Semineri dolayısıyla, bu kuruluşlar tarafından Türkiye, KDV uygula
ması açısından örnek ülke seçilmiş ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürümüz, bu semi
nerin 1989 yılı onur konuğu olarak Türk Katma Değer Vergisi sistemini anlatmak üzere Fran
sa'ya davet edilmiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

1989 yılının Mayıs ayında Paris'te yapılan ve Avrupa Topluluğu ülkeleriyle Akdeniz ve ba
zı Afrika ülkeleri başta olmak üzere 22 ülkenin katıldığı KDV seminerinde, Türkiye Maliye 
Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü tarafından, Türkiye'de KDV uygulaması, ayrıntılarıyla, 4 sa
at süren bir konferans halinde, soru ve cevaplı bir bölüm şeklinde, orada bulunan tüm delegas
yona sunulmuştur. 

Türkiye ile olan ilişkileri sıcak olmayan bir ülke bile, Anavatan iktidarı döneminde ger
çekleştirilen vergi reformlarına bu denli ilgi duymuş ve bunu pek çok ülkenin bilgisine, kendi 
ülkesinde takdim etmiştir. 

Vergicilik konusunda bu tür bir davet ve konferans, ülkemiz açısından ilk defa ve Anava
tan hükümetleri döneminde gerçekleşmiştir. Bana göre, bu hareket, iktidar partisi olarak sade
ce bizim değil, tüm Türk Milleti olarak hepimizin iftihar etmesi, gurur duyması gereken bir 
hadisedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; bugün görüşülmekte olan Maliye ve Güm
rük Bakanlığı 1990 yılı bütçesi üzerinde, benden evvel bu kürsüden Yüce Meclise hitap eden 
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diğer siyasî partilere mensup sayın konuşmacıların konuşmalarını dikkatle ve özenle dinledim. 
Gönül isterdi ki, bu sayın konuşmacılar, tenkidin ötesinde, konuşmalarında, iktidara geldikle
rinde Türk malî sisteminde, mevcudun dışında yeni bir uygulamayı başlatıp başlatmayacakla
rını buradan söylesinler. Oysa, sayın konuşmacılardan bazılarının konuşmalarından, Anava
tan Partisinin uyguladığı maliye politikalarının dışında bir politika uygulayamayacakları anla
şılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tenkit güzel şey ama, ne var ki, neticesi olmalı. Burada konuşan ra
kip siyasî parti temsilcilerine, "İktidara geldiğinizde, Anavatan hükümetlerinin, kendisine hiz
metten her zaman şeref duyduğu ve hizmetine devam edeceği Yüce Türk Milletine, sizin vere
bileceğiniz, dedikodu ve karanlık tablolardan başka hiçbir şey yok mudur?" diye sormak, her
halde, müsaadenizle, bizim de hakkımız olsa gerek. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce bu kürsüden Yüce Meclise hitap eden 
sayın konuşmacılardan bazılarına özellikle birkaç sualim var; bunları sormak istiyorum : 

1. Benim iktidarım döneminde, Türk maliye sisteminde bir reform mahiyetinde çıkarı
lan Katma Değer Vergisini, siz iktidara geldiğinizde ortadan kaldıracak mısınız? 

2. Mensubu olmakla şeref duyduğum iktidar tarafından tümüyle kaldırılan Emlak ve 
Arazi Vergisini, benim, eli nasırlı, alınteriyle geçinen Türk köylümün üzerine yeniden mi yük
leyeceksiniz? 

3. Yine benim mensup olduğum iktidar tarafından, tüm ücretlinin bütçesine, dar gelirli
nin sofrasına bir katkı olarak sunulan vergi iadesini siz kaldıracak mısınız? 

4. Benim iktidarım tarafından kaldırılan, esnafımızın devamlı şikâyet ettiği Meslek Ver
gisini, iktidara geldiğinizde, o esnafın üzerine tekrar, yeniden mi yükleyeceksiniz? 

5. Konut inşaatına... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süreyi uzatacağız, onun için oylama yapacağım. 
Efendim, müzakerelerin devamını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Devam edin efendim. 
ALÎ RIZA YILMAZ (Devamla) — Devam ediyorum. 
5. Konut inşaatını ve kalkınmada öncelikli yörelere yapılan yatırımı teşvik için, vergi, 

resim, harç sistemi istisnası getirilmiştir. Siz, bugün, Doğu ve Güneydoğu diye her konuşma
nızda ifade ve beyan ettiğiniz o yörelerden kaldırdığımız vergi, resim ve harç istisnasını, o in
sanların üzerine yeniden mi yükleyeceksiniz? (ANAP sıralarından alkışlar) 

6. Ayrıca, benim çiftçimin ve köylümün kullandığı traktöre uygulanan Motorlu Taşıtlar 
Vergisini Anavatan iktidarı kapsam dışında tutmuş; siz iktidara geldiğinizde -köylüden yana
yız diye iddia ediyorsunuz- çiftçinin kullandığı traktöre uygulanan Motorlu Taşıtlar Vergisini 
tekrar mı koyacaksınız? (ANAP Sıralarından "Bravo'' sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; tabiî ki, buraya bizden evvel çıkan, rakip 
siyasî partilere mensup konuşmacılar, hep tenkit ettiler; tenkitle vakitlerini geçirdiler. Biz bu
rada şunu bekliyorduk, (Türk kamuoyu da bunu bekliyor), acaba, bizi idare eden iktidarın 
dışındaki rakip siyasî partiler, iktidara geldikleri zaman, Türk maliye sisteminde neler uygula
yacaklar? Onları da bir anlatsalar, tenkidin ötesinde bir duysak diye, TRT'nin (televizyon ve 
radyonun) başından ayrılmıyorlar. 
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Üzülerek buradan şunu ifade ediyorum : Muhalefete mensup arkadaşlarımız, buradaki 
konuşmalarında, Türk kamuoyuna, Anavatan iktidarının uyguladığına, tenkidin dışında hiç
bir şey veremediler; üzülüyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, toparlayınız lütfen. 
ALÎ RIZA YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın killetvekilleri, görüşülmekte olan 

1990 malî yılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin hazınlanmasında emeği geçen, başta 
Sayın Bakan olmak üzere, tüm Bakanlık mensuplarına; Plan ve Bütçe Komisyonunda değerli 
katkıları olan değerli Komisyon Başkanı ve üyelerine en samimî hislerimle teşekkür ederken, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin tüm bakanlık camiasına, Yüce Türk Milletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını candan ve gönülden temenni ediyor; Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz. 
Sayın Kamer Genç, buyurun (SHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında bugün biraz 

hastayım; ama yine de, hastalığıma rağmen, burada yapılan konuşmalara bir nebze hem cevap 
vermek, hem de Türk malî sistemiyle ilgili birtakım konuları dile getirmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, burada benden önce Maliye Bakanı konuştu. Bu salonda bazı ar
kadaşların isimlerinin başına profesör unvanı takılıyor; ama, acaba bu profesörlük unvarlarını 
nasıl aldılar diye düşünüyorum. Çünkü, bu kürsüden bazılarının söyledikleri lafı, inanınız ki, 
lisede bir maliye dersini okuyan kişiler söylemez. < 

Bakın ne diyorlar : "Biz, vergi adaletini sağlamak için, KDV'yi getirdik." KDV'nin vergi 
adaletini sağlayan bir unsur olmadığını, vergi adaletsizliğini doğurduğunu ilkokul talebesi bilir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, "Siz niye 15 inci derecenin birinci kademesindeki me
muru alıyorsunuz; bunların miktarı zaten 2 bin kişi" diyorlar; yani, "Bu 2 bin kişi yaşamış 
veya yaşamamış, önemli değil; siz, yukarı derecedekilere bakın" diyorlar! 

Evet Sayın Bakan, yukarı derecelere bakıyoruz : 24 senelik düz memurun bugünkü aldığı 
para iddia ediyorum, 360 bin liradır. Aksini iddia ediyorsanız, soralım; ama, sizin birinci dere
cedeki genel müdürleriniz, Gümrük Vergisi Kanununun 164 üncü maddesine göre, her birisi 
800 - 900 bin liralık bir ek ücret alırlar; çeşitli yönetim kurulu üyeliklerini yaparlar, oradan 
ayrı bir ücret alırlar; altlarında lüks arabalar olur; lüks konutlar kullanırlar. Mesela, geçenler
de aldığım bir habere göre, Sermaye Kurulu Piyasası Başkanının iki tane lojmanı var. Kendisi, 
240 milyon lira vererek ve mobilyalarını da İtalya'dan getirterek, Gaziosmanpaşa'da kendisine 
özel daire döşetmiş. Elbette ki, sizin için değer ifade eden, bu kişiler; sizin için, memur, işçi, 
hiçbir şey ifade etmez; onlar varsın ölsün, hiç önemli değil!.. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şu kitabın başına, Sayın Maliye Bakanı, "Profesör Doktor" diye eklemiş. 
MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — Onu sen vermedin, kazanarak aldı. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın bu kitabın içinde ne diyor : Sayfa; 21'de "Bize, vergi 

almıyorsunuz, vergi alın, diyorlar. Şimdi geriye dönüp bakalım, bizden önce vergi mi alınmış
tır?" Hayır. Peki ya ne yapılmıştır? Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmuştur." Yani, "Biz 
Merkez Bankası kaynaklarına başvurmadık" diyor. "Para basma yoluna giderek, sabit gelirli 
geniş vatandaş kitlelerine ilave külfet yüklemeyi hiç istemiyoruz." Yani, demek ki, para bas
mak dargelirli vatandaşalara külfet getirmek demektir. Peki, Sayın Bakan, siz, temmuz 
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ayında, bir gecede, 65 yıldır Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin basmadığı miktarda para 
bastınız mı, basmadınız mı? Peki bu ne? Bu sizin yaptığınız ne? 

Bunun hemen arka sayfasında da diyorsunuz ki, "Kasım ayı sonu itibariyle emisyon hac
mi 8 trilyon liradır." 

Yani, şurada, konuştuğunuz zaman, karşınızda sizi dinleyen insanların da, en az sizin ka
dar, bu konuları bildiğini hesaba katmanız lazımdır. 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — Sen profesör değilsin, o konuları bilemezsin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, hem bunları diyeceksiniz, hem de çıkıp Türkiye'yi 

pembe tablolar içinde göstereceksiniz! Ben samimiyetle söylüyorum ki, Yunanistan'dan, Bul
garistan'dan bir heyet gönderselerdi ve deselerdi ki, "Gidin şu Türkiye'nin yönetimini bozun." 
inanınız ki, ANAP iktidarının yaptığı kötülüklerin hiçbirisini bunlar düşünemezlerdi, yapa
mazlardı. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bakınız arkadaşlar, size hep hoş geliyor... Bugün devletin iç borcu 45 trilyon liradır. Bunu 
hangi rakamdan aldınız? 1 trilyondan aldınız. Bu sene, 1990 yılında devletin iç borcu 96 tril
yon lirayı bulacaktır. Sayın Bakan çıkacak gelecek seneye ve burada onu görüşeceğiz; iç borç 
96 trilyon liralıyı bulacaktır. 

Karşımıza bir bütçe getirmişsiniz, 64 trilyon liralık bir bütçe; ama bunun üçte biri -esasen 
bu bütçe 96 trilyon liralık bir bütçedir- 22 trilyon liralık fonları bu bütçenin dışında bırakmış
sınız, 6 trilyon liralık dış borç ödemesini bu bütçenin dışında bırakmışsınız, 3,2 trilyon liralık 
iç borcu bu bütçenin dışında bırakmışsınız. Neredeyse, gelecek senelerde personel harcamala
rını da bütçenin dışında bırakacaksınız! Böyle bütçe olur mu arkadaşlar? 

Burada bize kesinhesap kanunu veriyorsunuz. Sayın Bakan, 1988 yılı kesinhesap kanunu
nu veriyorsunuz, Peki, fonların hesabını niye vermiyorsunuz? Fonları harcayan kişi kaçmış git
miş... Bu paraların hesabını kim verecek? Söyleyin bakalım, bu paralar nereye harcanmış, ki
min cebine girmiş? Bu fonlar kimin cebine girmiş? Bu paraları kim yemiş? Bu paralar, özel 
müteahhitlere verilmiş mi, verilmemiş mi? 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Soru faslı değil. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Bu soruları, sorular faslında sor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 1985 yılında 
çıkardığı 2 numaralı iç genelgeyle, teminat aranmaksızın, ihracatçılara milyarlarca lira kredi 
açtı ve ondan sonra bu krediler, teminat gösterilmediği ve kredi verilen kişilerin hepsi de hayalî 
ihracatçı olduğu için, ne yaptılar; hepsi bu paraların üzerine yattılar, yurt dışına kaçtılar. Peki, 
bu mudur Türkiye'nin lehine devleti yönetmek? Bunu sormak istiyorum : Hangi, sorumsuz 
hükümet, söyleyin bakalım şimdiye kadar hiç teminat almadan hayalî ihracatçılara milyarları 
verdi? Bunu size, soru olarak soruyorum Sayın Bakan. 1985 yılında verdiğiniz avanslar ne ka
dardır? Ne kadarını geri aldınız? 

Yine sormak istiyorum Sayın Başkan, Sayın Bakana; siz diyorsunuz ki, "Biz, vergi almak 
istiyoruz; biz, devlet giderlerini vergiyle karşılıyoruz." 

Sayın arkadaşlarım, "vergi alırım diyen hükümetin bu iddiasını ciddî olarak savunması 
lazım. Bakınız, vergi inceleme yetkisine sahip olan 350 maliye müfettişlerinin 142'sinin 
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kadrosu boş. 943 hesap uzmanı kadrosundan 524 kadrosu boş. 750 kadroluk gelir kontrolörle
rinin 250 kişilik kadrosu boş, 250'si de Ankara'da 3 seneden beri bekletiliyor, bunlara hiçbir 
görev verilmiyor. Peki siz, inceleme yapmazsanız, inceleme yaptırmazsanız ve inceleme elema
nına güven sağlamazsanız, vergi kaçakçılığını ne ile önlersiniz? Yani, tamam 74 tane vergi dai
resinde bilgisayara geçtiniz. Nereden toplayacaksınız bu vergiyi? Siz vergi ödemeyi mükellefin 
merhametine bırakmışsınız, sonra da, "Ey vatandaş, canjın isterse bize vergi ver" diyorsunuz; 
ama, öte tarafta adam vergi vermiyor. Eskiden vergi inceleme nispeti yüzde 3 iken, siz bunu 
yüzde l'lere düşürdünüz. Peki, bu şekilde mi vergi alacaksınız? Gelirler Genel Müdürlüğü, "Şu
nun hesaplarını incele, bunun hesaplarını inceleme" diye, özel inceleme elemanlarına talimat 
veriyor. Bunlarla mı vergi kaçakçılarını yakalayacaksınız? Geriye kalan inceleme elemanları 
-kontrol memurları zaten inceleme yapmıyor- şu anda görevde bulunan hesap uzmanları, ma
liye müfettişleri, gelirler kontrolörleri de, hayalî ihracatçılarla uğraşıyorlar, karşıt inceleme ya
pıyorlar, "Bakalım, bu belge acaba doğru mudur, değil midir? diye, bunun hesabını yapıyorlar. 

Sayın milletvekilleri, bütçeniz her şeyi açık açık ortaya koyuyor; konsolide bütçe sonuçla
rı ortada. Bu bütçe karşısında, çıkıp da, "Efendim biz bu memleketi iyi yönetiyoruz" demek, 
hayalin de ötesinde, biraz da insanların kişiliklerini tanımamak anlamına gelir. 

Sayın Bakan "Bizi tenkit etmediniz" diyor. 
Sayın Bakan, siz ve bürokratlarınız, tavşanın kartaldan korktuğu gibi benden korkuyor

sunuz. (SHP sıralarından, "Bravo" sesleri alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) Bilgi isti
yoruz, bilgi vermiyorlar, öyle genel müdürler var ki, emrinde bulunanlara, "Kamer Genç ge
lip burada kiminle görüştü ise bize haber verin" diyor. Bilgi vermiyorlar; soru soruyoruz, so
rularımıza cevap vermiyorlar. Yazılı soruyoruz, hep sözlü soru haline çeviriyorlar. Peki, biz bilgiyi 
nereden alacağız? tşte bu dahi, sizin kişiliğinizi ve tasarruflarınızı ortayakoyacak niteliktedir. 

Geçen gün, Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde yaptığım konuşmada bir konuyu dile 
getirmiştim, aynı konuya burada da yine değinmek istiyorum : Biliyorsunuz 5434 sayılı Emek
li Sandığı Kanununa göre, yaş haddi, hâkim ve kamu görevlileri için 65'tir. Danıştay Başkanı, 
Maliye Bakanının hemşerisi olması nedeniyle ve yine, bu kanunun 105 inci maddesi, "18 ya
şından sonra yapılan yaş tashihleri muteber değildir" diyor. Kanun hükmü açık seçik. Yine, 
îcra tflas Kanununun 39 uncu maddesi, "İlam alındığı tarihten itibaren 10 yıl içinde, eğer icra
ya konulmazsa değersizdir" diyor. Bütün bunlara rağmen, güya Sayın Danıştay Başkanı 20.8.1955 
tarihinde aldığı bir kararla yaşını 2 yaş küçültmüş -tabii Danıştay Başkanlığı büyük bir salta
nat herhalde, bazı kişiler öyle görüyor olsa gerek- ve buna istinaden, Emekli Sandığına müra
caat ediyor, "Daha benim yaşım müsait, iki sene küçülttüm" diyor. Duyduğumuza göre, bu 
böyle; bilmiyoruz; Sayın Bakan burada da cevap versin, birtakım şeylerin açığa çıkması lazım. 
Gazetelere iki defa intikal etti, cevap vermedi. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Dedikodu, dedikodu... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Dedikodu değil; basına intikal etmiş, tekzip edilmedi. O 
zaman, sizin yaptığınız dedikodu oluyor; ben dedikodu yapmam. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Bakan, Danıştay Başkanının hemşerisi olması nede

niyle, özellikle Emekli Sandığı Yönetim Kuruluna tazyikte bulunuyor, "Bu uygulamayı yapın" 
diyor. 
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Değerli arkadaşlarım, siz böyle bir yola girdiğiniz takdirde, bürokratlar, özellikle genel 
müdürler, yargının böyle üst seviyesine gelmiş ve oranın saltanatına alışmış insanlar, hepsi gi
der, yaş tashihi kararı alırlar. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, sürem dolmak üzere; doğru, haklısınız. 

BAŞKAN — Doldu efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Arkadaşlar, böyle yapılırsa, devleti büyük ölçüde zarara 
sokarız. Onun için, lütfen, Maliye Bakam buraya çıksın, bu konuyu burada açıklasın. Zaten 
açıklamazlarsa, kendilerine bunları soru olarak yönelteceğim. 

Efendim, bugün bizden önce konuşan bir ANAP'Iı arkadaş, "Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'ya vergi muafiyeti ve istisna getirdik" diyor. 

Doğu'ya hangi vergi muafiyeti ve istisnayı getirdiniz? Onu öğrenmek istiyorum. Hangi 
yatırımı yaptınız? Bugün Doğu'da insanların can ve mal güvenliği, yaşama hakkı tehlikede. 
Evvela, siz, Doğu'da yaşayan insanlara yaşama hakkı temin edin, ondan sonra vergi muafiye
tinden bahsedin. 

Yine, Maliye Bakanı burada, "Efendim, SHP kendi felsefesine aykırı olan bir kanunu Ana
yasa Mahkemesine götürdü ve iptal ettirdi" diyor. 

Anayasa Mahkemesine iptal ettirdiği kanun, o değil; zaten kendisi de, "Ben de kulaktan 
duydum" diyor. 

Anayasanın 71 inci maddesi, "Herkes vergiyi malî gücüne göre öder" diyor. Siz, Anaya
sanın getirdiği bu temel ilkeyi ihlâl edici kanunlar çıkarırsanız, o zaman Anayasa Mahkemesi 
de, bu temel ilkeyi, yani, kişinin malî gücünü esas almayan bir vergilendirmeyi hedef alan bir 
kanunu elbette ki, iptal edecektir; ama, bu iptalin sonucunda, kim, nasıl yararlanacak, onu 
şimdiden kestiremeyiz. Eğer siz hakikaten vergi almak istiyorsanız Sayın Bakan -biraz da bu 
gelir bütçesini ilgilendirir- Kurumlar Vergisindeki muafiyet ve istisnaların sınırlarını kısın. Siz, 
devlet tahvillerini, birtakım kişiler vasıtasıyla satmak suretiyle, orada kazanılan büyük parala
rı toplayın önce. Siz vatandaştan vergi almıyorsunuz; ama, vergi verecek kişilere de devlet tah
vili satıyorsunuz. Hem vermesi gereken vergiyi vermiyor, hem de devletin sırtından, vergisiz, 
milyarlarca lira para kazanıyor!.. 

Sayın Bakan yine konuşmasında diyor ki : "Efemdim, biz bunları yatırıma kanalize edi
yoruz." 

O sermaye birikimlerinin yatırıma kanazile olabilmesi için, memlekette ekonomik ve siya
sî istikrar olması lazım. Sizin zamanınızda hangi siyasî istikrar geldi? 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Bakan 1 saatini doldurmadı; ama, Sayın Bakanın saatini 
doldurmak istiyorsanız, içtüzük müsait değil efendim. Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, rica edeyim... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

Zamanımız hayli geçti, toparlayınız. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki, bu saatten sonra sizi faz
la da yormak istemiyorum; ama, şunu samimi olarak söyleyeyim : Bakın, muhalefet partisi 
olarak biz hiçbir zaman peşin hükümlü değiliz, tyi yaptığınız şeyleri takdir ediyoruz. Mesela 
dün burada... (ANAP sıralarından "Hah şöyle" sesleri) Karayolları Genel Müdürüne teşek
kür ettim, dedim ki, ilk defa Tunceli hudutları içindeki karayolu yapıldı. Bu, benim gözümle 
gördüğüm ve takdir ettiğim bir şey; ama, öte tarafta, şu Maliye Bakanlığının ve Türk malî sis
teminin iyileştirilmesi konusunda hiçbir iyileştirici muamelisini görmedim. Çünkü, neden?.. 
Devlet kadrolarını, Maliye Teşkilatının kadrolarını inceleyin, yüzde 50'sinden fazlasının boş 
olduğunu göreceksiniz. Niye boş tutuyor bunları?.. Geçen sene istanbul'daki 36 tane vergi dai
resi müdürünü tayin etti. Ankara'daki bütün vergi dairesi müdürlerini tayin etti. İzmir'deki 
vergi dairesi müdürlerini tayin etti. Niye?.. Çünkü, tüccarlar, vergi kontrollerinin yapılmasın
dan, gelirlerinin vergilendirilmesinden rahatsız oluyorlar; Maliye Bakanı da, o tüccarların is
tekleri doğrultusunda Bakanlığı yönlendiriyor. (ANAP sıralarından gürültüler ve gülüşmeler) 

Düşününüz arkadaşlar, istanbul'da, yetişmiş 36 tane vergi dairesi müdürünün tayinlerini 
bir günde çıkardı. Yerine kimi getirdi?.. Deneyimsiz, tecrübesiz insanları getirdi, istanbul gibi 
bir yerde vergi dairesi müdürlüğü yapmak, elbette ki, belirli bir birikim ve deneyim ister; ama, 
şimdi gidin, istanbul vergi daireleri felç... Herhalde sizlerden de mükellef olanlar var. Yani, 
vatandaş vergisini ödemiş; ama, malı üzerine konulan ihtiyatî haciz kaydı kaldırılmıyor. Ne 
oluyur?.. işte vatandaş buna... Kanunlardaki birtakım şeyleri de esasa aldığınız zaman, Mali
ye Bakanlığı, maalesef, ANAP politikasına uygun olarak... 

BAŞKAN — Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sözümü bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Maliye Bakanlığı, ANAP politikasına uygun olarak, mem
leketi -ekonomisi yönüyle- batırmak için her türlü teşebbüsün içindedir, işte, konsolide bütçe 
bunun örneğidir, dış borç miktarı bunun örneğidir, iç borç miktarı bunun göstergesidir. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesinin bölümlerini okutuyorum : 

1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 Malî Yüı Bütçesi 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 141 517 000 000 
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BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 yılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin, "Satın alınacak 
taşıtlar" cetvelinde sıra No. 1-b'de yer alan S adet binek otomobilin listeden çıkartılmasını ve 
bunun karşılığı olarak 101-02-2-003-600 harcama kaleminden 1 100 000 000 liranın kesilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Sayın Hükümet üyelerinin makam otomobilleri olması tabiidir. Ancak, 1990 yı
lı bütçesi, geneli itibariyle tasarrufa çok muhtaç bir bütçe olduğundan Sayın Bakanlarımızın 
halen kullanmakta oldukları otomobillerle veya Başbakanlığa ait miktarı epey fazla otolardan 
aktarma yapılmak suretiyle 1990 yılını geçirmeleri ve bu suretle tasarrufa örnek olmaları se
vindirici olacaktır. 

Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Servet Hacıpaşaoğlu 
Kayseri 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Recep Ergun 
Kayseri 

Cahit Aral 
Elazığ 

Necmettin Karaduman 
Trabzon 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN —• önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Bölümü, okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer bölümleri okutuyorum : 
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Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

111 Devlet Bütçesinin Düzenlenmesi Uygulanması ve Denetimi 16 207 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Devlet Gelirlerine ilişkin Hizmetler 378 086 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

113 Devlet Muhasebe Hizmetleri 112 519 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Devlet Mallarına İlişkin Hizmetler 196 286 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hizmetleri 23 942 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

117 Gümrük Kanunlarının Uygulanması ve İzlenmesi 58 921 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

118 Gümrük Kaçakçılığı ile Mücadele Hizmetleri 30 693 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

119 Gümrük Denetimine Tabi Eşyanın Tasfiye Hizmetleri 1 034 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 264 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

930 Malî Transferler 12 779 240 000 000 
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BAŞKAN — Bölüm üzerinde 2 adet önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki değişikliğin açıklanan gerekçe ile kabulünü arz ve temenni ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Mecit Yağan 
Kayseri 

Necmettin Şeyhoglu 
Çorum 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

13.00 Maliye Gümrük Bakanlığı 

Düşülen 

930.01.3.215 
900 

930.01.3.239 
900 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne 
Transferler 
Çevre Genel Müdürlüğüne 
Transferler 

Tutarı (Milyon) 

5 

13 338 

Gerekçe : 
1. 389 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Müsteşarlığı Genel Bütçeye dahil 

bir kuruluş olarak reorganize edildiğinden, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 Bütçe Tasarısı'-
mn (A) cetvelinde "Katma Bütçeli idarelere Yapılacak Hazine Yardımları" başlığı altında yer 
alan, 930.01.3.239.900 tertibindeki Çevre Genel Müdürlüğü için konulan ödeneğin tasandan 
çıkarılması; 

2. öz gelirine aktarma yapılmış olması nedeniyle 930.01.3.215.900 tertibindeki Tarım Re
formu Genel Müdürlüğüne Hazine Yardımı ödeneğinden 5 milyon indirilmesi hususunun adı 
geçen Bakanlığın bütçesinin görüşülmesi sırasında dikkate alınması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki değişikliğin açıklanan gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

thsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Raşit Daldal 
Niğde 
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13.00 Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Düşülen Tutarı (Milyon) 

930.01.3.227 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Müdürlüğüne 

900 Transferler 560 

Gerekçe : 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Bütçesinin Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesinde, 101-02-2-001-600 tertibinden 710 milyon 
Türk lirası düşülmüş ve 101-02-1-001-300 tertibine 150 milyon Türk lirası ilave edilmiştir. 

Buna paralel olarak, ilgili kuruma verilecek Hazine yardımını belirleyen Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesi (A) cetvelinin ilgili tertibinden 560 milyon Türk lirası indirilmesi gerek
mektedir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup oylayacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki değişikliğin açıklanan gerekçe ile kabulünü arz ve temenni ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

ve arkadaşları 

13.00 Maliye Gümrük Bakanlığı 

Düşülen Tutarı (Milyon) 

930.01.3.215 Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne 
900 Transferler 5 

930.01.3.239 Çevre Genel Müdürlüğüne 
900 Transferler 13 338 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak ediyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için iştirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLİ (Manisa) — Maddî hata dü
zeltilmesi ve şeklen düzgün oturtulması yönünden verilmiş önergedir, tştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki değişikliğin açıklanan gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal 
Niğde 

ve arkadaşları 
13.00 Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Düşülen Tutarı (Milyon) 

930.01.3.227 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Müdürlüğüne 

900 Transferler 560 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Manisa) — tik açıklanan 
gerekçeyle katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergelerle birlikte son rakamı okutup, 930 bölümü oylarınıza sunacağım : 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

930 Malî Transferler 12 765 337 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 1 508 577 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

950 Borç ödemeleri 2 536 823 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 900 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 18 034 842 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1988 malî yılı kesınhesabının bö 
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Program 

| . 101 

Ki 

111 

112 

113 

114 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Devlet Bütçesinin Düzenlenmesi, Uygulan
ması ve denetimi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Devlet Gelirlerine İlişkin Hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Devlet Muhasebe Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. • 
Devlet Mallarına İlişkin Hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

47 495 480 000 

Toplam 
harcama 

48 241 040 234 

özel kanu 
gereğince e 
yıla devre 

ödenek 

5 117 320 000 4 295 626 683 

138 402 247 870 142 982 886 147 

32 752 000 000 33 395 021 440 

35 684 932 380 25 482 906 148 



A — CETVELİ 
özel kan 
gereğince 

Genel ödenek Toplam yıla devr 
Program Açıklama toplamı harcama ödene 

K> 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı ve Muhake-
mat Hizmetleri 8 828 000 000 9 270 002 498 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

117 Gümrük Kanunlarının Uygulanması ve İz
lenmesi 14 304 462 012 14 307 969 923 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

oo Kabul edilmiştir. 
i 118 Gümrük Kaçakçılığı ite Mücadele Hiz

metleri 8 760 560 000 8 974 776 637 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 122 360 000 000 89 560 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

930 Malî Transferler 3 583 481 357 070 2 879 542 479 659 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 794 776 589 000 792 154 124 942 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 



A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Açıklama toplamı 

Borç Ödemeleri 1 370 846 228 204 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
* ~:ı Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 30 606 775 818 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 6 193 415 952 354 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Özel kan 
gereğince 

Toplam yıla devr 
harcama öden 

1 578 058 536 563 

30 226 775 818 380 

5 656 492 146 692 380 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesinin bölümleri ile 1988 malî yılı kesinhe-
sabının bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

1990 Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1988 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rılarının 1 inci maddeleri kapsamına giren bakanlık ve ilgili kuruluşların bütçeleriyle kesinhe-
saplannın görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Şimdi, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının gider bütçesiyle ilgili 1 inci maddesini tekrar 
okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım : 

Sayın milletvekilleri, şimdiye kadar kabul edilen önergeler istikametinde son alınan şekli 
rakam olarak okutuyorum : 

1990 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

BİRtNCÎ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir ve Denge 

Gider Bütçesi 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (63 925 354 000 000) liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Gelir Bütçesi 

MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(53 385 000 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci madde gelir bütçesiyle ilgilidir. Programa göre, gelir bütçesi üzerindeki müzakereler 
yarınki birleşimde yapılacaktır. 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 

Yarınki programda yer alan gelir bütçesini görüşmek ve 1990 Yılı Bütçe Kanunu Tasarıla
rıyla, 1988 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının oylanmamış maddelerinin oylamasını yap
mak için, 26.12.1989 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.38 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'tn, ilkokul öğrencilerine ev ödevi verilmemesi kararının 
gerekçesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Avni Akyd'un yazılı cevabı (7/970) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını dilerim. 

Saygılarımla 

tstemihan Talay 
tçel 

1. ilkokullarda ev ödevi verilmemesine ilişkin kararınız hangi bilimsel araştırma ve de
neylere dayanmaktadır? 

2. Yetersiz araç ve gereçlerle en az 50 öğrencinin okuduğu sınıflarda günde dört saatlik 
bir uygulamanın matematik benzeri derslerin öğrenilmesine imkân bırakmayacağı açık bir ger
çekken böyle bir kararda ısrar edilmesinin sebepleri nelerdir? 

3. ilkokullarda ev ödevi verilmemesine ilişkin karar alınırken hangi ülkenin uygulama
larından örnek alınmıştır? O ülke ile Türkiye'nin nesnel koşulları da birlikte değrelendirilmiş 
midir? 

4. Sosyal çevreleri zayıf ve ancak örgün eğitimin zorlayıcı koşullarında bazı bilgiler elde 
edebilecek olan çocuklarımızı böyle bir karar almakla Millî Eğitim Bakanlığı'nın tembelliğe 
yönelttiği tarafınızdan da kabul edilmekte midir? Bu uygulamayla ülkemizin yeni yetişen ku
şaklarının biraz daha cehaletin karanlığına itildiğinin farkında mısınız? 

5. Eğer ödev gereksiz ve yararsız bir çalışma ise neden resmî okullarda ders dışında öğ
renciler için paralı yetiştirme kurslarının açılmasına izin verilmektedir? 

Ayrıca özel dersanelere varlıklı aile çocuklarının gittiği de düşünüldüğünde bu olanaklara 
sahip bulunamayan ve ödev verilemeyen çocuklar konuları nerede ve nasıl öğrenebileceklerdir? 

6. Bu kurslarda ancak paralı olan öğrencilerin katılabildiği ve derslerini pekiştirme ola
nağı bulduğu dikkate alınırsa ödev verilmeyen ve kursa gidemediği için de egzersiz yapamayan 
fakir aile çocuklarının okuma ve öğrenme şanslarını tamamen kaybedecekleri tarafınızdan da 
büyük bir tehlike olarak değerlendirilmekte midir? En güçlülerin ve en başarılıların ön plana 
çıkabildiği bu korkunç rekabet ortamında fakir aile çocuklarının eğitim süresinin daha da dışı
na itileceği tarafınızdan da takdir edilmekte midir? 

7. Bu kararın en kısa zamanda değiştirilmesi için daha ne kadar süre beklenecektir? 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 25.12.1989 

SAYI : 022.1. Arş. Pln. D. Bşk. 5288 

KONU : tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tLGt : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 13.11.1989 tarih ve 7/970-3655/17064 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi ince
lenmiş ve cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 

tçel Milletvekili tstemihan Talay'ın Yazılı Soru Önergesinin cevabı 

1. Millî Eğitim seferberliği çerçevesinde 14 ilde yaklaşık 41 bin öğretmenle yapılan top
lantılarda, eğitimin çeşitli problemleri dile getirilerek tartışılmış ve bu görüşmelerden öğrenci
lere verilen ödev konusunun önde gelen problemler arasında yer aldığı tespit edilmiştir. Prob
lemin çözümlenmesi için, ödev Yönetmeliği yeniden incelenmiştir. 

2. öğrencilerin yetenekleri gözönünde bulundurulmadan verilen ve çok zaman alan me
kanik ödevlerin; motivasyonu azaltacağı; çocukların ruh sağlığını bozacağı, okul çalışmaları
na karşı olumsuz davranışların gelişmesine yol açacağı, bazı duygulu çocuklarda aşırı endişe 
halleri yaratacağı ve özellikle birinci sınıf çocuklarının ödevlerini kendi başlarına yapabilecek 
durumda olmadığı da dikkate alınarak ödev konusu, daha kapsamlı olarak ödev hazırlamak
tan beklenilen amaçlara ulaşabilecek şekilde, öğrenme ilkelerinden birisi olan "Küçük sınıf
larda ev ödevleri bilgi için değil; ilgi için verilmelidir" ilkesinden hareketle ödev yönetmeliği
nin 32 nci maddesi yeniden ele alınıp düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemeyle ilkokulların 1.2.3. sınıflarında eski yönetmelikte olduğu gibi ev ödevi 
verilmemesi açıklığa kavuşturulmuştur. 4. ve 5. sınıflarda ise, çocuğun dikkat süresinin kısa 
olması, oyun ve diğer sosyal etkinliklere daha fazla zaman ayırabilmesi için günde 2 saat olan 
ev ödevi süresi 1 saate indirilmiştir. 

3. Hazırlık ve alıştırma çalışmaları ile ödev yapma konusunda gelişmiş eğitim sistemle
rine sahip batı ülkelerinin uygulamaları incelenmiş olup, herhangi bir ülke örnek alınmamış
tır. Ancak, ilkokul çağı çocuklarının bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişim özellikleri dikkate alın
mıştır, Bu tür ödev uygulamaları çok küçük farklılıklarla bir çok ülkelerde birbirine benze
mektedir. 
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4. Yönetmelikte getirilen yeni uygulamalar ile ''Sosyal çevreleri zayıf olan öğrencilerin'' 
mümkün olduğu kadar okulda, öğretmenin rehberliğinde ödev yapmaları amaçlanmıştır, öğ
renciyi okuldan soğutacak, aşırı derecede yoracak ve bezdirecek çalışmalardan kaçınılarak, öğ
renciye okulunu, öğretmenini, öğrenmeyi sevmeyi aşılıyacak ve öğrenme merakını artıracak esas
lar getirilmiştir. 

5. ödev, eğitim sistemleri içinde etkin öğrenme yöntemlerinden biridir. Gereksiz ve ya
rarsız bir çalışma değildir, öğrencilere bağımsız düşünme yeteneği kazandırmak, onları, göz
lem, inceleme ve araştırmaya yöneltmek için ödev yaptırılması amaçlanmaktadır. Çünkü, ço
cukları yaratıcılığa götürmeyen onları, otomatikleştiren bir eğitim çalışması ödev niteliğini ta
şımamaktadır. özel dershanelere giden çocukların amacı ödev yapmak olmayıp, öğrendikleri
ni pekiştirmek ve eksiklerini tamamlamaktır. 

6. Bu yeni yönetmelikle; özel dershanelere gidemeyen çocukların, ödevlerini öğretmen 
rehberliğinde kolaycı yapmalarına imkân sağlanmıştır. Çocukların dersleri ile ilgili ödevlerini, 
hazırlık ve alıştırma çalışmalarını okul ve kütüphanelerde yapmaları, değişik kaynaklara baş
vurma alışkanlığı kazanmaları, kendi kendilerine bir işi'yapıp bitirme, tutum ve davranışına 
sahip olmaları öngörülmüştür. 

7. Eski yönetmelikte ev ödevi olarak belirlenen husus, yeni yönetmelikte ödev, hazırlık 
ve alıştırma çalışmaları olmak üzere, 3 bölümde ele alınmıştır. Bu uygulama ile eğitim sistemi
nin önemli süreçlerinden biri olan ödev konusuna yeni bir yaklaşım getirilmiştir. 

Bakanlığımızca bu uygulamanın kaldırılması düşünülmektedir. 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ilindeki orta dereceli okulların öğretmen sorunu
na ve bu ilde yapımı tamamlanan imam hatip lisesi binasının Anadolu Lisesine tahsis edilip edilmeyeceği
ne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un yazılı cevabı (7/973) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı 
ile dilerim. 8.11.1989 

Kamer Genç 
Tunceli 

1. Tunceli tli, ilçeleri ve kasabalarında mevcut orta dereceli okullarda öğretmen açığı var 
mıdır? Varsa hangi derslerde ne kadardır? öğretim yılı başlamasına rağmen bu öğretmen açığı 
ne zaman ve ne suretle giderilecektir? 

2. Tunceli-Mazgirt ilçesine bağlı Seyitler Köprüsü civarındaki köylüler, bölge yatılı oku
lu yapılması için uzun süreden beri Bakanlığınıza 50 dönümlük bir arazi bağışta bulunmuşlar
dır. Bu bölge okulu ne zaman yapılacaktır? 

3. Tunceli ilinde Anadolu Lisesi açılmakla ve öğretime başlamakla beraber liseye hiç bir 
öğretmen tayini yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu lise de, velilerin büyük malî külfetlere katla
narak kaydettiği öğrencilerin eğitim ve öğretimi nasıl ve ne suretle sağlanacaktır? Ayrıca Tun
celi İlinde konut sıkıntısı bulunduğundan bu liseye ilçelerden kaydolan öğrenciler barınacak 
yer bulamamışlardır. Bunların barınmaları için Bakanlığınızca herhangi bir pansiyon temin 
etmeyi düşünüyor musunuz? 

tide yapımı tamamlanan ve esasen ilin ihtiyacı olmayan imam hatip lisesi binasının Ana
dolu Lisesine tahsisini düşünür müsünüz? 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 25.12.1989 

SAYI : 022.1. Arş. Pln. D. Bşk. 5290 
KONU : Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎLGÎ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığının 8.11.1989 tarih ve 7/973/3675/17130 sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi in
celenmiş ve cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Sorularının Cevabı 

1. Tunceli tli orta dereceli okullarda, öğretmen açığı bulunan branşlar, ülke genelinde 
de ihtiyaç duyulan branşlardır. 

Tunceli İlindeki okulların çeşitli branşlardaki öğretmen ihtiyacı; ingilizce 6, Beden Eğiti
mi 8, Müzik 8, Edebiyat 3, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 4, Resim 1, tş Teknik Eğitimi 3, Felse
fe 3, Erkek teknik öğretim meslek dersleri 3, Kız teknik öğretim meslek dersleri 10'dur. 

tideki okulların öğretmen ihtiyacının karşılanması için; 
10 Eylül 1989 tarihinde yapılan öğretmen sınavını kazananlardan çeşitli branşlarda 25 öğ

retmen, 
, Ağustos 1989 döneminde silah altına alınan yedek subaylardan değişik branşlarda 12 öğ

retmenin ataması yapılmıştır. 
Ayrıca, söz konusu tl'e 3 Aralık 1989 öğretmen sınavım kazanan adaylardan da ihtiyaç 

duyulan branşlarda öğretmen verilmesi planlanmıştır. 

2. Tunceli-Mazgirt ilçesi Seyitler Köprüsü civarındaki köylülerce, Yatılı ilköğretim Bölge 
Okuluna tahsis edilmek üzere arsa bağışında bulunulmamıştır. 

3. Tunceli Anadolu Lisesine, 10 Eylül 1989 tarihinde yapılan öğretmen sınavını kazanan
lardan 2 ingilizce öğretmeni atanmıştır. Diğer branşlardaki öğretmen ihtiyacı ise karşılanacaktır. 

Yeni yapılan imam Hatip lisesine öğrenciler taşındığında, eski imam Hatip okulu binası
nın, Anadolu Lisesine verilmesi düşünülmektedir. 

3. — Bingöl Milletvekili ilhamı Binici'nin, Etibank'a ait Uludağ'daki tesislerin kapatılmasının 
nedenine ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Devlet Bakanı ibrahim Ozdemir'in yazılı cevabı (7/978) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasında aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

tlhami Binici 
Bingöl 
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1. Etibank'ın Uludağ'daki tesisleri hangi gerekçeyle kapatıldı? 
2. Milyarlık döviz kaynağımız kimlerin telkini ile çürümeye terk edildi? 
3. Devletin yıllık kaybı kaç milyon dolardır? 
4. Bu tesisleri yeniden çalıştırmayı düşünüyor musunuz? Yoksa özel Sektöre mi devre

dilecek? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 22.12.1989 

SAYI: 03.12.01/082 

KONU : Sayın tlhami Binici'nin, önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 21.11.1989 tarih ve 7/978-3727/17299 sayılı yazınız. 

Bingöl Milletvekili Sayın tlhami Binici'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği önerge ile 
ilgili olarak hazırlanan cevap ekte takdim edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

ibrahim özdemir 
Devlet Bakanı 

Sayın Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin Sayın Başbakanımıza, Bursa Maden 
İşletmesi Müessesesi ile ilgili olarak tevcih ettiği yazılı soru önergesine 

ait hazırlanan not : 

1. Uludağ Volfram maden yatağı ilk kez 1950 yılında M.T.A. tarafından tesbit edilmiş 
olup arama ve değerlendirme çalışmaları 1955 yılında tamamlanmıştır. M.T.A. Enstitüsü, bu 
yatağı 1961 yılında Etibank'a devretmiştir. 

Etibank etüdlere başlamışsa da bu tarihlerde volfram fiatlarının çok düşük olması nede
niyle rantabl bir işletme kurulamıyacağından etüdler durdurulmuştur. 

1966 yılından sonra Volfram fiatlarının yükselmesi üzerine konu yeniden önem kazanmış 
ve etüdlere başlanmıştır. Tesisler Batı Alman Kredisi ve teknolojisi ile kurulmuş ve 1977 yılın
da devreye alınmıştır. Tesislere bu güne kadar 1988 yılı değerleri ile 68 Milyon $ mertebesinde 
yatırım harcaması yapılmıştır. 

Uludağ Volfram İşletmesi, işletmeye alındığı 1977 yılından bu yana çeşitli tedbirler alın
masına rağmen sürekli zarar etmiştir. Bu güne kadar cari Hatlarla 17 Milyar TL. ve 1988 yılı 
değerleri ile 133 Milyar TL. sırasıyla 12 Milyon $ ve 93 Milyon $ (1 $ = 1425,72 TL, 1988 
ortalama parite) mertebesinde zarar etmiştir. 

Başlangıçta rantabl bir işletmecilik için uygun görülen şartlar, şelit konsantre pazar fiatı-
nın hızla düşmesi, kapasite kullanım oranının proje hedefine çıkmaması, metal kurtarma ran
dımanının düşük olması sonucu, aksine dönmüş ve işletme sürekli zarar etmiştir. 
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1977 yılında ortalama 160 $/t ünite fiyatı, bilhassa 1982 yılından itibaren Çin'in büyük 
miktarlarla ve düşük fiyatlarla pazara girmesi sonucu, büyük düşüşler göstermiştir. 1988 yılın
da standart % 70 W03 ihtiva eden şelit konsantre ortalama fiyatı 55-60 $/t ünite mertebesine 
düşmüştür. Bu fiyat standart kalite şelitin CİF müşteride teslim fiyatıdır. 

Etibank tesislerinde % 40 W03 ihtiva eden şelit konsantresi üretilebildiğinden bu fiyat
tan 20-25 $/t ünite indirim yapılması gerekmektedir. 

Bu nedenle mevcut maliyet, üretim, satış ve nakit akımı kapsamında Uludağ Wolfram İş
letmesinin kâra geçmesi ve fon birikimi sağlaması mümkün görülmediğinden Etibank Yöne
tim Kurulunun 28.3.1989 tarih ve 4204/1 sayılı kararıyla tatili faaliyete geçmiştir. 

2. Uludağ Wolfram İşletmemizdeki mevcut tesis makina ve ekipmanlar; bu Müessese
mize bağlı Harmancık Krom işletmesi ile Etibank'ın mevcut bulunan 18 Müessese ve işletme
sinin ihtiyaçlarına göre kullanılmaktadır. 

3. 1977 yılından 1988 yılına kadar işletmenin zarar durumu aşağıda arz edilmiştir. 

Yıllık zararı 1988 yılı fiyatları ile 
Yıllar Milyon TL. Zarar Milyon TL. 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Toplam : 

195,8 
283,2 
307,7 
550,3 
776,7 
845,9 

1 669,2 
988,4 

1 599,9 
2 109,9 
2 823,5 
4 864,3 

17 014,8 

21 752,2 
21786,9 
14 254,8 
12 311,9 
12 211,8 
10 303,2 
14 565,1 
5 488,0 
5 960,9 
5 161,3 
4 461,3 
4 864,3 

133 121,7 

Yukarıda arzedildiği üzere; zarar edilmesi nedeniyle çalışmaya devam edilmesi durumun
da bu zarar her geçen gün büyüyecektir. 

4. 1977 yılından beri pazar fiyatları devamlı düşmüş ve işletme devamlı zarar etmiştir.Pazar 
fiyatlarının yükselmesi durumunda yapılacak fizibilite çalışmasına göre durum rantabl bulun
ması halinde tekrar değerlendirilecektir. 

4. —Balıkesir Milletvekilli. Önder Kırlı'nın, ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilere nöbet tultu-
rulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un yazdı cevabı (7/993) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 
î. önder Kırlı 

Balıkesir 
tik ve ortaöğretimde, hergün en az iki öğrenciye, okul girişlerinde nöbet tutturulmaktadır. 

Uygulama, 12 Eylül askeri döneminde öğrencileri, militarist bir ruhla yetiştirme isteminin bir 
parçası olarak pekiştirilerek sürdürülmüştür. 

öğrencinin görevi herhalde, okulun girişinde nöbet tutarak gelene, nereye gideceğini sor
mak ve yol göstermek değildir. Bu uygulamayla öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarına 
katılamadıkları da bir gerçektir. 

Çocuklarımıza, hizmetli görevi yaptırmanın pedagojik bir yararı olmadığı gibi, bu uygu
lama giderek çay taşıtmak, sigara aldırmak gibi ayak işlerinin gördürülmesi şeklinde yaygın
laştırılmış ve nöbetçi öğrencilerin "hizmetlinin hizmetlisi" olarak kullanılması durumu yara
tılmıştır. 

Bu uygulamanın yararı olduğuna inanıyor musunuz? inanmıyorsanız, bu durumun sür
dürülmesine ne zaman son verilecektir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 25.12.1989 

SAYI : 022.1. Arş. Pln. Dai. Bşk.-89/5289 

KONU : Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
iLGt: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığının 6.12.1989 tarih ve 7/993-3813/17556 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı'nın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önerge

si incelenerek, soruları cevaplandırılmış ve EK'te sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 

Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın Sorularının Cevabı 
Millî Eğitim Bakanlığı tç Hizmetler Yönetmeliğinin 154 üncü maddesine göre, ortaokul 

ve daha üst seviyedeki okulların son sınırlarındaki öğrenciler sırayla nöbet tutarlar. Bunlar nö
betçi öğretmenin emrinde görev yaparlar. 

Okullarımızda müdür yardımcıları, öğretmenler nöbet tutarken öğrencilerimizin de okul 
hayatına katılmaları yönünden nöbet tutmalarında sakınca görülmemektedir. 

öğrencilerin nöbet süreleri bir günü geçmediğinden ve uzun aralıklarla sıra takip ederek, 
yaptırıldığından eğitim - öğretim çalışmalarını aksatmamaktadır. 

öğrencilerin okullarda hizmetli olarak kullanılmaları ise söz konusu değildir. 
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1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
x 1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 

(S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 2. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 4. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) 
(S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun milletvekilliğinden istifa etmesi nede
niyle Anayasa'nın 84 üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden düş
mesinin açık oylaması (Oylama günü : 27.12.1989 günü yapılacak olan Bütçe ve Kesinhesap 
Kanunu tasarısının açık oylamasını müteakip) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




