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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

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

Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Başbakan Turgut Özal'ın dönü
şüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er
dem'in; 

Sudan'a gidecek olan İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin dönüşüne kadar 
İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Meh
met Topaç'm; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

9.12.1988 tarihli gelen kâğıtlarda ya
yımlanan 157 sıra sayılı, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek 
ve Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 
16.11.1988 tarih ve 3503 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresinin günde
min 1 inci sırasına alınarak, görüşmeleri
nin bugünkü bütçe programının bitimin

den sonra yapılmasına ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi kabul edildi. 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu
nu Tasarıları ile 1987 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Ke-
sinhesap Kanunu Tasarılarının (1/475, 
1/476; 1/496, 1/497) (S. Sayıları: 111, 112, 
134, 136) görüşmelerine devam edilerek; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1989 

Malî Yılı Bütçeleri ile 1987 Malî Yılı Ke-
sinhesapları ve 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun (1/519, 
3/70), (S. Sayısı: 157) 

Kabul edildi. 
11 Aralık 1988 Pazar günü saat 

10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
20.35'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

Kâtip Uye 
Samsun 

Mehmet Akarca 

— 2— 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER: Mümtaz Özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —1989 Malî Yûı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesmhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S.Sayüarı: 111, 112, 134, 136) 

Q) 

A) BAŞBAKANLIK 

1. — Başbakanlık 1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Başbakanlık 1987 Malî Yılı Kesin-

hesabt 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Büt
çe Kanunu Tasarıları ile 1987 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Başbakanlık bütçesi 
ve kesinhesabmın görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Başbakanlık bütçesi üzerinde grup

ları ve şahısları adına söz alan sayın üye
lerin adlarını ve söz sıralarını okuyorum: 

SHP Grubu adına Sayın Mustafa Ti-
misi, Sayın Kemal Duduoğlu; Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Göl-

(1) 111, 112, 134, 136 S. Sayılı Basmayazüar 
9.12.1988 tarihli 37 nci Birleşim Tutanağına ek
lidir. 

han; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Hazım Kutay ve Sayın Cengiz Altınkaya; 

Şahıslan adına; lehinde Sayın Ali Pı
narbaşı, aleyhinde Sayın Murat Sökme-
noğlu. 

SHP Grubu adına, Sayın Timişi; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Gruplar adına konuşma süreleri bi
rer saattir. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA 
TİM İSİ (İstanbul) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 1989 Malî yılı 
Başbakanlık bütçesi üzerinde SHP Gru
bunun görüşlerini, Hatay Milletvekilimiz 
Sayın Kemal Duduoğlu ile birlikte sun
mak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Turgut 
Özal ile Başbakanlık, günümüz Türkiye'
sinde, diğer dönemlere oranla daha bir 
önem ve özellik taşır hale gelmiştir. Baş
bakan, özellikle yeni yapılaşmadan sonra, 
icra organının başı ve tek hâkimidir. Ana
yasamızın 122 nci maddesine aykırı da ol
sa Başbakanlık, ülke yönetiminde, yasa
ma ve yürütmede, siyasal yaşamımızda 
doğrudan belirleyici bir foriksiyona ulaş
mıştır. Bu nedenle, Başbakanlık bütçesi 
üzerindeki değerlendirmelerimizi, eleşti
rilerimizi, görüş ve düşüncelerimizi daha 

— • ' 3 — 
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geniş bir boyutta ele almak zorunluluğu
nu hissediyorum; bütçenin rakamları içe
risinde kalmayacağım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz Türki
ye, kimilerine göre az gelişmiş, geri bırak
tırılmış, kimilerine göre de gelişmekte olan 
bir ülkedir. Sürekli, ekonomik ve siyasal 
bunalımlar yaşamaktadır. Her on yılda bir 
askerî müdahalelerle karşı karşıya kalıyor, 
demokratik düzenimiz kesintiye uğruyor. 
Bu hususu hepimiz bugün serinkanlı ola
rak düşünmek zorunluluğundayız. Bize 
göre, kısaca bu gelişme, kırk yıla yakın bir 
süredir ülkemizde uygulanan ekonomik, 
sosyal ve siyasal politikalar sonucu doğ
maktadır. Sorunun çözümünü burada 
aramalıyız. Ülke gerçeklerimize uymayan, 
dışa bağımlı, her türlü sömürü ve soygu
na açık, demokratik kurallara yeterince 
yer vermeyen siyasetler, Atatürk devrim ve 
ilkelerinden sapmalar ülkemizi bu durum
lara düşürmektedir. 12 Martların, 12 Ey
lüllerin nedeni burada aranmalıdır. Geri
de bıraktığımız dönemlerdeki kargaşanın, 
anarşi ve terörün, kan ve gözyaşının, iş
kence ve insanlık dışı uygulamalarm, iş
sizliğin ve geri kalmışlığın, irtica ve geri
ciliğin, yokluk ve yoksulluğun nedenleri
ni, kanımızca bu iflas etmiş politikalarda 
görmek gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan 
Özal, 12 Eylül dönemi sonrasında siyaset 
sahnesine aktif olarak çıkmış bir kişidir. 
Bütçenin tümü üzerindeki konuşmasında 
da belirttikleri gibi, uzun yıllar devlet yö
netiminde görev almış, birçok meseleyi ya
kından görmüş, birikimli ve deneyimli ol
duğunu söylemektedir. Gerçekten de DPT 
Müsteşarlığı, üniversite hocalığı, MESS 
Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı yap
mıştır. En önemlisi, Anadolumuzun mü-
tevazi bir ailesinden de gelmektir; yani ül
kemizin toplumsal yapısını, değerlerini, 
devlet çarkını, işçi-işveren ilişkilerini iyi 
bilmektedir. Bunun da ötesinde dünyayı 

tanıyan bir geçmişe de sahiptir. Bu nite
liklere Sayın Özal 12 Eylül sonrası ara dö
nem bunalımından çıkışta, o toz duman 
arasında barışçı, yumuşak tutum ve dav
ranışlarıyla ülke sorunlarının üstesinden 
gelebileceği mesajını da verdiği için, hal
kımız, 1983 ve 1987 genel seçimlerinde 
kendisine ve partisine önemli tarihi kut
sal bir görev vermiştir. Beş yıldan bu ya
na ülkemizin siyasal kaderinde söz ve ka
rar sahibidir. 

Böylesi bir birikime sahip Özal'm, 12 
Eylül sonrası bunalımdan çıkışta çözüm 
arayan halkımızca iktidara getirilen 
ANAP'ın tarihi misyonu ne olmak lazım 
gelirdi? Yani bir başka ifade ile, başta ge
len görev ve sorumluluğu ne olmalıydı? 

Sayın milletvekilleri, hiç kuşkusuz, 
demokratik düzenimizi yeni baştan kur
mak, ülke banşını ve huzurunu, acıların 
ve yaraların kapanmasını sağlamak, eko
nomik, sosyal sorunların çözümüne geç
mişten de ders alarak yönelmek, bir cümle 
ile özgür, çağdaş, mutlu, demokratik bir 
Türkiye hedefine yönelmektir. Böyle mi 
olmuştur? Hayır sayın milletvekilleri. 12 
Eylül sonrası çıkarılmış temel hak ve öz
gürlüklerimizi sınırlayan ve kısıtlayan; 
partilerin, sendikaların, derneklerin, mes
lek kuruluşlarının işleyişlerini, çoğulcu ve 
katılımcı demokratik parlamenter düzeni
mize katkılarını engelleyen yasalar, bütü
nüyle yürürlüktedir. Toplumumuzun te
mel yapısına, demokratik geleneğimize 
uymadığı ve yeterli olmadığı açıkça görü
nen 1982 Anayasası bugün aynen korun
maktadır. Oysaki mevcut Anayasamız ve 
söz konusu yasalar ülkemizde demokratik 
düzeni kurmaktan çok bozmakta, huzur 
ve iç barışı yaratmaktan çok, yeni huzur
suzlukların kaynağını oluşturmaktadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Özal ve 
ANAP İktidarı Türkiye'mizde sivil iktida
rın bütün kurum ve kurallarıyla yeni baş
tan kurulmasını gerçekleştirebilmeliydi. 
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Bu da olmamıştır. Giderek, tam tersine, 
halkın desteğini yitiren ve kan kaybetme
ye başlayan iktidarını korumak için, çok 
tehlikeli bir biçimde her seçim dönemi ön
cesinde seçim yasalarında değişiklikler ya
parak, hem kendi meşruiyetini ve hem de 
Parlamentomuzun itibarını tartışır hale 
getirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal ve 
ANAP İktidarı, ulusal iradeyi geliştirip 
güçlendireceği yerde kararnamelerle, fon
larla Parlamentoyu âdeta devre dışı bıra
karak tek adam yönetimine yönelmiştir. 
Bugün çoğu yerde, bir avuç Özal hane
danlığından söz edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylül gibi 
baskıcı, doğası gereği her türlü haksızlığı 
ve rahatsızlıkları doğuran bir dönemden 
geçen Türkiye'de, Sayın Başbakan Özal 
ve ANAP İktidarı, idarede, çağ dışı her 
türlü tutum ve davranışın, insanlık dışı iş
kencelerin kökünü kazımayı, sorumlula
rını istisnasız yargı önüne çıkartmayı, gü
venlik soruşturmalan uygulamalarına son 
vermeyi, savunmanın sorgulamayla baş
latılmasını, sanığın yanında -dilerse- avu
katının bulundurulmasını, o dönemin ge
reği -haklı haksız- yurt dışına kaçmak du
rumunda kalmış, yıllardır memleket has
reti içinde yaşayan binlerce insanımızın 
tekrar ülkelerine dönüş koşullarının yara
tılmasını, gerekiyorsa ülkelerinde cezala
rını çekmelerinin sağlanmasını, toplum
sal barışı sağlayacak bir genel af çıkartıl
masını gündemine almalıydı. 

Cezaevlerimiz birer okul, birer fab
rika olacak şekilde çağdaş uluslararası ku
rallara uygun, insancıl bir düzeye getiri
lecek bir infaz rejimine tabi tutulmalıydı. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylül öncesi 
Parlamentomuzun, siyasal partilerimizin, 
özellikle yönetici kadrolarının en önemli 
eksiği ve noksanlığı, bana göre, diyalog ko
pukluğudur. Önemli ülke sorunlarında bi
le bir araya gelip bir anlaşmaya, bir uz

laşmaya varamamışlardır. Bildiğimiz gi
bi, demokratik rejim bir uzlaşma rejimi
dir; iktidar ve muhalefetin birbirine say
gılı olmalarıdır, birbirinin varlığına gerek 
duymalarıdır. Demokrasilerde, özellikle 
muhalefet vazgeçilmez bir unsurdur. He
pimizin varlığımız, burada oluşumuz, ülke 
sorunlarını çözmek, halkımızı özgür, mut
lu, çağdaş demokratik bir ülkede yaşat
maktır, sosyal devlet anlayışı içinde refa
hı tabana yaymaktır. Bu yüce amacın ger
çekleştirilmesinde iktidar çok daha sorum
lu bir mevkidedir. Geçmiş dönemlerde di
yalog kopukluğunun ülkemize ve demok
rasimize nelere mal olduğunu hepimiz bil
mekteyiz. 

Sayın Özal ve ANAP İktidarı bu ko
nuda zaman zaman olumlu davranışlar 
sergilemekteyse de, kanımca eksik kalmak
ta, diyaloga yeterli önemi vermemektedir. 
Oysaki demokratik geleceğimizle ilgili ül
ke sorunlarımızın çözümünde her türlü 
uygar ilişkiye açık, sorumluluğunun bilin
cinde bir anamuhalefet partisi SHP ve 
onun başında demokrat, yurtsever kimli
ği ve kişiliğiyle bir Erdal İnönü Parlamen
toda bulunmaktadır. (SHP sıralarından 
alkışlar) Bu bir şanstır. 

1989 yılı her bakımdan önemli bir yıl 
olacaktır. Bilindiği gibi bu yılda yerel yö
netim seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı se
çimi vardır. İktidar-muhalefet diyalogu bu 
nedenle daha da bir önem taşımaktadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, demokra
tik sivil toplumun bütün kurum ve kural
larıyla işlerlik kazanması, siyasal demok
rasi kadar ekonomik demokrasinin de ül
ke gerçeklerine uygun bir şekilde kurul
masıyla mümkündür. Sayın Özal bu ger
çeği de görmüş olmalıydı; geçmiş yıllar
da denenmiş, iflas etmiş politikalara iti
bar etmemeliydi. Nitekim enflasyonun bu
gün yüzde 90'larda olması, bu politikala
rın yanlışlığının en çarpıcı bir göstergesi
dir. Gelir dağılımında toplumsal adaleti, 
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sosyal devlet anlayışını öngörmeyen ikti
sadî politikalar, tüm kötülüklerin, buna
lımların kaynağını oluşturur. Devletin ön
cülüğünü esas alan kalkınma planlarıyla 
dengeli bir sanayi toplumu yaratılmadık
ça, Türkiye'nin sorunlarının sağlıklı bir 
çözüme ulaşamayacağı bugün bir kere da
ha görülmektedir. 

Sanayileşmemiz durmuştur. İşçisiy
le, memuruyla, emeklisiyle, çalışan insan
larımız ağır yaşam sıkıntısı içerisindedir. 
Esnafımız, köylümüz perişandır. Bugün 
işadamlarımız bile şikayetçi duruma gel
mişlerdir. 

Sayın Ozal'm, sayın bakanlarının, 
değerli milletvekillerimizin uzağa gitme
lerine gerek yok; Başkent Ankara'mızın 
gecekondu çevrelerini dolaşmaları, mut
faklarına girmeleri, bu tespitlerimizi en 
açık bir biçimde doğrulayacaktır. Bıçak ke
miğe dayanmıştır. Türkiye yeniden ekono
mik bir çıkmaza sürüklenmektedir. Top
lumumuzun ahlakî değerleri çökmektedir. 
Rüşvet, vurgun, soygun almış başını git
mektedir. Kaçakçılık, karanlık işler nor
mal birer ticarî faaliyet olarak görülmek
tedir. Gazetelerde her gün mafya babala
rının marifetlerini okumaktayız. 

Ozal dönemi, siyasî tarihimize her
halde, kaçakçılığın, vurgunculuğun, sui
istimallerin yoğun olduğu, mafya babala
rının at oynattığı bir dönem olarak geçe
ceğe benzemektedir. Böyle olmasını elbet
te istemiyoruz. İnanınız, bunları söyle
mekten de cidden hem sıkıntı ve hem de 
üzüntü duyuyorum. Ne yazık ki, "Alter
natifimiz yok" diyen Sayın Ozal'm geldiği 
ve ükemizi getirdiği durum budur. 

Saygıdeğer milletvekilleri, konuşma
mın buraya kadar olan bölümünü özetle
yecek olursam, şu gerçekler ortaya çık
maktadır: Sayın Ozal'm övünerek elde et
tiği sıfatlarından yalnız birisi, Başbakan-
kfc döneminde belirgin bir şekilde ortaya 
çıkmiş görünüyor. Bu sıfat, MESS Baş

kanlığıdır. Sayın Başbakan, ülke yöneti
mindeki siyasal tercihini egemen güçler 
doğrultusunda kullanmıştır, onların çıkar
larını öne almıştır. İşçinin, köylünün, es
nafın, dar gelirlinin; yani halkımızın çıkar
larını göz ardı etmektedir. Ezilenlerden 
yana olmadığını açıkça sergilemektedir. 

Sayın Ozal'm bu süreçte ortaya çıkan 
diğer bir yönü de, kendisi ve partisi için 
Türkiye'mizde bir demokrasi sorununun 
olmadığıdır. Türkiye'nin demokratikleş
mesi Sayın Başbakan için fazla bir önem 
taşımıyor. O nedenle, 12 Eylül anlayışın
dan rahatsız görünmemektedir. Hatta Sa
yın Özal ve ANAP, giderek 12 Eylül reji
mi ile bütünleşen bir yapıya ulaşmaktadır. 
Bir bakıma 12 Eylülün bir ürünü olduğu 
iddia ve söylentilerine kuvvet kazandır
maktadır. 

Sayın Özal ve ANAP'm, Türkiye'nin 
ekonomik bağımsızlığına yeterli duyarlı
lıkta olmadığı da görülüyor. Ulusal bir sa
nayi hamlesi Özal ve hükümetlerince ele 
alınmamaktadır. Yıllardan beri ülkemiz, 
dış sömürü ve soyguna açık bir durumda 
devam ediyor. Bu durum, Sayın Başbaka
nımızı rahatsız etmemektedir. Üstelik Sa
yın Başbakan, yabancılara iyi koşullar ya
ratarak, ülkemizi, tarihinde görülmemiş 
şekilde, 50 milyar doları aşan bir dış borç 
yükü altına sokmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bir daha gö
rülmektedir ki, Türkiye, sosyaldemokrat 
bir iktidara kavuşmadıkça, ekonomik, sos
yal ve siyasal temel meselelerine köktenci 
bir çözüm bulamayacaktır. Halkımız, de
mokratik parlamenter düzen içinde, bu 
gerçeği er geç kavrayacak, Sosyaldemok
rat Halkçı Parti, ülkemiz yönetiminde söz 
ve karar sahibi olacaktır; tarihî gelişim biz
ce budur. 

Bu arada, Sayın Başbakan Özal'a, 
Sayın ANAP yetkililerine yardımcı olur 
düşüncesiyle partimizin program ve ilke
lerini iyi niyetle salık veriyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Başbakanlık Bütçesi görüşmeleri üzerin
de durulacak diğer başka önemli konular 
olduğunu biliyorum; ancak ben, bu saf
hada TRT Kurumu üzerinde kısaca du
racağım: 

Demokrasimizin gelişip güçlenmesin
de, çağdaş bir toplum yapısına ulaşma
mızda radyo ve televizyon, Türkiye gibi 
bir ülkede hayatî bir önem taşımaktadır. 
Televizyonun etkinliğini hepimiz bilmek
teyiz. Siyasal iktidarlar her dönemde bu 
sihirli kutuyu kendi doğrultularında kul
lanmak istemişlerdir. Ülkemiz geçmişi bu 
konuda da ne yazık ki, kötü örneklerle do
ludur. 

TRT'nin tarafsızlığını sağlamak için 
birtakım düzenlemeler yapılmış ve bilinen 
yayın ilkeleri saptanmıştır. Ne var ki, bu 
ilkelerin de işlemediğini yine hep birlikte 
görmekteyiz ve izlemekteyiz. 

Sayın Özal ve ANAP İktidarı, çeşitli 
yol ve yöntemler bularak TRT'yi haksız 
olarak kendi siyasetine âlet etmektedir. İc
raatın içinden, icraatın dışından, geziler, 
törenler, açık oturumlar, yarışmalar gibi 
çeşitli adlar altında düzenlenen program
larla televizyonu kendi borazanı gibi per
vasızca kullanmaktadır. Üstelik bugün ar
tık bu sınır da aşılmış, Başbakanımızın eşi 
Semra hanımefendinin faaliyetlerinin yan
sıtıldığı bir araç haline dönüşmüştür. Rad
yo ve televizyonun bu şekilde kullanılma
sı hem kendi yasasına, hem ülke şartları
mıza, hem de Anayasamıza aykırıdır; 
bundan vazgeçilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, biliyoruz ki, 
TRT kendisini siyasal iktidara karşı koru
yacak ciddi bir kalkana sahip değildir. 

TRT'nin bir Önemli görevi doğru ve 
tarafsız haber vermek, kamuoyunun ser
bestçe oluşmasını sağlamaktır. 

Diğer ikinci önemli görevi de, eğitim 
ve Avrupa Topluluğu yolundaki Türkiye 
insanının evrensel değerlere, çağdaş stan

dartlara göre gelişimine katkıda bulun
maktır. Burada en objektif kıstas, İsviçre, 
Fransız ve Hollanda'lı insanların seyret
mek, dinlemek, görmek hakkına sahip ol
duğu her şeyin, Türk insanının da hakkı 
olduğunu kabul etmektir. 

Tarafsızlığa gelince:.Bu, kâğıt üzerin
de kalan bir ilkedir. Aslında tarafsızlığın 
teminatı özümsenmiş bir demokrasi an
layışıdır. Ne yazık ki, böyle bir demokra
si kültürünü Hükümetimizde görmek şan
sımız yoktur. Tarafsızlığın belki yasal te
minatı ise özerkliktir; bugün bundan da 
yoksunuz. 

O halde, TRT konusunda eğer ikti
dar ve Sayın Başbakan, gerçekten taraf
sızlıktan yana iseler, tarafsızlığın tanımı
nı, objektif kriterlerini gayet açık ve net bi
çimde siyasî partilerle uzlaşarak getirebil
meleridir. TRT'yi yöneten kamu görevli
lerini, görevlerini kötüye kullanmaktan bu 
suretle kurtarabilirler. Son zamanlarda 
başlatılan açık oturumlar, göstermelik ol
maktan öteye bir anlam taşımıyor. 

Saygıdeğer milletvekilleri, TRT ve 
genel olarak iletişim konusu, öyle anlaşı
lıyor ki, diğer konular gibi, SHP'nin ikti
darına kadar çağdaş boyutlar kazanma 
şansından ve Türkiye insanının gelişimi
ne yeterince katkıda bulunmaktan mah
rum kalacak ve de ciddî bir sorun olarak 
devam edecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmamın bu kısmında Millî Güvenlik 
Kurulu ve Millî İstihbarat Teşkilatımız 
hakkında Grubumuzun görüşlerini kısa
ca belirtmek istiyorum. 1961 Anayasası ile 
devlet düzenimize giren Millî Güvenlik 
Kurulu, 1982 Anayasasıyla da daha etkin 
bir konum kazanmıştır. Millî Güvenlik 
Kurulu Anayasal bir kuruldur; ancak Par
lamentoya karşı sorumlu değildir. Millî 
egemenliğin üstünde hiçbir gücü tasavvur 
etmeyen partimiz, kendi iktidarında bu 
kurulumuzun yapısını ve işleyişini de-
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mokratikleştirmeyi, sivilleştirmeyi gerçek
leştirecektir. 

Öte yandan, ulusal güvenliğimiz açı
sından iç ve dış istihbaratla görevli Millî 
İstihbarat Teşkilatımız Başbakana bağlı ol
makla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerin
ce, başta müsteşar olmak üzere, her ka
demesinde askerî kişiler görevlendirilmek
tedir. İç istihbarat yerine çoğu kez iç po
litik istihbaratla görevlendirilen MİT, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin iç politika
ya çekilmesine dolaylı olarak karıştırılmak
ta, haksız yere yıpratılmaktadır. ANAP'-
m ve Sayın Başbakanın bu konuda da tu
tum ve davranışını bilen SHP, kendi ikti
darında sivil bir müsteşar atamasından 
başlayarak, Millî İstihbarat Teşkilatımızı 
da gerçek fonksiyonuna oturtacak, lüzum
suz işlerden ve külfetlerden bu örgütümü
zü kurtaracaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu duygu ve düşünceler içerisinde Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Timisi. 

Sayın Duduoğlu; buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. KEMAL 
DUDUOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 1989 Malî Yılı Bütçe 
Kanun Tasarısının Başbakanlık bütçesiy
le ilgili bölümü hakkında Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Meclis Grubunun düşünce ve 
görüşlerini sunmak üzere söz almış bulu
nuyorum. Yüce Meclisi Grubum ve şah
sım adına saygı ile selamlıyorum. 

1989 Malî Yılı Bütçe Tasansını çok kı
sa ve ana hatlarıyla özetleyerek konuşma
ma başlamak istiyorum. Tasarı gerekçesi 
şöyle diyor: "1989 yılı programının hedef
leri doğrultusunda kuruluşlara yeterli kay
nak tahsisi yapıldığı, enflasyonla mücade
lenin esas amaç olarak ele alındığı, yüzde 
5 olarak programlanan büyüme hızını ger
çekleştirmeye yönelindiği, hızlı bir yapı

sal değişim içinde bulunan ekonomimiz
de ulusal kaynakların en etkin ve verimli 
bir biçimde kullanılması sağlanarak altya
pının yenilenmesi ve geliştirilmesi, mal ve 
hizmet üretiminin artırılması, gelir dağı
lımının iyileştirilmesi, sosyal adaletin yay
gınlaştırılarak bölgesel dengesizliklerin gi
derilmesi, devlet daire ve kurumlarının 
topluma sundukları hizmetlerin düzeyle
rinin yükseltilmesi hedef alınmıştır." Ge
rekçede böyle denilmektedir. 

Ayrıca, 1989 Malî Yılı Konsolide Büt
çesi 32,92 trilyon lira olarak bağlanmış; 
konsolide bütçe ödeneklerinin 7 trilyon li
rası personel, 4,24 trilyon lirası diğer ca
rî, 5,28 trilyon lirası yatırım ve 16,30 tril
yon lirası da transfer harcamaları için ay
rılmıştır. Bunların toplam içindeki payla
rına gelince: Personel giderleri yüzde 21,3, 
diğer carî giderler yüzde 12,9, yatf nm har
camaları için yüzde 16, transfer Harcama
ları yüzde 49,8'dir. 

1989 Yılı Konsolide Devlet Bütçesinin 
finansmanı için 28,24 trilyon lirası genel 
bütçe, 200 milyar lirası da katma bütçe ge
liri olmak üzere, 28,44 trilyon liralık kay
nak öngörülmüş, kalan 4,48 trilyon lira
nın net istikraz hasılat tyla karşılanması he
deflenmiştir. 

Genel bütçe gelirinin 24,37 trilyon li
rası vergi gelirlerinden oluşuyor; 1,9 tril
yon lirası vergi dışı normal gelirlerden, 
1,97 trilyon lirası da özel gelir ve fonlar
dan meydana gelmektedir. 

24,37 trilyon liralık vergi gelirleri 
içindeki en büyük pay, 11,1 trilyon ile Ge
lir Vergisinden oluşmaktadır. Yüzde 45,5 
oranında oluyor. Servet üzerinden alınan 
vergiler 220 milyar lira, mal ve hizmetler
den alman vergiler 7,81 trilyon lira ve dış 
ticaretten alman vergiler de 5,235 trilyon 
lira olarak tahmin edilmektedir. Bütçenin 
kısa özeti budur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
özetini arz ettiğim bütçe tasarısıyla ne 
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program hedefleri yakalanabilir, ne de 
yüzde 5 büyüme hızı gerçekleşebilir. Bu 
bütçeyle, enflasyonu düşürme gibi bir id
diada bulunmak, suya yazı yazmaktan 
farksızdır, boş bir hayaldir; tam Sayın 
Özal'a yakışır bir iddiadır. Bu bütçe, enf
lasyonu durdurma veya yavaşlatma değil, 
aksine, azdıracak bir bütçedir. Bu bütçe, 
bir borç ve faiz ödeme bütçesidir. Daha 
işin başında büyük bir açık öngörülüyor. 
Bu açık nasıl kapanacak? Doğal olarak iç 
ve dış borçlanmayla ve ülkenin geleceği
ne ipotek konularak; "Borç, yiğidin 
kamçısı" denilerek; "İtibarımız çok şükür 
dışarıda arttı" denilerek; aşırı borçlanma
nın neticeten itibarsızlık ve aşağılanma ge
tireceğini ve toplumdan çok şey götürece
ğini bile bile borçlanılacak. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Özal sa
yesinde ekonomi, uçurumun kenarına gel
miştir; çıkmaza girmiştir. Bu bütçe, eko
nomiyi kurtaramaz. Yatırım olmadan, sa
nayileşme olmadan nasıl üretim artırıla
caktır? Ülke kaynakları akılcı, etkin ve ve
rimli bir şekilde kullanılmayıp, talan ve 
vurguncuların emrine verilirse, bu ekono
mi nasıl düzlüğe çıkacaktır? İnsan kayna
ğımız açlık ve perişanlık içine itilmişse; 
eğitim çağ dışı bir hale gelmiş ve diplo
malı işsiz üretiyorsa; gençlerimiz hem eği
timsiz, hem de işsiz ve bunalım içinde bı
rakmıyorsa, bu insanlarla sorunlarımızı 
nasıl çözeceğiz? İşçilerimiz emeğinin kar
şılığını alamıyorsa; tüm sendikal ve toplu 
pazarlık imkânları ellerinden alınmış ve
ya yok denecek kadar kısıtlanmışsa; de
mokratik hak ve özgürlükleri, örgütlenme 
özgürlükleri ortadan kaldırılmışsa; işçile
rimiz bir lokma ekmeğe muhtaç bırakıl
mışsa; grev hakkı kâğıt üzerinde kalarak 
kullanılması imkânsız hale gelmiş veya çok 
kısıtlanmışsa, hatta bir kısım işçinin de ta
mamen elinden alınmışsa; taşeronlar eliyle 
işçi çalıştırılmaya başlanmışsa; bu işçiler 
nasıl üretimi artıracaklardır?.. 

Çiftçi, köylü ve memurlar, esnaflar, 
emekli dul ve yetimler azgın enflasyon al
tında ezilmektedirler. İzlenen adaletsiz 
vergi politikaları, taban fiyat politikaları, 
kredi politikaları, asgarî ücret politikala
rı, maaş politikalarının tümü, bu dar ge
lirli insanlarımızı hayatlarından bezdir
miş, sefalete sürüklemiştir. 

Geniş toplum kesimleri, hayat paha
lılığı altında ezilmiş iken,; getirilen bütçeyle 
sosyal adaletin yaygınlaştırılmasında^ ge
lir dağılımının adaletinden nasıl söz ede
ceğiz? Yıllardır süregelen ekonomik mo
del değişmediğine ve yeni bütçede gerekli 
hiçbir önlem alınmadığına göre, bu büt
çenin bölgesel dengesizlikleri nasıl gidere
ceğini, kamu sektörünün sunacağı hizmet
lerin düzeyini nasıl yükselteceğini doğru
su merak ediyoruz. 

Bugün yüzde 90'lan aşan enflasyon, 
1988 yılı bütçesinde yüzde 33 olarak he
deflenmişti. Yıllardan beri Sayın Özal, 
Türk toplumunu enflasyona ezdirmeyece
ğini, enflasyonu yüzde 10'lara çekeceğini 
söyleyerek uyutagelmiştir; ama, artık kim
se inanmıyor bu sözlere; mızrak çuvala 
sığmıyor artık. Kaptanlar değişse de bir 
şey fark etmiyor; çünkü, sistem temelden 
bozuk. Her gün yeni bir şey söylüyor da
hî ekonomist Sayın Özal; bu havayı veri
yor. Aslında söylediği hep aynı sözler, 
önerdikleri hep aynı önlemler, mühendis, 
biraz da ekonomist Sayın Özal'ın... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Başbakan Anayasanın 112 nci mad
desinde kendisine verilen görev ve sorum
lulukla yetinmemiştir. Yapılan değişiklik
le Başbakan, birçok bakanlığın en önemli 
kurum ve kuruluşlarını Başbakanlığa bağ
lamıştır. Bu suretle devletin Anayasal dü
zeni bozulmuştur. Bakanlıklar birer sek-
reterya düzeyine inmiştir, genel müdürlük 
düzeyine inmiştir, hiçbir inisiyatifleri kal
mamıştır; atanma ve istifaları bile haber
leri olmadan gerçekleşmektedir. (SHP sı
ralarından alkışlar) 
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Başbakan tek seçiciliği yanında, tek 
adam durumuna da girmiştir. Herkes 
onun gözlerinin içine bakmakta, ondan 
emir beklemektedir. Her şeyin en iyisini, 
her şeyin en doğrusunu Başbakan bilir ha
valarına girilmiştir. Bizce işlerin iyi gitme
mesinin tek nedeni budur. Devlet yönet
mek, şirket yönetmekle eş tutulamaz. 
Türkiye'nin çok önemli ve öncelikli sorun
ları Başbakanlıkta değil, konutta, resmî ve 
gayrî resmî aile efradıyla birlikte, birkaç 
gözde prensle çözümlenmeye çalışılırsa; 
önceden imzalanmış boş kâğıtlar doldu
rularak kararnameler hazırlanırsa; birçok 
konu, bırakın Meclisi, ANAP Grubunda 
dahi görüşülüp tartışılmadan, hatta ilgili 
bakanın bile haberi olmadan bu kararna
melerle yasa haline getirilirse, bunun adı 
elbette demokratik yönetim olamaz. Bu
rada tek sorumlu Sayın Başbakan değil, 
bakanlar ve tüm sayın ANAP milletvekil
leridir. Sayın ANAP milletvekillerinin so
rumluluklarına sahip çıkmaları zamanı 
gelmiş, hatta geçmektedir. Bu bir demok
rasi sorunu haline gelmiştir. 

Bazı milletvekillerinin siyasî gelece
ğini kastederek, "Başka partiye gitseler bi
le artık milletvekili olamazlar'' demek ce
saretini gösteren, üstelik basın yoluyla bu 
beyanını kamuoyuna açıklayan bir sayın 
bayan, bu gücü nereden almaktadır? 
Türkiye hanedan ülkesi değildir. Çok çir
kin ve antidemokratik bulduğumuz bu dü
şünceyi Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu olarak reddediyor ve şiddetle kınıyo
ruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biraz da sağlık konusuna değinmek isti
yorum. Bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler sırasında Sayın Başbakan, sağlık po
litikalarının çok tutarlı olduğu, hastane
lerde ve diğer sağlık kuruluşlarında veri
len sağlık hizmetlerinin iyi ve tatmin edi
ci olduğu, hastanelerde hastaların ve ce
nazelerin rehin kalmadıkları, hasta ve ölü 

sahiplerine senet imza ettirilmediği, parası 
olandan ücret alınıp, parası olmayandan 
istenmediği şeklinde talihsiz bir beyanda 
bulunmuştur. Tüm ulusu yakından ilgi
lendiren sağlık konusunda bu kadar ger
çek dışı beyanda bulunmasını ve işi hafi
fe almasını endişe verici bir durum ola
rak değerlendiriyoruz. Sayın Başbakanın 
bu beyanları Türk halkıyla alay etmekten 
başka bir şey değildir. 

Başbakan gerçek yüzünü ikinci defa, 
hem de televizyon ekranında Türk halkı
na göstermiştir. Bir keresinde de, "Ben se
çimden önce zam yapacak kadar enayi mi
yim?" demişti. Türk halkı, hastanelerin 
nasıl olduğunu çok iyi bilmekte ve her gün 
yaşamaktadır. Bir film için 3 ay, basit bir 
test için 1 ay, ciddî bir ameliyat için 1 yıl 
sonrasına gün verilmektedir. En basit 
ameliyat 600 bin lira, bir böbrek değiştir
me 15 milyon lira, filmler birkaç yüzbin 
liradır. Basın, hastanelerde vatandaşların 
neler çektiklerini her gün yazmakta ve fo-
tograflamaktadır. Sayın Özal'm sorunla
rı inkar etmesi, gerçekleri asla değiştirmez. 

Başbakanın sağlık konusuna verdiği 
önem, Türk halkının sağlığına gösterdiği 
ilgi, Sağlık Bakanlığı bütçesine konan öde
nek miktarında apaçık görülmektedir. 
Bütçede sağlığa ayrılan pay yüzde 2,8 ora
nındadır; tarihimizde görülen en düşük 
pay. Bu ödenekle zaten iflas etmiş sağlık 
hizmetleri daha da kötüleşecek; "Parası 
olmayan ölsün" zihniyeti zamanı gelince 
halkımızdan gerekli cevabı alacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sanki canımıza kastımız varmış gibi, evi
mizin baş köşesini kendisine tahsis ettiği
miz; "Yerli mi olsun, Avrupa mı, yoksa 
Japon mu? Sony mi olsun, Philips mi ol
sun, yoksa Arçelik mi?" diye günlerce ka
fa yorduğumuz, parası olan tomarla pe
şin, olmayan 1-1,5 yıl taksitle dünyanın pa
rasını ödeyerek eve getirdiğimiz cam ku
tuya sıra geldi. Bir de eski arkadaşı var, 

— 10 — 
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radyo. Alanlar pişman, alamayanlar ek
meğinden kesip almaya çalışıyor. Sonra ne 
oluyor? İzlemeye başlıyorsunuz, ilk gördü
ğünüz kocaman üç tane büyük harf, 
TRT... Araştırdık neymiş diye; Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü mad
desi aynen şöyle diyor; "Radyo ve televiz
yon istasyonları, ancak Devlet eli ile ku
rulur ve idareleri..." tekrar ediyorum, 
"...ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelki
şiliği halinde düzenlenir. 

Kanun; Türk Devletinin varlık ve ba
ğımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez 
bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel 
ahlâk ve Anayasanın 2 nci maddesinde be
lirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini 
koruyacak tarzda yayın yapmasını düzen
ler ve Kurumun yönetim ve denetiminde, 
yönetim organlarının oluşturulmasında ve 
her türlü radyo ve televizyon yayınların
da tarafsızlık ilkesini gözetir. 

Haber ve programların seçilmesi, iş
lenmesi, sunulması ve millî kültür ve eği
time yardımcılık görevinin yerine getiril
mesi, haberlerin doğruluğunun sağlanma
sı esasları, organların seçimi, görev, yetki 
ve sorumlulukları kanunla düzenlenir" 
denmektedir. 

Bu Anayasa maddelerinin içerdiği il
keler doğrultusunda aynca çıkarılan TRT 
Yasası da, yayınların denetlenmesini Rad
yo ve Televizyon Yüksek Kuruluna bırak
mıştır. Bu kurulun birçok görevleri olmak
la beraber, en önemlisi, yayınların, yuka
rıda sayılan ilkeler doğrultusunda yapıl
masını ve bilhassa, tarafsızlığını temin et
mek, ihlali halinde gerekli yasal işlemleri 
yapmaktır. 

Bu kurulun görevlerini tam ve objek
tif şekilde yaptığına inanmakta güçlük çe
kiyoruz. Kurumun yönetim ve denetimin
de, organlarının oluşturulmasında taraf
sızlık ilkesi esas olmasına rağmen, Sayın 
TRT Genel Müdürü, 1 Mayıs 1988 tari
hinde Nokta Dergisinde çıkan beyanında; 

"Unutmayın ki, beni Başbakan getirdi. 
Kadroları inandığım doğrultuda kuran m; 
çağdaş ve teknik bilgileri olan kadrolarda 
kararlıyım; ama, uygulama ve zihniyetin 
direksiyonu bende" diyor. 

Bundan şu çıkıyor: Sayın Başbakan 
ve Sayın Devlet Bakanı Kahveci, sıkıştık
larında, istedikleri kadar "TRT özel ku
ruluştur, bizim bir etkimiz yoktur ve ola
maz da" mazeretine sığınsınlar, olay mey
danda ve apaçıktır. TRT Genel Müdürü
nün uygulaması ve zihniyeti ve bizzat ken
disi Sayın Başbakana hayırlı uğurlu olsun; 
hep birlikte, TRT'yi tepe tepe kullansın
lar... 

Değerli milletvekilleri, TRT yayınla
rından sadece Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti şikâyetçi değildir. ANAP dahil, tüm par
tiler aynı feveran içindedirler. Basın, her 
gün tenkitlerini yapıyor. Sayın Cumhur
başkanı da TRTden şikâyet etmişlerdir. 
Toplumun yüzde 70'i de şikâyetçi. Daha 
iki gün önce bir kamuoyu yoklamasından 
çıkan sonuç bu. Türk-İş bir ara toplantı
larını TRT'ye kapattı. 

Peki, bu şikâyetler nelerdir, bir de 
bunlara bakalım: Başta haber programlan' 
geliyor. Haber programları yanlı ve ikti
darın propagandasına yönelik. Her gün 
Başbakan, bakanlar, belediye başkanları 
ekrandalar; genel müdürler, milletvekille
ri, açılışlar, kurdele kesmeler, dernek top-
lantılan, yaş günleri, papatya toplantıları 
ve Sayın Bayan Özal her gün haberlerde... 
Bilhassa, Papatya Vakfının haber özelliği 
nedir? Bir türlü anlayamıyoruz. 

Hükümetten aferin almak için her 
türlü sadakat gösterisi yapılmakta, haber
cilik ve yasa ilkeleri pervasızca çiğnenmek
tedir. Buna karşılık, muhalefetle ilgili ha
berlerde, muhalefetin söyledikleri sözler 
çarpıtılmakta, çoğu kez içeriği bozularak 
ve çarpıcılığı yitirilerek verilmektedir. Si
yasî haberlerde iktidar ve muhalefete ay
rılan sürelerde iktidar daima aslan payını 
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almaktadır. "Gelişen Türkiye" programı 
da sırf iktidar partisinin propagandasını 
işlemektedir. Bu durum yasadaki ilgili 
maddenin çok yanlış yorumlanmasından 
kaynaklanmaktadır. Yıllardır süregelen bu 
ekran işgali ve davetsiz misafirlik toplu
mun çok büyük kesiminde resmen stres 
yaratmaktadır; birçok vatandaş televizyo
nunu kapatmaktadır. 

Diğer bir husus, reklamların dar ge
lirliler üzerinde depresyonlara kadar va
ran psikolojik etkileridir. Gerek gıda ve ge
rekse diğer reklam konusu lüks mallan gö
rerek hırsızlık yapıp cezaevlerine düşen
ler vardır. Bu insanlarımızı üzmeye de 
kimsenin hakkı yoktur. 

Geçen yıl verilen ve TRT 'n in dışarı
da hazırlattığı dizilerde yapıldığı iddia edi
len milyarlık suiistimaller, arkadaş ve dost 
kayırmaları hakkındaki Meclis araştırması 
önergesi ANAP oylarıyla reddedilmiştir. 
Hatta, bu suiistimal iddiaları, yakın za
manda yayın hayatına son vermiş bulunan 
bir gazetede günlerce tefrika edilmiş ve 
noterden tasdikli belgeler tek tek fotoğraf-
lanmıştır. Benzer iddialar o günden bu
güne artarak sürmektedir. Bir yetkili yok 
mudur bu iddialar hakkında soruşturma 
açtıracak, kamuoyunu rahatlatacak?.. Gö
revine sahip çıkan bir kurul yok mudur 
devletin TRT's ine sahip çıkacak?.. Eğer 
bu sorunlara, ilgili makam ve kurullar 
böyle ilgisiz kalırlarsa, bir gün gelecek, 
kendilerinden hesap sorulacaktır. Bunu 
akıllarından hiç çıkarmasınlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gelelim KİT' ler in özelleştirilmesine: 

Bize göre, ne mülkiyeti tabana yay
ma ve işçileri yönetime katma ve ne de ve
rimli çalışma gibi, kamu kuruluşlarının 
satışıyla ilgili olarak kullanılan gerekçeler 
geçerli olamaz. Mülkiyetin en yaygın şekli 
kamu kuruluşlarının bugünkü şeklidir. Zi
ra, bu durumda o kamu kuruluşlarına 
tüm Türk toplumu ortaktır, işçilerin yö

netime katılması ise, işçilerin sermayedar 
olduktan sonra ve sermayedar olarak de
ğil; fakat işçi olarak o sıfatlarıyla yöneti
me katılmaları demektir ve biz Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti olarak bu tür bir yö
netime katılmanın tamamen yanındayız. 
Esasen, bugünkü şartlarda karnını doyu-
ramayan, temel gereksinmelerini sağlaya
mayan işçilerin kamu kuruluşlarının satı
lan hisselerinden pay almaları 've ondan 
sonra da bu payı ellerinde tutmaları im
kân dışı bir olay olur. 

Verimlilik gerekçesi ise, son gelişme
ler karşısında geçerliliğini tamamen yitir
miştir. Satılması düşünülen kuruluşlar 
esasen verimli olan kuruluşlardır. Ayrıca, 
"Verimsiz olanları satıp, verimli tesisler 
kuracağız'' gerekçesi de zaman zaman ba
zı yetkililer tarafından kullanılmıştır. Bu 
gerekçeleri kullanmak ise, tek kelimeyle, 
ayıptır. Zira halkı, göz göre göre kandır
mak anlamını taşımaktadır. Kamu sektö
rüne sanayi kurdurmamak Başbakanın 
baştan itibaren benimsediği ve bugüne ka
dar da ısrarla sürdürdüğü bir ekonomik 
modeldir. 

Durum bu iken "Eskileri satıp, ve
r imsiz le r i sa t ıp yer ine ver iml i le r i 
kuracağız" demek, hem politikasıyla çe
lişkilidir, hem de halkı aldatmaktan baş
ka bir anlam taşımamaktadır. 

Önemli kuruluşları önce Başbakan
lık bünyesinde toplamak, sonra yerli ve ya
bancı sermayeye devretmek; kalkınmak ve 
gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapat
mak isteyen ve bunun için bilinçli bir ça
ba harcamak zorunda olan Türkiye'ye ne 
kazandıracaktır? Özelleştirme yönünde 
daha ileri adım atılmadan Başbakanı, bu 
konuda bir kez daha düşünmeye, hem de 
ciddî olarak düşünmeye çağırıyoruz. 

Başbakan, ilk günden beri, özelleştir
mede, işçilerden sonra yöre halkına önce
lik tanıyacağını söylemişti ve daha sonra 
küçük tasarruf sahiplerini söylüyor. Hol-
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dinglere satış yapılmayacağını özellikle 
vurgulayarak ve altını çizerek söylüyor. 
Aynı şeyleri ilgili kuruluşların başındaki 
sayın bürokratlar da söylüyorlardı; ama, 
nasıl olduysa oldu, gizli şeyler döndü, dü
şünce değişti, tatbikat tam tersi çıktı. Baş
bakan, yine sol gösterip sağ yumruğunu 
halkın gözüne gözüne patlattı. ANSAN ve 
MEDA şirketlerinden sonra, ÇİTOSAN'-
m satışı için de, yerli ve yabancı sermaye 
şirketleriyle .pazarlığa oturdu. Güya, ku
ruluşları satın alan yerli ve yabancı serma
ye şirketleri, sonradan bu kuruluşları hal
ka açacakmış... Ne miktarda açacak, ne 
zaman açacak, belirsiz. Ne güzel iş değil 
mi arkadaşlar, ne güzel iş bitiricilik? Ol
du da bitti maşallah, bravo prenslere... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
KİT'ler bu milletin malıdır. Onlarda, tü
yü bitmemiş yetimlerin hakları vardır. 
Onlan, alenen ve resmen, hiçbir kayda 
bağlı olmadan ve keyfî olarak, haraç, me
zat elden çıkaranlardan, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti er veya geç hesap soracaktır. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Hesap gününün yakın oLmasj dileği 
ile hepinize şahsım ve SHP Grubu adına 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Duduoğlu. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Mehmet Gölhan; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
GÖLHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Doğru Yol Partisi 
Grubu ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sözlerime başlamadan 
evvel, müsaadenizle bir görüşümü ifade 
etmek istiyorum: Gerek 1988, gerekse 
1989 yılı bütçe müzakerelerinin gerekli ilgi 
ve alakayı görmemekte olduğunun üzün
tüsünü söylemek istiyorum. Bütçe müza

kereleri, sadece birtakım rakamların yan 
yana konulması, toplanması, çıkarılması 
veya birtakım rakamların geçmiş seneler
le mukayese edilmesinden ibaret değildir. 
Bütçe müzakereleri, ülkenin içinde bulun
duğu durum, genel politikaların tartışıl
dığı, konuşulduğu ve zaman zaman zevk
le, heyecanla, hep beraber ilgiyle izleme 
imkânı bulduğumuz konuşmaların cere
yan ettiği bir müzakere şekli olmaktadır. 
O itibarla, bugün bütçe müzakerelerinin 
üçüncü günü ve maalesef boş salona ve bu 
kuru mikrofonlara hitap etmek durumun
da kalmanın üzüntüsünü belirtmek iste-
clim. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — 
ANAP'tan 25 kişi var Sayın Başkan. 

MEHMET GÖLHAN (Devamla) 
— Bugün, bütçenin üçüncü günkü mü
zakerelerini yapıyoruz. Bütçe müzakere
lerinin başlangıç ve kapanış konuşmaları 
hariç, maalesef, bu alakayı uyandıracak, 
bu cazibeyi arkadaşlarımıza sunacak bir
takım tedbirlerin alınmasında yarar görü
yorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Başbakanlık bütçesinin ülkemize, milleti
mize ve Başbakanlık mensuplanna hayırlı 
ve uğurlu olması dileği ile sözlerime baş
lamak istiyorum. 

( Sayın Başkan, bütçe kanunları, ülke
nin ekonomik gelişmesini belirleyen, ülke 
kaynaklarının bir yıl süre ile plan ve prog
ram çerçevesinde nasıl kullanılabileceği
ni gösteren, kamu hizmetlerini yapabil
mek ve toplumun refah seviyesini artıra
bilmek için, toplumun ihtiyaç ve arzula
rına cevap verecek doğrultuda, öncelik sı
rasına göre kaynakların dağılımını temin 
eden; yani, ülkenin sosyal, kültürel ve eko
nomik kalkınmasında kaynakların yıllık 
dağılımını gösteren, ekonomik, sosyal ve 
mali olduğu kadar da, siyasî nitelik taşı
yan hukukî belgelerdir, diye tarif edilebi
lir. Bütçeler, devletin bir yıl içindeki ge-
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lir ve giderlerinin tahmin edildiği, bunla
rın toplanma ve harcanmasına müsaade 
edilen, hükümetlerin siyasî görüşleri ve 
tercihleri doğrultusunda hazırlanmış ya
salardır.. 

Bütçelerin siyasî bir nitelik taşıması, 
onun siyasî çıkarlar doğrultusunda kullan
ma hakkını kimseye vermez. Burada ga
ye, siyasî çıkar değil, kamu kaynaklarının 
toplum yararına en optimal şekilde kulla
nılmasıdır. Toplumun beklentilerine de
mokratik kuralların gerektirdiği ölçüler 
içerisinde cevap verebilmektir. 

1989 yılı bütçesine baktığımızda; ya
pısı ve hedefleri itibarıyla, toplumun bek
lentilerine cevap verecek mahiyette görül
memektedir. 

Bu bütçenin hazırlanmasına esas 
olan makroekonomik hedeflere baktığı
mızda; 1989 yılında büyüme hızı yüzde 5, 
gayri safî millî hâsıla 161 trilyon 400 mil
yar Türk Lirası, enflasyon yüzde 38 ön
görülmüş, fiyat deflatörü yüzde 49 olarak 
alınmış ve ortalama 1 dolar kuru 2 170 
Türk Lirası tespit edilmiş. Yine bu arada 
dış borç ödemesi de 7 milyar 200 milyon 
dolar olarak gösterilmiştir. 

Sayın Başkan, burada arz ettiğim şe
kilde, 1989 yılı enflasyonu, her sene yapıl
dığı gibi, yine düşük gösterilmiş ve yüzde 
38 olarak öngörülmüştür. Buna mukabil, 
millî gelir deflatörü yüzde 49 alınmıştır. 
Yani hükümet, başlangıçta dahi enflasyo
nun yüzde 49 olacağını şimdiden kabul et
miş durumdadır. Fakat bütçede her ne
dense yüzde 38 olarak ele alınan enflas
yon, her sene olduğu gibi, tabiîki 1989 yı
lında da yüzde 38'i çok gerilerde bıraka
cak, bütçeye konan ödenekler aşılacak, 
harcamaları karşılayamayacak ve bütçe is
ter istemez şişecektir; gelirler bu oranda 
artmayacağı için, bütçe açığı da artacak
tır. Ayrıca, 1989 yılı için ortalama 1 dolar 
döviz kuru olarak alman 2 170 Türk Li
rası çok düşük görülmektedir. Şimdiden, 

dolar 2 000 Türk Lirası sınırına dayanmış 
durumdadır. Bu itibarla, 1989 yılı ortala
masının 2 170 Türk Lirasının üzerinde 
olacağı muhakkaktır. Buna göre de, dış 
borç ödeme kalemi olarak bütçeye konan 
Türk Lirası karşılıkları yetersiz kalacak, 
doların artış nispetine göre de dış borç 
ödemelerinin tazyiki bütçeyi zorlayacak, 
bütçe açık verecek ve bütçe açığı bu mak
satla daha da fazla artmış olacaktır. 

Şimdi, 1989 yılı bütçe harcamaları
na baktığımızda, 32 trilyon 920 milyar 
Türk Lirası. 1989 yılı bütçe gelirleri ise, 
28 trilyon 440 milyar Türk Lirası; bütçe 
açığı 4 trilyon 480 milyar Türk Lirası ola
rak görülmektedir. 1988 yılı bütçe açığı 
başlangıçta ne idi? 2 trilyon 465 milyar 
Türk Lirası. Açık artışı, 1988 ve 1989 yılı 
bütçelerini mukayese ettiğimizde, yüzde 
81,7 olmaktadır. Bu harcamalara, borç ana 
para ödemeleri dahil edilmemiştir. Borç 
ana para ödemeleri dahil edildiğinde bütçe 
açığının gerçek miktarı 12 trilyonu bul
maktadır. Bu açık ise gayri safı millî hâsı
lanın yüzde 7,5'ini tutmaktadır. Bu duru
ma göre, 1989 yılı bütçe açığı ile 1988 yılı 
bütçe açığı mukayese edildiğinde; 1989 yılı 
bütçe açığı, 1988 yılına göre yüzde 93,1 
daha fazladır. Esasen bu iktidar zamanın
da her sene bütçe, millî gelire göre, yüz
de 6,5 ila yüzde 8 arasında devamlı açık 
vermekte ve 6 senedir bu iktidar dönemin
de maalesef bütçenin iki yakası bir araya 
gelememiştir. 

Hükümet, 1989 yılının 12 trilyon açı
ğının çok büyük bir miktarını da yine iç 
ve dış borçlanma suretiyle karşılamak du
rumundadır. Esasen 1989 yılı bütçesi bir 
borç ödeme bütçesidir. Bu bütçede yatı
rımlar için para yoktur. Bu bütçede me
murlara, ücretlilere para yoktur. Bu büt
çede, kalkınmaya, refaha para yoktur. Bu 
bütçe, milletimizin beklentilerine cevap 

' verecek bir bütçe olmaktan uzak görün
mektedir. Bu bütçede, sadece borç ödemek 
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için para vardır. 
Bu bütçeyle; 
Beş senedir sıkıntı çeken, perişan 

olan memura ve işçiye hangi imkânları 
sağlayabiliriz? 

Emekli, dul ve yetimlere ne verebili
riz? 

4,5 milyonu bulan işsiz vatandaşla
rımıza nasıl iş sahası temin edebiliriz? 

Bu bütçeyle, üniversite kapılarını zor
layan 600 bin gencimize nasıl okuma im
kânı verebiliriz? 

Bu bütçeyle, tedavi olan hasta karı
sını veya çocuğunu hastanelerde rehin bı
rakmak durumunda kalan fakir vatandaş
lara ne yapabiliriz? 

Bu bütçeyle, gelir dağılımındaki çar
pıklıkları, uçurumları nasıl düzeltebiliriz? 

Değerli milletvekilleri, devletin önde 
gelen görevlerinden bir tanesi de sosyal 
adaleti sağlayabilmesidir. Çağdaş devlet, 
ülke kaynaklarını kullanırken, ekonomik 
gelişme ve refahı artırmayı hedef olarak 
alırken, ekonomide dengelerin korunma
sına dikkat etmek ve gelir dağılımındaki 
adaleti sağlamak durumundadır. Devletin, 
bu gayeyle kullanacağı en önemli aleti de 
bütçesi olmak gerekir. 1989 Yılı Bütçesi, 
bu ilkelerle bağdaştırılamıyor. 1989 Yılı 
Bütçesi, borç ödeme ve borç almaya da
yanan, büyük açık veren bir bütçe görü
nümündedir. Bu, bir kalkınma ve refahı 
artırma bütçesi değildir. Bu bütçeyle, eko
nomik gelişme ve kalkınmanın sağlanaca
ğına inanamıyorum. 

Bu iktidar döneminde, durdurulama
yan enflasyon nedeniyle, bütçe rakamları 
büyümektedir; bu bütçede de büyümüş
tür ve yüzde 58 nispetinde artmıştır. An
cak, yatırımlar ve devletin yaptığı hizmet
ler büyümemiş, sadece devletin borçları 
büyümüştür, enflasyon büyümüştür. 

Bu bütçeyle, kamu maliyesi, gayri safi 
millî hâsılanın yüzde 25,1'ine harcama 
yetkisi almaktadır; ancak, bunun yüzde 

7,5'lik kısmının karşılığı yoktur; bu mik
tar, şimdilik, karşılığı olmadan harcana
caktır. Çünkü, 1989 yılı bütçesine baktı
ğımız zaman, gelirler 28 trilyon 440 mil
yar Türk Lirası olup, borçlarla birlikte gi
der 40,5 trilyonu bulmaktadır. Bütçe ge
lirleri, giderlerinin ancak yüzde 70'ini kar
şılayabilmektedir ve bu yapıda hazırlan
mış olan bir bütçenin, enflasyonist karak
terden kurtulması da mümkün değildir. 

Bu iktidar, ülke kaynaklarını üretken 
olmayan yatırımlara kaydırdığı ve yeni 
kaynak yaratıcı imkânlar da getiremediği 
için, bütçe açıklarını, yine bu beş sene bo
yunca başvurduğu yollarla karşılama ça
relerini arayacaktır. Nedir o yollar? Dış 
borçlanma yoluyla, iç sermaye piyasasına 
hâkim olmak; kamu iktisadî teşebbüsü 
hizmet ve ürünlerine zam yapmak; Mer
kez Bankası kaynaklarını kullanmak; ta
rım destekleme fiyatlarım düşük tutmak; 
memur ve işçilere enflasyonun altında zam 
vermek suretiyle, bütçe açıklarını finanse 
etmeye çalışacaktır. 

Devlet, borcunu borç olarak ödeye
bilmektedir. Bu İktidar döneminde otuz 
milyara yakın borç alınmıştır. Biz, dış borç 
alınmasına karşı değiliz; ancak, alınan 
borçların kullanılma biçimine karşıyız. 
Borç alınan dolarlar yanlış hedeflere yön
lendirilmiş, üretken olmayan sahalara kay
dırılmıştır. Ülkenin üretim potansiyeline 
bir şey ilave edilmemiş ve yeterli istihdam 
sağlanamamıştır. 

Kısa vadeli ve yüksek faizli krediyi 
devlet garantisiyle almak, İktidar için bir 
övünç vesilesi olmaktadır. Bu da son de
rece hatalıdır, yanlıştır. Dış itibarın objek
tif ölçüleri, kredi almakta değil, dış siya
set alanlarında aranması lazımdır. Ortak 
Pazar ülkelerinde, işçilerimizin serbest do
laşımında aranması lazımdır. Vatandaşla
rımızın yurt dışı gezilerinde, vize almak 
için çektikleri sıkıntılarda aranmak lazım
dır. Bulgaristan'daki soydaşlarımızın uğ-
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radığı insanlık dışı muamelelerde aran
mak lazımdır. 

Saym milletvekilleri, Anayasamızın 2 
nci maddesinde, "...insan haklarına say
gılı, sosyal bir hukuk devletinden" 'söz 
edilmektedir. Sosyal devlet, bir hizmet 
devletidir. Bugünkü İktidarın anladığı gi
bi, devletin ekonomik yapısını tarif ve ifa: 

de etmez. Sosyal devlet, fakir fukarayı ko
ruyan ve güçlendiren, yeni iş sahaları 
açan, dengeli bir gelir dağılımı temin 
eden, refahı tabana yayan, sosyal güven
lik ve sosyal dayanışma hizmetlerini sağ
layan bir devlettir. Vatandaşın, gelecek en
dişe ve korkusundan kurtulması, vatanda
şının yarınından emin olması lazımdır. 
Vatandaş hastalanınca, hastane kapıların
da sürünmekten; ihtiyarlayınca ortada kal
maktan; işsiz kalınca aç ve açıkta kalmak
tan korkmaması lazımdır. Bugünkü İkti
dar, sosyal devlet anlayışından maalesef 
uzaktır. Bu İktidar döneminde, toplumu
muzda gelir dağılımı çok bozulmuş, sos
yal dengeler altüst olmuştur, ortadirek ise 
tamamen kaybolmuştur. 

1980 yılından bu yana, uygulanan üc
ret zamları, enflasyon oranlarının hep al
tında kalmış; işçiler ve memurlar, her se
ne enflasyona yenile yenile, sırtları yerden 
kalkamamıştır. 

Sayın Başbakan, "dış ülkelerde en 
ucuz işgücü bizdedir" diyerek, çalışan ge
niş kitleyi maalesef sıkıntıya, sefalete sü
rükleyen bu durumu, bir Övünme vesilesi 
yapabilmektedir; kullanabilmektedir. Böy
le bir düşünceden ücretlilerin refah bek
lemesi de mümkün değildir. Ancak, bu ça
rpık tablo da düzelmedikçe, demokratik 
rejimi sağlam temellere oturtamayacağı-
mızı da söylemeden geçemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hükümet, da
ha adil ve daha dengeli bir gelir dağılımı 
sağlamak yönünden, bazı tedbirleri almak 
durumunda olmalıdır. En tesirli ve mü
şahhas sosyal politika aracı kamu harca

malarıdır. Hükümet, kamu harcamaları 
yoluyla toplumdaki gelir dağılımı bozuk
luklarını tashih etmeye çalışmalıdır. Bu 
da; eğitimde, sağlık hizmetlerinde, işsiz
likte, yaşlılık halinde, fertler arasında eşit
sizlik yaratan sebepleri ortadan kaldırmak 
suretiyle denge tesis ettirilerek sağlanır. 
Yeni iş sahaları açarak, istihdam imkân
ları yaratılarak, hangi gelir seviyesinde 
olursa olsun, hastalara doktor ve ilaç bu
larak, kabiliyetli çocuklara her seviyede 
okul bularak, insan olmanın asgari ihti
yaçlarını ve refahı her vatandaşa götüre
rek sosyal adalet gerçekleştirilebilir. Sos
yal devlet olmanın unsurları gözardı edil
memelidir. 

Sağlık ve eğitim hizmetlerine mutla
ka özel bir önem affedilmelidir. Oysaki bu 
İktidarın 1989 yılı bütçesinde sağlık ve sos
yal yardım hizmetlerine ayırdığı pay, sa
dece yüzde 2,8'dir. Millî Eğitim Bakanlı
ğına ayırdığı pay ise, yüzde 12,2'dir. Bu 
değerler, geçmiş senelerle mukayese edil
diğinde, düşük görülmektedir. Bunun an
lamı, fakir geniş halk kitlelerini kendi ka
derleri ile başbaşa bırakmaktır. Devletin 
sıcak ve müşfik yardım elini vatandaştan 
geri çekmektir. Parası ve imkânı olanlar 
sağlık ve eğitim kurumlarından yararla
nabilmesi, olmayanların yararlanamaması 
demektir. Kısacası, parası olanlar tedavi 
görür, olmayanlar kendi kaderine terk edi
lir. 

Bugün, geçim sıkıntısı içerisinde bo
calayan dar ve sabit gelirli vatandaşların, 
sağlık kurum ve kuruluşlarından yeterin
ce istifade edebildiğini söylemek mümkün 
değildir. Vatandaşlarımız hastalanınca pa
rasızlıktan hastane kapılarından içeri gi-
remiyorsa, hastane kapılarında süründü
rülüp muayeneleri yapılamıyorsa, orada 
sosyal devletin varlığından söz etmek 
mümkün değildir değerli milletvekilleri. 
İşte, iktidarın uyguladığı yanlış ekonomik 
politika neticesinde ülkemiz bu hale gel-
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mistir. Sosyal devlette hedef, bütün vatan
daşların hastalandıkları zaman, tedavi edi
lebilme imkânlarına kavuşturulması olma
lıdır. Ülkenin her köşesinde, her vatandaşa 
sağlık hizmeti mutlaka gctürülebilmelidir. 
Herkes, doktor ve ilacı rahatlıkla bulabil
melidir. Herkes, gelecek endişesinden, ih
tiyarlık ve güçsüzlük kaygısından mutla
ka kurtarılmalıdır. Sosyal güvenlik yurt 
sathında yaygınlaştırılmalıdır. Biz, Doğ
ru Yol Partililer olarak sosyal güvenliği ki
şinin, yarın korkusundan kurtulmasının 
bir şartı olarak sayıyoruz. 

Eğitim hizmetleri yaygınlaştırılabil-
melidir. Fakir ve dar gelirlilerden ücret 
alınmamalıdır. Her vatandaşa kabiliyeti
ne göre, en yüksek eğitim kademelerini 
açık tutan bir fırsat ve imkân eşitliği mut
laka sağlanabilmesidir. Dul, yetim, sakat, 
ihtiyar ve işsiz vatandaşlar sokak ortasın
da yalnızlığa terk edilmemeli, sahipsiz bı
rakılmamalıdır. Devlet, sosyal güvenliği ve 
sosyal dayanışmayı mutlaka gerçekleştire-
bilmelidir. Ülkemiz, vatandaşların biribi-
rine ve devletine olan inanç ve güven içe
risinde bugün, yarın gelecek korkusu ol
madan yaşayabilen, mesut ve bahtiyar in
sanlar diyan haline gelebilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde enf
lasyon dokuz seneden beri devam etmek
tedir. Biz enflasyonu, ekonomik hastalığın 
ateşi olarak görüyoruz. Ekonominin diğer 
göstergeleri ne olursa olsun, enflasyon olan 
bir ülkede, yatırımların devam etmesine, 
gelir dağılımının çarpıtmamasına, ekono
minin tüm araçlarının normal, sağlıklı 
olarak çalıştırılabilmesine imkân yoktur. 
Enflasyonun düşürülmesi konusunda da 
bu iktidarın ciddî hiçbir tedbiri görülme
mektedir. Enflasyon düşürülmezse, ekono
mik istikrarın temini mümkün olmamak
tadır. "Enflasyonu iki sene içinde yüzde 
10'lara indireceğiz" vaadiyle gelen iktidar, 
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Yüzde 30,6'da devraldığı enflasyonu, beş 
sene sonunda yüzde 90'lara çıkarma be
cerisini göstermiş ve kendi rekorunu kır
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, İktidar Partisi
nin enflasyon hakkındaki görüşlerini, çe
lişkili durumlarını bir defa daha hatırlat
makta yarar görüyorum. Bakınız, 1983 yı
lında, Sayın Başbakan Özal, "Enflasyon, 
hayat pahalılığı demektir. Enflasyon, zam 
demektir, zam olduğu sürece enflasyon var 
demektir. Şunu çok iyi anlamanız gerekir: 
Zamlar hayat pahalılığı doğurur. Enflas
yonu durduramadığımız sürece zamlar da 
durmaz. Hayat pahalılığı devam eder. Biz 
bundan dolayı, üç senedir her gün, enf
lasyonun Türkiye'nin en büyük problemi 
olduğunu tekrarlayıp durduk. Bunu mil
lete anlatmak için her türlü yolu denedik. 
Enflasyonu, yani hayat pahalılığını dur
durmak en önemli gayemizdir'' diyordu. 
"Enflasyon devam ettiği sürece hayat pa
halılığı artar, geçim daha da zorlaşır. Bi
zim gayemiz hayat pahalılığını yüzde 
10'lann altına düşürmektir. Ekmeği örnek 
alırsak, ekmek bugün 10 lira ise, yıl sonun
da 11 lirayı geçmemesi gerekir. Enflasyo
nun yarattığı zamların bu denli düşük ol
ması lazımdır. Zamlar azaldığı, zam oran
ları düştüğü takdirde, dar gelirlinin alım 
gücü artmaya başlar. Alım gücü artırma
nın tek yolu, zamları durdurmaktır. Zam
lar durduğu zaman, işçinin ve memurun 
geliri arttıkça, geçimi daha rahat hale 
gelir" diyor Sayın Özal; ilave ediyor, 
"Enflasyon azalmadan fakirin durumunu 
düzelteceğini iddia edenler en büyük sah
tekârdır. Çünkü, dünyada bunu yapabil
miş hiçbir ülke, hiçbir devlet, hiçbir hü
kümet yoktur. Enflasyonu yüzde 10'un al
tına düşüremezsek, fakir fukaranın duru
mu daha da kötüye gider" diyor. "Enf
lasyon yüzde 10'un altına düşürse, fakir 
fukaranın tlurumu hızla düzelecek-
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tir" diyor. "Bir ülkede hayat pahalılığı, 
zamlar; kısaca enflasyon varsa, paranın 
değeri de düşer. Bunu önlemenin tek yo
lu, enflasyonu asgariye indirmektir. Eğer, 
Türkiye'de bugün enflasyon asgariye in
dirilirse, Türk parası değer kaybetmez. 
Onun için, en önemli hedefimiz enflasyo
nu durdurmaktır. Durduramazsanız pa
ramızın değeri düşer, hayat ve geçim zor
laşır." diyor ve "Enflasyon, afyon alışkan
lığına, alkolikliğe benzer; çünkü, bu ille
te tutulan, bundan vaz geçemez. Enflas
yon karaborsacı için de kârlıdır; ancak, 
namusuyla çalışan bir insan için enflasyon 
kanserdir, çünkü enflasyon onun işletme 
sermayesini bitirir" diye ekliyor Sayın 
Özal. Ayrıca, altını çizerek belirtiyor; 
"enflasyonu düşürmeden kalkınabilen ül
ke yoktur." Bunlar, Sayın Özal'm 1983 yılı 
görüşleri. 

23 Haziran 1984 tarihindeki "İcraa
tın içinden Programı"ndaki konuşmasın
da, "Bugün bir enflasyon var; -olmama
sına zaten imkan yok- ama, bu enflasyon, 
kontrollü bir enflasyondur, kontrollü; her 
şey, bile bile, adım adım, şuur ve idrakla 
Türkiye'nin parlak istikbalini hazırlamak 
için planlanmış ve uygulanmıştır" diyor. 

27 Eylül 1984 tarihindeki İcraatın 
İçinden Programında, "Biliyorsunuz, 
Hükümet olarak öncelikle hedefimiz, enf
lasyonun belini kırmaktır. Yani, hayat pa
halılığının, artış hızını önce yavaşlatmak, 
sonra normale doğru çekmektir" diyor. 
"Hayat pahalılığını önlemek için aldığı
mız önlemleri uygulamaya cesaretle, ka
rarlılıkla ve tutarlılıkla devam edeceğiz. 
Hayat pahalılığıyla mücadele bugüne ka
dar yaptığımız, biliniz ki ilk adımlardır. 
Bugüne kadar yaptıklarımız, yangının üs
tüne su sıkmak, köpük sıkmaktır. Yangı
nın, yani enflasyonun, hayat pahalılığının 
artış hızı kontrol altındadır, bunu böyle 
bilesiniz" diyor. 

Sayın Başbakanın, tabiî ki "kontrol 
altında" dediği enflasyon, 1984 yılında 
yüzde 53 olarak gerçekleşmiştir, yani iyi 
ki kontrol altındaymış, ya kontrolsuz ol
saydı, acaba enflasyon kaça çıkacaktı sa
yın milletvekilleri? 

30 Haziran 1985 tarihinde, yine İc
raatın İçinden Programındaki konuşma
sında, Sayın Başbakan, "Enflasyonu kö
rükleyen bir diğer husus da, haksız kâr
dır, karaborsadır. Bugün, Türkiye'de hiç
bir alanda karaborsa yoktur; yokluk, dar
lık, kıtlık yoktur ve nihayet şunu ifade ede
yim, enflasyon artış hızı, yani hayat pa
halılığının artışhızı aşağıya doğru inmeye 
başlamıştır" diyor. 

29 Ekim 1985 tarihinde, yine İcraa
tın İçinden Programında, "Bugün hepi
mizin bildiği gibi, hepimizin içinde yaşa
dığı gibi, memlekette bir enflasyon vardır; 
ama, bugün memlekette, her alanda da
ha iyi yaşamak isteyen, ilerlemek isteyen 
bir milletin elindeki imkanlarla yetinme-
mesi gerçeği de vardır" diyor. 

30 Kasım 1985 günü, yine İcraatın 
İçinden Programında, "Her ödülün bir 
bedeli vardır" diyor Sayın Başbakan ve 
devam ediyor; "Ödülünüz, mutlu gelece-
ğinizdir, bedeliniz de bugün ödemek zo
runda olduğunuz ve geleceğimizi vaktiy
le yemiş olmaktan kaynaklanan riski, ha
yat pahalılığıdır. Evvel Allah onun da hak
kından geleceğiz, yeter ki moralimizi boz
mayalım." 

Tabiî, bu sözleriyle, Sayın Başbakan, 
1983 yılında söylediklerini -biraz evvel arz 
ettiğim gibi- unutmuş görünüyor; enflas
yonu, ülkenin mutlu geleceğine bağlıyor. 
Ayrıca, "..geleceğimizi vaktiyle yiyenler, 
enflasyona neden olmuşlardır" diye, enf
lasyonu geçmiş hükümetlerin sırtına yük
lemeye devam ediyor. 

Değerli milletvekilleri, 1983 yılma ka
dar, geçmişte, 60 senelik Cumhuriyet hü
kümetlerinin yaptığı toplam 18 milyar 
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dolarlık dış borcu, bu iktidar beş senede 
50 milyar dolara tırmandırmıştır. Şimdi, 
ülkenin geleceğini kimin yemiş olduğuna 
siz karar verin sayın milletvekilleri. 

Sayın Başbakan, 14 Ocak 1986 tari
hinde, "1986 yılı için enflasyon hedefimi
zi yüzde 25 olarak belirledik. İnşaallah 
1988'den evvel yüzde 10 civarına 
indireceğiz" diyor. 

9 Mart 1986'da Karşıyaka'daki ko
nuşmasında da, ' ' Muhterem Karşıyaka-
lılar, hatırlarsınız 'enflasyon inecek' de
dim; 'enflasyon var, hayat pahalılığı var' 
diyenlere, 'enflasyon yüzde 30'lara iner
se ne diyeceksiniz bundan sonra?' dedim. 
Şimdi seslerini çıkarmıyorlar. Dikkat edin, 
hiç 'enflasyon' lafı oluyor mu?" diyor. 

13 Aralık 1986 tarihindeki basın top
lantısında Sayın Başbakan, "Kim ne derse 
desin en büyük meselemiz olan enflasyon 
hızının düşürülmesinde başarı sağlanmış
tır. Yıl sonları itibariyle 1983'te yüzde 40 
iken, 1984'te yüzde 53,5 olarak artan top
tan eşya fiyatları indeksi, 1985'te yüzde 
38,2'ye düşmüş ve İ98Ö'da ise yüzde 25'lik 
hedefe yakın bir oranda gerçekleşeceği ke
sinleşmiştin. Netice itibariyle 1987 yılı he
defimiz olan yüzde 20'lik orana ulaşabi
leceğimizi ümit ve ifade edebilirim." 

Değerli milletvekilleri, gerçekten de 
Sayın Başbakan, enflasyon işini iyi bildi
ğini kanıtlamıştır. 1986'da söylediği, yüz
de 10'lara indireceğim dediği ve 1988 yı
lında yüzde 33 olarak hedef aldığı enflas
yonu, kasım ayı sonunda yüzde 87,5'lara 
çıkarma başarısını da göstermiştir. 

21 Mayıs 1987 tarihinde, Sayın Baş
bakan, basma yaptığı açıklamada, "Enf
lasyon geçen seneye göre sadece 2 puan 
yukarıdadır; onu belirtiyprum. Önümüz
deki aylarda bu inmeler, özellikle yaz ay
larında daha aşağıya gelecektir. Nitekim, 
zannediyorum bu ay sebze fiyatlarında es
ki aya nispetle ciddî inmeler görülmekte
dir." diyor. 

Aralık 1987'de "Dört yılda hızla dı
şarıya açılan Türkiyemizde, fiyat yapısı dış 
dünyadaki fiyat yapısından etkilenmiştir" 
Yani, enflasyon dışarıdan içeriye girmiş
tir demek istiyor. 

Bu iki beyandan açık olarak anlaşı
lacağı üzere, mayıs ayında ucuzlamaya 
başlayan sebze fiyatlarına güvenerek, enf
lasyonun düşeceğini ifade eden Sayın Baş
bakan, tabiî enflasyonun inmediğini gö
rünce, aralık ayında, ülkenin dışa açılması 
nedeniyle, enflasyonun sisteme dahil ol
duğunu ifade etmeye çalışmaktadır. 

1988 yılında yüzde 33 olarak hedef 
alman enflasyon oranı, daha şimdiden 
yüzde 90'lan bulmuş ve ipin ucu iyice kaç
mıştır. Her sene tatlı vaatlerle belirtilen 
hedefler daima aşılmış, kontrol altında ol
duğu, inmekte olduğu söylenen enflasyon 
yüzde lOO'lere dayanmıştır. "En önemli 
hedefimiz enflasyonu durdurmaktır. Enf
lasyonu düşürmeden kalkmabilen ülke 
yoktur" diye yola çıkan Sayın Başbakan, 
şimdi, "Kalkınma olduğu için enflasyon" 
vardır diyor, "Enflasyon kalkınmanın 
bedelidir" diyebiliyor. Yani, tam bir çe
lişkiler demetini sergileyebiliyor. 

Değerli milletvekilleri, bu İktidar, 
enflasyon karşısında aciz kalmıştır. Bu İk
tidar, enflasyona yenilmiştir. Bu İktidarın, 
enflasyonu önlemesi de mümkün değildir. 
Her gün doğan yeni ilhamlarla, ekonomi
de çizilen zikzakların neticesi, Türk Mil
leti bu acı faturaları ödemek durumunda 
bırakılmıştır. Beş senedir bu faturaları 
ödeye ödeye sıkıntıya düşen milletimiz, bu 
iktidardan ümidini de kesmiştir değerli 
milletvekilleri. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılı bütçe 
ödenekleri içerisinde yatırımlara ayrılan 
pay, sadece yüzde 16 oranındadır. Bu pay, 
1983 yılında yüzde 18,3 idi. 1989 yılı yatı
rımlar bakımından yine bir duraklama se
nesi olacaktır. Buna mukabil transfer har
camalarına baktığımızda; 1983 yılında 
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konsolide bütçe harcamalarının yüzde 
41,1' i transfer harcamalanna ayrılırken, 
1989 yılı bütçesiyle bu rakam yüzde 49,8'e 
çıkmıştır. Yatırım harcamalarının yetersiz
liği, ülkemizin kalkınmasını menf! yönde 
etkilemektedir. Yatırımlara yeterli kaynak 
ayrtlamayınca, yatırımlar gecikmekte, za
manında bitirilememkte ve maliyetler de 
buna göre artmaktadır. Bütçesini bir tür
lü denkleştiremeyen devlet, yüksek faiz ve
rerek iç borçlanmaya gitmekte, sermaye 

ı piyasasına hâkim olarak, özel.kesime de 
kaynak bırakmamaktadır. 1983 yılında, 
sermaye piyasasından yüzde 70 pay alan 
devlet, 1988'de sermaye piyasasındaki pa
yını yüzde 90'a çıkarmıştır, yani özel ke
simin buradaki kaynaklarını da tamamen 
kurutmuştur. Özel kesimin sermaye piya
sasındaki payı da 1983'te yüzde 30 iken, 
1988 yılında yüzde 10'lara düşmüştür. 
Özel kesim, hangi kaynağı kullanarak, adı 
liberal olan bugünkü ekonomik modelde 
yatırımlar içerisindeki payını artırabile
cektir? 

Beş senelik iktidarı boyunca, özel sek
törü büyüteceğini ve devleti küçülteceği
ni her fırsatta beyan eden bugünkü Hü
kümet, icraatı ile söylediğinin tam tersini 
gerçekleştirmiş, piyasa ekonomisi içerisin
de devleti büyütmüş ve özel sektörü kü-
çültmüştür. Yani, Hükümet, piyasa eko
nomisini ve girişimcilik inisiyatifini teşvik 
ediyorum derken, yaptığı uygulamalarla 
devleti teşvik etmiş, kaynaklan devlete 
akıtmış, özel kesimi kay nakşı z bırakmış
tır. Hükümet, iç ve dış borçlanma sure
tiyle temin ettiği kaynakları da üretken ol
mayan sahalara kaydırmıştır. Üretken ya
tırımları bırakarak, ekonomik yatırımları 
terk ederek, verimsiz yatırımları destekle
yen bir ekonomik modelin neticesi, işte 
bugün yüzde 90'ları bulan enflasyondur, 
gelir dağılımındaki çarpıklıktır. Mili! men
faatlerimizi gözeten birkalkmma ve sana
yileşme stratejisine dayalı olmadan yürü

tülen dışa açılma politikaları da, işte ül
keyi bir açık pazar haline dönüştürmüş
tür. Hükümet, fabrika kurup üretmekle if
tihar etmemekte, ancak ithalat yapmakla 
övünmektedir. Ülkemizde büyük sınaî 
ağırlığı olan holdingler, artık fabrika kur
muyor, ithalat yapıyor, hizmet sektörüne 
kayıyor, konut sektörüne kayıyor. Yani, bu 
İktidar döneminde sanayiden kaçış başla
mıştır değerli milletvekilleri. Bugün Türk
iye'de bir tedirginlik hüküm sürmektedir. 
Artık, Hükümetin aldığı kararlarla eko
nominin düzlüğe çıkacağına hiç kimse 
inanmamaktadır. Bilmiyorum, acaba Sa
yın Hükümet inanıyor m«? 

Beş senedir yaşanan ekonomik olay
lar, geleceğe dönük olan ümitleri yok et
miştik. İş âlemi, kuşku ve tedirginlik içi
ne düşmüştür. Ekim ayında alman yeni fa
iz kararlarında Merkez Bankasj Başkanı
nın, serbest faizin zamanlaması yönünden 
endişeli olduğunu belirtmesi, alınan karar
ların siyasî mahiyette olduğunu ifade et
mesi, böylesine önemli bir konuda karar 
alırken Ekonomik Kurulun toplanarak, 
konunun orada müzakere edilmediği in
tibaını vermektedir. 4 Şubat şok kararla
rıyla faizleri yükselten Hükümet, aradan 
beş altı ay geçtikten sonra, "Enflasyon ini
şe geçti" diye faizleri düşürmüştür, ancak, 
enflasyonun dolu dizgin gittiğini fark edin
ce de, aradan üç ay geçmeden bu defa da 
faizleri serbest bırakmıştır. Üç dört gün 
bunun tartışması sürmüş, "serbest" de
nilen faiz, yine Hükümet tarafından yüz
de 85 sınırı ile dizginlenmiştir. Değerli 
milletvekilleri, bu politikanın neresi tutar
lıdır? Hergün çizilen kırık çizgilerle, zik
zaklarla vatandaşlar şaşkına dönmüştür. 

Bu arada, temel gıda maddelerinden 
alman Katma Değer Vergisi oranını yüz
de 3'ten yüzde 5'e çıkaran Hükümet, ara
dan 24 saat geçmeden kararını değiştirmiş 
ve tekrar eski haline indirmiştir. Bu ne şaş-
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kınlıktır, bu ne koordinasyonsuzluktur an
lamak mümkün değil. 

Piyasa ekonomisi uygulaması adı al
tında, akla geldikçe müdahale edilen ve 
hergün dozu artırılan faiz, fon, para, kre
di, ithalat, ihracat, gümrük uygulamalan 
ile devletin ekonomiye müdahalesi devam
lı tırmanış göstermiş ve iş âlemi kararsız
lığa ve korkuya itilmiştir. Bu İktidar dö
neminde, tam 19 defa faizlerle oynanmış
tır. Ekonomik ve malî kararların sık sık de
ğişmesi, iktisadî istikran da ortadan kal
dırmıştır. Hükümet, ülkemizde ekonomik 
istikran sağlayamamıştır, ekonomik istik
rar bozulmuştur. Müteşebbis, geleceğe da
ir projelerini, hesaplannı hergün değişen 
şartlar içinde yapamaz olmuş, sanayi ya-
tınmlanndan kaçar olmuştur. Bu İktidar 
döneminde, sanayi önemini de kaybetmiş
tir. Bu İktidar döneminde, Türkiye, sana-
yileşerek kalkınma stratejisinden de vaz
geçmiştir. ANAP İktidannda, Türkiye sa
nayileşmeden vazgeçmiştir. Bu İktidarın 
beş senelik icraatı sırasında, ülkenin üre
tim potansiyeline önemli hiçbir şey ilave 
edilmemiştir. İmalat sanayiinde yatınm 
pipe-line'ı boşalmıştır. Bu nedenle, diyo
rum ki ülkenin 1990*11 yılları sıkıntılı ola
caktır, karanlık olacaktır. Sanayileşme ge
rilemiştir, sanayileşmede duraklama baş
lamıştır. 

Sayın milletvekilleri, faiz rekorunun 
kırıldığı Türkiye'de, firmaları devamlı kü
çülmeye çağıran bu Hükümet dönemin
de, yüzde 130'lan bulan kredi faizleriyle 
kim, neden yatırım yapsmki?.. Bugün, sa
nayi sektöründe yaşanan sıkıntıların ve 
bozulan ekonomik istikrarın sorumlusu ne 
sanayicidir, ne de bankacıdır. Bunun tek 
sorumlusu vardır, o da bu Hükümettir. 

Sanayici kendi beceriksizliğinin veya 
basiretsizliğinin değil, gerçekten, Hükü
metin aldığı istikrarsız kararların kurba
nı olmuştur. Müteşebbislerin şevkleri kı-
nlmış, heyecanlan yok edilmiştir. İstikrar
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sizlik ve belirsizliğin getirdiği kuşku, ye
rini pişmanlık ve korkuya terketmiştir. Bu
gün, kanaatımca ülkenin önemli mesele
lerinden biri müteşebbisin bu kınlan, bo
zulan morallerinin yeniden aşılanarak, ül
keyi tekrar sanayi yatmmlara yöneltmek 
olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin 
üretime ihtiyacı vardır, üretime... İş, bol
luk, bereket buradan fışkıracak, ülkeye re
fah buradan yayılacaktır. Bugün, çalışan 
nüfusun yüzde 56'sı gelirini tarımdan sağ
lamaktadır. Kalkınmış ülkelerde, tanmda 
çalışan nüfus yüzde 10'lann altına inmiş
tir. Tarımdaki kazanç, sanayi sektöründeki 
kazançtan çok düşüktür. İşte Türkiye'de 
fukaralığın bir sebebi de burada yatıyor. 
Tanmda çalışan bu nüfusu, diğer sektör
lere kaydırmak lazımdır. Bu da yatınm-
larla mümkün olur. Yatırımlar yeterli hızla 
anmamaktadır, millî gelirden yeterli pa
yı alamamaktadır. Dolayısıyla, ülkenin 
kalkınması da, sanayileşmesi de gecikmek
tedir. Sanayi sektöründe beklenen geliş
menin olmaması yanında, tarımdaki ya
tıranlar yeterli hızla yapılıyor mu? Hayır 
sayın milletvekilleri, tarım sektöründe de 
gerilemeler var. 

Bu İktidann kendi hazırladığı Beşinci 
Beş Yıllık Planda, tanm sektörüne yatınm 
harcamalannın yüzde 11,37'sini ayırması 
lazımdı; bunu öngörmüştü bu İktidar. An
cak, ANAP İktidarının 5 yıllık plan uy
gulamasının ilk 4 senesi sonucu, tanm 
sektöründe yapılan yatırımlar ortalama 
yüzde 7,95'tir, yani plan hedefi olan yüz
de 11,37 'nin çok altında kalmıştır. Bu İk
tidar, tanm sektörü yatmmlanna da ge
rekli önemi verememiştir. Tarımın ihmal 
edilmesi, bu sektörde çalışan büyük vatan
daş topluluğunun refah seviyesinin düş
mesi demektir, üretim artışhızında yavaş-

. lama olması demektir. Biz, Türk tanmı-
mn daha uzunca yıllar desteklenmesinin 
yararlı olduğu inancı içerisindeyiz. "Tan-
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mm girdilerinden Katma Değer Vergisi 
kaldırılmalıdır" diyoruz. "Tarım ürünleri 
satışından peşin vergi, stopaj alınmama
lıdır" diyoruz. Bu vergiyi, kâr edip etme
yeceği belli olmayan fakir çiftçinin, rızkın
dan kesilmiş haksız bir vergi olarak mü
talaa ediyoruz. 

Tabii ki, devletin hizmetleri için ver
gi alınacaktır; ancak, "Kazançtan kâr 
edenden vergi alınmalıdır" diyoruz. "Za
ruri ihtiyaçlarını karşılamak için, mahsu
lünü satmak durumunda olan, ancak ge
çinebilen, zor geçinebilen çiftçilerimizden 
bu vergi alınmamalıdır" diyoruz. Ayrıca, 
"Tarım kesimine gübre, ilaç, kullanılan 
elektrik ve tohum desteklenmesi mutlaka 
yapılmalıdır" diyoruz. "Tarımla uğraşan
lara düşük faizli ve yeterli kredi mutlaka 
sağlanabilmelidir" diyoruz. "Enflasyonun 
böyle şahlandığı ve aylık yüzde 7,5'lara 
tırmandığı dönemlerde, tarım ürünleri 
mutlaka peşin fiyatla alınmalıdır" diyo
ruz. "Tabiî afetlere maruz kalan çiftçile
rimizin borçları ise, faizsiz olarak 
ertelenmelidir" diyoruz. Çiftçilerimizin 
sosyal güvenliğinin ele alınmasını ve ülke 
düzeyine yaygınlaştırılmasını istiyoruz. 
"Taban fiyatları çiftçimizin emek ve alın 
teri karşılığına ilaveten, kalkınmadan, re
fahtan nasibini alacak seviyede tespit 
edilmelidir" diyoruz. Kısacası, "Köylü
müz tekrar pazarın iyi müşterisi olma du
rumuna getirilmelidir" diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sanayi ve tarım 
gibi üretim sahalarındaki yatırımlarda ge
rileme görülmektedir. Kalkınmada denge 
olmamaktadır, dengeli bir kalkınma sağ
lanamamaktadır. Sosyal, kültürel ve eko
nomik yönleriyle, topyekün dengeli bir 
kalkınma hamlesine yeniden girilmelidir 
diyoruz. Kalkınma her şeyden önce bir 
şevk ve heyecan işidir, ülkenin imar ve in
şasına gönül verme işidir, bir büyük iddia 
işidir diyoruz. Bu büyük iddiaya, önce onü 

akıllara, kafalara yerleştirerek, inançla ça
lışarak ulaşılabilir diyoruz. 

Sağlıklı, dengeli ve süratli bir büyü
me, topyekün kalkınmanın esasını teşkil 
eder. Bu, kendiliğinden gerçekleşmez, 
plan ister, program ister, uğraş ister, uzun 
ve inatçı, yorucu bir gayret ister. Bunun 
için, siyasî ve ekonomik istikrar şarttır. İs
tikrar sağlanamaz ise, sürekli ve dengeli 
bir kalkınmadan söz edilemez. İstikrar içe
risinde büyüme, ülke kaynaklarının eko
nomik ve sosyal alanda en verimli olacak 
şekilde seferber edilmesini gerektirir. Bu 
da plan, program ve bütçe disiplinine ina
narak, uyularak gerçekleştirilebilir. 

Bugün borç alman dövizlerle yapılan, 
ithalatla sağlanan, her şeyin var olduğu 
söylenen, hayalî ihracat cennetinin, borç 
yollarının tıkanması halinde ortadan kalk
masından ve sıkıntıların belireceğinden 
endişe duymaktayız. O nedenle, topyekün 
kalkınma seferberliğini yeniden ilan etme
miz; kırılan, bozulan şevk ve heyecanının 
yeniden verilmesine çaba göstermemiz la
zımdır diyoruz. 

Bir ülkede işsiz sayısı artıyorsa; işçi
nin, memurun, emeklinin, çiftçinin, kü
çük esnafın reel geliri devamlı düşüyorsa, 
o ülkenin iyi idare edildiğini söylemek de 
mümkün değildir. Kalkınmanın hedefi, 
insanlara refahı götürmektedir. İnsanımız 
refah içinde değilse, refah devletinden söz 
etmenin anlamı da olmaz. 

Bir ülkede, ihracatı ikiye katladık di
yerek ve eski devirleri kötüleyerek de mil
let senelerce oyalanamaz. Transformasyon 
hayalleriyle, masallarıyla da bu, yıllarca 
sürdürülemez. Toplumun her kesimi kal
kınmadan, refahtan payını isteyecektir de
ğerli milletvekilleri. Dengeli bir gelir da
ğılımı sağlanmadan, dengeli bir kalkıhma 
sağlanmadan, yeterli düzeyde sanayileş
meden, refah toplumuna ulaşmak müm
kün değildir. Türkiye, sanayileşmeden 
vazgeçmemelidir." İhracatımızın yüzde 
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80*i sanayi ürünüdür" demiş olmakla da 
sanayileşilmiş olunmaz. Bugün, ülkemiz
de fert başına düşen 1 250 dolarlık millî 
gelirin, sadece 400 doları sanayi kesimin
den gelmektedir. 

Bakınız, üyesi olmaya çaba sarfetti-
ğimiz, gayret ettiğimiz Ortak Pazar ülke
lerinden Batı Almanya'da 1985 rakamla
rıyla fert başına düşen sanayi geliri 4 550 
dolar, Fransa'da 3 360 dolar, İngiltere'de 
3 000 dolar, İtalya'da 2 600 dolar, Yuna
nistan'da 1 050 dolar, Türkiye'de ise sa
dece ve sadece 320 dolardır. 

Yakın bir gelecekte, Ortak Pazar ül
keleriyle aynı pazarlarda yarışacağımıza 
göre, sınat ürünlerimizi artıracak, ürete
cek fabrika sayımızı da en az 5-10 kat ar
tırmamız icap eder, Ancak, sanayii terk 
eden bugünkü Hükümetle, Türkiye'de 
fabrika kurmak da mümkün değildir. Bu 
İktidar değişmeden, tarımda çalışan nü
fusu fabrikalara çekmek de mümkün de
ğildir. Bu iktidar değişmeden, işsiz vatan
daşlarımızın iş bulabilmesi de mümkün 
değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bir türlü durdurulamayan enflasyon kar
şısında, hayatı çekilmez hale getiren bu ik
tidar, aşırı zamlar altında bunalan ücret
lilerin sıkıntılı durumlarının her dile ge
tirilişinde, "ücretleri enflasyonun üstün
de artırdık. Ücretlilere iyi imkân 
sağladık" diyebilmektedir. Hükümet, büt
çe hesaplarında, hayal! enflasyon oranla
rını göz önüne alarak, memurlara buna 
göre zam yapmakta ve bununla övünmek
tedir. Ancak, arzulanan bu hayal! oranlar 
yılın ilk 6 ayında aşıldığından, memurlar 
yine yaya kalmaktadır. 1989 yılında, bu 
borç ödeme bütçesinde de memurlann 
ümitleri yine bir başka bahara kalmıştır. 

Bu konuda fazla bir şey söylemek is
temiyorum. 1980 yılında sadece ücretliler 
ve tarım kesimi, millî gelirden yüzde 50 
pay alırken, şimdi, 1988 yılı sonunda bu, 

yüzde 27'ye inmiştir. Sadece ücretliler 
1980 yılında millî gelirden yüzde 27 pay 
alırken, bu da yüzde 13'lere düşmüştür. 
Bunu söylemekle yetineyim. 

Bir ilave daha yapmak istiyorum: 
Müsaadenizle, 15-20 ekim tarihlerinde çı
kan gazete kupürlerini okumak istiyorum: 
"Memur taş mı yesin?", "Memura mini 
zam; memur zammı eşittir bir file", "Bir 
yudum zam", "Memura acı sürpriz" 
"Memura zam değil sadaka" Memur 
1989'da da yandı, memur yandı..." 

Evet sayın milletvekilleri, bir sayın 
bakanın, "Memura enflasyonun üzerin
de zam vereceğiz", bir başka sayın baka
nın, "Vatandaşın kemerinde sıkmak için 
delik mi kaldı ki, onlardan bunu isteye
lim?.. Artık kemer sıkma sırası, kamu har
camalarına geldi" demiş olmasına rağ
men, enflasyonu bir devlet politikası ha
line getiren bu iktidar döneminde, me
murlar 1989 yılında da ne yazık ki yan
maya devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu iktidar, iş ba
şına geldiği günden itibaren, uygulama
ya başladığı ekonomik politikalara övgü 
yağdırarak, "Türkiye köşeyi döndü, düz
lüğe çıktı, sorunlar çözüldü" diye diye, va
tandaşlara ümit vermiştir; ancak 4 Şubat 
şok kararlarını da almak durumunda kal
mıştır. Bu suretle, ekonominin sağlıklı ol
madığını, çok ağır hasta olduğunu ve bu 
hastalığın ancak şok tedavisiyle iyileşebi
leceğini de itiraf etmek durumunda kal
mıştır. Bir sayın bakanın bu kürsüden, 4 
Şubat kararlarını savunurken, "Üç dört 
ay sonra bu kararların neticesi alınacak, 
enflasyon da düşecektir'' demişti; hatırla
yın sayın milletvekilleri. Ayrıca, 26 Ma
yıs 1988 günü, "Alınan ekonomik tedbir
lerin önemli bir kısmının neticeleri Ma
yıs ayından itibaren görülecektir" diyerek, 
para darlığının da devam edeceğini belir
ten Sayın Başbakan, bu uygulamayı enf
lasyonla mücadelede önemli bir araç ola-
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rak gördüklerini ifade etmiştir. Gerçekten 
doğrudur, Sayın Başbakanımızın söyledik
leri; ancak, bu beyanlar doğrultusunda iş 
yapılmamıştır. Bu iktidar, 730 milyar Türk 
Lirasından devraldığı emisyon hacmini 
4,5 trilyona çıkarmıştır. "Ekonominin ge
reği ne ise onu yapıyoruz'' sözünü sık sık 
tekrarlayan Hükümet, 1988 yılı sonunda 
enflasyonun ipini iyice kaçırmış olmasının 
neticesinde, itiraf etmek mecburiyetinde 
kalmış, "sık sık ortaya çıkan sandıklar ne
deniyle enflasyonun frenlenemediğini" 
söyleyebilmiş, itiraf etmiştir. Yani, Hükü
metin, ekonominin gereğini değil de, se
çimlerde fazla oy alabilmenin gereğini 
yaptığını ve bu nedenle de enflasyonu az
dırarak milletimizi perişan ettiğini itiraf 
etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başba
kan, "Vatandaş parasını riske atmasın, 
güvenilir bankaya yatırsın" demek sure
tiyle, Türkiye'de bankaların güvenilir-
güvenilmez diye ayrılmasına da neden ol
muştur. Millet şimdi, hangi banka güve
nilir, hangi banka güvenilmez düşüncesi 
içerisinde kuşku ve tereddüde düşmüştür, 
ikinci bir banker faciası yaşamamasmm 
telaşına kapılmıştır. Vatandaş, güvenilme
yen banka hangisidir; nereden bilecek, na
sıl ayırt edecektir? Vatandaşı tedirginliğe 
iten gerçekten böyle bir beyanata neden 
ihtiyaç duyulmuştur; bunu anlamak da 
mümkün değil? Şayet böyle bir güvensiz, 
böyle bir çürük banka varsa, Hükümet ne
den tedbirini almamaktadır. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Ser
mayeleri küçük bankalar, gayet tabiî ken
dini ona göre ayarlayacaktır. 

MEHMET GÖLHAN (Devamla) 
— Eğer, yüksek faiz rekabetinden batan 
bir banka olursa, "Ne yapalım, biz vatan
daşı uyardık, güvenilmeyen bankaya pa
rasını yatırmasaydı'' demek, Hükümeti 
sorumluluktan kurtarır mı değerli millet
vekilleri? 
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Sayın milletvekilleri, Hükümet, 1989 
yılını kemer sıkma yılı olarak ilan etmiş 
ve vatandaştan fedakârlık istemiştir. San
ki beş sene Türkiye'de bir başka partinin 
hükümeti iktidarda imiş gibi, Türkiye'yi 
bir başka partinin hükümeti idare etmiş 
gibi, sanki Türkiye harpten yeni çıkmış gi
bi; vatandaşın beş sene sabırla beklediği 
ekonomik çıkmazdan kurtulma ümidi, bu 
Hükümetin, bu fedakârlık talebiyle kırı
lıp gitmiştir. Bu beyanatıyla da Hükümet, 
beş senedir ısrar ettiği yanlış politikasının 
iflas etmiş olduğunu da ilan etmiştir, de
ğerli milletvekilleri. Beş senedir iktidarda 
olanların, altıncı yılında vatandaştan fe
dakârlık istemelerinin, ne ölçüde inandı
rıcı olabileceğini takdirlerinize sunuyo
rum. Devlet, kendisine düşen tasarrufu ve 
fedakârlığı yapabiliyor mu ki vatandaştan 
fedakârlık istesin!.. 

Hergün basında yükselen sesler, ya
zılar, yüksek gelir gruplarından yeterli ver
ginin alınmadığı; hayalî ihracatçılara ka
çan milyarlar, haksız kazançlar, vurgun
lar, soygunlar basında yer alırken; işçiyi, 
memuru, emekliyi, çiftçiyi, küçük esnafı 
fedekârlık yapmaları gerektiğine nasıl 
inandırabiliriz? Başta Hükümetin kendi
si, tasarruf ve fedakârlığa öncülük eder
se, milletimiz gayet tabiî gönülden destek
ler; ancak, bu inandırıcı olmalıdır.Bir ta
raftan, Sayın Başbakan tasarruf genelge
si yayınlayacak, "gazete ve çiçek masraf
larını kısın'' diyecek; öte yandan uçaklar 
alınacak, lüks arabalar alınacak, törenler 
ziyafetler birbirini kovalayacak, bu arada 
milletten fedakârlık istenecek. İşte bu sa
mimi olmaz, bu inandırıcı olmaz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin bir 
sayın bakanı 20 Temmuz 1988 günü Ma
latya'da yapmış olduğu bir konuşmada, 
hayalî ihracat söylentilerinin asılsız oldu
ğunu ileri sürmüş ve bu konuda verilen ra
kamların bile hayalî olduğunu beyan et
miştir. Ancak, aynı sayın bakan, Plan ve 
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Bütçe Komisyonunda hayalî ihracatla il
gili bilgiler verirken; 141 firmanın vergi ia
desinin durdurulduğunu, 18 firmanın sah
tekârlık suçuyla savcılığa verildiğini, 76 
firmaya ödenen 72 milyar 371 milyon 
Türk Liralık vergi iadesinin alınması için 
Merkez Bankasına talimat verildiğini, 125 
dosyanın da incelenmekte olduğunu ifa
de etmiştir. Yani sayın bakan, ' ' Hayalî ih
racat diye bir şey yoktur, bunlar asılsız 
haberlerdir" derken, 3 ay sonra hayalî ih
racatla ilgili gerçekleri açıklamak duru
munda kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bir hususu da 
içime sığdıramamakla beraber, müsaade
nizle ifade etmek isityorum: Sayın Başba
kan Side'de dinlenirken bir tören kıtasını 
teftiş etmiştir. Gerçekten, Başbakan gayet 
tabiî bu görevi de yapacaktır; ancak, bi
zim askerimiz, ananesine bağlı, örf ve 
âdetlerine son derece saygılı, astının, üs
tünün giyiminden kuşamına kadar dikkat 
eden, riayet eden, disiplin içerisinde yeti
şen kişilerden oluşuyor. Sayın Başbakanın 
böyle sportif kıyafetle teftiş etmesini ger
çekten yadırgadım, içime sığdıramadım: 
devletten gelen, devletin en üst düzeyin
de görev yapan bir arkadaşımıza, hiç mi 
hiç yakıştıramadım. Bunu kınamak isti
yorum. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

Muhterem milletvekilleri, bir ülkenin 
daha rasyonel ve daha iyi yönetilebilmesi 
için, idarî sistemlerinde değişiklikler ya
pılabilir. Yeni iller kurulabilir, yeni ilçeler 
kurulabilir, bu gayet tabiîdir, gayet nor
maldir. Bir de, bir yerleşim ünitesinin il
çe veya il olmasının bazı esasları, bazı kri
terleri vardır; bu ölçüler içerisinde kasa
balar ilçe yapılabilir, ilçeler de il yapılabi
lir. Bu gayet doğaldır. Ancak, bir ülkede 
devlet yönetiminin sorumlu mevkilerinde 
olanlar, ilçe ve il yapma işini oy pazarlığı 
haline getiriyorlarsa, idarî taksimattaki de
ğişiklikleri oylarla takas yapmaya kalkıyor

larsa, vatandaşın vicdanına baskı yapmaya 
yelteniyoflarsa, moral değerleri aşındırı
lıyor, demokrasiyi yıpratıyorlarsa; o ülkede 
eşit ve adil bir yönetimden bahsetmek 
mümkün değildir sevgili milletvekilleri. 
(DYP sıralarından alkışlar) o ülkede hu
kuk devletinden söz edilemez, o ülkede 
Anayasa devletinden söz edilemez. İşte 
bugün Türkiye'nin hali budur. 

Bakınız, Sayın İktidarımız, proram-
larında ne diyorlardı, "Biz yalnız Anava
tan Partisinin değil,bütün milletimizin hü
kümeti olma şuuruyla görevimizi yapaca
ğız." Böyle vaat ederek iktidarda olanlar, 
seçim meydanlarında ve referandum san
dıklarında, "Bize oy verirseniz, sizi ilçe 
yaparız", "Bize oy verirseniz, sizi il 
yaparız" diyebilmişlerdir. Bunu vicdan
lara sığdırmak mümkün değildir değerli 
milletvekilleri. Demekki, ilçe veya il yap
ma olayının, eşitlikle, adalede ve hakla ala
kası yok. Neyle alakası var?.. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Oyla. 

MEHMET GÖLHAN (Devamla) 
— Sadece ve sadece İktidar Partisinin is
tikametinde, onun istediği, arzu ettiği is
tikamette oy kullanmakla ilgisi var. Yap
mayın değerli bakanlar, yapmayın Sayın 
Başbakan. Yurt sathında çeşitli bölgeler
de, alenî olarak oy pazarlıkları yaptınız. 
Buna hakkınız yok. "Siz Anayasaya evet 
derseniz, biz de buranın ilçe olmasına evet 
deriz'' demek bir bakana, bir Başbakana 
ve hele hele devletin üst düzeyinde görev 
almış, bürokrasiden gelen bir Başbakana 
hiç mi hiç yakışmaz. Bunu kesinlikle Sa
yın Başbakana yakıştıramıyorum. Bunu 
şiddetle kınıyorum. 

Değerli milletvekilleri, devlete, adil 
olmak yakışır, devlete eşit muamele-yakı-
şır, taraflı muamele yakışmaz. Hüküme
te, sadece kendi partisinin değil, milletin 
hükümeti olmak yakışır. Oy pazarlıkları 
sonucu yapacağınız hangi icraatınız inan-
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dinci olur? Hangi icraatınız kamu vicdar 
mm tatmin eder? Vatandaşın haklı bir da
vası varsa, lütfen, bunu lütuf haline getir
meyin. Bazı değerleri yıkmayın; bunları 
yerine oturtmak, fevkalade güç olur, zor 
olur; bunun sıkıntısını hepimiz çekeriz. 
Devleti, vatandaşın vicdanını isteyerek, 
her şeyi yapabilir bir müessese haline ge
tirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hepi
mizin gayesi, devleti, tarafsız, adil, güve
nilir ve sayın yapmak olmalıdır. Partizan 
devlet yönetiminin, adaletli olacağına 
inanmak mümkün değildir; bunun zara
rı, bugün millet çoğunluğuna ise, yarın 
hepimize olacaktır. Sayın milletvekilleri, 
Doğru Yol Partisi, partizanlık yapan ida
recilerden, mutlaka, bunun hesabını da 
soracaktır. 

Değerli milletvekilleri, milletimizin, 
bu Hükümete güveni kalmamıştır. Bu 
Hükümetin bir sayın bakanı, "Akaryakı
ta zam yapmayacağız'' demiş, hemen ar
kasından zam yapılmıştır. Bir başka sayın 
bakan, Van'da, emekli Amerikalılara top
rak vermeye kalkmış, Ermenilere özel kent 
yapılmasına fırsat vermeye yeltenmiştir. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Bu 
yanlış. 

MEHMET GÖLHAN (Devamla) 
— Bir sayın bakan, "Memura, enflasyo
nun üstünde zam vereceğiz" demiş, yüz
de 90'ı bulan enflasyon karşısında, memur 
yine yanmıştır, yaya kalmıştır. Sayın Baş
bakan, "Memuru ezdirmedik, ücretler, 
enflasyondan fazla arttı' ' derken, bir baş
ka sayın bakan, "Vatandaşın kemerinde, 
sıkmak için delik mi kaldı; artık, kemer 
sıkma sırası, kamu harcamalarına geldi" 
demiştir. Bir sayın bakan, Maliye Bakan
lığını icraya vermeye kalkmıştır. Bir baş
ka sayın bakan, hayat pahalılığından şikâ
yet eden vatandaşlara, "Beğenmiyorsanız, 
çeker gidersiniz" demiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu Hükümet, beş senedir, vaat ettiği hal

de, enflasyonun üstesinden gelememiştir, 
enflasyon karşısında pes etmiştir. 

Bu Hükümet, çarşt-pazar filelerini 
boşaltmıştır, her ailenin mutfağının yan
masına sebep olmuştur. 

Bu Hükümet, çok yüksek olan işsiz
lik seviyesinin azaltılmasında, ciddî hiçbir 
gayret sarf etmemiştir; bu sayede, Avru
pa'da işsizlik şampiyonluğunu da garan
tilemiştir. 

Bu Hükümet, devletin, ekonomiden ' 
elini çekerek, yalnızca aslî fonksiyonları 
olan eğitim, sağlık, adalet ve emniyet hiz
metlerini münhasır bir klasik devlet an
layışıyla yola çıkmış; ancak, beş senelik 
uygulamalarıyla, milleti hayal kırıklığına 
uğratmıştır. 

Bu Hükümet, sosyal devlet anlayışı
nı ortadan kaldırmıştır; üniversite kapıla
rında yığılmaları önleyememiştir; fukara
lıktan, hastane kapılarında kıvranan has
ta vatandaşlara, hastane kapılarını açama
mıştır; aralık kapıdan hastaneye girebilen
ler de, hastalarını veya cenazelerini, rehin 
olarak bırakmadan, dışarıya çıkamamış
lardır. 

Bu Hükümet, ortadireği güçlendir
mek, refahı tabana yaymak vaadiyle gel
miş, ancak, ortadireğin belini bükmüş, or-
tadireğin belini kırmış; gelir dağılımındaki 
uçurumları büyütmüştür. 

Bu Hükümet, vatandaşlarımızın can 
ve mal güvenliğini bile, köylerde, köy ko
rucularına ihale etmiştir. 

Bu Hükümet, 18 milyar dolar olarak 
devraldığı dış borçları, 50 milyar dolara 
tırmandırmış ve bu borç paralar, üretken 
olmayan yatırımlara kaydırılmış, tercihler 
yanlış kullanılmış, dolarlar çarçur edilip, 
harcanmıştır. 

Bu Hükümet, faizlerle 19 defa oyna
mış, kararlı bir politika izleyememiştir; 
ekonomide istikrarı sağlayamamıştır. 

Bu Hükümet, vali ve kaymakam gi
bi, devletin tarafsız olması gereken me-
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murlarını, üst düzey yöneticilerini, maa
lesef, partizanlığa alet etmiştir. 

Bu Hükümet, seçim meydanlarında, 
vatandaşların il ve ilçe isteme arzularını, 
alenî olarak oy pazarlığına dönüştürmüş, 
oy ile takas etmiştir. Vatandaşların, dev
lete ve yasalara olan güven ve saygısı, hak, 
hukuk ve adalet duygusu, maalesef, dina
mitlenmiştir. 

Hükümete güvensizlik ve ümitsizlik 
duygusu yaygınlaşmıştır. O itibarla, Hü
kümet istifa etmelidir, diyorum; kendini 
yenilemelidir diyorum. Belki, yeni kuru
lacak bir hükümetle, daha inandırıcı olu
nabilir, vatandaşın güven duyguları, ye
niden tazelenebilir, solan ümitleri yeniden 
yeşerebilir. 

Hepinize saygılar sunuyorum, sayın 
milletvekilleri. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gölhan. 

Anavatan Grubu adına, Sayın Cen
giz Altmkaya; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA CENGİZ 
ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerime 
başlamadan önce, hepinizi grubum ve 
şahsım adına saygıyla selamlarım. 1989 yı
lı Başbakanlık bütçesi üzerinde, Anavatan 
Partisi Grubu adına görüşlerimi ifade et
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulun
maktayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bazılarına göre, Özal ekonomisi devri 24 
Ocak 1980'de başlamıştır; ancak formel 
olarak 13 Aralık 1983'te başlayan Özal hü
kümetleri devrini önceki devirler ile mu
kayese edersek, her alanda çok büyük 
transformasyonlar yaşadığımızı açıkça gö
rürüz. 

Ekonomi ve siyaset alanında hükü
metlerimizin eski pasif tutumları, Özal 
hükümetleriyle aktif safhaya kaymıştır. 

Özal ile Türkiye'nin, çarpmışını, 

kurtuluşunu, kalkınmasını, ilerlemesini 
simgeleyen bir hücum devri yaşanmakta
dır. Bunun en son örneğini, spor camia
mızı ayaklandıran UEFA Disiplin Kuru
lu kararının iptal edilmesinde hep birlik
te yaşadık. 

Dış siyasette karşılıklı diyalogu baş
latmak için, artık ilk adımı Türkiye atma
ya başlamıştır. Sayın Başbakanımız, mü
tevazı tavrıyla "Zararı yok, önce biz gi
delim, diyalogu başlatalım, sonrasını ken
dileri bilirler" diyebilmektedir. 

Siyasette ve ekonomide, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin, son beş yılda, 
olayların arkasından kovalama yerine, öne 
geçerek hücum siyaseti yürütmesi, kana
atimce çok önemli bir değişiklik ve geliş
medir. 

Reform nitelikli bu gelişme ve deği
şikliklerin bazılarını başlıklar halinde de 
sunmak istiyorum: 

İşte, fon uygulamaları; Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı; Sosyal Yardımlaşma; 
Savunma Sanayiini Geliştirme, İhracat ve 
yatırım teşvikleri; kambiyo rejimindeki de
ğişiklikler; telefon, teleks, fax, telsiz gibi 
haberleşme araçlarının yaygınlaştırılması • 
ve geliştirilmesi, 10 Kasımın, Atatürk Haf
tası ile yeni bir anlayışla ve cesaretle anıl
maya başlanması; televizyon yayınlarının, 
geliştirilmesi, çoğaltılması; belediyelerimi
ze yeni imkânlar ve yetkiler verilerek, alt
yapı çalışmalarının hızlandırılması; eko
nominin dışa açılması ve programa alınan 
bütün işlere yetecek kadar ödeneğin mut
laka verilmesi; hatta, bir safha daha ileri
ye giderek, işlerin, programlanan zaman
dan daha önce bitirilmesini sağlayacak şe
kilde, Kamu Ortaklığı Fonundan destek
lenmesi... 

Birçok hedefi tam isabetle vurduğu
muzu iddia ediyoruz.- İhracattaki tırma
nışımız, turizm gelirlerinin artışı, konut 
sektörüne vurulan neşter, bizim Hüküme
timizin bellibaşlı ve göğsümüzü kabartan 
uygulamaları. 
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1984 yılından beri, tam bir milyon ki
şiye istihdam imkânı yaratan, üç milyon 
kişiyi ev sahibi yapan Toplu Konut Fonu, 
büyük oranda, bundan önceki dönemler
de kaçakçı ve karaborsacılara giden para
lar ile lüks tüketim mallarından elde edi
len kaynakları, dar ve orta gelirlilerin ko
nut edinmeleri için harcanmıştır. 

Son beş yılda, kendilerine konut kre
disi açılan kesimlerimizin yüzdeleri bakı
nız nasıl?.. Yüzde 39'u memurumuza,' 
yüzde 32'si işçimize, yüzde 11*i esnafımı
za, yüzde 5'i emeklilere ve yüzde 3'ü de 
diğer meslek gruplarına olmak üzere, top
lu konut kredisi verilmiştir. Muhalefet ta
rafından beğenilmeyen toplu konut uygu
lamamızla, Fondan, 1984 yılından bu ya
na, elde edilen 1 trilyon 680 milyar liralık 
gelir ile tam 619 460 konut kredilendiril-
miş ve yıllar itibariyle, bunların 302 800'ü 
tamamlanmış, yüzde 51'i de devam et
mektedir. 

Kullananlar açısından, gerçekten, ko
nut kredisinin avantajlı bir sübvansiyon 
haline gelmesi, kredi taleplerini tahmin
lerimizin de üzerine yükseltmiştir. Bu teş
hisi koyan Hükümetimiz, önümüzdeki yıl 
için konut gelirlerinde alacağı yeni tedbir
ler ile bir miktar azalan kredi açılma sa
yısını 1989 yılında yeniden yüzbinler ci
varına çekmek üzere tedbirlerini almış bu
lunmaktadır. 

Bir enflasyon, bir toplu konut gibi, 
zaman zaman ayarlama tedbirleri alınma
sı icap eden konularda tecrübe kazandı
ğımızı samimiyede itiraf ettiğimiz zaman, 
hemen acemilikle itham edilmekteyiz. 
Eğer bundan önceki dönemlerde -Hele 
özellikle toplu konut gibi konularda- bi
zim ortaya koyduğumuz gibi radikal bir 
çözüme benzer bir çözüm ortaya konsa 
idi; bu tecrübeleri çok daha önceleri, top-
yekûn bütün Türk Milleti olarak yaşar ve 
bizden sonraki nesillere, bizden sonraki 
idarecilere, tam rayına oturmuş, kesin ra

dikal çözümü bulunmuş bir sistem devre
derdik. İnşallah bu işler de Anavatan İk
tidarına nasip olacaktır. 

Çok eleştiri toplayan Kamu Ortaklı
ğı Fonu, ülkemizde nelerin gerçekleştiril
mesine vesile olmuştur; ona da kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Bol ve güvenilir enerjiye ihtiyacı olan 
Türkiyemizin sanayisine enerji üreterek 
hizmet verecek olan enerji santrallannın 
yapımına bu fondan 662 milyar liralık ek 
bir finansman sağlanmış olup; program
lanandan çok daha önce devreye giren di
ğer elektrik santrallan sayesinde de, ba
kınız bu 600 milyarın karşıhğı olarak tam 
1,5 trilyon liralık ek. fayda sağlanmıştır. 
Toplam enerji miktarı da 19 milyar kilo-
vatsaatı geçmektedir. 

Eğer bu fonun uygulaması olmasay
dı, belki bulgun Ankara'da hâlâ Kınık Su
yunun -Belki değil, kesin olarajc- gelme
sini bekliyor olacaktık. Şantiye şefi olarak 
bizzat çalıştığım Kınık Tünelinde, 
1976-1977 yıllarında günde 5,5-6 metrelik 
tünel açabilir ve hakedişleri de zamanın
da alamadığımız için, o günün şartlarıy
la bu proje 1992'ye» belki de çok daha ile
riye dahi sarkacak iken, Kamu Ortaklığı 
Fonundan sağlanan finansman ile bu tü
nel 1987 yılında hizmete girmiş ve bugün 
artık, Başkentimizde sularımız gürül gü
rül akmaktadır. 

Bu fonun İstanbul ve İzmir gibi baş
ka şehirlerdeki su projelerine de elbette ki 
katkısı olmuştur. Ayrıca, oto yollara da 
900 milyar liraya yaklaşan bir katkısı var... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Lojman yolu gibi... 

CENGİZ ALTIN KAYA (Devamla) 
— Yine, Toplu Konut Kamu Ortaklığı 
İdaresi bünyesindeki Geliştirme, Destek
leme Fonumuzun bir yılda ortaya koydu
ğu; bundan önce ancak 50 yılda yapıla
bilmiş kapasitede öğrenci yurutlan da var
dır. 

— 28 — 



T.B.M.M. B : 39 11 . 12 . 1988 O : 1 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hızlı çalışan Özal Hükümetleri devrinde 
bazı projelerin çok kısa zamanlarda baş
layıp, bittiğini duyabilmekteyiz. Hamita-
bat Gaz Çevirim Santralı buna bir örnek
tir. Bir yılda yapılan 42 bin öğrenci kapa
siteli yurtlar bir örnektir. Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü buna güzel bir örnek
tir ve yine, Ankara'da konutlarda kulla
nılmakta olan doğal gaz, buna çok güzel 
bir örnektir. 

En büyük önemi dövize verdiğimiz 
de malûmunuzdur. Hızla koşmaya hazır
lanan atlete lazım olan kan gibi, Türk eko
nomisinin de dövize olan ihtiyacını inkâr 
etmek mümkün değildir. 

Birinci ve İkinci Özal hükümetleri 
döneminde ulaştığımız noktaya bakarsak, 
ödemeler dengesinin hemen hemen sıfır
landığı bir yılın sonunda, uygulanan ted
birlerin ne kadar yerinde olduğunu gör
memenin *4e imkânı yoktur. 

ihracattaki rakamlarımız, bizim için 
gerçekten çarpıcı olduğu kadar, muhalif
lerimizi de kıskandıran bir trent çizmek
tedir Bizden önceki dönemlerde, 2 mil
yar dolan zor bulan yıllık ihracatımız, ni
hayet 1988 yılı sonunda 11 milyarı da geç
mekte, 12 milyar dolara doğru tırman
maktadır. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Hayalî dahil midir? 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) 
— İşte, "Dış borç, dış borç' * diye dış kre
dileri vatandaşımıza bir korku aracı ola
rak lanse etmeye çalışanlara cevabımız. 
1979 yılındaki dış borcumuz 13 milyar, 
şimdiki 40 milyar. İhracatın dış borcu öde
yebilme hesabını yaparsanız, biz Türkiye'
yi, tam o yıldan bu yana, dış borcumuzu 
iki kat daha kısa sürede ödeyebilecek bir 
duruma getirmişiz. 

Hayal! ihracat konusu bu kürsüde 
çok konuşuldu, belki de konuşulmaya de
vam edecektir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Devam edecek tabiî. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) 
— Konuşulması devam edebilir. (DYP ve 
SHP sıralarından "Hayalî ihracat devam 
eder" sesleri) 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) 
— O zaman, hayalî ihracat devam ediyor 
demektir. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, bakınız, devle
timizin sakat vatandaşlarımıza sağladığı 
bir imkân var; sakat doğmuş veya herhan
gi bir kazada sakatlanmış bir vatandaşı
mız eğer tadil edilmiş araç ithal ederse, bi
zim Hükümetimiz, devletimiz, o vatan
daşlardan Gümrük Vergisi almamaktadır. 
Bundan dört beş ay önce bakanlığımıza 
müracaat edenler arasında yaptığımız in
celemede dikkat çeken bir şey vardı. Sa
kat rakoru almış 123 Türk vatandaşı, ta
dilatlı, bedelsiz, Gümrük Vergisiz otomo
bil ithal etmek için müracaat etmiş ve bu 
müracaatçıların içinde sadece altı kişi nor
mal, orta boy, orta fiyatta otomobil ithal 
etmek için belge hazırlamış, geri kalanlar 
son model, lüks Mercedes otomobil talep 
etmişler. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) 
— Arkasında siz varsınız. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
şimdi... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) -
Onlar kimlerdir acaba?... 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) 
— Onlar kimlerdir acaba?.. İşte, onlara 
müsaade verilmemiştir; Gümrükler Genel 
Müdürlüğümüze, Maliye Bakanlığımıza 
gidiniz, bakınız. Çünkü, onlar şüphe çek
miştir; ama, hepimiz insanız, eğer o ev
rakları imzalayacak olan kişi sütü bozuk 
olsaydı, yetim hakkı yemeyi vicdanında 
kabul edebilseydi, belki de araçlardan bi
risi kendisine hediye edilseydi, hiç kimse-
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nin de haberi olmadan, işte size 
-benzetmeye çalıştığım- hayalî ithalatla 
girmiş yüzlerce lüks otomobil... 

Biz, hiç kimseye "Hayalî ihracat 
yapın" demedik ve gümrüklerde yakala
nanları da biz koyverttirmedik, hepsi mah-
kemelerde/ (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) Siz, basın sayesinde, mahkeme
ye çıkmış hayalî ihracat sanıklarını yaka
layıp, her şey gerççkmiş gibi lanse etme
ye çalışmaktasınız. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bürokratlar var, bürokratlar 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ba
kanlar var. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) 
— Bizden önceki dönemde ihracatımızın 
belki yüzde 80'i tarım ürünleriyle teşek
kül etmekteyken, bakınız, 1987 rakamla
rında ihracatımızın yüzde 18'i tarım ürün
lerinden, yüzde 2,5'i madencilik ve cev
herden ve geri kalan yüzde 79'u da sana
yi ürünlerinden oluşmuş; hem de yüzü aş
kın devlete üç bini aşkın çeşitle ihracat 
yapmaktayız. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Tarım ürününde hayalî ihracat olur 
mu? Sanayi ürününde hayalî ihracat olur. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) 
— Türkiye, artık, köyünden kentine tam 
bir endüstri toplumuna dönüşmüştür. 
Bundan beş altı sene öncesine kadar be
nim vilayetimde köylüm, ormandan top
ladığı bir sepet "Kuzugöbeği" dediğimiz 
bir tür kuru mantarı çarşıda üç metre bas
mayla, bir sepet incirle takas ederek de
ğerlendirebilirken, şimdi, açtığımız çığır 
neticesinde, onun kilosunu 150 bin lira
dan, 200 bin liradan satıp değerlendire
bilmektedir. İcraatlarımız sayesinde köy
lümüzün gözü açılmış, ürünleri değer eder 
olmuştur. Şimdi, hayvancılıkla iştigal eden 
her köyümüzde en az ikişer üçer süt alıcı 
firma temsilcisi bulabilmekteyiz. Belki ba
zı köylere gittiğinizde, kahvede içecek ay

ran bulamazsınız; o, köylünün yoksul ol
duğunun işareti değildir, orada sütün, gra
mına kadar değerlendirilip, işletmelere git
tiğinin işaretidir. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) 
— Süt sudan ucuz da ondan. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) - - Ço-
rum'da süt fabrikasını hatırdınız; sütü na
sıl savunuyorsun, anlamıyorum. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) 
— Ben, içinde yaşıyorum; benim memle
ketimde süt kooperatifleri var; her eve iki
şer üçer süt hayvanı sağlayarak aile büt
çelerine büyük katkılarda bulunmaktayız 
ve şu anda Aydm'dan Ankara'ya peynir 
satmaktayız. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Biz 
uzayda yaşamıyoruz ya, biz de içinde ya
şıyoruz. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) 
— Döviz elde etmenin bir diğer unsuru
nun da turizm olduğunu bilerek, dönemi
mizde turizm yatırımları da teşvik edilmiş 
ve 400 milyon doları bulmayan turizm ge
lirlerimiz, nihayet 2 milyar dolara doğru 
tırmanmaktadır. Turist sayısında da 1,5 
milyondan 3 milyona doğru bir tırmanış 
gözlenmiştir. Turizmin gelişmesinde teş
viklere ilave olarak, ülkemizin tanıtılma
sı, itibannın artırılması ve siyasî istikrar 
sayesinde sağlanan huzur ve güven orta
mının da ağırlığını teslim etmemiz icap 
eder ve bu ortamı bozmak isteyen mihrak
larla da mücadelemiz sonuna kadar de
vam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ihracat ve turizmin gelişmesi neticesinde 
tabanda elde edilen gelirler, toplumumu
zun tüketim alışkanlıklarını da etkilemiş
tir. Eskiden kuyruklara girip, sırası geldi
ğinde bir paket margarinle bir torba pi
rinç satın alınca mutlu olan bir toplum ye
rine, artık, çok daha değişik mutluluk un
surları peşinde koşan bir topluma kavuş
tuk. Bakınız, Türkiye'deki bazı tüketim 
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maddelerinin satış rakamları bunu ne gü
zel açıklamış: 1987 yılında siyah beyaz te
levizyon 4 bin adet satılmış, renkli televiz
yon 520 bin, otomobil 107 bin, traktör 19 
bin, kamyon 11 bin adet satılmış; 1988 yı
lının ilk sekiz ayında -çok dikkat çekici bir 
rakam- siyah beyaz televizyon sadece 29 
adet satılırken, renkli televizyon 400. bin, 
otomobil 80 bin, traktör 32 bin adet satıl
mış. Böylesine karanlık tablo çizilen 1988 
yılı içinde, Türk halkının satın alma gü
cü renkli televizyona yettiği için, renkli te
levizyon onu mutlu ettiği ve artık siyah be
yaz televizyon satın alınmadığı için, mem
leketimizde o tür imalata son verilmiş. Ay
rıca, 1986-1987 inşaat ruhsatlarında met
rekare olarak yüzde 20'lik, yüzde 25'lik 
artışlar düzenli bir trent olarak görülmek
te. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bütün ekonomik göstergeler, ülkemizin 
hızla kalkındığını ispat etmekte. İşte, ağus
tos sonu tahminleri: Devlet İstatistik Ens
titüsüne göre, 1987'de yüzde 7,4 olan Jcal-
kmma hızı, 1988'de yüzde 7,2; "Çiftçi 
öldü" diye tabir edilen tarımda 1988 kal
kınma hızı yüzde 6'dır ve geçen yılkı he
def yüzde 2,1; bu seneki hedef yüzde 2,5 
olmasına rağmen, tarımda yüzde 6 ora
nında büyüme hızına kavuşmaktayız. Ra
kamlarla ifade edilen bu ekonomi ile ka
ramsar bir tablo çizmeye çalışanların, biz
zat kendileri taban tabana zıt değil mi? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Başbakan Turgut Özal'm icraatıy
la Başbakanlık müessesesi, ülkemizde ve 
yurt dışında barışı ön planda tutan, kin 
ve hırstan arınmış, sadece Türkiye ve 
Türkhalkmın menfaatlannı ön planda tu
tan bir kurum haline gelmiştir. İşte, 18 
Haziran 1988, demokrasimiz adına men
fur bir girişimin en az zararla atlatıldığı 
gün; ama sevgili Başbakanımızın olay 
hakkındaki tepkisi, biraz önceki tarife uy
gun, hırs ve kinden âri, yumuşak bir ta

vır olmuştur. Hemen hemen her olay kar
şısında gösterdikleri bu davranış sayesin
de, siyasî hayatımızda iktidar - muhalefet 
ilişkisi, bazılarının çok arzu etmelerine 
rağmen, tehlikeli tırmanışlar yerine yumu
şak inişlerle, halkımızın da tasvip ettiği bir 
ortamda devam etmektedir. Bizler de mil
letvekilleri olarak, muhalefet - iktidar iliş
kilerinden şikâyetçi olmadığımızı ifade et
mek istiyorum; ancak bazı vergi kanun
larımızın görüşülmesi sırasında, saygıde
ğer muhalefet milletvekillerimizin İçtüzük 
hükümlerine güvenerek, dayanarak, sade
ce şeklî yönden engellemeleri, hem onla
rı, hem bizi yormakta. Bakınız, birisi 
-meslek grubunu vermeden söylemek 
istiyorum- yaramazlık yapan bir diğerine 
"kulağından tutar dağdan dağa gezdirir, 
seni cezalandırırım" der, öteki de güler, 
neden güldüğünü sorunca da, "Sen de be
nimle beraber gezeceksin" diye cevap ve
rir. Şimdi, yersiz engellemelerinizle, her
halde hepimiz dağdan dağa gezmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
TRT Kurumunda televizyonun renkli ya
yına geçtiğini, ikinci kanalın ilave edildi
ğini, öğrenciden emekliye kadar, toplu
mun her kesimine hitap eden programla
rıyla, bize göre TRT sınıfı geçmektedir. 
Her şeyi kötülemeyi vazife addeden bazı 
arkadaşlarımız var. Ekranda, herhangi bir 
haber niteliği olmadığı halde, onların her 
gün ekrana gelmelerinden de toplumu
muz şikayet etmekte. "Seçim zamanı ik
tidar partisi televizyonu daha çok 
kullanıyor" şikayeti var, iktidarın borazanı 
olma şikayeti var. 7 Aralık 1988 Çarşam
ba günü kabul ettiğimiz Seçim Kanunun
da, ben hesap ettim, muhalefet tam 70 da
kika ekranı paylaşacak, iktidar partisi an
cak 40 dakika. (DYP ve SHP sıralarından 
"Nerede?" sesleri) Evet. 

Televizyon, muhalefetin görüşlerini 
kamuoyuna yaymıyor ise, peki, televizyon, 

— 31 — 



T.B.M.M. B : 39 11 . 12 .1988 O : 1 

SHP'nin ve DYP'nin görüşlerini kamuo
yuna yaymıyor ise, halkımız limon gibi sı
kıldığını nereden öğrendi? "Hayırsıza, 
hayır" gibi çok özlü lirik şiir kırpıntıları 
nereden yayıldı? Hele hele, Türkiye'nin 
emeklisi, memuru, işçisi, çiftçisi, köylüsü, 
esnafı, nereden öğrendi Sayın Demirel'-
in tebası olduklarını? 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — O 
kadar kulakları sağır değil. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) 
-—25 Eylül 1988 referandumuna kadar, 
kendi ailelerinin ev kadını olan kadınları
mız, nereden duydular Sayın Demirel'in' 
ev hanımları olduklarını? 

Aslına bakarsanız, muhalefet parti
lerimizin Türk ekonomisi ve siyasî hayatı 
hakkındaki fikriyatı gayet açık ve seçik bir 
şekilde kamuoyu tarafından bilinmektedir. 
İşte, Doğru Yol Partisinin politikasını bil
meyen yok artık. Adalet Partisinin yeni
den kurulması, 12 Eylül'ün bütün netice
leri ile iptal edilmesi ve yapılan her seçim
den sonra seçime bir kulp takarak yeni
lenmesini talep etmek... Yoksa, döviz ta
şımayı yeniden yasaklamayı mı düşünü
yorlar? Kalkınmada öncelikli yöre uygu
lamalarına son mu verecekler? KDV'den 
vaz mı geçecekler? Fon uygulamalarından 
vaz mı geçecekler? İşte, o fikriyatı yaymış
lar, yüzde 12-15 arası bir destekle de, bir 
vefa oyuyla da Türk siyasî hayatında yer
lerini almaktalar. 

SHP'ye gelince; Her zamanki ka
ramsar tutum ile çizilen karanlık bir tab
lo, hayalî ihracat bezirganlığı... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yalan 
mı? 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) 
— ...ve alman dış kredileri korku aracı ola
rak lanse etme gayreti ve çok yetersiz ve 
yanlış bir tutumla da GAP'a sahip çıkma
ya çalışmak... Türkiye'nin istikbaline yö
nelik ekonomik program bekleyen kamu
oyuna geçenlerde yapılan bir açıklama 

var; sosyal piyasa ekonomisi. İçinde ne 
olup bittiği henüz açıklanmadığı için de, 
hiçbir kesim bunu değerlendirememiştir. 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — O 
tuttu, tuttu... 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
aslında bizler, kişilerin bizatihi haber ol
maması taraftarıyız. Bir fikir, bir yenilik 
ifade edilmiş ise, bunun haber yapılması 
gerekirken, hergün muhalefet liderleri ve
ya yardımcılarının haber niteliği olmayan 
görüntülerle ekrana çıkarılması anlayışı
nın dahi değişmesini beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; Anayasamızın 112 nci maddesiyle 
"Başbakan, Bakanlar Kurulunun başka
nı olarak bakanlıklar arasındaki işbirliği
ni sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin 
yürütülmesini gözetir'' ifadesi, bu mües
seseyi, Hükümetin bütün icraatlarından 
mesul tutmaktadır. Ki bunu, benden ön
ceki saygıdeğer konuşmacı milletvekilleri-
miz de ifade ettiler. Öyleyse, bu mesuli
yetin yerine getirilmesi, hem de bütün yurt 
sathına yayılan hizmetleri ve yatırımları 
denetlemek, bilimsel ve siyasî toplantıla
ra yetişmek, kabuk değiştiren Türkiye'de 
yeni projelerin başlatılmasını sağlayabil
mek için, elbette ki Başbakanlığın modern 
ve seri araç gereçlerle donatılmasını iste
memek, bizce Türkiye'nin kalkınmasını' 
istememek demektir. Eğer Türkiye 
1930'ların, 1940'ların Türkiyesi olsaydı, 
Başbakanlığa beyaz bir tren tahsis eder, 
bir iki vilayet gezisiyle bu işi yürütürdük; 
ama, artık, Türk köylüsü, kasabalısı, şe
hirlisi, Başbakanlarını, verilen hizmetle
rin mutluluğunu paylaşmak üzere arala
rında görmek istemekte, onu kucaklamak 
istemekte. 

Yabancı diplomatik trafik alışmadığı
mız ölçülere ulaşmış; heyetlerin karşılan
ması, ağırlanması, ülkemizdeki servisleri 
de birtakım araç ve gereçlerle yapılmak 
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durumunda. Elbettekı uçaklara, otomobil
lere ihtiyacımız var ve çok şükür ki, dev
letimizin imkânları bunları edinecek ka
dar gelişmiş. Bu gelişmelerden milletçe de 
mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isti
yorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerimin sonunda 6 Kasım 1983 öncesi 
bir anımı da sizlere aktarmayı uygun bu
luyorum: 

O yıllarda -ki, bize "Atamayla 
geldiniz" diyenlere de cevap olsun 
istiyorum- ben partinin ilçe başkanıyım ve 
6 Kasım 1983 öncesi propaganda, parti
mizin fikirlerini yayma çabalarımız var. İl
çemizdeki çok eski yıllardan beri politika
nın içinde olan büyüklerimiz, -ki, fikirle
ri bizimle uyuşmamakta- halkımıza gide
rek, bakınız ne diyorlardı: "Sakın ha! 
Özal'a oy vermeyin. Özal'a oy vermeyin, 
bir başa geçerse bir daha indiremezsiniz." 
Gerçekten, bizden bile iyi tanıyoriarmış o 
günlerde; korktukları başlanna geldi. Bu 
propagandayı yürüten o günün Doğru 
Yolcuları haklıymışlar, korktukları başla
nna geldi ve ben, korktukları başlarına ge
len o camiaya geçmiş olsun diyor, bütçe
mizin hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ederek, hepinizi tekrar saygılarımla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Milletin başına ne geldi; sen 
onu söyle. Özal bizim başımızda değil si
zin başınızda. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Hazım Kutay; buyurun efen
dim. 

ANAP GRUBU ADINA HAZIM 
KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; müzakere ettiğimiz 1988 yı
lı Başbakanlık bütçesi sırasında, gördüğü
müz kadarıyla muhalefet partisi sözcüle
ri, Başbakanlık ve ilgili ve bağlı kuruluş
ların dışında, mutat olduğu veçhile, Tür
kiye'nin bütün meselelerini konuştular. 

Aslında bunun yeri,.bütçenin tümü hak
kındaki konuşmalar idi; ama bugüne ka
dar itiyat haline gelmiş ve bu böyle sür
dürülüyor. 

Konumuz Başbakanlık bütçesi oldu
ğuna göre, Birinci Özal Hükümetinin ku
rulduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisin
den güvenoyu aldığı 19.12.1983 tarihi baz 
alınarak bugüne kadar gelinirse, sanıyo
rum, bir iki gün eksik veya fazlasıyla, Ana
vatan Partisi Birinci ve İkinci Özal hükü
metlerinin beşinci yılını idrak ediyoruz. 

Başbakan Sayın Turgut Özal, Birin
ci Özal Hükümetinin Programını 
19.12.1983 günü Mecliste okurken, "Ana
vatan Partisi olarak seçim beyannamemiz
de ne vaat ettiysek, Hükümet Programın
da da bu hususlara esas olarak aynen yer 
vermiş bulunmaktayız. Milletin ve Dev
letin bütün meseleleri, her siyasî iktidarın 
da meselesidir. Ancak, temel mesele say
dığımız belirli konulara büyük önem ve 
ağırlık verilmesini, gayretlerin ve kaynak
ların bu konular üzerine teksif edilmesini 
zaruri görüyoruz. 

Bu meseleler şunlardır: 
1. Huzur ve güven, 
2. Çiftçi, işçi, memur, esnaf, emekli, 

dul ve yetimin meydana getirdiği ortadi-
reğin güçlendirilmesi; işsizlik, konut, başta 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ol
mak üzere, kalkınmada öncelikli bölgele
rin geliştirilmesi ve bürokrasi, Anavatan 
Partisinin esas hedef olarak aldığı 
meselelerdir" diyerek bu konuları günde
me getirmiştir. 

Aslında, Birinci Özal Hükümetinin, 
"ana meseleler" diye tavsif ettiği bu hu
suslar, Anavatan Partisinin 1983 Seçim 
Beyannamesinde de aynen vardır. 

Huzur ve güven konusundan söz 
edildiği zaman, hiç unutamadığım bir ha
tıram aklıma geliyor, o da şudur 1983 se
çim arifesinde vatandaşın huzuruna git
tiğimizde ve vatandaştan oy istediğimiz 
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sırada, sizlere de söylediğimiz gibi, ana 
meseleleri anlattığımızda, ilk gün, hiç 
unutmuyorum, bir vatandaş kalktı; ' 'Sa
yın milletvekilim, uzatma; huzur ve gü
venden ne demek istediğinizi biz çok iyi 
biliyoruz" dedi. "Nedir bildiğin?" dedi
ğimizde, "Sayın milletvekilim, eğer siz, ik
tidara geldiğiniz zaman, her birimize bi
rer saray verseniz ve bu sarayın da zemi
nini mermerden, perdelerini lepiska veya 
nadide ipeklerden yapsanız, sabah, öğlen, 
akşam günde üç öğün en sevdiğimiz ye
meklerden -Anadolu'da bir tabir vardır, 
en sevilen yemekler için bal, baklava 
denir- bal, baklava verseniz bile, eğer, biz 
bu evimizin penceresinden baktığımız za
man, acaba bir kör kurşuna kurban gide
cek miyiz; sokağa çıktığımız zaman önü
müz çevrilecek mi; bir köyden bir köye gi
derken, bir teröristin veya anarşistin sal
dırısına uğrayacak mıyız gibi içimizde bir 
endişe olursa, bize verdiğiniz bu evde, ra
hat ve huzur içinde, o en nadide yemek
leri yiyemeyiz. Sizin huzur ve güven de
menizden, bizim anladığımız budur işte" 
dedi. 

Sayın milletvekilleri, elhakk, bizim de 
huzur ve güvenden anladığımız işte bu
dur. Zaten, Anavatan Partisinin seçim be
yannamesinin başına, ana meseleler ola
rak getirmiş olduğu ilk husus da budur. 

Sayın milletvekilleri, tabiî, bunlar, 
1980 12 Eylülünün taze hatıraları olduğu 
için, vatandaş, 1983 seçimlerinde bunu ga
yet iyi biliyordu ve biz söylemeden önce 
söylüyordu; şimdi ise aradan 8-9 yıl geç
ti. 

Millî şair Mehmet Akif diyor ki: 
Geçmişten, adam hisse kaparmış; ne 

masal şey... 
Beşbin senelik kıssa, hisse mi yerdi? 
Tarihi, tekerrür diye tarif ediyorlar; 
Hiç, ibret alınsaydı, tekerrür mü 

ederdi? 
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(SHP stralanndan "Sağol" sesleri) 
Siz de sağ olun. 

İşte, millî şairimiz Mehmet Akif in 
dediği gibi, tarihi tekerrür ettirmemek için 
geçmişi biraz hatırlamamız lazım. 

Sayın milletvekilleri, sene 1978, Ocak 
ayının bir günü basında, "Irak-
Yumurtalık boru hattı, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin petrol bedelini ödeme
mesinden dolayı kapatılmıştır" şeklinde 
bir haber çıktı. Sonra tahkik ettik, gerçek
ten 1978 yılının Ocak ve Ağustos ayların
da, Irak-Yumurtahk petrol boru hattı, ham 
petrol parasını ödeyemediğimizden dola
yı kapatılmıştı. 

Gene 1978 yılının Nisan ayında, 
"Libya'dan hampetrol almak üzere giden 
Türk tankerlerinden bir tanesinin yükü
nü doldurup limandan ayrılacağı sırada 
petrol bedelini ödeyemediği için mahsur 
kaldığı" şeklinde basında bir haber çıktı; 
bunu, o günü, o zamanı bilenler gayet iyi 
hatırlayacaklardır; elemle, üzüntüyle, âde
ta isyan derecesinde hatırlayacaklardır. 

Hepiniz biliyorsunuz, ben Kırıkkale'-
liyim. Gene, 1979 yılında, Kırıkkale'de 
kırk yıl petrol alışverişi ettiğimiz bir pet
rol bayiine benzin geldiği haber verildi, 
ben de benzin alabilmek için vatandaş gibi 
arabamla sıraya girdim. Tam bana 5 kişi 
kala, "Benzin bitti" dendi ve ben ayrıl
mak durumunda kaldım; ama bu işe bir 
nokta koyabilmek için arabamı petrol ba-
yiinin önüne kilitledim, "Bir daha ne za
man benzin gelir de, arabama benzin kor
sanız, arabamı o zaman alacağım" diye
rek ayrıldım. Aradan 9 gün geçtikten son
ra, o günkü değeriyle, "50 liralık benzin 
koyduklarını ve gelip arabamı alabilece
ğimi" söylediler. 

Sevgili milletvekilleri, o gün kendi 
kendime "Ya Rabbi, biz de petrolümüzü 
dövizle ne zaman peşin olarak alacağız? 
Bir zamanlar eyaletimiz olan bu ülkelere 
petrol için mecbur kalıyoruz, niçin biz 
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bu haldeyiz, ne zaman petrolümüz bolla-
şacak?" diye niyaz etmiştim; ama, Türki
ye'de Anavatan Partisi diye bir parti ku
ruldu, Genel Başkanı Sayın Turgut Ozal 
Başbakan oldu ve eskiden Cenabı Allah'
tan niyaz ettiğim hususlar gerçekleşti, şim
di Türkiye, her ülkeden, pazarlık yapa ya
pa hampetrol ve petrol alarak bedelini dö
vizle peşin olarak ödeyecek ve en ücra kö
şelerinde hangi pompa istasyonuna gider
seniz gidiniz benzin bulunabilecek bir se
viyeye hamdolsun gelmiştir. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Daha önceleri nerelerdeydiniz? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sev
gili milletvekilim, siz hatırlamazsınız, ya
şınız genç; kaldı ki, borcumuz olduğu için 
hampetrol borcunu ödeyecek paramızın 
olmadığı, esefle andığım dönemler geride 
kalmış, bir zamanlar eyâletlerimiz olan 
Iran ve Irak gibi Arap ülkelerinden, bu
gün Anavatan Partisi İktidarı sayesinde 
Türk Milletinin 2 milyar dolar alacağı var
dır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Övünmeyin, kaptırdınız o parayı; 3 mil
yar doları kaptırdınız. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Paçayı kaptırmayın da. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Ti
carette peşin vermek de var, veresiye ver
mek de var; eğer ticareti böyle anlamak 
gerekiyorsa, "kaptırdın" denir, ama bizim 
geldiğimiz seviye mühim. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Beyefen
di, vardı da kaptırdık... 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Ol
masaydı ne kaptıracaktık?.. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyelim lütfen. 

HAZIM KUTAY (Devamla).— Sev
gili milletvekilleri, huzur ve güven konu
sunda bugün söylenecek en son söz şudur: 
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Artık biz, huzur ve güven konusunda 
Angvatan Partisi iktidarı dönemi, 1983 yı
lında, 12 Eylül döneminden devraldığımız 
dönemden daha iyi hale getirdik ve bunun 
için, gerek emniyet güçlerimizin takviye
si, gerek onlara verdiğimiz sosyal haklar 
ve gerekse vatandaşa 1983 tarihinde ver
miş olduğumuz taahhüt gereği, bugün 
hamdolsun huzur ve güven içindeyiz. Hiç 
kimse, bir köyden bir köye gideceği zaman 
endişe içinde değildirler ve bundan, sanı
yorum bizim kadar muhalefet de mem
nundur; bunun daha kesin çizgilerle biti
rilmesi en büyük temennimizdir. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Do
ğuda yasak ama... 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Do
ğuyu biz de biliyoruz sizin kadar; asker de 
gidiyor, vatandaş da gidiyor. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Doğu
da asker gidemiyor. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Siz
le beraber şimdi binelim gidelim, doğuda 
sizin söylediklerinizin hiçbiri yoktur. Yan
lış aksettiriyorsunuz. (SHP sıralarından 
gürültüler) Evet yanlış aksettiriyorsunuz. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — 8 şe
hit daha dün gömüldü. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, başka bir konuya geçi
yorum. 

Gene 1980 yılı öncesinde talebe iken 
Akdeniz Gemisiyle Beyrut, İskenderiye ta
rikiyle bir gezide bulundum. Türkiye'den 
ilk çıkışım. O zaman Türkiye'de, biliyor
sunuz cebinizde bir dolar bulunduğu za
man, Türk Parasını Koruma Kanunu he
men yakanıza yapışıyor; cebinizde bir 
Marlboro veya bir Salem sigarası bulun
duğu zaman tekel kaçakçılığından yaka
lanıyorsunuz. Biz bu psikolojik atmosfer 
içinde Akdeniz Gemisiyle Beyrut Lima
nına indik. Limana yanaştığımız zaman 
"Türk turistler geldi" diye bizi karşılama
ya gelenlerin arasında nazan dikkatimi 
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birşey celbetti. Türkiye'de simit satan 11-12 
yaşındaki çocukların önünde bazı sehpa
lar vardır bilirsiniz; bu sehpaların üzeri
ne lastiğe takılmış dolar, mark, sterlin, li
ret gibi bütün döviz çeşideri var ve çocuk
lar Türkçe de biliyor ve "Türk parasıyla 
değiştirelim" diyorlar. Ben fakülte talebesi 
olduğum halde Beyrut'un bu derece dö* 
viz serbestisi içinde olduğunu bilmiyor
dum. Acaba Avrupa'ya doğru gitsek bu 
nasıl olacak? Mısır'ın Aleksandra Lima
nına indik, olay aynı. Gene 11-12 yaşında 
çocuklar lastiklere sarılmış dövizleri, biz 
Türk olduğumuz için Türk parasıyla de
ğiştirmek için yanımıza geliyorlar. İtalya'
da Napoli'ye geçtik; tabiî, Avrupa'da Al
manya'da bunu bankalarda değiştiriyor
lar; her türlü döviz serbest, iktisat fakül
tesi talebesi olmanın da bende birtakım et
kileri var; "Yarabbi ne zaman Türkiye'
de biz bir döviz serbestliğine, yabancı si
garaları rahat içebilme serbestliğine ne za
man erişiriz"diye kendi kendime böyle 
düşünürdüm. Gene, Anavatan Partisi ik
tidara gelecek, Turgut Özal Başbakan ola
cak, Hazım Kutay'ın bu korktukları 
Türkiye'de sıfır olacak; ne mutlu bize. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkış
lar) 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — O 
zaman Türk parasının değeri vardı, şim
di git de değiştir bakalım. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyelim lütfen... 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Yi
ne değiştiriyoruz. Anavatan Partisi, ikti
dar olduğu dönemden sonra -iddia ediyo
rum bunu- Avrupa'ya gidip de... 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Türk parası bulamazsın orada şimdi. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen mü
dahale etmeyelim. 

HAZIM KÜTAY (Devamla) — 
...Türkiye'ye gelip aşağılık kompleksine 
kapılmayan yoktu; Anavatan Partisi İkti

darı döneminde, hamdolsun, Avrupa'ya 
gidip Türkiye'ye gelen hiçbir Türk'te aşa
ğılık kompleksi yoktur, göğsümüzü gere 
gere Avrupa'da geziyoruz. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) O zaman 
kayıtlı olan dövizi, bize devletimiz serbest 
veriyor. Türk vatandaşının Türk olmak
tan dolayı, Avrupa'da itibarı fevkalade art
mış, eskiden olduğu gibi, size yanlış mu
amele yapmıyorlar. Yeni giden arkadaşlar 
bilirler, burada benim gibi doğrusunu 
kürsüden mertçe söylesinler. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Hiçbir Türk, hiçbir zaman aşağılık duy
gusunu hissetmemiştir. i 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Öy
le diyordunuz; o laflan da duyduk biz. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Müdahale et
meyelim. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, başta Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere, kal
kınmada öncelikli yörelerimizin güçlendi
rilmesi konusu, Anavatan Partisi İktida
rının fevkalade önem ve ehemmiyede üze
rinde durduğu bir konudur. Hepinizin bil
diği gibi, Birinci Özal Hükümetinden bu
güne kadar, bu bölgenin kalkınmada güç
lendirilmesi hususunda bir devlet bakanı
mız, sureti mahsusada o bölgenin mese
leleriyle ilgilenmiştir. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — So
nu ne oldu, sonu?.. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — So
nucu: Eskiden, devlet memurları "Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine 
gideceğiz" diye titrerlerdi, korkarlardı; 
ama bugün, seçmenlerin Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgelerine hizmet için git
mekte yanşıyorlar, benden de torpil bek
liyorlar. Bunu ispat ederim. Var mı bir di
yeceğin? (ANAP sıralarından "Bravo, 
doğru" sesleri alkışlar) 
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FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Kutay, doğuya uğrayın. 

BAŞKAN — Sayın Ataiay, aşağıdan 
söz atmayalım. Burada herkes sırayla ko
nuşuyor, zamanı gelince siz de söylersiniz. 

HAZIM KUTAY (Devamla) - Sa
yın milletvekilleri, bu seviyeye geldik; 
ama, ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anado
lu Bölgeleri meselesi, Türk siyasî hayatın
da bir istismar vesilesiydi. 1980 yılına ka
dar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
leri, siyasî tansiyonu artırıcı ana sebeple
rinden bir tanesiydi; arkadaşlarım hatır
larlar. Anavatan Partisi İktidarı, bu istis
mar nazariyesini ortadan kaldırmıştır. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) Ge
rek yatırımları teşvik ederek, gerek o böl
gede çalışanlara maddî ve sosyal güven
celer ve haklar vererek bu seviyeye gelmiş
tir. ispatı hazır; bu bahsettiğim meselele
ri ispat edecek delilleri de size ibraz ede
bilirim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Lüt
fen ibraz edin. 

Sayın. Başkan, vakti de doldu... 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Da

ha vaktim var. 
BAŞKAN — Zamanı daha var. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Bu

gün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
geleriyle münhasıran uğraşan, o bölgeyi 
iyi tanıyan ve kendisine güvendiğimiz Sa
yın Kâmran İnan'm gözetim ve deneti
minde olmasından da Anavatan Partisi İk
tidarı olarak fevkalade mesut ve mütefeh-
hiriz. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yetkisi yok mu; sadece gözetim ve deneti
mi mi var? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Yet
kisi de var, 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt!... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 

— Söylenmedi; zabıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Yetkisi de vardır 
herhalde. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bölgemden size bir mi
sal vermek istiyorum. Kırıkkale'de TÜP-
RAŞ'a bağlı Orta Anadolu Rafinerisinin 
temeli 1976 yılında atıldı. 6 Kasım 1983'te 
Anavatan Partisi iktidar oldu, 19.12.1983*-
te Birinci Özal Hükümeti güvenoyu aldı. 
O tarihe kadar Orta Anadolu Rafinerisi
ne fiilen sarfedilen paranın miktarı, ma
liyetinin yüzde 20'si. Yani, bizim 1986 yı
lında Anavatan Partisi olarak hizmete aç
tığımız Orta Anadolu Rafinerisinin ma
liyet tutarı 117 milyar lira; 23 milyar 400 
milyon lirası geçmiş dönemlerde sarfedil-
miş, bakiyesi Anavatan Partisi iktidarı dö
neminde tamamlanmış, toplam 117 mil
yar lira sarfedilerek hizmete açılmış. Şimdi 
size soruyorum: Orta Anadolu Rafineri
sini kim bitirdi? 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Kim 
başlattı? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Or
ta Anadolu Rafinerisinde en büyük hiz
met payı kimin? Memnun oluyoruz ki, 
geçmiş iktidarlar da, yarım kalmış ve bi
zim hizmete açtığımız bu hizmet yerlerin
de kendilerine övünme payı arıyorlar; doğ
rudur, vardır. Temeli atandan Allah razı 
olsun, başlangıcı yapandan Allah razı ol
sun. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
O zaman, en büyük duayı Erbakan'ın al
ması lazım. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayan, 
lütfen... 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Eğer 
bu işin esas meselesi paraysa; övünç payı, 
117 milyar liranın 23 milyar 400 milyon 
lirasını sarfedenin mi, yoksa 96 milyar li
rasını sarfedenin midir? 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Biri eski 
para, biri yeni para. 
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HAZIM KUTAY (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, müsaade ederseniz bu 
meseleye bir çözüm getirelim. Siz, çok iyi 
bir mimarsınız, dünyanın en mütekâmil 
projesini yapmışsınız; finansmanı yok, öz-
kaynağı yok, yabancı sermaye temin edi
lememiş; ama, o proje çok güzel ve rafta 
bekliyor. Bunu realize edemezsiniz, bunu 
tatbik mevkiine koyâmazsanız, rafta du
ran o proje orada küflenir, paslanır kalır. 
Öyle mi? (ANAP sıralarından "Doğru, 
öyle" sesleri) Mesele; eğer hazır varsa, o 
projeyi oradan almak, küfünü silmek, 
onun dahilî ve harici finansmanını bul
mak, yatırıma koymak, hizmete açmaktır; 
Anavatan Partisinin yaptığı iş budur. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Bize "Acaba Anavatan Partisinin 
başladığı ve bitirdiği yatırım hizmetleri 
nedir?" diye soruluyor. Sayın milletvekil
leri, biz genç bir partiyiz, 5 yıllık bir par
tiyiz. 5 yıllık bir parti, ancak yarım kal
mış, bırakılmış işleri tamamlar. 

"Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz 
Şahsın görünür rütbe-i akli eserinde" 

(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Ondan sonra da, vatandaşın huzu
runa çıkar, "Biz böyle yarım işleri yaptık, 
elimizdeki projeleri de yapacağız" der; se
petle oy alır. Mesele budur. 

Sayın milletvekilleri, ben her şeye ha
zırım; fakat, istismara katiyyen. İstismar 
bize fayda getirmez, zarar getirir. Çok 
hürmet ettiğim, sevdiğim, saydığım eski 
bakanlarımızdan bir tanesi, biraz evvel 
burada konuşmalarının arasında -belki 
dikkat edemediniz; ama, ben fevkalâde 
dikkat ettim- "Van'da, Kültür Bakanlığı 
Ermenilere tahsis edilecek bir köy kur
maktan da vazgeçti" dediler. 

Sayın milletvekilleri, bize hiçbir şey 
zarar getirmez; bize, böyle yanlış bilgile
re istinaden... (ANAP sıralarından, 
"yalan" sesleri) Hayır, öyle demiyorum. 

...Yapılan bu ithamlar zarar getirir. 

Bu çatının altmda, bakanlık yapmış her
kesin, milletvekilliği yapan herkesin -tefrik 
etmiyorum- hudutlarımızda münhasıran 
Ermenilerin oturacağı bir köy yapma ha
yali dahi aklından geçmez. Ben bunu, şid
detle ve nefretle kınıyorum. (ANAP sıra
larından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kaldı ki, bunun dile getirildiği Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda konuşulurken, Sa
yın Bakanımız gayet halisane, belgeleriy
le birlikte bize, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda bulunan arkadaşlara bu işi anlat
mıştır; eskiden bakanlık yapmış bir bakan 
arkadaşımızın bundan haberi olması la
zım. Bu meseleler, çok ciddî meselelerdir. 
Hiçbir Türk, hiçbir bakan; ne münasebet, 
Orta Anadolu değil, Doğu Anadolu değil, 
Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle aşağıla-
tıcı bir meselenin gündeme gelmesini da
hi istemez. Siz de istemiyorsunuz. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Onun için, lütfen, bu meseleleri is
tismar etmeyelim; bu meseleler, canlı me
seleler, bu meseleler, millî ve muhafaza
kâr inancımıza fevkalade zor geliyor, dar 
geliyor; bunları hazmedemiyoruz. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Yapa
na söylemiyorsunuz, söyleyene söylüyor
sunuz. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Yok 
efendim, böyle bir şey yok; yapan da yok, 
böyle bir şeyi tasavvur eden de yok. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Siz, parayı görünce yaparsınız. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — 
Ama, istismarı da lütfen bırakalım. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Ame
rikan Büyük Elçisi ne arıyor orada? 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, lütfen 
müdahale etmeyelim. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
konuşmacı çok sinirleniyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim o, onun miza
cından kaynaklanıyor; hassas bir konu ol
duğu olduğu için demek. 

38 — 
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HAZIM KUTAY (Devamla) — Ha
yır, sinirli değilim, sinirli değilim sayın 
milletvekilleri. 

BAŞKAN — Sayın Kutay, süreniz 
dolmak üzere... 

HAZIM KUTAY (Devamla) - 10 
dakikam var Sayın Baıkan. 

BAŞKAN •— Hayır, 10 dakikanız 
yok. Sürenim bir saat; 12.00'ye 5 kala baş
lamıştınız. 

HAZIM KUTAY (Devamla) —. Sa
at 13.00'tc bitmesi lazım bizim süremizin. 

. Sayın milletvekilleri, sizlere son ola
rak bir şeyden bahsedeceğim; bunu da ka
tiyen tasvip etmiyorum. Bundan bir haf
ta önce basında, ' 'darbe'' söylentileri çıktı. 
Bu söylentiye mehaz gösterilen, bu söylen
tiyi yaptığı iddia edilen, eski ismi Yorgo 
Demirgil, yeni ismi Demir Demirgü olan, 
benim mezun olduğum iktisat fakültesin
de zamanında hocalık yapmış bir profe
sörden mülhem olduğunu söylediler; ba
sın öyle yazdı. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) -
Adı Yorgo mu? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Evet, 
eski ismi Yorgo Demirgil. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yani, dönme mi demek istiyorsunuz? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Ne ilgisi var şimdi? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 
efendim. 

Buyurun, devam edin. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, buna rağmen inanma
dım; fakat, dünkü gazetelerde bu iktisat 
profesörümüzün İstanbul Devlet Güven

lik Mahkemesinde ifade verdiğini oku
dum; demek ki, doğru imiş. 

1950'li yıllarda İstanbul'daki İktisat 
Fakültesinde, Demokrat Partinin hızlı kal
kınma dönemlerindeki çimento istihsali
ni, "İstihlaki olmayan bu çimentonun is
tihsalini yapmak için niçin fabrika kuru
yoruz, bunları toprağa mı dökeceğiz?" di
yen ve o hızlı kalkınma döneminde "Ya
pılan barajlardan elde edilecek elektriğin 
istihlak yeri yok, Türkiye'de istihsal etti
ğimiz bu elektriği suya mı vereceğiz?" di
yen iktisat profesörleri gördük. Ama, 
Türkiye'de darbeyi dile getiren iktisat fa
kültesi profesörleri görmemiştik; esefle 
onu da gördük. "Sırf ekonomik sebepler
den dolayı" demiş devlet güvenlik mah
kemesine verdiği ifadede, "Böyle bir ihti
mal olacağı mülhemdir" demiş... 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Yorgo mu?.. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Evet, 
Demir Demirgil. 

Bunu -affınıza sığınarak- muhalefeti 
ve iktidarıyla bütün milletvekili arkadaş
larımın tercümanı olarak bu Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden şiddet ve nefretle 
protesto ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. ("Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kutay. 

Efendim, siyasî parti grupları adına 
yapılan konuşmalar tamamlanmıştır; öğ
leden önceki çalışma süremiz de bu şekil
de tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, saat 14.00'te toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.56 

• 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
* , . 

KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşiminin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

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

l —1989 Malt Yüt Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malt Yüt Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları; 111,112,134, 136) 
(Devam) 

A) BAŞBAKANLIK (Devam) 

1. — Başbakanlık 1989 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Başbakanlık 1987 Malî Yüt Kesin-

hesabt 

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesi 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Bundan önceki oturumda, gruplar 
adına konuşmalar tamamlanmış idi. 

Şahsı adına, lehinde, Sayın Ali Pınar
başı, buyurun efendim. 

Saym Pınarbaşı, süreniz 10 dakika
dır. 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyele
ri; Başbakanlığın, 1989 yılı bütçesi üzerin
de, şahsım adına görüşlerimi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerimin 
başında, Yüce Meclisin saygıdeğer üyele
rini saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanın gö
rev ve sorumluluğunu düzenleyen Anaya
samızın 112 nci maddesi, bu makamın, ba-
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kanlar arasında organizeyi sağlayan, işbir
liğini düzenleyen, hükümetin genel siya
setini yürüten bir otorite makamı olduğu 
hususunu amirdir. Ayrıca, Başbakan, ba
kanların görevlerinin Anayasaya uygun 
olarak yerine getirilmesini gözetmek ve 
düzeltici tedbirleri almakla da görevlidir. 
İstikrarın temini ve devamı ile gelişmenin 
sağlanmasında, Başbakanlığın önemi kar
şımıza çıkmaktadır. Bu makamın kullanıl
masında, sürekliliğin ne derece faydalı ol
duğu, geçtiğimiz beş yıllık süre içerisin
de, bir kere daha, kendisini göstermiştir. 
Zira, beş yıl kesintisiz görev yapan iktida
rımız, süresi içerisinde pek çok alanda, 
tahmin dahi edilmeyen gelişmeler sağla
mıştır. İnşallah, iktidarımız 1992'ye ve 
sonrasına halkımızın teveccühü ile uzaya
rak, siyasî rakiplerimizin hayal dahi ede
medikleri gelişmeleri temin edecektir. Mil
letimizin arzusu da bu yöndedir. Geçirmiş 
olduğumuz seçimler, halkımızın istikrar
dan yana olduğunu, koalisyonlara itibar 
etmediğini ortaya çıkarmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı 
görevini beş yıldır, başarılı ve liyakatli bir 
şekilde sürdüren Başbakanımız Sayın Tur
gut Özal, dışarıda itibarın, içeride istik
rarın ve gelişmenin sembolü olmuştur. 
Başbakanlığın kendisine bağlı birimleri
nin, ahenkli bir çalışma içerisinde ne de
rece başarılı olduğunu, birkaç misalle dik
katlerinize arz etmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
muhalefete bir türlü kabul ettiremediği
miz; ancak, faydalar; yabana atılmayacak 
olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resinden söz ederek bu konudaki bilgileri 
aktarmak istiyorum. "Dünyada mekân, 
ahirette iman" atasözünden, düsturundan 
yola çıkılarak kurulan ve iktidarımız dö
neminde kaynakları artırılan Toplu Konut 
Fonundan, 607 bin konuta kredi açılmış 
ve bu fondan 1 trilyon 614 milyar lira kredi 
verilerek, 300 binin üzerinde konutun ta
mamlanıp hak sahiplerine dağıtılması te
min edilmiştir. 

Kamu Ortaklığı Fonunda ise, 5 ba
raja destekleme yardımı olarak, 3 milyar 
350 milyon lira 11 baraja -ki bunlar: Ka-
rakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı, 
Kapulukaya Barajı ve Hidroelektrik Sant
ralı, Altınkaya Barajı ve Hidroelektrik 
Santralı, Kılıçkaya, Çatalan, Menzelet, 
Gezende, Atatürk, Adıgüzel, Derbent, 
Köklüce baraj ve hidroelektrik santralları 
ki, toplam olarak 758 milyar lira civarın
da para aktarılarak, bunların ekonomimi
ze daha erken bitirilerek 1,5 trilyon lira 
girdi sağlaması temin edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu arada süremin kısa olması sebebiyle 
başlık halinde de olsa, bazı yapmış oldu
ğumuz icraatlardan da söz etmek gereği
ni duyuyorum. 

Bunlar Kamu Ortaklığı Fonu saye
sinde çok kısa bir süre içerisinde tamam
lanan ve hizmete açılan Fatih Sultan Meh
met Köprüsü. Yine doğunun makus tali
hini yenecek ve geri kalmışlık zincirini kı
racak olan, Güneydoğu Anadolu Projesi. 
Elektrik kesintilerinden kurtulan, pırıl pı
rıl şehirler, ışıl ışıl köyler. Aşağı yukarı bü
tün köylerimize ulaştırdığımız telefonlar. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Başka 
söyleyeceğiniz bir şey yok mu? Hep tele
fonlardan bahsediyorsunuz. 

ALİ PINARBAŞI (Devamla) — Tam 

bir sosyal devlet anlayışı ve sosyal yardım
laşmanın ürünü olan Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşma Fonu. 

AHMET ERSİN (İzmir) — 3 gün
den beri hep telefonlardan bahsediyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müsa
ade buyurun. 

ALİ PINARBAŞI (Devamla) — Sa
vunma Sanayii Fonu ve F-16 Savaşan Şa
hin uçağı. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Onu, 
defalarca söylediniz. 

ALİ PINARBAŞI (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, ihracat rakamlarımız 2 
milyar 900 milyon dolardan, 12 milyar do
lar civarına yükseltilmiştir. Kalkınma hı
zımız eksi değerlerden alınarak bugün 
yüzde 6, yüzde 7 değerlerine çıkartılmış
tır. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Enf
lasyon kaça çıktı? 

ALİ PINARBAŞI (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, gerek bu kutsal çatı al
tında ve gerekse bütçe komisyonundaki 
müzakereler sırasında söz alan hemen her 
üye TRT'den bahsetti. İzninizle birkaç 
cümleyle ben de TRT'den bahsetmek is
tiyorum. 

TRT'den hoşnutsuzluklar ve rahat
sızlıklar vardır. Ancak bunun sebepleri de
ğişiktir. Siz yeterince TRT'de yer alma
dığınız için TRT'den rahatsızsınız; ama 
bizim şikâyet sebebimiz bu değildir. Bizim 
şikâyetimiz Türk milletinin mazisinden 
gelen millî ve manevi değerlerine, Türk 
ananesine, Türk törelerine gerekli özenin 
gösterilmemesinden doğan bir hoşnutsuz
luktur. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yetkililerin ve TRT idaresinin, çok yakın 
bir gelecekte, Anayasamızın TRT ile ilgi
li 133 üncü maddesindeki ilkelere göre ya
yın yapmasının sağlanacağına olan inan-
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cimi tekrar ederek, TRTdeki teknik ge
lişmelere de birkaç cümle ile değinmek is
tiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
her alanda olduğu gibi, iktidarımız döne
minde geçmiş yıllarda görülmeyen bir ge
lişmeyi TRT'de de görmek mümkündür. 
Televizyonun haftada 30 saatlik siyah-
beyaz ve tek kanal olan yayını bizim ikti
darımız döneminde iki kanal, renkli ve 130 
saate çıkartılmıştır. 

LATİF SAKICI (Muğla) — Renkli 
televizyon 1982 de geldi Türkiye'ye, siz ge
tirmediniz. 

ALİ PINARBAŞI (Devamla) — 
Radyo 1, 2, 3 ve 4 yayınlan nüfusumuzun 
yüzde 100'e yakın bir kısmına hitap ede
bilmektedir. 

Televizyon birinci program yayınla
rı, 36 ana, 702 yardımcı verici sayesinde 
nüfusumuzun yüzde 92' sine; televizyon 
ikinci program yayınları ise, 21 ana, 91 
yardımcı verici sayesinde halkımızın yüz
de 58'ine ulaşmaktadır. 1989 yılında, 
amaç, açılacak yeni ana ve yardımcı veri
ci istasyonları sayesinde TV-2 yayınlarının 
ulaşabildiği nüfus oranının yüzde 82'ye, 
televizyon birinci programının ulaşabildiği 
nüfus oranının da yüzde 94'e çıkarılması 
amaçlanmaktadır. Televizyon 3 üncü 
program yayınlarının da önümüzdeki yıl 
içinde başlayacağı yetkililerce ifade edil
mektedir. Ayrıca, radyo 5 ve turistik amaç
lı radyo yayınlarıyla E-5 üzerinde radyo 
şebekesinin gerçekleştirilmesi de 1989 yılı 
içinde düşünülmektedir. Yine, 1989 yılın
da teletex yayınları başlayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
turizm gelirlerimiz 1987 yılında 1 milyar 
467 milyon dolar gerçekleşmişken, 1988 
yılında 2 milyar 200 milyon dolar tahmin 
edilmektedir. 1989 yılındaki hedef ise, yüz
de 21,6 artış düşünülerek, 2 milyar 675 
milyon dolar beklenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Pınarbaşı, iare
niz dolmuştur, toparlayın lütfen. 

ALİ PINARBAŞI (Devamla) — Te
şekkür ederim. 

1989 malt yılı bütçesinin, vatanımı
za milletimize ve görüştüğümüz kısım iti
bariyle de Başbakanlığımıza hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, hepinizi tekrar say
gıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet adına, Sayın Kâzım Ok-

say; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OK-

SAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 1989 Malî Yılı Başbakanlık 
Bütçesi hakkında grupları ve şahsı adına 
görüşlerini ifade eden değerli konuşmacı 
arkadaşlarıma teşekkür ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Bu konuşmalarda dile getirilen gö
rüşlerin, yapılan tenkit ve temennilerin, 
mensubu olmaktan şeref duyduğumuz ço
ğulcu ve hürriyetçi demokratik nizamın 
çok tabiî ve tartışılmaz bir icabı olduğu da 
izahten varestedir. 

Günümüzün modern demokrasileri, 
hatibin sözüyle sınırlı olmaktan çıkmış, 
toplumun çok yönlü fikir ve isteklerinin 
seslendirildiği geniş bir mahiyet kazanmış
tır. Çağdaş iletişim ve haberleşme araçla
rı vasıtasıyla artık bütün dünyanın bir top
lantı ve görüşme alanı haline geldiği bir 
çağda, Türkiye'nin, meselelerinin dar çer
çeveler içinde tartışılması şüphesiz düşü
nülemez. 

Bu kürsü, milletimizin hür iradesi ve 
haysiyetli bir millet olarak yaşama azmi
ni temsil etmektedir. Dolayısıyla, bu kür
süden her mesele serbestçe, herhangi bir 
kayıt ve şarta tabi tutulmaksızın konuşul
malıdır. Milletimizin meselelerine bu kür
süde, bu zeminlerde çare ve çözüm aran
malıdır. Başka arayışlann ve başka çözüm 
yollarının bu milleti hangi badirelerin 
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eşiğine getirdiği hangi uçurumların kena
rından döndürdüğü tarihin ibret müzesin
de bütün çıplaklığıyla asılı bulunmakta
dır. 

Eğer, milletimizin hür iradesiyle teş
kil ettiği bu Parlamento, bu yüce müesse
se, milletin meselelerini, kendi tabiî ze
minlerinde yapıcı, istifadeci ve hoşgörülü 
bir anlayışla görüşebiliyor, bunları mem
leket ve millet yararına güzel sonuçlara 
ulaştırabiliyorsa; bir başka ifadeyle, asgari 
müştereklerden azami faydalar temin ede
biliyorsa, bu durum, demokrasinin ve ül
kenin geleceği açısından bir mana ifade 
ediyor demektir. Biz, buna azami dikkati 
gösteren bir çoğunluğuyuz, 

Bizim, 12 Eylül ürünü olduğumuz 
şeklindeki beyanların, Egemenliğin Kayıt
sız Şartsız Millete ait olduğunu ifade eden 
bu vecizenin önünde söylenmiş olması da 
bir talihsizliktir. 

Bu Meclis ve onun çıkardığı İktidar, 
milletimizin yüksek iradesinin eseridir. Bu 
eseri ihtilal jurnali olarak tavsif etmek, ev
vela millet iradesine inançsızlık, sonra da 
kendi kendimizi inkârdır. Milletimizin hür 
iradesiyle buraya gelmiş bir milletvekili 
olarak bu beyanı, bu kürsüden reddedi
yorum. ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

1982 Anayasası aynen korunmakta
dır. 12 Eylül'ü takiben çıkarılan kanunlar 
yürürlüktedir deniliyor. Herhalde, muha
lefet hariç hiç kimse iktidara gelen Ana
vatan Partisi Hükümetinden, ilk iş olarak 
bu kanunların değişmesini beklemiyordu. 
Sözü edilen kanunlarda gerekli değişiklik
ler zamanı geldikçe elbette yapılacaktır. 
Bundan emin olmanızı arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, parlamenter re
jimin işlerliği konusunda iki gün evvel ve 
biraz önce bu kürsüde ortaya konulan gö
rüş ve beyanlar bizi, bu konuda birkaç söz 
söylemeye mecbur bırakmıştır. Bu arada 
"Meclisin denetim görevinden uzaklaştı

rıldığı ve ülkenin kanun hükmündeki ka
rarnamelerle idare edildiği" iddialarına 
da bir nebze temas etme gereği ortaya çık
mıştır. Konuşmamın diğer bölümlerine 
geçmeden önce bu hususlara kısaca temas 
etmek istiyorum. 

21.12.1987 ile 8.12.1988 tarihleri ara
sında Sayın Başbakan ve sayın bakanlara 
tevcih edilen yazılı ve sözlü soru önerge
leri ile Meclis araştırması, genel görüşme 
ve gensoru önergelerinin dökümüne ba
kıldığında şöyle bir durum ortaya çıkmak
tadır: 

Sayın Başbakana, 120 yazılı, 46 söz
lü soru olmak üzere 166 soru önergesi, sa
yın bakanlara ise, 285 yazılı, 167 sözlü ol
mak üzere toplam 452 soru önergesi ve
rilmiş ve tayin'edilen gündem çerçevesin
de bunlardan 144 yazılı soru, 11 de sözlü 
soru önergesi olmak üzere 155 soru öner
gesi cevaplandırılmış bulunmaktadır. Bu 
dönemde ayrıca, 55 Meclis araştırma 
önergesinden 22'si, 10 genel görüşme 
önergesinden 5'i ve 4 gensoru önergesi so
nuçlandırılmış ki, bir yıl içerisinde 
600'den fazla soru önergesi veren bir Mec
lisin, denetim yetkisini kullanamadığını-
iddia edebilmek mümkün değildir. 

Bir de kanun hükmündeki kararna
meler meselesine bakalım. Kanun hük
mündeki kararname çıkarma yetkisi, hü
kümetlere Anayasa ile tanınmış bir yetki
dir. Bu yetkiyi, Hükümetimiz daha çok 
bürokrasi ile personel konularının düzen
lenmesi için kullanmıştır. Bunların her iki
si de kanun kuvvetinde kararname yetki
si kullanılmadan yapılması fevkalade zor, 
hatta mümkün olmayan hadiselerdir. Biz
den önceki dönemlerde de, personelle il
gili konular kanun hükmündeki kararna
melerle çözümlenmiştir. 

1.9.1972'den 9.12.1988 tarihine kadar 
hazırlanan kanun hükmündeki kararna
melerin toplam adedi 277'dir. Bunlardan 
101 adedi kanunlaşmış bulunmaktadır. 
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Yürürlüğe giren kararnamelerin 156 ade
di Özal Hükümeti döneminde çıkarılmış, 
yine 3 adedi kısmen 71 adedi de Özal Hü
kümeti döneminde olmak üzere, toplam 
74 adet kanun hükmündeki kararname bu 
dönemde kanunlaştırılmıştır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde kanunlaşması için 
bekleyen kararnamelerin sayısı -3 adedi de 
kısmen ve kanun hükmündeki kararname 
ile yürürlükten kaldırılanlar dahil- 169 
adettir. 

23.12.1983'ten 9.12.1988 tarihine ka
dar hazırlanan kanun tasarılarının adedi 
ise 475'tir. 72 adedi İkinci Özal Hükümeti 
döneminde olmak üzere, 359 adedi ka
nunlaşmış durumdadır. Bu kompozisyon 
içerisinde hükümetin yasama kudretini bir 
kenara bırakarak, "ülkeyi kanun hük
mündeki kararnamelerle idare ettiği" şek
lindeki beyan inandırıcılıktan uzak kal
maktadır. Bu hususu böylece ifade ettik
ten sonra, Başbakanlık bütçesi içerisinde 
ele alman diğer konulara da vaktin mü
saadesi nispetinde temas etmeye çalışaca
ğım. 

Muhterem milletvekilleri, 1989 Ma
lî Yılı Bütçesinin genel karakteri içerisin
de Başbakanlık bütçesinin de azami tasar
ruf prensiplerine uygun bir anlayışla ha
zırlandığını sözlerimin başında ifade et
mek istiyorum. Başbakanlık olarak, tasar
rufun sağlanması konusunda 1988 yılı 
bütçesinin yürürlüğe girdiği günden beri 
azami gayret sarf edilmekte ve bütün ba
kanlık bütçelerindeki belirli ödenekler 
kontrol altına alınmak suretiyle kaynak
larımızın ölçülü bir şekilde kullanılması
na önem verilmektedir. Özellikle cari gi
derlerde azami tasarrufa gidilmesi konu
sunda kamu kuruluşlarına genelgeler gön
derilerek, Başbakanlıktan izin alınması 
şartı getirilmiştir ki, uygulamanın devamlı 
takibi sonucunda büyük ölçüde tasarruf 
sağlanıldığmı memnuniyetle" ifade etmek 
istiyorum. Özellikle kamu kuruluşlarında

ki personel istihdamının yakından takibi 
ile açıktan atamalarda azami tasarruf sağ
lanmış, 1988 yılında kamu kurum ve ku
ruluşlarındaki personel artışı, yeni kuru
lan hizmet birimlerine ve iş hacmindeki 
artışlara rağmen, 10 bin civarına düşürül
müştür. Bu da önceki yıla oranla yüzde 
80 bir azalma demektir. 

Başbakanlık bütçesinin bir evvelki yıl 
mukayesesi sonucunda görülen artış, 
transfer tertibinden yüksek ve ileri tekno
loji konusunda yapılacak araştırma, geliş
tirme, adaptasyon ve Ortak Pazar ile ilgi
li hizmetlerin gerektirdiği giderlerin kar
şılanması maksadıyla konulan ödenekten, 
yatırımlardaki artış işe, Başbakanlık bün
yesinde bilgisayar ünitesi kurulması ve da
ha önceki yıllarda başlatılmış inşaatların 
bitirilmesinin hedeflenmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Personel giderlerinde
ki artışın da, devlet arşiv hizmetlerinde is
tihdam edilecek sözleşmeli personelin üc
retlerinden dolayı meydana geldiği görü
lecektir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin 
kurduğu bazı fonlar, zaman zaman bu 
kürsüde tenkit mevzuu haline getirilmiş
tir. Bilindiği gibi, fonlar, bazı devlet gö
revlerinin yürütülmesinde, özellikle eko
nomik nitelik taşıyan işlerde, esnek düzen
lemelere ihtiyaç duyulması nedeniyle teş
kil edilmiş bir müessesedir. Büyük fayda
ları görülmüştür. Bunlardan birisi de Ta
nıtma Fonudur. Milletlerarası ilişkilerin 
yoğunlaşıp, karmaşık bir hal aldığı günü
müzde tanıtım, insanları etkileme ve ik
na etme sanatı haline gelmiştir. Bu daher-
şeyden önce geniş ve sürekli bir malî gü
ce ihtiyaç göstermektedir. 

Tanıtma Fonunun kurulması, Hükü
metimizin tanıtma alanında yaptığı büyük 
bir reform olmuştur. Bu fonla, Türk kül
tür varlığının yayılması, dışta devletimiz 
aleyhine yapılan yayınların ve faaliyetle
rin etkisiz hale getirilmesi ve ülke men-
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faatleri doğrultustunda bir dış kamuoyu
nun teşkil edilmesi gibi konularda önemli 
mesafeler alınmıştır. Gittiği ülkelerde bü
yük ilgiyle karşılanan Muhteşem Kanun! 
Süleyman Sergisi bu fonun başarılı des
teklerinden birisidir. 

Sayın milletvekilleri, sosyal devlet 
kavramı, nedense bazılarına göre, zaman 
zaman ele alman ve yeri geldiğince de is
tismar vasıtası yapılan bir dayanak nok
tası haline getirilmek istenilmektedir. Sos
yal devlet, sadece birtakım hizmetleri va
tandaşa parasız dağıtan; ama onun hayat 
standardını donduran, çağdaş imkânlar
dan istifade etme hakkını erteleyen bir 
devlet değildir. Sosyal devlet, vatandaşla
rının ıstıraplarına çare bulan, bunu yapar
ken de onu çağdaş medenfyetin nimetle
rine ulaştırmayı hedef alan devlettir. Top
lumda sosyal dengelerin teessüsü, gelirle
rin yeniden dağılımı ve sosyal dayanışma 
metodlartyla.sağlayan devlettir. Kurduğu
muz çeşitli fonların temelinde bu espri yer 
almaktadır. Sosyal Dayanışma ve Yardım
laşma vakıfları, yurt çapında bu anlayışla 
teşkil edilmiş, fonda toplanan paralarla 
yoksul ve muhtaç vatandaşlarımıza aynî 
ve nakdî yardımlar yapılmıştır. Fonda bu
güne kadar 182 milyar lira para toplan
mış ve yaklaşık 5 milyon 300 bin vatan
daşımıza yardım yapılmıştır. 

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlarımı
za yönelik en ciddî girişimlerden birisi de 
Toplu Konut Kanunu olmuştur. Kanunun 
yürürlüğe girdiği 1984 yılı mart ayından 
bu yana geçen yaklaşık 5 yıllık süre içeri
sinde Tbplu Konut Fonunda 1 trilyon 680 
milyar lira toplanmıştır. 1988 ekim ayı so
nuna kadar açılmış bulunan toplam 2 tril
yon 98 milyar liralık konut kredisinin 1 
trilyon 528 milyar lirası ödenmiş ve kre-
dilendirilen 619 460 konutun 302 755'inin 
inşaatı tamamlanmıştır. Kurulduğu 1984 
yılından bu yana 1 milyon kişiye istihdam 
imkânı veren ve yaklaşık 3 milyon kişiyi 
ev sahibi yapan Tbplu Konut Fonu, önemli 
bir bölümü daha önce kaçakçılara ve ka

raborsacılara giden paralar ile lüks tüke
tim mallarından sağlanan kaynakların bü
yük bir kısmını dar ve orta gelirlilerin ko
nut edinebilmeleri için kullanmıştır. Yak
laşık 5 yıllık dönemde açılan konut kredi
lerinin yüzde 39'u memurlara, yüzde 32' si 
işçilere, yüzde ll'i esnafa, yüzde 5'i emek
lilere ve yüzde 13'ü de diğer meslek gu
ruplarına verilmiştir. "Sosyal devlet" di
yoruz, bundan daha iyi bir sosyal devlet 
anlayışı düşünülebilir mi? 

Tbplu Konut Fonu, dar gelirli vatan
daşımıza açtığı kredilerin yanı sıra, özel
likle konut ihtiyaçlarının büyük olduğu 
bölgelerimizde belediyelerimiz aracılığıyla 
yeni yerleşim alanlarının açılması çalışma
larına da destek sağlamıştır. Bu çerçeve
de birçok belediyemizin gerçekleştirdiği 
uydu kent projeleri kapsamında, 19 300 
konut için 73 milyar lira kredi tahsis edil
miş, ayrıca arsa temini ve altyapı finans
manı olarak belediyelerimize 74 milyar li
ra daha kaynak aktarılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik kal
kınmanın temel şartı, millî gelirin müm
kün olduğu kadar büyük bir bölümünün 
tasarruf edilmesi ve tasarrufların yatırım
lara yöneltilmesidir. Kalkınmanın finans
manında büyük payı olan yurt içi tasar
rufların üretken yatırımlara kanalize edil
mesi, yaygın bir bankacılık ve sermaye pi
yasası sistemiyle mümkündür; ancak pa
ra ve sermaye piyasalarının yeterince ge
lişmemiş olduğu ülkelerde, birikmiş tasar
rufların sermaye birikimine dönüşebilmesi 
için devletin birtakım tedbirler alması ge
rekmiştir. 

Tasarrufların, üretken olmayan alan
lara yatırılmasının temel nedeni, verimli 
alanlara yapılacak yatırımların emin ol
mayışıdır. Eğer devlet, verimli yatırımla
ra yöneltilecek tasarruflara teminat verir 
ve bu yatırımları malî yatırımlarla destek
lerlerse, o zaman iktisadî kalkınma için ge
rekli yatırımlar teşvik edilmiş olacaktır. 
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İ984 yılında yürürlüğe giren 2983 sa
yılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatı
rımlarının Hızlandırılması Hakkındaki 
Kanun, bu noktadan hareketle istikrarlı 
ve güvenilir gelir vermesi suretiyle tasar
rufları teşvik ederek, kamu yatırımlarının 
süratle gerçekleşmesine imkân hazırlamış
tır. Söz konusu kanun çerçevesinde kuru
lan Kamu Ortaklığı Fonunda, 1984 yılın
dan 1988 yılı Ekim ayı sonuna kadar 3 tril
yon 727 milyar lira kaynak toplanmıştır. 
Aynı dönemde gerçekleştirilen 3 trilyon 
138 milyar liralık fon kullanımının ise, 1 
trilyon 811 milyar liralık bölümü altyapı 
tesislerinin finansmanında, 147 milyar li
rası, kalkınmada öncelikli yöre iştirak ve 
kredilerinde, 842 milyar liralık kısmı da 
vatandaşa gelir payı ödemelerinde kulla
nılmıştır. 

Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanan 
ek finansman ve erken bitirme avansı ola
rak müteahhitlere verilen finansmanlar ile 
14 barajın, 4 ile 36 ay erken bitirilmesi, 
ülke ekonomisine enerji üretimi açısından 
19.3 milyar kilovat/saat, parasal açıdan da 
bugünkü fiyatlarla, yaklaşık 1,5 trilyon li
ra katkı sağlayacaktır. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince yürütülen Geliştirme ve Destekle
me Fonu ile de, bütçe kaynakları ile fi
nansmanında güçlük çekilen ekonomik ve 
sosyal amaçlı pek çok projeye finansman 
sağlanmıştır. Bu fonda, 1984 yılından 1988 
yılı ekim ayı sonuna kadar toplanan 566 
milyar 754 milyon lira kaynak, aynı dö
nemde gerçekleştirilen 554 milyar 557 mil
yon liralık fon kullanımı içerisinde ise, en 
büyük payı yüzde 72.7 ile tarım hayvan
cılık ve besicilik faaliyetlerine sağlanan 402 
milyar 908 milyon liralık finansmanın, 401 
milyar 900 milyon lirası yem sübvansiyo
nu olarak verilmiş, geri kalan miktar ise, 
hayvan ırkı ıslahı için yapılan sunî tohum
lama uygulamaları, bitki tohumlukları alı

mı, entansif süt sığırcılığının geliştirilme
si, ucuz yem taşımacılığı ve benzeri çalış
maların desteklenmesi amacıyla kullanıl
mıştır. 

Fon harcamalarının yüzde 10'u be
lediyelere verilen altyapı kredileri, yüzde 
6.2'si, öğrenci yurtlarının yapımı için ve
rilen finansman ile öğrencilere yapılan gı
da yardımı ve benzeri yardımlar, yüzde 
2.7'sini esnaf ye sanatkârlara açılan kre
diler, yüzde 1.7'sini beceri kazandırma ve 
meslek kursları için yapılan harcamalar, 
yüzde 6.7'sini ise diğer giderler oluştur
maktadır. 

2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması 
Hakkındaki Kanun, Kamu Ortaklığı Fo
nunun en az yüzde 10'unun kalkınmada 
öncelikli yörelerde istihdam artırıcı ve ka
mu kuruluşlarının asgarî yüzde 10 iştirak 
ettiği.yatırırnlarda ve bunların işletme fi
nansmanında kullanılmasını öngörmekte
dir ki, bu çerçevede söz konusu yerlerde 
faaliyet gösteren 38 kuruluşa 147 milyar 
200 milyon lira finansman katkısı bulun
duğunu da memnuniyetle ifade etmek 
isterim. 

Değerli milletvekilleri, iktisadî mese
lelere gelmeden önce 10 yıl öncesine ait bir 
fotoğrafı önünüze koymak istiyorum: Bu 
fotoğraf 1980 yılma girerken Türkiye'de 
fevkalade halin bütün icaplarının yaşan
dığını gösteren bir durumu ifade etmek
tedir. Ülke, yokluklar ve kıtlıklar içerisin
de kıvranmaktadır. Vatandaşın can ve mal 
güvenliği kalmamış, anarşi, devletin var
lığına yönelen boyutlara ulaşmıştır. 5 bi
ne yakın gencimiz kardeş kurşunlanyla 
hayatlarını yitirmiştir. Enflasyon yine gün
demde ve üç rakamlı oranlardadır. Mer
kez Bankası kilitlenmiş, Türkiye, alıp sa
tamayan bir ülke haline gelmiştir. Devlet 
Hazinesi borçlarını ödeyemez durumda
dır. İktisadî Devlet Teşekkülleri hem Ha-
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zineyi, hem Merkez Bankasını islemez ha
le getirmiş ve zararın içerisine batmıştır. 
Üretim durma noktasına girmiştir. Kal
kınma hamlesi durmuş, işsizlik artmış, 
devletin iktisadî ve malî fonksiyonlar; iş
lemez hale gelmiştir. Bunları, biz değil, o 
günün Başbakanı söylüyor. Kendisinden 
önceki hükümeti eleştirirken de şöyle bir 
ifade kullanıyor 

"Türkiye'nin vasatî her sene 3'er 
milyar dolar olmak üzere toplam 15 mil
yar dolar dışarıdan borç bulmasını Dör
düncü Beş Yıllık Plana koyup Meclisler
den geçirenler, Türkiye'nin geçen 40 se
nede girdiği ve gelecek 30 senede ödene
cek 12,5 milyar dolar borcunu savurgan
lık ve hastalık işareti saymışlar; Türkiye'
nin kredibilitesini zedelemişlerdir. İşte, 
Türkiye bundan dolayı yoklukların içeri
sine sürüklenmiş ve ekonomisi felç olmuş
tur." Bu sözler, acı bir itirafın belgesidir* 
ve herhangi bir yoruma da ihtiyaç gerek
tirmemektedir. 

Ekonomimizin son yıllarda sağladı
ğı istikrarlı büyüme paralelinde, dünün 
kötü şartlarını tamamen ortadan kaldır
makla kalmamış, hamleci ve reformcu atı
lımlarıyla Türkiye'yi çağ atlatma nokta
sına getirmiştir. Eski devirlerde âdeta bir 
sektör haline gelen döviz, sigara kaçakçı
lığı, ithal tahsis uygulamaları artık mazi
de kalmıştır. Bu paralar bugün devletin le
hine meşrulaştırılmış ve birer verimli kay
nak haline getirilmiştir. Kaçakçılık, maf
ya faaliyetleri ve gayri meşru faaliyetlerin 
en çok bu dönemde üzerine gidilmiştir. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Bir aydan beri. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Devamla) — Gazetelerde emniyet 
kuvvetlerince yakalanıp adalete sevk edi
len ve çoğunluğu eski dönemlerden kal
ma sanık babalar, bunun en çarpıcı deli
lidir. Bu da Hükümetimizin ve partimi

zin bu hususlara bakış açısını ortaya koy
maktadır. 

LATİF SAKICI (Muğla) — Fukara
nın cebine kaç para koydunuz? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Devamla) — 1987 yılında sanayileş
miş ülkeler arasında en yüksek büyüme 
hızı yüzde 4,2 ile Japonya'da görülmüştür. 
Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin 
büyüme hızı yüzde 2,1, merkezî planlı ül
kelerde ise yüzde 2,6'dır. Bir de Türkiye'
nin son beş yılda gerçekleştirdiği büyüme 
hızına bakalım: 

1984'te yüzde 5,9, 1985'te 5,1, 
1986'da 8,1, 1987'de 7,4, 1988 yılında ise 
büyüme hedefinin aşılması beklenil
mektedir. 

İki gün evvel burada bir söz daha ifa
de edildi, dendi ki, biz, yüzde 25 enflas
yonla ortalama yüzde 6,5 büyüme hızı 
gerçekleştirdik; doğrudur; o günlerin 
Türkiyesinde büyüme hızı negatif değer
lere indiği halde enflasyon hızının yüzde 
120'lere tırmandığı zamanlar da olmuştur. 
Düşük enflasyon hızıyla kalkınmayı sür
dürmek elbette mümkündür. Köylerin bir
kaç binine ışık götürüp, büyük bir kısmı
nı karanlıkta bırakarak; birkaç binine te
lefon götürüp, büyük bir bölümünü me
deniyetin bu güzel nimetinden mahrum 
bırakarak yapabilirdik. Yüzbirilerce, mil
yonlarca köylümüze, hele bir 10 yıl daha 
bekleyin, size de sıra gelecek diyerek, enf
lasyon hızını daha düşük seviyelerde tu
tabilirdik. Belediyeleri kronik malî krizle
riyle başbaşa bırakıp, şehirlerdeki altyapı 
hizmetlerini uzun takvimlere bağlayarak, 
bunu da başarabilirdik; ama bu, 21 inci 
yüzyıla girmeye hazırlanan bir dünyada, 
Türkiye'yi bulunduğu yerin de gerisine 
iten bir durum meydana getirdi ki, ne in
sanımıza, ne ülkemize böyle bir haksızlı
ğı reva göremezdik. Bu, Anavatan İktida
rının hizmet ilkelerine, heyecanına ve 
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inançlarına yakışmazdı. Biz, zoru başar
mayı tercih ettik. Bunu yaparken de, sos
yal yapımızın dengelerini gözeterek, tasar
rufu teşvik ederek, istikrar içerisinde bü
yümeyi sağladık. Ne söylenirse söylensin, 
bizi bu hedeften, Türkiye'yi Çağın devleti 
yapma azminden kimse alıkoyamayacak-
tır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'nin bugünkü fotoğrafına 
bakmaya devam ediyoruz: Sanayinin sü
rükleyici bir sektör olma vasfı, her yıl da
ha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
1983 yılından beri, eh yüksek büyüme hızı 
sanayide gerçekleşmiş ve sektörün gayri 
safî yurt içi hâsıla içerisindeki payı, fak
tör fiyatlarıyla yüzde 29,4'ten, yüzde 
34,2'ye yükselmiştir. Yine, 1983 yılında 
genel ihracat içerisindeki sanayi ürünleri 
payı, yüzde 63,9 iken, bu pay 1988 yılın
da yüzde 80,7'ye çıkmıştır. Sanayimiz 
durmuş da, sanayi ürünleri acaba nereler
de imal edilmiştir? 

Sabit fiyatlarla imalat sanayiinin yıl
lar itibariyle gayri safı millî hâsıla ve gayri 
safi yurt içi hâsıla içerisindeki payı da şöy
ledir: 1980 yılı içerisinde, gayri safı millî 
hâsıla içerisindeki sanayinin payı yüzde 
20,2 iken, 1987'de bu pay yüzde 24,41'e, 
keza 1980 yılında gayri safı yurt içi hâsıla 
içerisindeki sanayinin payı, yüzde 20,4 
iken, 1987'de 24,42'ye yükselmiştir. 

Sanayileşmemizin durdurulmuş ol
ması iddiası varit değildir. Sanayileşme
den vazgeçilmesi de mümkün değildir. Sa
nayileşme, bizim vazgeçilmez ve temel ter
cihlerimizden birisidir. 

Sabit sermaye yatınmlannm gayri sa
fi millî hâsıla içerisindeki paylarına bir göz 
atacak olursak şu durumu görürüz: 1983 
yılında kamu yatırımları oranı yüzde 10,6 
iken, 1984'te bu rakam 9,7'ye daha son
raki yıllarda 11,6'ya, 13,4'e, 12,9'a ve ni
hayet 11,7'ye yükselmiştir. Özel sektör ya
tırından ise, 1983'te yüzde 8,3'ten, 

1988'de yüzde 12,5'e yükselmiştir. Görül
düğü üzere, 1988 yılında özel sektör yatı-
nmlan, kamu yatınmlannm yüzde olarak 
üzerine çıkmıştır. 

Hükümetimiz döneminde yatınmlar 
bir disiplin altına alınmıştır. Eskiden baş
latılmış olan yatınmlardan verimsiz olan
lar durdurulmuş, yeni yatınmlarda verim
lilik ön plana alınmıştır. Yap-işlet-devret 
metodunun altındaki espri de verimliliğe 
yönelmiştir. Açık ekonomi, açık pazar, ka
liteli büyük miktarda fiyat rekabeti olan 
sanayi üretimi getirilmiştir. Artan sanayi 
ürünü ihracatı da bunun açık bir göster
gesidir. 

Türkiye'nin doğru bir büyüme çiz
gisi üzerinde olduğu, ekonomik yapıdaki 
bir değişmeden de anlaşılmaktadır. Bu po
litikalar sonucunda, Türkiye'nin gelecekte 
sanayinde büyük patlamalara sahne ola
cağını inşallah hep birlikte göreceğiz. Sağ
lıklı büyüme, istihdam üzerinde de kısa 
zamanda olumlu etkilerini göstermiştir. 
1986 yılında yüzde 15,8 olan işgücü faz
lası oranı, 1987'de 15,2 seviyesine inmiş
tir. 1988'de daha da gerileyerek yüzde 14,4 
seviyesine ineceği hesaplanmaktadır. Ay

rıca, istahdamın yapısı da değişmekte, ta
rımın ağırlığı giderek gerilerken, sanayi ve 
hizmetler sektöründeki istihdam oranı art
maktadır. 

Uyguladığımız politikaların sonuçla
rı, dış ticaret ve cari işlemler açığını da 
müspet bir şekilde etkilemiştir. Cari işlem
ler dengesi açığımız uzun yıllardan son
ra, ilk defa bu yılın ocak-eylül dönemin
de 20 milyon dolarlık bir fazlalıkla kapan
mıştır. Böylece her 10 yılda bir rejimin ba
şına gelen hadisenin önemli sebeplerinden 
biri de biraz önce huzurunuza getirdiği
miz o eski fotoğraflarda kalmış olacak ve 
milletimiz inşallah bir daha yeni krizlerin 
içerisine sürüklenmeyecektir. (Alkışlar) 

Dış ticaretimiz genişlemiştir. 1988 yılı 
sonunda 11 milyar 450 milyon doları ih-
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racat ve 15 milyar 250 milyon dolan da 
ithalat olmak üzere 26 milyar 700 milyon 
dolar olarak gerçekleşmesi beklenen dış ti
caret hacmimiz, 1979 yılı dış ticaret hac
minin 3,5 katma, 1983'teki ticaret hacmi
nin de yaklaşık 2 katma yükselmiş ola
caktır. 

1979 yılında ancak 2 milyar 261 mil
yon dolar olan ihracatımızın 1988 yılında 
11 milyar 450 milyon dolar olması beklen
mektedir ki, bu Türkiye'nin nereden ne
reye geldiğinin güzel işaretlerinden bi
risidir. 

İhracatımızın ithalatı karşılama ora
nı da bu gelişmeye paralel olarak yüksel
miştir. 1980 yılında ihracat gelirimiz itha
latımızın ancak yüzde 36,8'ine eşit iken, 
1983 yılında yüzde 62, 1987 yılında yüz
de 71,3 oranlarına ulaşmıştır. 1988 yılının 
ilk 9 ayında bu oran yüzde 77 olarak ta-
hukkuk etmiştir. 

Bunlar milletimizin yıllar itibariyle 
özlediği; ancak bizim iktidarımızla ulaşa
bildiği göstergelerdir. Bu değerlendirme
leri hem bazı insafları yenilemek, hem de 
Hükümetimizin yaptığı hizmetleri Yüce 
Heyetinize bu vesileyle bir kere daha tak
dim etmek maksadıyla yapmış bulu
nuyorum. 

Muhalefetin çizdiği karanlık tablola
rın gerçeği yansıtmadığı açıktır. Sayın 
Gölhan'ın ifade ettiği 1990'h yılların da
ha da karanlık olacağı görüşüne katılmı
yorum. Önümüzdeki her geçen yıl bir ön
ceki yıldan daha müreffeh, daha mutlu 
olacaktır. 

Şimdi, geliyorum güvenlik soruştur
ması meselesine. Bakanlıklar ile diğer ka
mu kurum ve kuruluşlarında görev alacak, 
yer değiştirecek veya gizlilik dereceli yer
lerde çalıştırılacaklara, gizlilik dereceli bil
gileri nüfuz edecek personel hakkında uy
gulanmakta olan ve 1964 yılından kalma 

Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe ko
nulan, Güvenlik Soruşturması Yönergesi 
bizim dönemimizde yeniden ele alınmış ve 
yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu 
düzenlemeyle güvenlik soruşturmasının 
basitleştirilmesi cihetine gidilmiş, daha ön
ce bütün kamu görevlileri hakkında yapı
lan güvenlik soruşturmasının kapsamı da
raltılarak, arşiv araştırmasına ağırlık ve
rilmiştir. Bu bakımdan, MİT'in iç istih
barat yerine, iç politik istihbarata yönlen
dirildiği şeklindeki beyanlar da inandırı
cılıktan uzaktır. Bu dönemde bürokratik 
tayinlerde güvenlik soruşturması minu-
muna getirilmiştir. MİT, böylece ülke gü
venliğine yönelik iç ve dış tehditleri ber1 

taraf etme görevini daha iyi bir şekilde ye
rine getirebilir hale gelmiştir. 

MİT'in iç politikasıyla ilgili bir ça
lışması yoktur ve buna gerek de bulunma
maktadır. MİT yöneticilerinin bir kısmı
nın Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelmesi
nin eleştirilmesini de anlamak keza müm
kün değildir. İstahbarat teşkilatlarında, bu 
şekilde eleman çalıştırılması sadece bize 
özgü de değildir. Dünyada her istihbarat 
kuruluşunda bu şekilde istihdam vardır, 
hatta bazı ülkelerde bu sayı, asker sayısı 
ile sivil sayısı yan yanyadır. Halihazırda 
MİT'te çalışan askerî personelin yüzdesi 
toplam personelin sadece yüzde 3,3'üdür. 
Bu bakımdan tenkidin isabetsizliği bir ke
re daha ortaya çıkmaktadır... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Kaçtır Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Devamla) — Toplam personelin yüz
de 3,3'üdür. 

Malumları olduğu üzere, MİT Ka
nununun 13 üncü maddesine göre, MİT 
Müsteşarı Millî Güvenlik Kurulunun gö
rüşü alındıktan sonra Başbakanın inhası 
ve Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla ya
pılır. Sivil bir şahsın da müsteşar olması-
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na engel bir durum yoktur. Önemli olan, 
en iyi, en ehil insanı bu işin başına geti
rebilmektir. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılı, -
arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi-
Türk demokrasisinin ciddî sınavdan geçe
ceği bir yıldır. Ancak, gerek vatandaşla
rımızın, gerekse Yüce Meclisin bu sınav
dan başarılı bir şekilde, güçlenerek çıka
cağına kimsenin şüphesi olmasın. 

SHP'li arkadaşlarımız, buradaki ko
nuşmalarında müteaddit defalar, SHP ik-
tidarıdan, sosyaldemokrat iktidardan söz 
ettiler. Sorunların ancak o zaman çözüle
bileceğini söylediler. Doğrudur. İnsanlar, 
hayal ettikleri sürece yaşarlar. Bu bir ger
çektir. İktidarın yolunun sandıktan geçti
ği de açıktır. Milletimiz, 1946'dan bu ya
na önüne konan sandığa atacağı oyu en 
iyi şekilde belirlemiş ve bu konuda bir ha
taya düşmemiştir. Bundan sonra da böy
le olacağına kimsenin şüphesi olmasın. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılı bütçesi, 
enflasyonu kontrol altına alacak her türlü 
tedbiri ihtiva etmektedir. Vergi kayıp ve 
kaçağının önlenmesi için, geçtiğimiz gün
lerde Yüce Meclisin kabul ettiği yasa ya
nında, masraflarda tasarruf zihniyeti ve 
yatırımların faydalı alanlara kanalize edil
mesi ve süratle geliştirilmesi sağlanacak
tır. Enflasyonu önlemenin sadece hükü
mete ait bir iş olmadığını da unutmamak 
gerekir. Özellikle enflasyon beklentisinin 
her geçen gün pompalanmasının, bu ko
nuda netice alınmasını bir miktar gecik
tirdiğini de gözden uzak bulundurmamak
ta fayda vardır. Bu konuyu, inşallah mil
letçe elbirliğiyle halledeceğiz; müsterih 
olun. Böylece, Hükümetin enflasyon kar
şısında pes ettiği görüşünün doğru olma
dığı bir kere daha ortaya çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, beni sabırla 
dinlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür
lerimi arz ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

TRT ve özelleştirme ile ilgili sualle
rinize de, konunun sahibi olması açısın
dan, Devlet Bakanı Adnan Kahveci arka
daşımız, cevap vermek üzere, benim kal
dığım yerden devem edecektir. 

Arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Olur mu öyle şey 
efendim? 

BAŞKAN — Efendim, 1 saat süresi 
var Hükümetin. Böldüler , o şekilde kul
lanıyorlar; gayet tabiî bir olay. 

Hükümet adına, Sayın Kahveci; 
buyurun. 

Sayın Kahveci, 20-25 dakika civarın
da süreniz var. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
huzurunuzda, Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu ve özelleştirme ile ilgili yapılan 
bazı tenkitleri açıklamak, bazı konuların 
gerçek yönlerini izah etmek için bulu
nuyorum. 

Öncelikle, çok tartışılan bir konu var: 
TRT'nin bağımsızlığı nedir? Bu İktidar 
döneminde ne yapılmıştır, ne yapılma
mıştır? 

Gelin size bir soru sorayım: Acaba, 
malî yönden özerk olmayan bir kuruluşun 
bağımsızlığı ne kadardır? Anavatan Hü
kümetinin 1984 başında yaptığı ilk iş, 
TRT'yi gerçek anlamda, malî yönden ba
ğımsız hale getirmek için gerekli kanunî 
değişikliği yapmasıdır. 

Eskiden, bilirsiniz, ruhsatnameler 
vardı. Şubat ayında veya mart ayında key
finiz isterse PTT'ye gider parayı yatırır-
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diniz, PTT, o parayı istediği zaman 
TRT'ye verirdi. TRT de, PTT'nin kapı
sında, hükümetin kapısında yalvar yakar, 
gelirini tahsil etmek için beklerdi. Bu 
muydu özerklik? Yıllarca bu böyle yapıldı. 

1984 başında çıkarılan TRT Gelirle
ri Kanunuyla, TRT, gerçek anlamda, 
malî yönden bağımsız hale getirildi. Üç 
ana gelir kalemi var. Bunlardan en önem
lisi, bütçe dışında, elektrikten alman pay; 
ikincisi, radyo, televizyon ve video üreti
cilerinden ve ithalatçılarından doğrudan 
doğruya alman bir bandrol ücreti; üçün
cüsü de, reklam gelirlerinin bağımsız ha
le getirilmesi. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Aklınız hep parada. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Malî yönden 
güçlü olmayan, malî yönden özerk olma
yan bir kuruluşun bağımsızlığından nasıl 
bahsedebiliriz? Bunu, çıksın, birisi izah et
sin bana. En önemli bağımsızlık bu. Ma
lî yönden her gün hükümetin peşinde ko
şan 1984 öncesi, 1980 öncesi bir TRT na
sıl oluyor da bağımsız oluyor? (ANAP sı
ralarından "Yazıda bağımsız olur" sesleri) 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Şimdi Hükümet onun 
peşinden koşuyor. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Evet, dediğiniz 
gibi, yazıda bağımsız olur. 

Dolayısıyla, TRT'nin gerçek anlam
da bağımsızlığı için bu önemli adımı atan 
Hükümetimiz, bu konuda, son yıllarda, 
bu gayretini yoğunlaştırarak götürmekte
dir. Örnekler verceğim. Sadece son ay 
içinde, bir aylık haber bültenlerinde, İk
tidarın Başbakanına, bakanlarına ve Ana
vatan Partisine ayrılan süre 3,5 saattir. . 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Pa
patyalara ne kadar? 

— 5 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
Dinleyin canım, ayıp olmuyor mu yani?.. 
Sabahtan beri biz dinledik. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Buna, 23 baka
nın bütün açıklama ve faaliyetleri, Başba
kanın bütün açıklama ve faaliyetleri ve 
parti yöneticilerinin bütün açıklama ve fa
aliyetleri dahildir. Buna karşılık, iki mu
halefet partisine ayrılan süre 2,5 saattir. 
ortaya çıkan bu rakam, TRT'nin taraflı mı 
yoksa tarafsız mı olduğunun en güzel ör
neğidir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Herhalde siz kum sa
ati kullanıyorsunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Öte yandan, 
TRT'nin yeni yayın döneminde başlattı
ğı açık oturum programlarında da, Par
lamentoda grubu bulunan bütün siyasî 
partilere eşit süreler tanınarak, görüşleri
ni açıklama imkânı sağlanmıştır. 

Bu vesileyle şunu açıklamak isterim. 
daha cuma günü naklen yaymlanan büt
çe görüşmeleri, dünyada pek çok ülkede 
yapılmayan bir şeydir ve bildiğim kadarıy
la bunu yapan ülke sayısı (naklen yayını) 
bir ikiyi geçmez. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Devamlı kanal vardır. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Naklen yayın 
efendim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Evet, naklen yayın yapar. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım lütfen. 

Sayın Ateş, lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI ADNAN 

KAHVECİ (Devamla) — En önemli ka-

1 — 
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nalından naklen yayınlayan ülke yoktur di
yorum. JCablo televizyonda yayınlayan ül
ke olabilir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, bilmediği şeylerle ilgili 
konuşmasın Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Ar
kadaşlar burada çıkar konuşurlar. Kürsü
de konuşulsun. Bakın, Sayın Sökmenoğ-
lu laf atıyor oradan. 

Sayın Sökmenoğlu, biraz sonra size 
söz vereceğim, bunlan burada anla
tırsınız. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Hatay) — Ben söz atmadım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Siz de atıyorsunuz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU — Hatay) — sayın Başkan söz at
tığım zaman söyleyin; olmaz öyle şey. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

Devam edin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, TRT'nin tarafsız olup olmadığını, 
geçen hafta başımdan geçen küçük bir ör
nekle izah edeyim. 

Bildiğiniz gibi, televizyonda 
"Forum" diye bir program var. Geçen 
hafta işlenen konu çevre idi ve bu prog
rama Çevre Genel Müdürünün çıkması 
öngörülmüştü. Çevre Genel Müdürü Bul
garistan'a gitmek mecburiyetinde oldu
ğundan, benim çıkıp çıkamayacağım so
ruldu ve biliyorsunuz, Forum Programın
da soruları soran, bizzat vatandaşın ken
disi, halk soruyor, yani milletin vekili de
ğil, milletin aslı soruyor. Programa çıkma
dan üç saat önce Televizyon Daire Başka
nı beni aradı ve "Siz çıkamazsınız" de
di. "Niye çıkamam?" dedim, "Çünkü, 
muhalefet yok" dedi. Yani, vatandaşın so-
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ru soracağı bir yerde bile, direkt bakanı
na, yetkilisine soru sorabileceği bir yerde 
bile, Televizyon Daire Başkanı, televizyon
dan sorumlu Bakana açabiliyor ve "Siz 
çıkamazsınız" diyebiliyor. Bu televizyon 
tarafsız değilse hangisi tarafsız? 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Sizin çıkmamanız için Sayın Özal'dan 
emir almıştır. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sa
yın Ateş, lütfen... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, Sayın Başbakanımızın Sayın 
Eşiyle ilgili olarak yapılan tenkitleri de 
müsaadenizle şöyle bir perspektiften de
ğerlendireyim. Acaba bir olayın, bir ha
berin, haber değeri olup olmadığını kim 
kararlaştırır? 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Sen! 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Hep sizinki mi haber oluyor? Başka ha
ber yok... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Peki, Saym 
Başbakanımızın Sayın Eşinin yaptığı ak-
tiviteler Türk basınında hiç mi görülmü
yor? Türk basını tamamen sayfalarını ona 
mı kapatmış? Türk basını haber değeri 
buluyor, televizyon bulmayacak... Hatta 
şunu da söyleyebilirim, Türk basınının bu 
olaylara verdiği yer, televizyonda verdiği 
saatten çok daha fazladır ve şunu da arzu 
ederseniz yapabiliriz, Sayın Semra Özal'la 
ilgili televizyonda verilen haberlerle ilgili 
hemen ertesi günkü gazeteleri de tarata
biliriz; gazetelerin de, basının da ne ka
dar yer verdiğini de somut olarak ortaya 
koyabiliriz. Önemli olan bunun haber de
ğerinin olup olmadığıdır. 

MUSTAFA TİMİSİ (İstanbul) — 
Bizim meselemiz bu değil. 
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DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, defalar
ca söyledim, televizyonun taraflı olması
nın en büyük zaran bizedir. Bunun açı 
tecrübesini 1980 öncesi CHP ve AP ikti
darlarında gördük. Onu da söyledim, oda
cısına kadar, kapıcısına kadar televizyonu 
belirli yöne çevirmeye çalıştılar. Ne oldu?.. 
Dk seçimde kaybettiler. Dolayısıyla televiz
yonun tarafsız olmasının en büyük faydası 
bizedir ve bunu da gerçek anlamda ina
narak söylüyoruz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Ali Kırca ile tarafsız 
olamaz. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, bir de özelleştirmeyle ilgili bazı 
açıklamalar yapmak istiyorum. Değişik 
bir perspektiften açıklayacağım. Niye özel-
liştiriyoruz? Üç tane örnek vereceğim: Bir 
tanesi, Merkez Bankasının berberidir. Di
yeceksiniz ki, Merkez Bankasının berbe
rinin özelleştirmeyle ne ilgisi var. Biliyor
sunuz, Merkez Bankamız yeni bir binaya 
taşındı. Bu binanın üç tane berber odası 
var ve maalesef bu üç berber odasına tek 
bir berber tayin edilmiştir ve memur kad-
rosundadır ve bu sevimli berberimizin en 
önemli derdi, diğer iki berber odasına da 
iki tane berber tayin ettirmek. Şimdi, şu
nu düşünün; eğer bu berberimiz bugün 
çalıştığı odayı, kendi dükkânı olarak işlet
seydi, acaba amirlerine diğer 2 odaya ber
ber tayin etmeleri için hiç ricada bulunur 
muydu? Eğer bu dükkân kendisinin olsay
dı, kendisi işletseydi ve Merkez Bankası 
yönetimi o iki odayı da dışarıdan iki ber
bere kiralamak isteseydi, acaba tepkisiz 
kalır mıydı? Kesinlikle derdi ki, arkadaş 
ben bu dükkânla bütün bankanın işini gö
rebiliyorum, iki tane berbere ihtiyaç yok. 

Şimdi, özelleştirme mantığını, bu ya
lın bu sade örnek çok güzel gösteriyor. 

Devlet memuru zihniyetiyle sanayi üreti
mi yapmak, hizmet vermek çok zor. Bu sa
dece bizim tecrübemiz değil, dünyanın 
tecrübesidir. Kıta Çin'inden tutun da, 
Sovyetler Birliği'ne, oradan İngiltere'ye, 
oradan Amerika'ya ve Japonya'ya kadar 
her yerde, bu genel kuraldır; buna, Fran
sa, İtalya, Almanya, İngiltere hepsi dahil. 

İkinci bir örnek daha vereyim; örnek 
olarak Toprak Mahsulleri Ofisini alalım. 
Bugün, Toprak Mahsulleri Ofisinin diye
lim ki, elinde buğday var, bu buğdayı yurt 
dışına 100 dolardan sattı, bir sene soncası 
için de 110 dolardan buğdaya bağlantı yap
tı. Biz, bugünkü zihniyetimizle bu adamı 
genel müdürlükten alırız; çünkü, 100 do
lar olan bir buğdayı 110 dolardan geri alı
yor, Kâğıt üzerinde 10 dolar zarar gö
rünüyor... 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Şimdi de aynı şeyi yapıyor; ucuz satıyor, 
pahalı alıyor. Esnafımızın da yaptığı o 
zaten. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Acaba?.. Aca
ba ucuz satıp, pahalı mı alıyor? Bir 
dakika... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Acaba, bugün 
bir kamu kuruluşumuz olan Toprak Mah
sulleri Ofisi, 100 dolarlık buğdayı, bugün 
100 dolara satıp, bir sene sonrası için 110 
dolara alırsa; kâr mı eder, zarar mı eder? 
Kâr eder. Niye kâr eder?.. Çünkü, stok 
maliyeti denen bir olay var; fakat maale
sef biz kamuda stok maliyeti değerlendir
mesini hiçbir zaman yapmadık, yapama
dık; çünkü stok maliyeti, denetlemede 
ispatlanması o kadar zor bir olaydır ki, bu
nu yapan genel müdürü geçmişte görevin
den alırlardı. Bugün bile onun görevden 
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alınmaması için, çok iyi dil dökmesi, çok 
iyi hesaplar yapabilmesi gerekir. 

Demek ki, pek çok kamu kuruluşun
da stok yönetimi yapamadığımız için, dev
let gereksiz yere işletme sermayesi sıkın
tısı çekiyor; stok maliyeti gereksiz yere 
ürettiği ürünlerin üzerine biniyor ve so
nuç olarak devlet zarar ediyor. Devletin 
zararı kime biniyor? Bu malı alan tüketi
ciye biniyor. 

Üçüncü bir örnek daha vereyim: Bu 
kürsüde defalarca makam arabası saltana
tını dinledik. Doğrudur. Kamu görevlile
rinin makam arabalarını, belirtilen kural
lar içinde kullanmaları gerekir; ama, aca
ba Türkiye'deki en büyük israf makam 
arabasında mı? 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — O 
zaman niye taşıt alıyorsunuz? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Size bir KİT'
ten bahsedeyim. Bir makam arabasının 
kullanılmasında, bütün bir yıl boyunca 
suiistimal edilse, en fazla 1 milyon liralık 
ekstradan benzin yakılır. Gelin size, 50-60 
milyon dolarlık bir sorundan bahsedeyim 
ve niye özelleştirmenin gerektiğini de bu 
örnekle açıklamaya çalışayım: Bir kamu 
kuruluşumuz var; ismini vermeyeyim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İsmi
ni verin, biz de bilelim. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Çünkü hepsi 
böyle, bir tanesini niye söyleyeyim... Bu 
kamu kuruluşunun makinelerinin bir kıs
mı atıl duruyor. Niye atıl duruyor, dedim. 
"Eskiden beri böyle." dediler. Niye bunu 
ihraç etmiyorsunuz, dedim. "Bir kısmını 
ihraç ediyoruz" dediler. Peki, gerisini ni
ye ihraç edemiyorsunuz, dedim. "Efen
dim, ihracat kadromuz henüz pazar 
bulamadı" dediler. Peki, niye özel sektör
deki ihracatçı kuruluşları devreye sokma

dınız, dedim.."Efendim, Yüksek Denet
leme Kurulu problem yaratır, 'Niye bu
nu özel şirketler aracılığıyla pazarladımz?' 
der" dediler. O kurumun bu makinelerin 
çalışmamasından dolayı ciro kaybı, asga
rî 60-70 milyon dolar. Kaç tane makam 
arabası eder bu? Hiç kimsenin sesi çıkmı
yor bu konuda. Çünkü bu, buzdağının di
bi, suyun altında kalan kısmı. Biz hep üs
tünü görüyoruz, makam arabasını görü
yoruz; ama, bu verimsiz kamu kuruluşla
rı yıllardır, maalesef kamunun -sadece 
Türkiye'de değil- bütün dünyadaki ken
dine özgü hastalığından dolayı kâr edemi
yorlar. 

Başka bir örnek vereyim: Diyelim ki, 
bu kuruluş özel ihracat şirketlerini de dev
re dışı bırakıp, kendi ürünlerini pazarla
mak istiyor ve işte Arabistan'dan, Avus
tralya'dan, Çin'den, Afrika'dan heyetleri 
çağırıyor. Erkekse, o heyetleri alıp bir ga
zinoya eğlendirmeye götürsün... Ertesi 
gün genel müdür görevden alınır. Bu olay, 
ertesi gün gazete manşetlerine çıkar, "Ge
nel müdür, hangi hakla Maksim'de eğlen
ce düzenliyor?" denir. Peki, bir özel sek
tör firmasının böyle bir sorunu var mı? 
Dışarıdan bir alım heyeti geldiği zaman 
onu, lüks lokantalara, lüks eğlence yerle
rine götürememe gibi bir sorunu var mı? 
Dünyanın kuralları bu. Eğer siz, rekabet 
etmek istiyorsanız, oyunu, rakiplerinizin 
oynadığı şekilde oynamak mecburiyetin
desiniz. 

Şimdi, özelleştirme mantığımız çok 
açık seçiktir. Burada, öncelikle, devletin ve 
milletin menfaati ön plandadır. Nedir dev
letin menfaati? Devlet, daha fazla vergi 
toplamak istiyor; Devlet, daha fazla üre
tim istiyor; Devlet, daha fazla kâr istiyor. 
Nedir milletin menfaati? Millet, çalışan
ları için daha iyi ücret istiyor; daha fazla 
istihdam istiyor; bu tesis kâr etsin de, be
nim işsiz gençlerim iş bulabilsin, istiyor; 
daha kaliteli çevre istiyor, daha iyi kalite-
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de ürün istiyor; daha ucuz fiyatlarda mal 
istiyor ve sermayenin birkaç kişide değil, 
tabana yayılmasını istiyor; katılımcı de
mokrasi istiyor. Sosyal devlet anlayışımız 
zaten bunu gerektiriyor; sermayenin taba
na en hızlı şekilde yayılması gerekiyor. 

Çalışanların yönetime ortaklığı lafla 
olmaz, sermayeyle olur. Biz bunu sağla-
yabüiğimiz ölçüde bu ülkede kalıcı demok
rasi olur, demokratik kurumlar çok daha 
hızlı güçlenir, 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Tam tersi olur, tam tersi.., 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Efendim, özel-
liştirmede, değerli muhalefetimizin tenkit 
ettiği konular nedir? Bu kuruluşların bü
yük sermayenin elinde toplanmasından 
çekiniyorlar; korkuyorlar; yabancı serma
yenin elinde toplanmasından korkuyorlar, 
çekiniyorlar. 

Olay nedirr,. Bizim, ülke olarak çek
tiğimiz en büyük sıkıntı, önce eğitilmiş in
san, sonra sermaye sıkıntısıdır. 

Özelleştirmede bir başka olay daha 
var: Biz bu kuruluşları, acaba bugün sa
yın milletvekillerine desek ki, "Paranız 
var; gelir, alır mısınız?" Çoğunuz tered
düt eder. Niye eder? Çünkü geçmişinde 
bir kârlı dönem görmediniz. Hisse senet
lerine yatırdığınız paranın yeterince size 
gelir sağlayıp, sağlayamayacağından emin 
değilsiniz. Bugün 450 milletvekilinin önü
ne bu senetleri koysak, acaba kaç kişi sa
tın alır? Kırk kişi, elli kişi, altmış kişi, yet
miş kişi... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Bizde para yok ki, nereden 
alalım?? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Elinize parayı 
versek dahi, götürüp hisse senetlerini al

maktan çekinirsiniz; belki, gider emlak 
alırsınız» belki altın alırsınız. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Hayır efendim, biz maaşımızla geçine
miyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan parası 
olanları kastediyor. (Gülüşmeler) 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Hayır, parası 
olmayanlara da para verdiğimizi var
sayalım. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
O zaman, Sayın Bakan bu tarafa 
bakmasın. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Yani size, özel 
kanun çıkarıp, kredi versek, çoğunuz yi
ne gidip o hisse senetlerini almazsınız; gi
der altın alırsınız, emlak alırsınızl. Çün
kü, hisse senetlerinin, altından, emlaktan 
yahut da banka mevduatından daha fazla 
gelir getirip getiremeyeceğinden henüz 
emin değiliz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Bu, çarpık ekonomi
nizin sonucudur; onun için milletin itima
dı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, lüt
fen,.. Kürsüye gelince konuşacaksınız. 
Bekleyin, sabredin, Sayın Bakanın çok az 
süresi kaldı. 

Sayın Bakan, süreniz dolmak üzere 
efendim. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Özelleştirmede 
çeşitli yöntemler var: 

1. Direkt, halka satış. 

2. Kısmen halka satış, kısmen blok 
satış; ama blok satışı da belirli bir yıl son
ra halka satmaya zorlamak. 

— 55 — 
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3. Blok satış. 

Her üç yöntemin de bazı avantajla
rı, bazı dezavantajları var. Dediğim gibi, 
direkt halka satış için bütün şirketlerj şu 
anda borsaya açarsanız; Birincisi, borsa
yı düşürme ihtimaliniz var, ki, düşer; çok 
büyük miktarda borsaya mal sevk ettiği? 
niz zaman borsa düşer, ikincisi de, malı
nız, yani hisse senedinizin gerçek değeri
ni alamayabilirsiniz ve burada, demin 
bahsettiğim devletin menfaati, yani malı
nın değerini alma olayı zedelenir. 

ikinci yöntem, kısmen halka satış, 
kısmen blok satış; ama blok alımı yapana 
üç sene, beş sene sonra halka satma mec
buriyeti getirme. Bu nasıl olacak?., diye
lim ki, (A) şirketinin hisselerinin yüzde 
10'unu işçilerine verdik, yine yüzde 
10'unu halka sattık (Yurt dışındaki işçile
re, yöre halkına veyahut da diğer vatan
daşlarımıza), geri kalanı da, bir sermaye 
grubuna, "Arkadaş, ben sana bu hissele
ri şu fiyat karşılığı satıyorum. Senin gö
revin bu şirketi, üç sene, beş sene işletmek, 
kâr ettirmek; kâr ettikten sonra da halka 
satmak, kârdan da sana prim veriyorum." 
Yani kâra zorlamak için kârdan da prim... 
Bu, ikinci yöntem. 

Tabiî, şunu da ifade edeyim, özelliş-
tirmede, tekerleği yeniden keşfetmek di
ye bir olay yok. Diğer dünya ülkelerinin 
tecrübelerinden yararlanacaksınız, kendi 
durumunuza adapte edeceksiniz. Serma
ye piyasanız gelişmişse başka yöntemler, 
sermaye piyasanız gelişmemişse başka 
yöntemler... 

Üçüncü yöntem de, blok satış. Blok 
satışta amaç, eğer blok satış yaparsanız, 
en yüksek değeri alabilmektir. Çünkü, 
ANSAN olayında da gördüğümüz gibi.en 
yüksek satış değerini blok satışta elde ede
biliyorsunuz. Yani, devlet bunu satarken 
en yüksek fiyata satacak, derseniz, blok sa
tış yapmanız lazım; yok, benim birinci 

amacım sermayeyi tabana yaymak, derse
niz halka satacaksınız veyahut da bir kıs
mını halka, bir kısmını blok satış olarak 
satacaksınız. 

Tabiî, bütün bunlar Türkiye'de tar
tışılacak, konuşulacak. Demokratik bir ül
ke; sizin de görüşlerinizi alacağız. Çünkü, 
bu olay sadece bizim olayımız değil, Türk
iye'nin olayı. Biz, bu kaynaklarımızın kul
lanım verimliliğini en yüksek noktaya çı
kartmak mecburiyetindeyiz. Tabiî ki sizin 
görüşlerinize de müracaat edeceğiz, tabiî 
ki diğer dünya pikelerinin görüşlerinden 
de yararlanacağız. Olay tek taraflı değil
dir; ama, şunu söyleyeyim : Özelleştirme, 
Türkiye'de gerçekleştirilmesi kolay olan 
olaylardan bir tanesi değildir. Bunun İn
giltere'de ne kadar zor olduğunu görüyo
ruz. Bunun Türkiye'deki uygulaması, İn
giltere'ninkinden daha da zordur. Çünkü, 
onlarda çok gelişmiş bir sermaye piyasası 
ve çok gelişmiş bir sermaye sahipliği bi
linci vardır. Bu açıdan, önümüzdeki ay
larda ve önümüzdeki yıllarda çok daha 
fazla çalışma yapmamız gerekiyor; ama 
şunu temin edebilirim ki, hiçbir zaman 
devletin ve milletin menfaatini hiç kimse
nin menfaatinin önüne koymayacağız. 
Bundan emin olabilirsiniz. 

Hepinizine saygılarımı arz ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Şahsı adına aleyhte Sayın Sökmenoğ-
lu; buyurun. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
Televizyoncu arkadaşlardan şikâyeti 

var Sayın Sökmenoğlu'nun; şahsı adına 
konuşanları çekmiyormuşsunuz... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Bravo Sayın 
Başkanım. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Tarafsız TRT bu efendim!.. Zaten 
gruplar adına konuşanları da çekmiyor. 
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BAŞKAN — Şahsı adına konuşanlar
da tabiî. Bizimkini de çekmemiş. Fark et
mez, iktidar partisini de çekmedi; onu da 
çekmiyormuş; prensipleri öyleymiş. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Olur mu Sayın Baş
kanım; önemli olan millî iradenin yansı
tılması. 

BAŞKAN — Efendim, TRT, gruplar 
adına ve hükümet adına konuşmaları çe
kiyormuş; usulü buymuş. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Böyle bir uygulama 
olur mu Sayın Başkanım? 

BAŞKAN, — İster iktidardan olsun, 
ister muhalefetten olsun, şahsı adına ko
nuşanları çekmiyormuş, prensip böy-
leymiş. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Olur mu böyle pren
sip? Demokrasi prensibi mi bu? 

BAŞKAN — E, bağımsız TRT; ben 
koymadım, onlar koymuş prensibi. 

Buyurun. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Vallahi bilmiyorum, 
onu Sayın Kahveci'ye sormak lazım, ba
ğımsız mı, bağımlı mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sök-
menoğlu. Süreniz 10 dakikadır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın Başkanım, sözlerime 
başlamadan evvel, müsamahanıza sığına
rak, "Orta Anadolu rafinerisini çizdiniz; 
ama parasını bulamadan yapmaya 
kalktınız" diyen sayın milletvekiline bir 
hatırlatmada bulunmak istiyorum: Orta 
Anadolu projesini 1976'da çizen, temeli
ni atan, parasını bulan, 1977'de Roman
ya ile anlaşma yapan, 185 milyon dolarlık 

kredi bulan Adalet Partisi hükümetidir. 
Tarihi de 6 Ekim 1976'dır. Bunun bilin
mesinde fayda var. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Saygılarımla. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iç 
politikada başarısız olan iktidar, içeride 
antidemokratik uygulamalar peşinde ko
şan iktidar, bir türlü ekonomi fatihi ola
mayan yüzde 30'larda aldığı enflasyonu 
"aşağıya çekeceğim" deyip, yüzde 
100'lere çıkaran, milletin bir dilim ekme
ğine âdeta göz diken iktidar; dış mesele
leri, dış münasebetleri ve dışarıdaki du
rumları devamlı gündeme getirir. 

Sayın milletvekilleri, bütçeler, hükü
metlerin ihracatlarının da bir murakabe-
sidir. icranın sorumlusu, icranın başı ola
rak Sayın Başbakanın bütçe müzakerele
ri sırasında ülkeyi terk edip Amerika Bir
leşik devletlerine gitmesi rahatsızlıkların
dan dolayı mıdır, bilemiyorum; ama öy
leyse, kendilerine acil şifalar diliyorum; 
yok, ülkeyi nasıl olsa kanun kuvvetinde 
kararnamelerle idare ediyoruz, bütçe na
sıl olsa geçer, tenkitleri çoğunluğumuz sa
yesinde kale almayıp, önlüyoruz; ben Tek-
sas'ta iktisat doktoru unvanını alıp, gele
yim; nasıl olsa hacı oldum, şimdi de enf
lasyonu yüzde 100'lere çıkaran iktisat dok
toru oluşumu televizyonum Türkiye'de 
güzel işler, bir müddet daha idare ederiz; 
milletin yüzde 65'inin "Git, bırak" deme
sine rağmen, Kore modelinin Türkiye'de 
tek çıkar yol olduğunu televizyondan ilan 
ettim; demokrasi anlayışımı artık sakla
maya lüzum görmüyorum, düşüncesiyle 
Amerika'ya gitmesinin cumhuriyet rejimi 
ile bağdaşmadığını da ifade etmek isterim. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Se
ni de götürse, giderdin... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Ben Başbakan de-
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gilim sayın milletvekili... icranın da so
rumlusu değilim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşı
lıklı konugmayalım. 

Devam edin Sayın Sökmenoğlu... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — Onu, sayın millet
vekiline söyleyin efendim. 

Burada olsalardı, kendisine bağlı 
Millî Emniyet Teşkilatının içine düşürül
düğü birtakım müesseseleri yıpratmak için 
el altından dağıtılan sahte belgeleri de ken
dilerine sormak imkânımız olurdu. 

Sayın milletvekilleri, bir yıla yakın bir 
zamandır Türkiye Cumhuriyetinin millî 
güvenliğiyle ilgili en önemli müessesesi, 
devletin gözbebeği MİT'i müşkül duru
ma düşüren, insanlann haysiyetini renci
de eden malum raporun tahkikatı bitmiş
tir. Ancak Sayın Başbakan, "Raporu 
açıklayacağım" dediği halde açıklamamış
tır. Birtakım, mülkî, askerî, siyasî şahsi
yetlerin aklanmasına mani olunmak isten
mektedir. 

Bir genelkurmay başkanı, Başbaka
nı, Hükümetin başını mahkemeye vere
cek; Başbakanın, böylesine önemli bir mü
esseseyi kendi siyasî hesapları için kullan
dığı ortaya çıkacak, birtakım görevliler de
ğişecek; meselenin üzerine sünger çekildi
ği sanılacak... Böyle bir devlet anlayışı ola
maz. Ayrıca böyle bir anlayış devleti tah
rip eder, müessesenin inandarıcılığı 
kalmaz. 

Şimdi, huzurlarınızda soruyorum: 
Şayet başka senaryolar yoksa, tahkikatın 
neticesi niçin açıklanmıyor? Niçin masum 
insanlar aklanmıyor? 

"Görev, ehline verilir" diyen Sayın 
Bakan, acaba görevden alınanları ehil mi 
görmekteydi? Onu da kendilerine sormak 
isterim. 

Sayın milletvekilleri, ekonomi, ken
di kanunları içinde yürütülmemektedir. 
İpin ucu iyice kaçmıştır. Bütün olumsuz
lukları 1980 öncesine yükleme şampiyonu 
olan, yüzde 30'larda devraldığı enflasyo
nu, ilan ettiği gibi, yüzde 10'lara, 
düşürmeyen, aksine, vaadinin on kat üze
rine çıkararak beş senelik icraatıyla sade
ce televizyonda pembe Türkiye tablosuy-
la yaşayanları görmüşlerdir. Oysa Türki
ye, gerçekleri yaşayanlarla hayalciler ara
sında iki Türkiye'dir. Vatan sathında ya
şam, sosyal dram haline dönüşmüştür. Bir 
dilim ekmek kavgası verenlerle pastanın 
tümünü yiyenlerin kavgası, sınıflaşmayı 
meydana getirmektedir. Sosyal adalet, sos
yal devlet ilkesinden sapmalar sınıflaşmayı 
körüklerken, göstermelik tasarruf tedbir
leriyle ülke bir yere varamaz; üretimi ar
tıramaz, bütün sektörleri canlılığa kavuf-
turamazsınız. Bütün kaynakları işletmez
seniz, bu mücadeleden başarıyla çıkmak 
mümkün olamaz. Hakiki tasarrufu sağla
yarak, israfı haram bilerek, tasarrufu ya
tırıma dönüştürerek pekala istikrar sağla
nabilirdi; ama, başaramadınız. Başarasız-
lığınızı, on sene öncesi fotoğraflarla ört
meye çalışıyorsunuz. Acaba Sayın Bakan 
o fotoğrafta neredeydi? Görevi neydi ki, 
neyi ve nasıl saklıyor?.. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, ka
zandığından fazla harcayarak değil, har
cadığından fazla kazanarak, sanayileşmeyi 
itici sektör olarak kabul edip, sanayileş
meyle tarımsal kalkınmayı birlikte yürü
terek, suiistimal kapılan nı kapatarak, ver
gi adaletini sağlayıp vergi kaybını önleye
rek istikrar içinde kalkınmayla refah dev
letine ulaşabilirdi; ama, yapamadınız. 

Sayın milletvekilleri, ekonomiyi istik
rar içinde büyütüp, gelişmenin nimetlerini 
adil bir şekilde yayacağınıza, fukaralığı, iş
sizliği, çaresizliği, dengesizliği ve cahilli
ği Türk Milletine reva gördünüz; Türk va
tandaşının haklarını sağlayamayan, âde-
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ta vatandaşı inkâr eden bir kalkınma mo
delini kendinize örnek aldınız. 

Sayın milletvekilleri, insan haysiye
tinden bir şey almadan Türk vatandaşına 
iktisadî, siyasî ve sosyal kişilik kazandır
mayan bu modelin uygulamasında ısrar 
edilerek, ülke açmaza sürüklenmektedir. 
Üstelik bu uygulamalarla, komşusu, ya
kını açken tok yatanların acımasız perva
sızlığı içinde hareket eden bir yönetimin 
başka bir örneği de sergilenmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, sosyal ada
letin, yalnız fertlerin refah ve saadeti için 
temel değil, aynı zamanda toplum haya
tının geleceği bakımından da demokrasi
nin şaşmaz garantisi olduğunu Hükümet 
unutsa da sizler unutmayınız. 

Muhterem milletvekilleri, ağır bir 
enflasyon devresinden sonra gelir dağılı
mı rakamları, bir sosyoekonomik ve sos-
yopolitik çerçeve içinde gözden geçirilece
ğine, gerekli düzeltmeler yapılacağına, de
vamlı aksi kararlar alınarak kalkınan, ge
lişen, büyüyen Türkiye modelinden küçü
len, fukaralaşan bir Türkiye'ye doğru gi
dilmektedir. Çarpık bir ekonomiyle kal
kınmak mümkün değildir. Sonuçlan Türk 
Milletinin sosyal hayatına yansırken, bu
nun, sosyal gelişmemizi hızlandırıcı, sos
yal dengeyi sağlamlaştırıcı, sosyal adaleti 
gerçekleştirici olduğunu da buradan söy
lemek, abesle iştigalden başka bir şey de
ğildir. 

Sosyal adaleti gerçekleştirmede, Hü
kümet sınıfta kalmıştır. Uyguladığı bu po
litikayla ayırıcı ve bölücü olmuştur; mil
letimizi birbirine bağlayıcı, birleştirici, 
kaynaştırıcı olacağına, ayrımcı olmuştur. 
Sosyal dengesizlikleri âdeta körükler hal
dedir. Televizyon da buna yardımcı ol
maktadır; aksine, Türkiye gerçeklerini dile 
getiren muhalefeti aklınca yok saymaya 
çalışmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Mec
lisin murakabesini, bütçeyi ekranlara ge
tirmeyen, gerçekleri milletten saklayan bir 
televizyon ile Türkiye çağ atlayamaz, de
mokratik olunamaz; aksine bu tutum, öz
de demokrat olan Türk Milletini layık ol
madığı rejimlere götürür. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Fi
lipin demokrasisine... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Sayın bakanın ko
nuşmalarını vereceksiniz, milletvekiline 
ekranı kapatacaksınız, konuşturmayacak
sınız... İşte sizin demokrasi anlayışınız. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ANAP'lı bir sa
yın milletvekili arkadaşımızın biraz evvelki 
ifadesinde olduğu gibi, televizyon üzerin
deki sözleri ibret vericidir; muhalefetin te
levizyonda az gösterildiğini o da ikrar et
miştir. Ancak mesele, yalnız muhalefetin 
az verilmesinin ötesinde, Yüce Meclisin 
durumudur, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin böyle bir duruma düşürülmesidir. 
Millî TRT isteyen ANAP'lı sayın millet
vekili, Doğru Yol Partisinin verdiği gen
soruda aksini yapmış ve aleyhte oy kullan
mıştır; o zaman neredeydi sayın milletve
kili, neredeydi millî TRT görüşü?.. 

Ayrıca, millî iradenin yüzde 35'ine 
yansıyanlara üçbuçuk saat, yüzde 65'ine 
yansıyan muhalefete ikibuçuk saat... İşte, 
televizyondan sorumlu Sayın Bakanın da 
millî TRT'ye karşı bugün bu kürsüden ik
rarıdır. 

Sayın milletvekilleri, televizyonun 
gayretinin, Anavatan Partisini parlatma
nın ötesinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin varlığına ve ona olan ümitlerin yok 
edilmesine yönelik özel planlann uygulan
masına fırsat verecek mahiyette olduğu
nu ve bunun özerk televizyona bizzat mü
dahaleyle sağlandığını bir kere daha hu-
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zurlannızda vurgulamak istiyorum. Ne 
ekerseniz, onu biçersiniz; rüzgâr eken, fır
tına biçer. 

Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; ülke bu zihniyetle bunalıma 
sürüklenecektir. Susturulmak istenen 
Türkiye ile karşı karşıyayız. Konuşulama-
yan, sessiz Türkiye'den, konuşulan Tür
kiye'ye geçmeyi hazmedemeyenlerin susan 
Türkiye üzerine ısrarı karşısında görev, 
millî iradenin tek tecelligâhı olan Türki
ye Büyük Millet Meclisine ve siz değerli 
üyelere düşer. (DYP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Millî iradeye ve onun temsilcilerine 
daha titiz, daha saygılı davranılması ge
rektiğini de huzurlarınızda hatırlatarak, 
Başbakanlık Bütçesinin milletimize ve 
devletimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Efendim, Sayın Bayazıt'm sorusu 
var. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Benim de var. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen ar
kadaşları yazalım. 

Soru soracak arkadaşların isimlerini 
okuyorum: Sayın Bayazıt, Sayın Gürseler, 
Sayın Tütüncü, Sayın Miski, Sayın Işık
lar ve Sayın Binici. 

Soru sormak isteyenleri tespit işlemi 
bitmiştir. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkanım, iki sorum var; birisi, Sa
yın Oksay'ın değindiği enflasyon konu
suyla; ikincisi, Sayın Kahveci'nin değin
diği özelleştirme konusuyla ilgili. 

1987 Hükümet Programının enflas
yon olayına yaklaşımı; teşhis, tedavi stra

tejisi, süreç açısından yaklaşımı ile Ana
vatan Partisi Programı arasında benzer
lik mi vardır, aykırılık mı vardır? Benzer
lik varsa, hangi noktalardadır; aykırılık 
varsa, hangi noktalardadır? (ANAP sıra
larından, "Yazılı cevap verecek" sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... Müsaade buyurun... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
İkinci sorum: Sermayenin tabana yayıl
ması, özelleştirme konusu, Anavatan Par
tisi Programında, 1983 seçim bildirgesin
de yer alan bir husustur. Bugüne kadar, 
hangi yöntemi uygulayacakları henüz kris-
talleşmemiş, bunu acılıyoruz; ama "Blok 
satış" diye bir yaklaşım yoktu. Blok satış, 
son senede ortaya çıktı. Bugüne kadar 
olan yaklaşım halkk satıştı, yurt dışında
ki işçiye satış, çevreye satış vey4 sermaye
ye satış; ama blok satış değildi. Blok satı
şın gündeme getirilmesinin ekonomik zo
runluluğu nedir? Hangi nedenle blok sa
tış gündeme getirilmiştir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, hazır mısınız, yoksa 
tüm sorulardan sonra mı cevap vere
ceksiniz? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Bolu) — Tüm sorulardan sonra. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Gürseler; buyurun efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 

Efendim, üç sorum var. 
BAŞKAN — Mümkün olduğu kadar 

soru kısa olsun. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 

21 Kasım 1988 tarihli Resmî Gazetede 
347 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
yayımlandı. Bu kanun hükmündeki karar
name 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Ka
rarnamenin, kamu iktisadî teşebbüslerine 
genel müdür olabilme şartlarını düzenle-
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yen 12 nci maddesini değiştiriyor. Genel 
Müdür olabilme şartlan şu hale getirilmiş
tir, aynen okuyorum. 

"1. Yüksek öğrenim görmüş olmak. 

2. Dört yılı kamuda, altı yılı da özel 
sektörde geçmek suretiyle en az on yıl hiz
meti bulunmak. (Dört yıldan az kamu hiz
meti bulunanların, özel sektörde geçen her 
iki hizmet yılı kamuda geçen hizmet yılı 
sayılır.) Ayrıca kamu hizmeti bulanmayan-
larda ise, özel sektörde asgarî 15 yıl çalış
mış olma şartı aranır." Yani, özel sektör
de 15 yıl çalışan bir insan, kamu iktisadî 
teşebbüslerine genel müdür olabiliyor. 
Özel sektörde altı yıl çalışabilen, kamuda 
dört yıl çalışabilen, 10 yılını tamamlayan 
genel müdür oluyor; ama buradan şöyle 
bir ifade çıkıyor ki, kamuda 15 yıl, 20 yıl 
çalışan olamıyor. Bu doğru mudur 
efendim? 

ikinci sorum: İthal sigaradan Toplu 
Konut Fonuna geçen yıl aktarılan miktar 
nedir? Bunun toplam Konut Fonu içinde 
yüzde payı nedir? 

Üçüncü sorum: Efendim, daha önce 
ambargolu olan, ancak geçen ay Avrupa 
Parlamentosunun bir kararı ile serbest bı
rakılan 40 milyar 584 milyonluk bir para 
yar, Türkiye'ye gelen. Bunun, eğitim, sağ
lık ve çevre ile ilgili projelerde kullanıla
cağı açıklandı. Bu dağıtım yapılmış mıdır? 
Bunun ne kadarı çevreye ayrılmıştır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü; 
buyurun. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — 
Efendim, benim, Sayın Bakanın açıklama
ları çerçevesinde iki sorum var. Birincisi, 
işsizliğin azaldığı iddiasıyla ilgili, sayın ba
kanımız konuşmasında işsizliğin azaldığı
nı, daha doğrusu işgücü fazlasının azal
dığını rakamlarla ifade ettiler; fakat konu

nun iki yönü vardır, bu işgücü fazlası ora
nının; birincisi, işgücü talebi; diğeri, işgü
cü arzıdır. İşgücü talebi, istihdam, katma 
değer, sektörel istihdam, esneklik katsayı
ları ile hesaplanır ve emeğin zımnî verim-
liliğiyle hesaplanır. Kendisi de çok iyi bi
lirler. Şimdi bizim hesaplamalarımızda, 
emeğin zımnî verimlilikleriyle istihdam 
arasında bir bağlantı ortaya çıkmıyor; yani 
istihdam, işgücü talebi bizim hesaplama
larımıza göre şişirilmiş durumda. 

Öte yandan, işgücü fazlası, işgücü ar
zı konusuna geldiğimizde; burada işgücü 
arzı hesaplanırken, işgücü katılma oran
larına esas teşkil eden kadın işgücü, artı, 
sabit tutulmaktadır; yani işgücü katılma 
oranlan olduğundan düşük tutulmaktadır; 
işgücü arzı, buna esas teşkil eden ve istih
dam konusu ve rakamları da olduğundan 
fazla gösterilmektedir. Böylece işgücü faz
lası olduğundan da düşük ortaya çık
maktadır. 

Sayın Bakanımız, bu açıklamalar çer
çevesinde acaba yine de işsizlik oranın 
azalmakta olduğunu iddia etmekte midir
ler? (ANAP sıralarından "Sorular biraz 
kısa olsun" sesleri) 

BAŞKAN — Evet, sorular biraz kısa 
olsun. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, bize soruyu siz anlatın. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sa
yı Bakan anladı efendim. Anlasaydınız ba
kan olurdunuz. 

MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) 
— Hakaret etme!.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Soruyu size sormuyor ki canım... 

Buyurun Enis Bey. Yalnız, soru 
mümkün olduğu kadar kısa olsun. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — 
Efendim, ikinci sorum da, büyüme hızıy-
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la ilgili. Sayın Bakanımız konuşmasında 
son yıllardaki ekonomik büyüme perfor
mansını gösterdiler. Bunun aslında zahi
rî olduğunu ve gerçek bir büyüme olma
dığını iddia ediyorum. Neden değildir? 

BAŞKAN — Siz soruyu sorun. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — So
ruyu soracağım. 

Büyüme hızına esas teşkil eden ser
maye hâsıla katsayısını kaç almaktadırlar? 
Çünkü, özellikle son yıllarda yapılan ya
tırımlarla beşin üstüne çıkmıştır, uzun dö
nemli yatırımlara gidilmiştir. Bu uzun dö
nemli yatırımlar sermaye hâsıla katsayısını 
yükseltmiştir; ama sermaye hâsıla katsa
yısı hâlâ üç dolaylarında kabul edildiği 
için, son yıllardaki büyüme olduğundan 
daha yüksek olarak ortaya çıkmaktadır. 
S a y ı n 
Bakanım bu açıklamalarım karşısında 
acaba bu konuyu nasıl izah ederler? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Miski, buyurun. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sa

yın Başkan, soruyu bize söyler misiniz, 
lütfen efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü diyor ki, 
"Sayın Hükümet ya da sayın Bakan bü
yüme hızını gösterirken sermaye katsayı
sını kaç olarak almaktadır?" Öyle mi efen
dim; ben ekonomist değilim? 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Ta
mam efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, olay bu, 
sorulan soru bu. Sayın Bakan da anladı 
zannediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, şuraya bir mikrofon 
koyunuz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Miski. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Ba

kan kürsüde, bir kamu kuruluşunun, araç 
parkmdaki iş makinelerinin değerlendiril
memesi sonunda 60 milyon dolar kaybı ol
duğunu söyledi. Hükümet demek, iktidar 
olmak, iş yapmak demektir* bahane üret
mek değildir. Buna göre Sayın Bakana so
ruyorum: Bu 60 milyon dolar kaybını na
sıl telafi ettiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Işıklar. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Efen
dim, Sayın Kahveci, TRT"nin bağımsız
lığını ortaya koyarken, "Onu ekonomik 
bağımsızlığa kuvuşturdum; o nedenle 
TRT bağımsız oldu" dedi. Türkiye son 
Özal İktidarı döneminde çok borç aldı ve 
almakta. Bu durumda ülkemizin, bu po
litika ve bu anlayışla daha çok bağımlı hale 
getirildiğini kabul ediyor mu? (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Binici, Buyurun. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanın konuşmasından 
sonra bana söz hakkı verecek misiniz; büt
çe üzerindeki görüşmelerle ilgili olarak? 

BAŞKAN — Hayır, mümkün değil. 
Ben değil, İçtüzük vermiyor. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Birinci 
sorum: Sayın Bakanımız ve iktidar parti
sinin sözcüleri konut politikasına değinir
ken, Türkiye'nin konut sorununun bulun
madığını iddia ettiler. Yalnız ben şu soru
na değinmek zorundayım: Biliyorsunuz 
geçen sene Bingöl İli Kiğı Kazasında gö
çük oldu. Bir köy tamamen toprak altın
da kaldı. Aradan bir sene geçmesine rağ
men -bu göçükte on vatandaşımızı da 
kaybettik- göçükte sağ kalan vatandaşla
rımızın konut sorunları halledildi mi, ev
leri yapıldı mı? 

İkinci sorum: Yine, gerek Sayın Baş
bakan, gerek sayın bakanlar, gerekse ikti
dar partisine mensup sözcüler tarafından 
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Türkiye'nin yatırımlarına değinilirken 
enerji konusunda da çok müspet şeyler 
söylendi. Ancak, kendi yöreme dönece
ğim: Yine Bingöl-Karhova'da 1987 yılın
da çok görkemli bir termik santralin te
melini attılar ve bütün dünya basınında, 
tüm kamuoyunda da, burada büyük bir 
termik santrali kuracaklarını söylediler; 
ama Sayın Devlet bakanımız tarafından 
bana yazılan bir yazıda bu termik santra
lin programdan çıkarıldığı ve iptal edildi
ği belirtilmektedir. Bu durum karşısında 
ihale feshedilmiş midir, yoksa daha sonra 
para bulmak suretiyle bu termik santra
lin inşasına geçecekler midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OK-

SAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sayın Gürseler'in belirttikle
ri gibi 347 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname ile genel müdürlüğün şartlarını 
tespit eden düzenlemede bir yanlış anla
maya sebebiyet verildiği doğrudur. 20 yıl 
devlet hizmetinde çalışmış olan kişi de ge
nel müdür olarak tayin edilebilir. Bu ko
nuda gerekli düzeltme yapılmaktadır.. 

Ayrıca, Sayın Başkan, zannediyorum 
yarın burada Devlet Planlama Teşkilatı ve 
Hazine bütçeleri görüşülecektir. Gerek Sa
yın Tütüncü'nün ve gerekse diğer bazı ar
kadaşlarımızın ileri sürdükleri hususlar, 
sanıyorum orada etraflı bir şekilde tartı
şılmak durumundadır. Eğer yarınki ko
nuşmalardan tatmin olunmazsa, bu hu
suslara yazılı olarak cevap vereceğimi arz 
ediyorum efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakan orada enflas
yondan bahsettiler, şimdi cevaplasınlar. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Bolu) — Öyle bir mecburiyet var 
mı? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ama, orada enflasyondan bahsettiniz. 

BAŞKAN — Efendim, sual soranın 
mutlaka tatmin olması diye bir olay yok. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Mutlaka cevap verilmesi olayı var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Sayın B ayazı t'm sorusunu, kürsüdeki ko
nuşmamda kısmen açıklamıştım zaten. 
Blok satış halinde devletin dört milyar li
raya yakın fazla gelir elde etmesi müm
kündü. Bu nedenle o yöntemi tercih ettik; 
ama, dediğimiz gibi, birinci önceliğimiz 
halka satış, ikinci öncelikte de blok satış. 
-Kısmî blok satışta da bunu halka satışa 
çevirme arzumuz var-; ama, devletin me-
faatinin, gelirinin çok ağır bastığı yerler
de blok satışı da tercih ediyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Bakan, ben bunu sormadım. Blok 
satış gündeme yeni geliyor. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Hayır efendim; 
hiçbir zaman programda veyahut da be
yannamede, şekil, detaylı bir şekilde 
vazedilmiş değil. 

Sayın Gürseler'in ikinci sorusunun 
kısmî bir cevabını vereceğim, kalan kısmı
na yazılı cevap vermek istiyorum. Şu an
da teknisyen arkadaşların söylediklerine 
göre takriben yüzde 80 civarında; ama, 
kesin rakamı size yazılı olarak vereceğim. 
Üçüncü sorunuza da yine yazılı cevap ver
mek istiyorum. 

Sayın Miski, "60 milyon dolar kayıp 
telafi edildi mi?" dediler. Evet, edildi; şöy
le edildi: Eğer denetimden korkuyorsanız, 
getirin bir yazı imzalayayım; sorumlulu
ğu üzerime alıyorum, dedim. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Kaybı 
ben söylemedim, siz söylediniz. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — "Telafi edildi-
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mi?" diye sordunuz. Evet; eğer bunun so
rumluluğundan korkuyorsanız, gelin size 
imzalı yazı vereyim, talimatı ben veriyo
rum, dedim. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Neden korkacakmış, niye korkacakmış 
Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Geçmiş uygu
lamalar böyle efendim; yani, kamu kuru
luşlarının sorunları bu maalesef. 

Sayın Işıklar'm, ekonomik bağımsız
lık ile ilgili sorusu için teşekkür ederim. 
Acaba Türkiye son beş yılda aldığı borç
ları niçin aldı? Ödemeler dengesi açığını 
kapatmak için aldığınız borçlara bir ba
kın; ödemeler dengesi açığı bir, birbuçük 
milyar dolar civarındadır 1984, 1985, 1986 
ve 1987'de. 1988'de sıfırdır ve pozitife geç
me ihtimali vardır. Demekki biz, o geçmiş 
yıllarda alınan borçların faizlerinin öden
mesinden daha az borç almışız. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Yapma Sayın Bakan, yapma!.. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Ödemeler den
gesi açığı ortada efendim; Merkez Banka
sının rakamları da ortada... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Geçmiş borçlar da ortada! 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Binici'nin 
sorusuna da yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Ayrıca, Karlıova ile il
gili bir sorusu daha vardı? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — İki sorusuna da 
yazılı olarak cevap verceğim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim 
efendim. 

Başbakanlık Bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

1. Başbakanlık 1989 Malî Yûı Bütçesi 

Program 
kodu 

101 

Açıklama Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri B9 175 000 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir 101-02-2-004-700) 1 200 000 000 Türk Li-
önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1989 Yılı Başba
kanlık Bütçesinin Bölüm 101 ödenek türü 
02 madde 004 Başbakanlık Memur Loj
man İnşaatı Ödeneğinden (Program 

rası tenzil edilerek ödeneğin 715 000 000 
Türk Lirasına düşürülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 
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Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Mustafa Bozkurt 
Aydın. 

Haydar Özalp 
Niğde 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Ayçan Çakıroğullan 
Denizli 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Metin Gürdere 
Tokat 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

ibrahim Özdemir 
İstanbul 

Cengiz Altmkaya 
Aydın 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Kudret Bölükoğlu 
Balıkesir 
Ali Er 

İçel 
Şükrü Zeybek 

Muğla 
Rıza Şimşek 

Erzurum 

Ali Sami Akkaş 
Balıkesir 

İlker Genlik 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 
Çanakkale 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Mustafa Demir 
Şanlıurfa 

Mehmet Perçin 
Adana 

Sait Ekinci 
Burdur 

Kâmran Karaman 
Hatay 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — İçtüzüğün 46 ncı maddesi gereğin
ce, katılamıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Bolu) — Katılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Aynı bölümü, kabul edilen önerge is
tikametinde tekrar okutup oylannıza su
nacağım: 
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Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 87 975 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Bakanlıklararası işbirliğini Sağlamak ve 
Hükümetin Genel Siyasetini İzlemek 10 393 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Millî Güvenlik Hizmetlerinin Yürü
tülmesi 2 754 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet Personel Rejiminin Düzenlenmesi 
ve Geliştirilmesi 1 420 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

114 Enformasyon-Kamuoyu Oluşturma ve 
Halkla İlişkiler Hizmetleri 14 110 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 100 986 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 217 638 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Başbakanlık 1987 Mali Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Başbakanlık 1987 Malî Yılı Kesinhesabmm bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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BAŞBAKANLIK 
A — CETVELİ 

Genel Toplam 
ödenek toplamı harcama 

Prog. A ç ı k l a m a Lira Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmederi 39 567 İ26 585 36 087 446 3 

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

111 Bakanlıklararası İşbirliğini Sağlamak ve Hükü
metin Genel Siyasetini İzlemek 2 585 062 000 2 420 561 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Sıkıyönetim Hizmetlerinin Yürütülmesi 915 049 978 913 692 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

- 900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans-
I ferler 15 598 730 000 15 101 107 8 
^ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 
1 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

111 Millî Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi 347 420 000 343 188 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

Devlet Personel Başkanlığı 

111 Devlet Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve Ge
liştirilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Basm-Yaym ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

111 Enformasyon Kamuoyu Oluşturma ve Halkla 
İlişkiler Hizmederi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. TOPLAM 

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

662 341 000 

6 622 220 000 

66 297 949 563 

641 147 2 

6 511 987 6 

62 019 130 6 
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Böylece, Başbakanlığın, 1989 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu ile 1987 Kesinhesabı 
kabul edilmiş bulunmaktadır; hayırlı 
olsun. 

B) ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1, — Çevre Genel Müdürlüğü '1989 Malt 
Yılı Bütçesi 

2. — Çevre Genel Müdürlüğü 1987 Malî 
Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Porgramımıza göre, 
Çevre Genel Müdürlüğü bütçesinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 

Çevre Genel Müdürlüğü bütçesi üze
rinde söz isteyen sayın arkadaşlarımızın 
isimlerini ve söz sıralarını açıklıyorum: 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın. Zekeriya Bahçeci; Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Metin Balıbey; Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Gurubu adına 
Sayın Mehmet Dönen. 

Şahsı adına, aleyhinde Alaettin Kurt; 
üzerinde Sayın Güneş Gürseler. 

Gruplar adına konuşma süreleri 
30'ar dakika, şahıslar adına da 10'ar da
kikadır. Arkadaşların sürelere özellikle 
riayet etmesini rica ediyorum. 

Sayın Bahçeci; Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ZEKERİYA 
BAHÇECİ (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Çevre Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerinde Doğru Yol Par
tisi Grubunun görüşlerini dile getirmek 
için huzurlarınızda bulunuyorum. Bu ve
sileyle hepinizi en derin sevgi ve saygıla
rımla selamlıyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

insanoğlu, binlerce yıldan bu yana 
yaşaması için gerekli tabiî kaynakları kul
lanmakta ve tüketmektedir. Büyümeyen 

bir dünyanın nimetlerini paylaşmak iste
yen insan sayısı arttıkça bütün tabiî kay
naklar ve ekolojik değerler büyük bir baskı 
altında kalmaktadır. Tabiatın kendi ken
dini yenileme gücünün üzerinde dengenin 
bozulmasına "kirlenme" diyoruz. Çevre 
kirliliği, insanların her türlü faaliyetleri so
nucu havada, suda ve toprakta meydana 
gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik den
genin bozulması ve aynı faaliyetler sonu
cu ortaya çıkan koku, ışınlar, titreşimler, 
duman, is, toz, gaz, aerosoller, buhar, ısı 
ve atıkların çevrede meydana getirdiği ar
zu edilmeyen sonuçlar olarak tanımlanır. 

Sayın milletvekilleri, Ikından da ge
lişmiş ülkeler pekçokvzorlükla karşılaşır
ken, ülkemiz de bu kirlenmeden nasibini 
fazlasıyla almaktadır. Ülkemizde, İzmit 
Körfezindeki kirlenmenin meydana getir
diği kokudan vatandaşlar şehri terk et
mekte, Halic'i temizlemek için milyarlar 
harcanmaktadır. İzmir Körfezi içler acısı 
durumda; memleketin her tarafı, kirlilik 
alarmları vermesi yetmiyormuş gibi, ze
hirli variller, zehir atık yüklü gemiler, rad
yasyonlu çaylar ülkemizin baş belası du
rumuna gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, dünyada ise 
yaşanan ve önemi giderek artan çevre me
seleleri ülkelerin sosyoekonomik, politik ve 
kültürel durumlarının da bir göstergesi ha
line gelmiştir. Dünyada bütün ülkelerin 
müşterek anlaşabildikleri konulardan bi
risi de çevre meseleleridir. Bundan dola
yı, pekçok uluslararası ve ulusal sözleşme 
ve protokollerle yasal düzenlemeler yapıl
mış ve yapılmaktadır. Artık bütün ülke
ler çevre korunması konusunda tedbir al
ma gereğini duymaktadır; fakat, çevre ko
runması konusunda ülkelerin alacakları 
tedbirler, her ülkenin coğrafi, beşerî, eko
nomik yapısına ve öğrenim durumuna gö
re farklılık arz edeceğinden, bu konuda 
kabul edilecek uluslararası normların, ül-
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kelerin şartlarına uyum sağlayacak esnek
liği haiz olması gereklidir. 

Çevre kirliliği sınırlar tanımamakta
dır. Avrupa'daki hava kirliliğinin meyda
na getirdiği asit yağmurlarından, Tuna 
Nehrinin kirlenmesinden, Karadeniz, 
Çernobil hadisesinden bütün dünyâ etki
lenmiştir. 

Bütün dünyada çevre konusu günde
min baş sırasını alırken, ANAP Hüküme
ti, 1984 yılında Çevre Müsteşarlığını 222 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Çevre Genel Müdürlüğüne dönüştürdü. 
Bugün ise yeniden çevre teşkilatı arayışı 
içindedir. Her şeyde olduğu gibi, bu teş
kilatı da yaz boz tahtasına çevirmiştir. Be
ceriksizliklerini, iş bilmediklerini burada 
da göstermişlerdir. Bugün çevre koruma 
konusunda da, ekonomide olduğu gibi bir 
enflasyon yaşanmaktadır. Otuza yakın ku
ruluş çevreyje ilgilidir. Bu ise, ANAP Hü
kümetinin işine gelmekte; çünkü, çevre 
konusunda yapılan yatırımlara ölü yatırım 
olarak bakmaktadır. 

Çevreyi kirleten ülkelerde gerekli dü
zenlemelerin yapılması, teknik ve bilim
sel çalışmaların uygun politikalarla 
tamamlanması, Avrupa Topluluğuna üye 
ülkelerin çevre mevzuatlarına uyumlu ha
le getirilmesi, uluslararası kuruluşlarla iş
birliği ve koordinasyonun geliştirilerek, 
belirlenecek kriterlerde sanayi ve ticare
tin engellenmeyecek olmasına dikkat edil
melidir. 

Çevre harekâtı bugün başlangıçtaki 
boyutların çok ötesine geçerek, siyasî ve 
ekonomik bir doktrin olmuştur. Gelişmek
te olan ülkelerde çevre sorunları içler acı
sıdır. Hatta çevre sorunları bazı yerlerde 
temizlenebilme devrini çoktan aşmış 
gözükmektedir. Örneğin; İzmit ve İzmir 
körfezleri gibi... 

Sayın milletvekilleri, bu güzel ülke, 
bu tabiat, bu çevre hepimizin olduğuna 

göre, onu elbirliğiyle korumalıyız. Yalnız, 
çevreyi koruma amacıyla alınmış ve alı
nacak tedbirlerle, sanayileşme ve yeni iş 
sahaları yaratma hedefleri arasında iyi 
dengeler kurulmalıdır. Türkiye'nin çevre 
envanteri yapılmalıdır. Zararlı ve kimya
sal maddelerin taşınması, depolanmasıy-
la ilgili yönetmelik çıkarılmalıdır. Tedbir
ler alınmadığı, bugünkü gibi başıboş bı
rakıldığında ülkemiz bir arıtma tesisi me
zarlığına dönüşecektir. Kanunî mecburi
yette yapılan arıtım tesisleri, işletme ma
liyetinden dolayı kullanılmamakta, kısa 
sürede hurdaya çıkmaktadır. 

Çevre, ortak geleceğimizdir. Deniz
lerin petrolle kirlenmesi, kirlilik sonucu 
zehirlenen balıklarla beslenen balıkçı kö
yü Minemata'da yüzlerce insanın ölme
si, Kanada kıyılarında fokların katledilme
si, Milano banliyölerinde oturanların kirli 
hava sebebiyle zehirlenmesi, 1960'lı yıllar
da çevre konusunda dikkati çeken olaylar
dan birkaç tanesidir. 

1968 yılında kurulan Roma Kulübü
nün Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne 
ısmarladığı araştırma, süren ekonomik ve 
demokratik büyümenin kaynaklan tüke
teceği ve kirliliği yaygınlaştıracağı sonu
cuna vararak, insanlığı bekleyen felaketi 
dünyaya duyurdu. Bunun üzerine, 1970'li 
yıllar, ulusal ve uluslararası çevre politi
kası oluşturulduğu dönemdir. Son 20 yıl
dır Avrupa Konseyi, Avrupa Topluluğu, 
OECD, UNESCO, NATO gibi örgütler, 
bağlayıcı ya da öneri niteliğinde çevre po
litikaları üretmektedirler. 

Çevre meseleleri, ulaştığı boyutlar 
göz önüne alınırsa, gelecekte dünyanın ve 
Türkiye'nin vazgeçemeyeceği konulardan 
birisini oluşturacaktır; yani, evrensel de
ğerlerin bütünü olduğundan, uluslarara
sı konularda ağırlığını hissettirecektir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, ko
numu ve gelişme seviyesi nedeniyle çev-
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resini iyi değerlendirmek zorundadır. Bir 
yandan kirlilik ithali ile savaşırken, öte 
yandan da, yeni girdiği bu alanda en ye
ni ve geleceğe yönelik çevre teknolojisini 
seçmek durumundadır. Büyümeyen bir 
dünyanın nimetlerini isteyen insan sayısı 
arttıkça, bütün tabiat kaynakları ve eko
lojik değerler büyük bir baskı altında ka
lacaktır. Çevre meselelerinin sadece bir ül
kenin sınırları içinde alınacak tedbirlerle 
önlenemeyeceği bir gerçektir. Uluslararası 
kararlar alınmalı ve bu kararlar homojen 
olmalıdır. Alınacak kararlar rekabeti en
gellememeli, ayrıca sanayi ve ticaret faa
liyetlerini yavaşlatmamak ve ekonomik 
şartlara uygun olmalıdır. 

Çevre konusunda değişik mercilerin 
yetkili olmasıyla bürokrasi artacağından, 
çevre konusu tek elden yürütülecek bir 
bünyeye kavuşturulmalıdır. Tehlikeli mad
delerin ticaretinde beyan, uyarı ve ön ka
bul sistemi getirilmelidir. 

Günümüzde uygulanmakta olan çev
re politikaları ikiye ayrılmaktadır : Birin
ci grupta yer alan politikalar tedavi edici 
nitelikte olup, çevreye verilen zararların 
giderilmesini amaçlar. 

ikinci gruptaki ise, ileriye dönük po
litikalardan oluşur. Bunlar geleceğe yöne
lik tedbir ve uygulamaları öngörür. 

Biz, Doğru Yol Partisi olarak, çevre 
konusunda sadece mevcut kirliliğin orta
dan kaldırılması, muhtemel bir kirliliğin 
engellenmesi değil, kaynakların, gelecek 
nesillerin de yararlanabileceği, en iyi şe
kilde kullanılması, muhafazası ve gelişti
rilmesini istemekteyiz. 

Çevre korunması konusunda, bugün 
hâlâ faaliyet gösteren bir Çevre Genel 
Müdürlüğü vardır. Hükümetin çevreye 
verdiği önem kadar etkili, televizyonda de
meç verme, reklam yapma yansından baş
ka düşüncesi olmayan genel müdürlük... 
Çevre Kanunu, Çevre Genel Müdürlüğü

ne koordinasyon ve yönlendirme konusun
da büyük yetkiler vermiştir. Hangi çevre 
meselelerinde koordinasyon yapıp, ne gi
bi çözümler getirmişlerdir? 1983 yılından 
bu tarafa, kanunun emrettiği yönetmelik
lerden, katı atıklar yönetmeliği, zararlı ve 
kimyasal maddelerle ilgili yönetmelik, top
rak kalitesi yönetmeliği halen çıkarılama
mıştır. 

Soruyorum; bu genel müdürlük ne 
yapmaktadır? Çevre Kirliliğini Önleme 
Fonunun şimdiye kadar geliri ne olmuş
tur? Bu toplanan paralar, tüyü bitmemiş 
yetimlerin parası, nerelere ve nasıl harcan
maktadır? Sayın Bakan, biliyor mu, araş
tırıyor mu, amacı doğrultusunda bir har
camadan örnek gösterebilir mi? Türkiye-
nin, bugün gelişmiş ülkelerde yaşanan atık 
sorunlarıyla karşılaşmaması için, şimdi
den programlı çalışmaya girmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Karadeniz'de
ki zehirli varillerle ilgili yapılan çalışma
lar bir komediden ibarettir. İlk önce, çev
reye zarar verecek bir durum olmadığı 
TRT ve basın kanalıyla vatandaşlara du
yurulmuş, 15 gün geçtikten sonra, insan 
sağlığına zararlı ve zehirli madde olduğu 
açıklanmasına rağmen, iki ay geçtikten 
sonra, televizyondan, tekrar bütün yetki
lilerce, su ürünlerine bir zararın olmadı
ğı beyan edilmiştir. Böylece, Karadeniz 
Bölgesinde yaşayanlar ve balıkçılıkla ge
çinenler ve balığı tüketen vatandaşlar ne 
yapacaklarını şaşırmışlardır. 

Yabancı ülkelerden zehirli maddeler 
gelmektedir de, Türkiye'deki fabrikaların 
zehirli ve kimyasal maddeleri nereye git
mektedir? Bunlarla ilgili bir tedbir alın
mış mıdır? 

2000 yılında, ülkemizin 70 milyon 
olacağı tahmin edilen nüfusunun, yüzde 
70'i şehirlerde yaşayacaktır. Bu ise, sana
yinin millî gelir içindeki payının artaca
ğı, tarımın millî gelir içindeki payının kü-
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çüleceği demektir. Takdir buyurursunuz 
ki, artan nüfus oranıyla, çevre sorunları 
da artacaktır. Bir örnek vermek istersek; 
2000 yılında İstanbul'un nüfusunun 
10-12 milyon olacağı tahmin edilmektedir; 
bu da, 13 yılda bir İstanbul daha yaratı
lacak demektir. Bu da, yanında bir sürü 
sorun getirecektir; bir o kadar temiz su da
ğıtımı, enerji dağıtımı, gaz temini ve da
ğıtımı, haberleşme sistemi, pis suların top
lanması ve arıtılması, çöplerin toplanma
sı ve yok edilmesi, toplu ulaşım hizmetle
ri, yeşil alanlar ve kıyı düzenlemeleri gi
bi, çevrenin iyileştirilmesine yönelik şehir 
hizmetlerine ne derece ağırlık verileceği ve 
kaynak ayrılabileceği konusunda, doğru
su bu Çevre Genel Müdürlüğünün poli
tikaları yanında, pek iyimser olamıyorum. 

2000'li yıllarda sanayi ülkesi olma 
durumunda olan ülkemiz, sanayie yer se
çiminde, çevre faktörünü gerektiği ölçü
de dikkate almadığı takdirde, sanayi tesis
lerinin kirlilik açısından hassas bölgelere 
kurulmasıyla, tesislerin yarattığı kirlilik et
kisini artıracaktır. Ayrıca, nispeten eski 
kirleticiliği yüksek üretim teknolojisiyle 
çalışan sanayi tesislerimiz, teknik ve malî 
sorunlar sebebiyle, antım tesislerini kura
madıkları zaman, çok büyük ölçüde kir
lilik kaynağı olacaklardır. 

Sanayiden kaynaklanan kirliliğin ta
hammül edilebilir düzeyde tutulması, 
mevcut tesislerin yarattığı kirliliğin önlen
mesi yanında, yeni kurulacak tesislerin 
kirlilik yaratmayacak, en azından bunu 
düşük düzeyde tutacak biçimde gerçekleş
tirilmesine bağlıdır. 

Sanayi tesislerinin yarattığı kirliliğin 
yanında, evsel kirliliğin önlenmesi amacıy
la, başta büyük şehirlerimiz olmak üzere, 
belediyelerimiz, şehir altyapı şebekelerini, 
ihtiyaçları karşılar hale getirmek için ça
lışmalıdır. Evsel arıtma tesisleri, hassas 
bölgelerden başlanarak kurulmalıdır. 

Özellikle orta ve küçük sanayi tesislerin
de kaynaklanan kirlilik probleminin çözü
münde organize sanayi bölgeleri ve site
lerinin kurulmasına da büyük yer verilme
lidir. Dağınık sanayi tesislerini bir araya 
toplayarak, uygun alanlarda yerleşmeleri
ni ve ortak meselenin çözümünü amaçla
yan bu uygulama ile, yer seçiminden kay
naklanan problemlere çözüm baştan ge
tirilecektir. Sanayi tesislerinin bir araya 
toplanması halinde, bu tesislerin atıkları
nın, ortak arıtma tesislerinde arıtılarak, 
deşarjıyla, bu konumdaki problemlere de 
daha ucuz ve sağlıklı çözümler getirilme
si imkânı doğacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde ku
rulması desteklenen antma tesisleri tekno
lojisinin gelişmesi de, sanayi kaynaklı kir
liliğin önlenmesi yönünden önemli geliş
meler sağlayacaktır. Ancak, bütün bu ge
lişmelerin yanında, çevre kirliliğinin kont
rolü için, yeterli ölçüm, izleme şebekesi
nin de kurulması gerekmektedir. 

Bugün ülkemizde Ankara'da bulu
nan Hava Kirliliği Ölçüm Şebekesi dışın
da, 31 ilde 55 istasyonda yarı otomatik ci
hazlarla sürekli ölçüm yapan, bir kirlilik 
ölçüm kontrol şebekesi bulunmaktadır. 
Bunların haricinde ölçüm ve izleme şebe
kesi bulunmamaktadır. Bunun anlamı; 
kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde, sular
daki kirliliği yaratanların, ne ölçüde kir
liliğe katkıda bulundukları tespit edileme
mektedir. Çevre Kanununda da yer alan 
"Kirleten öder" prensibi çerçevesinde, 
kirleticiler, kirlettikleri ölçüde sorumlu tu
tulacaklarından, her bir kirletici kaynağın 
izlenmesi gerekmektedir. Alıcı ortamın ka
litesinin kontrolü açısından da, alıcı orta
mın izlemesi ve denetlemesi gerekmekte
dir. Bu durumda, hassas yerlerde kurula
cak ölçüm istasyonları ve değerlendirme 
laboratuvarlarmdan oluşan bir sistemin 
kurulması, çevre kirliliğinin önlenmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Deride, mahkemelerin kabul edebile
ceği, standart tahlil laboratuvarlanna şid
detle ihtiyaç vardır. Bugün üniversite la-
boratuvarlarında yapılan tahlil neticeleri
nin birbirini tutacağını zannetmiyorum. 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmek 
için müracaat eden ülkemizin, dört bir ya
nı ölçüm ağı ile örülmelidir. Bir sanayi
leşme olgusunun içinde olmamıza rağ
men, Türkiye genelinde toprağa bağlı ana-
nevî meşgaleler varlığını sürdürmektedir. 
Bu kaynaklar üzerindeki yoğun nüfus bas
kısı ve bunun sonucu olan aşırı kullanım 
ve tahribat devam etmektedir. Bu neden
le, Türkiye, bazı ülkelerin karşılaştığı çevre 
meseleleriyle de karşı karşıya bulunmak
tadır. Her türlü bitki örtüsü üzerinde, yo
ğun bir kullanım baskısı bulunmakta; saz
lıkların kurutulması, meraların tarla ol
ması, ormanların tahribi doğal örtüsünün 
kaybolmasına neden olmakta, erozyonu 
artırmaktadır. 

Tarım alanı ihtiyacının karşılanması 
yanında, hızla yayılan ve kıymetli tanm 
topraklarını işgal eden yerleşim yerleri, sa
nayi ve ulaşım tesisleri bitki örtüsünü tah
rip etmekte, burada yaşayan canlı türle
rinin süratle yok olmasına neden ol
maktadır. 

Toprakta yaratılan, daha sonra sula
ra ve denizlere de taşınan kirliliğin başın
da tanm ilaçları gelmektedir. Bu ilaçlann 
gerektiği biçimde ve miktarda kullanılma
ması halinde, toprakta yaratılan kirlilik ve 
zararlıları yanında, faydalı türler de yok 
olmaktadır. 

Ülke suları, yirmi yıldaki artan tale
bi karşılamaya yetecek kalitede ve miktar
da görülse de, genellikle ihtiyaç duyulan 
yerlerde istenen miktarlarda karşılanabil
diği pek söylenemez. Ayrıca, artan su kul
lanımıyla birlikte, birçok büyük şehirler
de kullanılabilir su miktarı, kirletici mad
delerin nehirlere ve göllere salınması yü
zünden azalmaktadır. Ülkemizin büyük 
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şehirlerinde yaşayanlar, 2000 yılına kadar-
ki yakın bir gelecekte, artan su talebini 
karşılamakta güçlük çekmektedirler, ya da 
çekeceklerdir. Bu açık da göstermektedir 
ki, dünyada ve ülkemizde su ile ilgili ola
rak karşılaşılan en belli başlı problemler 
arasında, su sağlanmasında karşılaşılan 
güçlükler ve suyun kirlilikten korunması 
gelmektedir. Türkiye, 8 272 kilometrelik 
deniz kıyıları, 1 milyon hektarı aşan yurt 
içi su alanlan ve akarsularıyla önemli bir 
su ürünleri potansiyeline sahiptir. Şu an
da, yanlış avlanmadan dolayı, su ürünle
ri alanlan yok)olmaktadır. 1975 yılında 
100-150 bin ton olan su ürünleri avlanma
sı, 1980'de 500 bin tona yükselmiştir. 

Kişi başına balık tüketimi 8,8 kilog
ramdır. 2000 yılında, kişi başına 15 kilog
rama çıkarılması düşünülmektedir. Bu ise, 
balık üretim sahalarındaki baskıların da
ha da artacağı anlamındadır. 

Balık türlerine, kendilerini yenileme 
imkânının tanınmadığı bir gelecekte, bu 
kaynaklar tükenmeye yüz tutacağından, 
denizlerden yararlanmak bir yana, kara 
üzerindeki baskılar daha da ağırlaşacaktır. 

Büyüyen ve gelişen bir Türkiye'de, 
enerji, konut, hammadde ihtiyaçları sürat
le arttığından, ormanlar üzerindeki bas
kılar gittikçe ağırlaşacaktır. Oysa, orman
lar, yalnız ekonomik yönden değil, doğal 
kaynaklan koruma ve dengeleme fonksi
yonu bakımından da, son derece hayatî bir 
rol oynar. Bir zamanlar, ülkemizin dörtte 
üçünü kaplayan ormanlar; bugün, tarla 
açma, yangın, kaçak kesim, hayvan otlat
ma gibi sebeplerle, dörtte birini kaplar du
ruma gelmiştir. 

Bugün ormanların yitirilmesi, yarın 
kuraklık, öbür gün açlık demektir. 

Ekolojik orman ihtiyacı ile diğer kul
lanımlar arasında dengesizlik, 21 inci yüz
yıl Türkiye'sinin başlıca meselelerinden 
birisi olacaktır. Değişik senaryolara göre, 
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2000-2020 yıllan arasında, 8 ila 23 mil
yon metreküp odun açığı olacağı tahmin 
ediliyor. Bu rakam, 1984 yılında yakacak 
odun üretimimizin üç katma eşittir. Yılda 
100 bin hektarlık ağaçlandırma program
ları, 1990'larda başlayacak açığı karşıla
ması bir yana, bugün bile fiilen gerçekleş-
tirilemiyor. Yılda, 27 bin hektar ağaçlan
dırma yapılabilirken, öbür yandan yangın 
ve tarla açma sebebiyle 26 bin hektar or
man serveti kaybolmuştur. 

Türkiye'nin enerji altyapısı ve enerji 
dengesi son yıllarda hızlı bir gelişme ve ya
pısal değişmeye girmiştir. Bu değişiklikler; 
enerji girdilerinin çeşitlendirilmesi, ener
ji altvapısının yeni kaynaklara açılması, 
enerji yatırımlarının hızlandırılması ile il
gili yeni yaklaşımların getirilmesi, enerji 
altyapısının çevre ile uyumlu hale getiril
mesine yönelik yeni yasal düzenlemelere 
gidilmesi olarak özetlenebilir. 

Hava kalitesinin korunması yönetme
liği, su kalitesinin korunması yönetmeliği 
ve gürültü yönetmelikleriyle, enerji altya
pısına bir çevre boyutu kazandırılmalıdır. 
Türkiye'nin enerji kaynakları ve rezerv
leri, gelişen ekonomisi için gerekli enerji
sinin karşılanması ve enerji dengesinin 
oluşturulması için yeterli değildir. Bu se
beple Türkiye, enerji yönünden dış alıma 
bağlı bir ülke durumundadır. Türkiye'nin 
gelecekteki enerji açığının kapatılması ve 
enerji dengesinin oluşturulmasında kaçı
nılmaz olan nükleer enerji, henüz Türki
ye'nin enerji altyapısına girmiş değildir. 
Geç kalınmakla birlikte, çağdaş enerji tek
nolojisinin temel taşlarından biri olan 
nükleer teknolojinin de, Türkiye'nin enerji 
dengesindeki yerini bir an önce alması ge
rekmektedir. 

Ülkemizin millî kaynaklarla ilgili po
litikalarının temelinde, daha çok enerji ve 
malzeme tasarrufu sağlayan endüstriyel iş
lemlerin yürürlüğe girmesi, az atıkla ve 

atıksız teknolojilerle, yeniden işlenebilen 
ya da üretilebilen ürünler üretilmesi ve ta
biî kaynaklann daha verimli bir şekilde 
kullanılmasına yönelik tüketim biçimleri
nin teşvik edilmesi çok önemlidir. 

Sanayileşmiş ülkeler, 1973'teki ilk 
enerji şokundan itibaren, giderek, petrol
den metallere ve minarellere kadar birçok 
hammaddenin temininde sıkıntılara düşü
lebileceğini fark etmeye başlamışlardır. 
Muhtemel, ya da rezervi kesin olarak tes
pit edilmiş kaynakların kısıtlılığının öte
sinde, bu rezervlerin coğrafî bölgelere göre 
dağılımı dar boğazlara sebep olabilmekte 
ve ülkeleri sıkıntılara sokabilmektedir. 

Tabiî kaynakların daha dikkatli bir 
şekilde kullanılması, daha az atık üretil
mesi, atıklann yeniden kullanılmasının ve
ya işlenmesinin sağlanması, teknik birer 
hadise olmaktan çok, tabiî kaynakların 
toplumun değişen ihtiyaçlarının gideril
mesini sağlayacak şekilde, rasyonel bir bi
çimde kullanılmasını temin edecek temel 
bir stratejinin unsurlarıdırlar. Çevre kay-
naklannın, enerji ve hammaddeler gibi di
ğer kaynaklarla eşit bir öneme sahip oldu
ğunun, tekrar tekrar belirtilmesi gerek
mektedir. Tümünün rasyonel bir şekilde 
kullanımı hedef alınmalıdır. Bugün için 
80 bin civarında organik ve inorganik 
maddenin ticarî üretimi yapılmakta ve her 
yıl potansiyel olarak tehlike taşıdığı açık 
olan 1 000 ila 2 00,0 yeni kimyasal madde 
piyasaya sürülmektedir. 

Su ürünlerinin geniş ölçekli olarak 
üretimi, bilinmeyen organik maddeler ve 
ağır metal ihtiva eden bileşikler gibi kara 
ve akuatik ekosistemler üzerinde ek bir 
baskı yaratan çeşitli yeni kirleticilerin or
taya çıkmasına sebep olmaya devam ede
cektir. 

Kimyasal maddelerin kontrolsüz bir 
şekilde kullanılması, insan ve çevre sağlı
ğının tehlikeye atılması anlamına gelmek-
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tedir. Konu ile ilgili bilimsel ve teknik 
problemler, ekonomik bakımdan da tek 
başına bir ülkenin çözemeyeceği kadar bü
yük olduğundan ve hava ile suda bulunan 
kirleticiler, millî sınırların da ötesine taşı-
nabildiğinden ve bu tehlikelerin tek bir ül
ke tarafından ortadan kaldırılabilmesi im
kânsız olduğundan, uluslararası işbirliği 
gerekecektir. 

Bugün Türkiye çağa uyum, çağı ya
kalama mücadelesi verirken, çevre konu
sunda yetkili ve ilgili bakanlık ve kuruluş
larla sistemli bir işbirliği ve koordinasyo
nu sağlayabilecek, çevre meselelerini ül
ke çapında ele alıp, bu meselelere sahip çı
kacak, denetim yapabilecek ve ekonomi ile 
uyumlu millî bir politika belirleyebilecek 
sistem ve yapıya kavuşturulmalıdır. 

2000'li yıllarda motorlu taşıtlar sayısı 
yönünden refah düzeyimizin yükselmesi
ne paralel artış göstereceği açıktır. Ancak, 
akaryakıt fiyatlarındaki yükselmeler, bu 
sayının artışına frenleyici bir etki yapaca
ğı söylenebilir. Bu arada dizel yakıtlarına 
olan talep hızla artacaktır. Küçük tonajlı 
taşıtların dizel yakıtlarına yönelmeleri ha
linde, hava kirliliği yönünden sakıncaları 
da beraberinde getirecektir. Nitekim son 
günlerdeki gözlemlerimiz odur ki, dizel 
motorlu küçük taşıtların sayısındaki artış, 
trafik düzenine menfî etki yaptığı gibi, tra
fikten kaynaklanan hava kalitesinin düş
mesine de neden olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bahçeci, 5 daki
kanız kalmıştır, hatırlatırım. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Avrupa Ortak Topluluğuna girmek için 
müracaat eden ülkemizde de, kurşunsuz 
benzin üretimine hız verilmeli, otomobil 
emisyon standartları sıkıştırılmalıdır. 

Çevre üzerindeki baskıların gittikçe 
artacağı gözlenmektedir. Gelecekte insan
larımızın mutluluğu için yarının veya ya-
rınlardaki yerimizin değişmez bir kader 

olduğu değil de, bu kaderin bugün yapa
cağımız tercihlerle, kararlarla ve tutaca
ğımız yollarla belirleneceğini kabul eder
sek, bu ölçüleri doğru kullanmamızın ge
reği ortaya çıkar. Çünkü, yannlar bugün
lerden başlamıştır. Bizim için henüz şanslı 
olduğumuz bir zamanda aşağıda ana baş
lıklar halinde verilen tedbirler alınmaya 
başlanmalıdır. 

Çevre koruma bir kültür meselesidir. 
Halkın çevre konusunda şuurlandırılma 
eğitim çalışmalarına önem verilmelidir. 
Büyük tesisler kurulurken, çevresel etki 
değerlendirme raporları düzenlenmelidir. 

Sınırlar ötesi kirlenmelerin yaygınlaş
tığı günümüzde, uluslararası işbirliğine, 
sözleşmelerle hazırlıklı olunmalıdır. Dün
yada hiçbir şey sınırsız değildir. Tabiî kay
naklar dikkatli bir şekilde kullanılmalı, az 
atıklı teknolojiler tercih edilmeli, ürünle
rin entegre kullanımı sağlanmalı ve mal
zemelerin ömürleri uzatıcı tedbirler alın
malıdır. 

Hava, su ve toprak kalitesini iyileşti
rici projeler geliştirilip, rasyonel kullanı
mı sağlanmalıdır. 

Ormanların tahribi önlenmeli ve or
man yetiştirilmesine hız verilmelidir, 

Genetik kaynaklar geliştirilmeli ve 
korunmalıdır. 

Atıkların ve toksik kimyasal madde
lerin yönetimi ve teknolojilerinin gelişti
rilmesi sağlanmalıdır. 

Kirlilik ölçüm ağı geliştirilip yaygın
laştırılmalıdır. 

Oysa ki, ANAP İktidarı ve belediye
leri bunun tam tersini yapmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yaklaşık 25 gün 
önce devletin TRT'sinde, saat 20.00 ha
berlerinde, öncelikle İstanbul halkına ve 
bütün Türkiye'ye saygısızlık edercesine, 
İstanbul Belediyesinin bir açıklaması du
yurulmuştur. Açıklamada şöyle deniliyor
du : "İstanbul'da musluklardan akan pas
lı suların insan sağlığına zararlı olmadığı 
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ve içilebileceği'' ilan ediliyordu. Ben şah
sım ve Doğru Yol Partisi adına Sayın Ba
kana soruyorum : Çağ atlayan ülkelerde 
ve dahi Avrupa Topluluğu ülkelerinde, va
tandaşın musluklarından paslı sular akı
yor mu? Avrupa Topluluğu ülkelerinde, bu 
gibi olaylarda, başbakan ve bakan düze
yinde halktan özür dileniyor ve gereği he
men yapılıyor. 

Sayın Kahveci'ye bir şey daha sor
mak istiyorum : Geçenlerde yine hamsi 
yiyen bir personel -Karadenizin kirliliği ve 
kanımca atılan zehirli variller neticesinde 
yenilemez hale gelen hamsi yüzünden- ze
hirlendi; Türkiye'nin başkenti Ankara'da, 
bir hastanede, Tcolu serum takılı olarak bir 
hafta yattı. İşin garip tarafı, bu arkadaşı
mız, Bakanın, çoğunluğu beyan olan da
nışmanlarından, TV'de bir yanşma prog
ramında başarılı olmuş Sahire Erturan' 
m hizmetinde çalışan.görevliydi. 

Sayın Bakan, dikkat edin, tavsiyem 
şudurki; yanında çalışan elemana, zehirli 
balıkların yenilmeyeceğini öğretmeyen Ba
yan Sahire Erturan ile; Türkiye'nin çev
re sorunlarına, musluklarından akan pis 
paslı sularına, batılı ülkelerin zehirli atık 
madde dolu varillerine ve radyasyonlu 
çaylara çare bulamazsınız. 

Değerli milletvekilleri, yarın sabah 
oturduğunuz lojmanların sokaklarındaki 
çöp bidonlarına bir bakın; ben bu sabah 
özellikle baktım. Çöp bidonlarına attığı
mız çöpleri, gece, kedi ve köpeklerin çöp 
bidonlarının dışına dağıttıklarını, temiz
lik işçilerinin de, yerdeki o çöpleri elle top
ladıklarını göreceksiniz. Çağ atladığını id
dia ettiğiniz ülkede, milletvekili lojmanla
rındaki çöp bidonları dahi, çağın çok ge
risinde kalmıştır. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkanın müsamahasına sığı
narak, bölgem olan Kale İlçesine gelen çe
kirgelerle ilgili birkaç söz söylemek is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, çekirgelerin ge
lişinden otuziki saat sonra devlet, devle
tin valisi ancak oraya gidebildi; çekirge, 
vatandaşın zeytinini tahrip ettikten sonra 
devletin valisi gelebildi. 

ALİ ER (İçel) — Yalan söylüyorsun. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Oysaki, oradaki belediyelerde her tür
lü imkân vardı, İçişleri Bakanının, valinin 
vereceği bir emirle çekirgeler anında top
lanabilirdi. Yalnız, vatandaşımız üzerine 
düşen görevi fazlasıyla yaptı, gece, trak
törünün farları ışığında çekirgeleri topla
dı. Yalnız, gelen çekirgeler baygındı. Ne
den bayıldılar? 

ALİ ER .(İçel) — Anavatan Partisi
nin korkusundan. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Basını takip ettiyseniz görmüşsünüz-
dür, güzel mizah ülkesi de olduk, Anava
tan İktidarı, çekirgelere yiyecek yeşillik de 
bırakmadığı için bayıldılar. (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bahçeci, süreniz 
dört dakika aştı, lütfen... 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Sayın Başkanım, bir dakikanızı rica 
ediyorum... 

Bölgemle ilgili bir konu daha var. 
Çevre ile bunun ilgisi nedir diye sorarsa
nız, ona da cevap veririm. 

Ümmügülsüm Karagöz isminde bir 
kadınımız mektup yazmış, mektup Sayın 
Başbakana yazılıyor... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Size 
bu nasıl geliyor? 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Bir dakika... Söyleyeceğim canım, 
sabredin. 

Mektubun gittiği yerler; Sayın Baş
bakan ve ANAP Genel Başkanı Turgut 
Özal, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sa-



T.B.M.M. B : 39 11 . 12 . 1988 O : 2 

ym 'Bülent Akarcalı, -mektup o zaman 
yazılmış- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Sayın imren Aykut, Türk Kadınım 
Tanıtma Vakfı Genel Başkanı Sayın Semra 
Özal, Ziraat Bankası Sayın Genel Müdür
lüğü, SHP Genel Başkanı Sayın Erdal 
İnönü, DYP Genel Başkanı Sayın Süley
man Demirel, Hürriyet, Tercüman, Cum
huriyet, Milliyet ve Sabah Gazeteleri Ya
zı İşleri Genel Müdürlükleri. 

Bu hanım, kocasının ve çocuğunun 
verem olduğundan bahsediyor. Geçen yıl
larda 800 metrekarelik bir cam sera yap
mış, Ziraat Bankasından kredi almış ve 
kredi borcunu ödeyememiş. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Verem ne, kanserliler de var. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Kocasına ve çocuğuna bakmakla yü
kümlü olup, mahkemeden rapor da almış, 
Sayın Bakana ve isteyen arkadaşlarıma da 
bu mektubun fotokopisini verebilirim. 

Şimdi sormak istiyorum : Dün bura
da Sayın Başbakan, sevgiden, kardeşlik
ten bahsetti, "Vatandaşlarımızı sevin..." 
dedi. Biraz evvel bir arkadaşımız "kan
serliler de var" diye laf attı; onları da se
vin... Bu vatandaşlar, bu kadınlar bizim. 
Bu bacımız, verem olan kocasına ilaç 
alamıyor... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Çevre ile ne ilgisi var? Palavra atı
yorsun. 800 metrelik serası varsa, onlar 
milyarderdir. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Devamla) 
— Çevre ile ilgisi var. Yediğin yeşil sala
tayı, domatesi, patlıcanı, biberi onlar ye
tiştiriyor. İşte çevre ile ilgisi bu, o yeşili on
lar yetiştiriyor ve o çevrede insanlarımız 
yaşıyor. Önce o insanlara el atalım. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyo
rum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 

' sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 

Metin Balıbey; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA METİN 
BALIBEY (Afyon) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; biraz önce yeşillerin ne 
hale geldiğini, kırmızıya dönüştüğünü 
görme fırsatını bulduk. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Ne demek o? 

AHMET ERSİN (İzmir) — Açık 
konuş. 

HİLMİ ZİYA P.OŞTACI (Aydın)^— 
Sen deme bunu!.. 

METİN BALIBEY (Devamla) — 
Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurun devam edin... 

METİN BALIBEY (Devamla) — 
Arkadaşlar alındılar mı ne oldu bilemiyo
rum da?.. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Bayrağımızın rengi al. 

METİN BALIBEY (Devamla) — 
Efendim bu kadar üzülecek ne var? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
çevre konusu Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ortak konusu haline gelmiştir. Bu 
konu üzerinde Çevre Genel Müdürlüğü
müzü desteklemek ve kollamak mecburi
yetindeyiz. Bugün burada yaptığımız ve 
yapacağımız Araştırma Komisyonunun 
çalışmaları hepimizin ürünü olacaktır. Bu
nu nazari dikkate alaraktan, 1989 yılı Çev
re Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 
grubumun görüşlerini ifade etmeye çalı
şacağım. Bu duygularla hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Hepinizin malumları olduğu üzere, 
çevre konuları gerek dünyada, gerekse ül
kemizde sürekli gündemde kalmakta ve 
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her yıl gündemdeki ağırlığını artırmakta
dır. Buna paralel olarak hukukî, idarî ve 
teknik olarak yeni düzenlemelere gidil
mekte ve karşılaşılan meselelerin halline 
çalışılmaktadır. 

Ülkemizde, genellikle hızlı nüfus ar
tışı ile birlikte görülen sağlıksız şehirleş
me ve hızlı ekonomik gelişme arzusunun 
meydana getirdiği endüstrileşme süreci, is
tenmeyen; ancak, giderek boyutlanan ha
va, su, toprak kirlenmeleri ile gürültü ve 
erozyon gibi diğer problemleri de berabe
rinde getirmiştir. Türkiye, işin başından 
beri, yani 1972'de Stokholm'de yapılan 
Birleşmiş Milletler çevre konferansından 
itibaren, çevre problemleri ortaya çıkma
dan tedbir almak ve sonradan çözümü pa
halıya mal olacak sonuçlardan kaçınmak 
prensibini benimsemiştir. Ancak, hızlı bir 
sanayileşme hamlesine girmiş olan mem
leketimizin, bazı bölgelerinde kaçınılmaz 
olarak kirlilik odaklan meydana gelmiştir. 

Bugün, Çevre Genel Müdürlüğü şek
linde teşkilatlanmış olan çevre ile ilgili ku
ruluşumuz, çevre sorunlarının bir bütün
lük içinde koordoneli bir şekilde ele alın
masını, insan sağlığını, ekolojik yapı ve 
çevrenin korunması ile geliştirilmesini esas 
alan bir strateji belirlemiştir. Bu esasa iliş
kin olarak, bir yandan insan sağlığının ve 
canlı varlıkların korunması açısından, 
özellikle hava ve su kirliliğine neden olan 
faktörlerin ortadan kaldırılması veya en 
aza indirilmesi için gerekli tedbirler alın
makta, öte yandan kirlenmenin ve tahri
batın yoğun olduğu yerler için gerekli 
program ve projeler süratle hazırlanarak, 
öncelikle yürürlüğe konmaktadır. 

Gelişmiş ya da gelişmekte olan her 
ülkede olduğu gibi, çevre sorunlarının ge
tirebileceği sonuçlar, ülkemizde de geci
kilmeksizin, geniş kapsamlı yasal düzen
lemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. 
\apilacak düzenlemelerle alınacak önlem

lerin, ekonomik ve sosyal kalkınma hedef
leri ile uyumlu olması gerekmektedir. Ay
rıca, güçlü bir çevre teşkilatı oluşturulma
lı, bu teşkilat; bütün diğer bakanlıklarla 
etkili bir koordinasyon içinde bulunarak, 
üniversitelerle ve milletlerarası çevre ku
ruluşlarıyla işbirliği yapacak ve yönetme
likleri hazırlayıp çevre ile ilgili esaslan ge
liştirecek, ortaya çıkan ülke realitelerine ve 
dünyadaki gelişmelere göre, bu esaslan re-
vize edecek, aynı zamanda kendi bölgele
rinde uygulayıcı nitelik ve imkânları olan 
mahallî organlarla kuracağı organik ba,ğ 
ile çevre problemlerinin verimli ve bütün
lük içinde uygulanmasını sağlayacak ni
telikte olmalıdır 

Sayın milletvekilleri, 2872 sayılı Çev
re Kanunu, temel olarak "Kirleten öder" 
ilkesini benimsemekte, gerek çevreyi kir
letenler ve çevreye zarar verenlerin sebep 
olduklan kirlenme ve bozulmalardan do
ğan zararlardan dolayı kusur şartı aran
maksızın sorumlu olmalarını, gerekse kir
lenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve 
mücadele için yapılan harcamaların kir
leten tarafından karşılanması esasını hük
me bağlamaktadır. 

Çevre Genel Müdürlüğü, kendi ka
nunuyla beraber, diğer pek çok kamu ku
rum ve kuruluşumuzun kanunlarını da 
yakından takip edip, bunlarla koordoneli 
bir şekilde faaliyetini göstermektedir. Bu
nun yanı sıra, hiçbir şey yapılmamış gibi 
gösterilen olayda, son çıkan bir yönetme
liği de arz etmek istiyorum. Bu yıl Eylül 
ayında yürürlüğe giren Su Kirliliği Kont
rol Yönetmeliği, Çevre Kanunu gereğin
ce hazırlananj bir başka önemli düzenle
me olmuştur. $u yönetmelik ile su kaynak
larımız, özellikleri, kullanım şekilleri yö
nünden sınıflandırılmış ve su kirliliği kont
rolüyle, su kaynaklarının korunmasına 
ilişkin kriter ve standartlar belirlenmiştir. 
Çevre mevzuatıyla ilgili düzenlemeler, 
özellikle Çevıje Kanununun çerçevelediği 
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kapsam içerisinde, süratle uygulama alan
larına aktarılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
çevre problemleri günümüzde iki boyut
lu bir özellik göstermektedir. Bir yandan, 
ülkemizde de görüldüğü gibi, bazı bölge
lerimizde kirlilik yoğunlaşmakta, -ki, bu 
problemin ülke ölçeğindeki boyutudur- di
ğer yandan ise kirlenmeler, hava, su gibi 
akıcı ortamlarda sınırlar ötesine taşmış ve 
problemler milletlerarası bir hüviyet ka
zanmaya başlamıştır. Hava, su gibi akış
kan ortamların yanı sıra, göçmen kuşlar, 
göçmen balıklar ve benzerlerinin göçleri 
sırasında karşılaştıkları güçlükler, çevre 
konularının milletlerarası boyutunu güç
lendirmiş ve çeşitli milletlerarası sözleşme
lerin hazırlanmasına yol açmıştır. 

Çevre problemlerinin, sınır tanıma
yan nitelikte olanlarının bir kısmı, iyi ni
yetlerle çözüme ulaştırılmaya çalışırken, 
diğer bir kısmı, ülkelerin kaçamak davra
nışlarına konu olmakta, ülkeler yasal ol
mayan yollardan kirlilik yükünden kurtul
maya çalışmakta,' bunu yaparken de kir
liliği milletlerarası sulara ve havaya ver
mekte veya başka isimler altında diğer ül
kelere satmaya tevessül etmektedirler. Son 
zamanlarda Türkiye'de bu tip kirlenme
lere konu olmuştur. 

Sanayi hammaddesi sıfatıyla, yurt 
içindeki çeşitli kuruluşlara zehirli madde
ler ve radyasyon içeren maddelerin ihracı 
ve Karadeniz kıyılarına vuran variller ko
nusunun, Türk kamuoyunu meşgul eden 
konular olduğu hepimiz tarafından bilin
mektedir. Bu konularla ilgili olarak, Tür
kiye, Çevre Kanununda yaptığı değişikli
ği, diplomatik kanallarla bütün gelişmiş 
ülkelere duyurarak dikkaderini çekmiş bu
lunmaktadır. Türk Hükümetinin, tehlikeli 
atıklar konusunda göstermiş olduğu dina
mik ve kararlı duyarlılığı, gerçekten tak
dire değer bir davranıştır. Ayrıca, bütün 

bu yapılanlara -ilave olarak, tehlikeli katı 
atık nakliyecilerinin, Türkiye içindeki iş
birlikçi firmaları tespit edilerek, kanunla
ra aykırı davrananlar hakkında takibata 
başlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepimiz kendi tarihimizden hatırlayacağı
mız gibi, biz Türkler, çağlar boyunca te
mizliğe büyük önem vermişizdir. İnsan
lık henüz mikrop kavramını bilmiyorken, 
Türkler, akarsuyun durgun suya olan hij
yenik üstünlüğünü eşsiz sağduyusuyla fark 
etmiştir. Canlı doğal kaynakların kullanıl
masında, tarih boyunca tahripkâr olma-
mışızdır, ormanlar, meralar, av hayvanlan 
ihtiyaç nispetinde kullanılmıştır. Hatta, 
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethet
tikten sonra, Halic'in dolmaması için, bu
raya su taşıyan akarsuların, Kâğıthane ve 
Alibeyköy Dereleri havzalarında ziraat ya
pılmasını, hayvan otlatılmasını, bina in
şaatını ve ağaç kesilmesini yasak etmiş, 
bununla da kalmayarak, dik yamaçlara, 
ayrıkotu ve ağaç diktirmiştir. 

Yine, Lale Devrinde, azar azar gelen 
çamurun Halic'e girmesini önlemek için, 
Kâğıthane Deresinin kenarına bir tuğla 
fabrikası kurulmuş ve deredeki çamur, 
tuğla yapımında kullanılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, kaynaklarımızı 
kirletmeden, bozmadan kullanmak ve bu 
kaynaklardan sürekli yararlanacak şekil
de koruma-kullanma dengesini tesis et
mek, üzerinde çok hassasiyetle durmamız 
gereken prensiplerdendir. Kirlettikten 
sonra temizlemenin çok pahalıya mal ol
duğunu, ülkemizdeki uygulamalardan bil
mekteyiz. Kirlenme veya bozulma sonu
cu, birtakım canlıların nesilleri tüketiliyor-
sa, onlann geri getirilmesinin hiçbir şekil
de mümkün olmadığı daima hatırda tu
tulmalıdır. 

Çevre konularının güncel bir yakla
şımla ele alınıp değerlendirilmesi, bu ko-
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nuda devletin öncülük etmesi, uygun bir 
hareket tarzıdır. Ülkemizin çevreye nasıl 
baktığı, diğer memleketlerle olan müna
sebetlerinde daha fazla önem kazanmak
tadır. Tâ6*iî kaynaklarını kirleten ve tah
rip eden bir ülke görünümüne girmemiz, 
ilk olarak, hızla gelişmekte olan turizm 
sektörünü etkileyecektir. Kirlenme, ihraç 
ürünlerimize zorluklar çıkarılmasına da 
neden olabilir. Özellikle tarım ürünlerin
de, kabul edilebilenin üstünde persitist ka
lıntısı bulunması, ciddî engellere, hatta ge
ri göndermeye sebep olabilir. 

Sayın milletvekilleri, Akdeniz ve Ege 
kıyılarımızda tarihî ve tabiî zenginlikleri
mizin korunması konusunda, 1988 yılın
da yapılan en önemli çalışma, hiç şüphe
siz, özel koruma çevre bölgeleri ilanı ol
muştur. 2872 sayılı Çevre Kanunu hü
kümleri çerçevesinde hava, su, toprak gi
bi çevrenin fiziksel unsurlarının yanısıra, 
yabanî bitki ve hayvan topluluğu gibi bi
yolojik unsurların korunmasında Çevre 
Genel Müdürlüğü büyük bir dikkat ve ti
tizlik göstermektedir. Köyceğiz Gölü ve 
Dalyan Kumsalındaki nadir bitki ve hay
van türlerinin korunması konusundaki ça
lışmalar genişletilmiş, bu yörelere ek ola
rak Fethiye ve Gökova Körfezleri de do
ğal kıyı yapısıyla birlikte nadir bitki top
lulukları fauna elemanları ile tarihî ve ar
keolojik zenginliklerin korunması amacıy
la, bu alanlarda özel çevre koruma bölge
leri ayrılmasının gerekçeleri hazırlanarak 
Bakanlar Kuruluna sunulmuş ve bu ko
nudaki Bakanlar Kurulu kararı, 5 Tem
muz 1988 tarihinde Resmî Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kara
rın yurt içinde yarattığı sevinç büyük ol
muş, kararın bütün kıyı bölgelerimize da
hil edilmesini dileyen istekler gelmiştir. 
Karar, yurt dışında, özellikle Avrupa Kon
seyi ve Avrupa Topluluğuna üye ülkeler 
arasında büyük bir memnuniyetle karşı
lanmış, özellikle nesli tehlikeye düşmüş de

niz kaplumbağalarının kuluçka yeri olan 
Dalyan Kumsalının koruma kapsamına 
alınması, çevre korumacı kuruluşların ve 
grupların, Hükümetimizin ilgili makam
larına kutlama mesajları yollamalarına yol 
açmıştır. 

Bu cümleden olarak, Kırşehir yakın
larındaki Seyfe Gölünün ve buradaki dün
ya çapında zengin kuş topluluklarının ko
runarak bu tabiî değerlerin, ülkemizin bi
lim ve sanat hayatının yanı sıra, turizm 
hareketine de fayda sağlaması yolunda de
ğerlendirme çalışmaları yapılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülkemizde çevre korunması ile ilgili ola
rak, devlet eliyle yürütülmesi öngörülen 
görev ve hizmetlerin kapsamı oldukça ge
niştir. Bu sebeple devlet, gerek kirlenme
lerin giderilmesi veya önlenmesi, gerekse 
çevrenin iyileştirilmesi amacıyla alınacak 
kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlere ilişkin 
harcamalar için, çeşitli ilgili kuruluşların 
bütçelerine ödenek koymak suretiyle des
tek sağlamaktadır. Ayrıca, Çevre Kanu
nuyla kurulan Çevre Kirliliğini Önleme 
Fonu, kaynak akışı hızlandığında, çevre 
kirlenmelerinin önlenmesine ve çevrenin 
korunmasına önemli bir destek sağlayabi
lecektir. 

Çevre problemleri, karmaşık yapısı, 
çeşitli boyutlarıyla günümüz dünyasının 
iç içe yaşamakta; ancak, çözümlemek zo
runda olduğu hayatî konulardır. Bu sebep
le problemlerin üzerine bilinçli, bilgili ve 
sistemli bir şekilde gitmek zorundayız. 
Ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve 
beklentilerimizi çevre ile uyumlu dengeli 
bir şekilde geliştirecek önlemleri almak, 
uzun vadeli politika ve programları buna 
göre oluşturmak zorundayız. Dünyamızın 
ve ülkemizin geleceği, böylesi bir çabayı 
gerektirmekte, bizler ve gelecek nesiller 
için bu çaba, sürekli bir görev olmaktadır. 

Bu duygularla, Çevre Genel Müdür
lüğünün 1989 yılı bütçesinin memleketi-
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mize ve milletimize hayırlı olmasını diler, 
grubum adına hepinize saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Dö
nen; buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar.) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET 
DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; Çevre Genel Müdürlü
ğünün 1989 bütçesi üzerinde SHP Gru
bu adına söz almış bulunuyorum; grubum 
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selam
larım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, sözlerime baş
lamadan önce, SHP milletvekili Güneş 
Gürseler arkadaşımızın vermiş olduğu 
Meclis araştırması önergesinin, bu Yüce 
Mecliste tüm siyasî partilerin uzlaşarak 
kabul etmesini çok olumlu bir adım ola
rak kabul ediyorum ve bu Yüce Meclisin 
bundan sonra da böyle önemli konularda 
uzlaşması dileğiyle hepinizi tekrar selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, çevre sorunu, 
insanların ve diğer canlıların, yani tüm or
ganizmaların yaşamını ilgilendiren bir ko
nudur. İnsanların ve tüm canlıların yaşa
mını ilgilendiren bu denli önemli bir ko
nuda, toplumu yöneten siyasal iktidann 
temel tercihini, doğanın ekolojik dengesi
nin bozulmamasmdan yana koyması ge
rekmektedir. Bunu demekle sanayileşme
ydim demek istemiyorum; ama sanayiy
le doğal denge arasında ciddî bir uzlaşma 
gerekmektedir; yani, planlı bir sanayileş
me gerekmektedir. Temelde, sanayileş
meyle, insanların refahı ve mutluluğu 
amaçlanmaktadır; fakat, kirli bir atmos
ferde, kötü çevre koşullarında yaşayan in
sanların mutlu olmaları da mümkün de
ğildir. 

Ekonomide temel hedefini "Bırakın 
yapsınlar, bırakın geçsinler" olarak koy-
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muş bir iktidar, çevre konusunda da dü
şüncesini, "Bırakın çevreyi kirletsinler; bı
rakın insanların sağlığı ne olursa olsun, 
yeter ki üretim artsın, yeter ki 
sanayileşelim" üzerine oturtmuştur. 

Türkiye'de sanayi kuruluşlarının hiç
birinde ciddî arıtma tesisleri yoktur. Bu
nu, bugünkü İktidarı suçlamak için söy
lemiyorum, geçmişten bu yana tüm sanayi 
kurulu şlannda ciddî antma tesisleri kurul
mamış, çevreyi korumak için ciddî tedbir
ler alınmamıştır. 

ALİ RIFKIATASEVER (Tekirdağ) 
— Var, var. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Siz, var diyorsunuz; işte 1985 yılında dev
let eliyle kurulan "Rize - Kutlular Bakır 
İşletmesine" daha arıtma tesisleri kurul
madı. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Özel sektörden bahsediyorsun. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
"Bu yıl yapılacak, gelecek yıl yapılacak" 
diye vakit geçirilmekte, oyalanılmaktadır. 
Sorulduğunda, "Bu tesis 10 yıl içerisinde 
ekonomik ömrünü tamamlayacak; kuru
lalı 3 yıl olmuş, 7 yıl sonra ekonomik öm
rü bitecek" deniyor. Bir müddet sonra da 
"ekonomik değeri yok" diye antma tesis
leri kurulmayacaktır. 

Bunu, şunun için söylüyorum : 
Türkiye'de çevreyi devlet yatırımları kir
letmektedir, devletin yaptığı kuruluşlar 
kirletmektedir. Devlet, kendi kuruluşların
da çevreyi koruyucu ciddî tedbirler almaz
sa, özel sektör çevreyi kirlettiği zaman, 
ona hiçbir yaptırım uygulayamaz, özel 
sektöründe çevreyi kirletmesini önleye
mez. Devlet ilk önce kendi kuruluşların
da çevre korumasını ön plana çıkarması 
lazım ki, özel sektöre de bu yaptırımları 
uygulayabilsin. 

Değerli arkadaşlarım, çevre koruma
cılığını şuna benzetmek istiyorum : Bir in-
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san sağlığında vücudunu hovardaca kul
lanabilir, onun kıymetini bilmeyebilir; 
ama-hasta olduğu zaman, örneğin bir ak
ciğer kanseri olduğu zaman, tüm serveti
ni verse ö insan kendini yenileyemez. Do
ğa da böyledir, çevre de böyledir. Bugün 
düşünün bir Marmara Denizini, bugün 
düşünün bir İzmir Körfezini; yani, sana
yimizin kirlettiği denizlerimizi yeniden 
antmaya kalksak, buna Türkiye'nin büt
çesinin yetmeyeceği gibi, eski temizliğine 
de kavuşturanlayız. Vakit geçmeden, çevre 
konusunda yeterli önlemler alınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Çevre Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerinde konuşurken 
şunu söylemek istiyorum : Çevre Genel 
Müdürlüğü, bir koordinasyon genel mü
dürlüktür, icraat yapan, yaptırımcı bir ge
nel müdürlük değildir. Zaten, 100-110 per
soneli, 3 milyar lirayı bile bulmayan büt
çesi ile Türkiye'de hangi çevre ile ilgile
necek ve hangi ciddî konuyu gündeme ge
tirecektir? Vakit geçirilmeden, çevre ba
kanlığı kurularak, yeterli uzman personel 
ve yeterli kaynak sağlanarak; bakanlıklar 
arası yetki kargaşasına son verilerek, et
kin bir çevre çalışmasına girilmesi gerekir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Akıl verme onlara, biz gelirsek biz 
kurarız. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Bakın, bugün 2872 sayılı Çevre Yasasının 
"Kirleten öder" hükmü fiilen uygulama
ya konulamamaktadır. Eğer bu hüküm 
uygulanabilse, çevre sorunlarının çözü
münde büyük bir adım atılmış olur. Tür
kiye gibi, az gelişmiş ülkelerin çevre ko
nusunda, sanayileşmiş ülkelerin geçirdiği 
deneyimlerden yararlanmaları gerekir. 
Bunun için de, uluslararası çevre kuruluş
larıyla sıkı bir diyaloga girilmelidir. Ulus
lararası, çevre ile ilgili toplantılara, yalnız 
dışişleri seviyesinde delegasyonla katılmak 
yetmez, oralara uzman kadrolarla, uzman 

delegelerle katılınması gerekir. 

Son günlerde, sanayileşmiş ülkeler, az 
gelişmiş Üçüncü Dünya Ülkelerini kendi 
sanayi atıklarını dökecekleri bir çöplük 
olarak görmektedir. İşte bu noktada, 
Türkiye'nin üzerine düşen önemli bir gö
revi vardır. Az Gelişmiş Üçüncü Dünya 
Ülkelerini örgütleyebilir, öncülüğünü ya
pabilir ve böylece de hem kendi ülkemi
zin, hem de diğer Üçüncü Dünya Ülkele
rinin çöplük olmaktan kurtarılmasını sağ
lar. Böylelikle, Türkiye'de bulunan vasıf
lı çevre uzmanlarına ve çevre kuruluşla
rına, o ülkelerde iş olanakları sağlanır. Yi
ne, bugün Türkiye'de boşta gezen yüzler
ce çevre mühendisine* başka işlerde çalı
şan çevre mühendislerine, kendi dalların
da istihdam olanakları sağlanır. Bu neden
le Hükümetin bu konu üzerinde hassasi
yetle durmasını öneriyorum. 

Değerli milletvekilleri, çevre sorun
ları konusunda ülkeyi yöneten Hüküme
tin, bilim kuruluşlarının, basının, 
TRT'nin çok duyarlı olması, olaylar kar
şısında halkı hemen uyarması gerekir; 
ama maalesef Çernobil kazasından sonra, 
ülkemizin bu kazadan ne kadar etkilendi
ğini ve ne önlemler alınması gerektiğini 
halka duyurmadılar, âdeta halktan gizle
diler. Başbakan, bakanlar, Cumhurbaşka
nı, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Çer
nobil kazasından dolayı ülkemizde zarar
lı ölçüde radyasyon olmadığını söylediler; 
ama daha sonra da binlerce ton çayı top
latarak radyasyonlu diye stok ettiler. O ça
yın bugün stok edilmesi de teknik olarak 
sakıncalı bir olaydır. Aynı zamanda o çay 
orada stokta bulunduğu sürece, çay ihra
catımızı da olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bunu da bildirmek istiyorum... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Unutturup piyasaya çıkarmak isti
yorlar. 

— 81 — 
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MEHMET DÖNEN (Devamla) -
Değerli arkadaşlarım, işte bilim ve bilim 
kuruluşlarının özerk olmasının, siyasî bas
kıların dışında kalmasının önemi burada 
belirmektedir. Eğer Atom Enerjisi Kuru
mu Başkanı siyasî birtakım etkiler altın
da kalmadan, bağımsızca, bilimin gerek
tirdiği gibi oralarda inceleme yapıp, hal
kı uyarsaydı, işte o zaman bugün orada 
oluşan tehlikeler olmazdı. 

Aynı şey TRT için de geçerli. TRT 
de, gene Çernobil olayını, siyasî birtakım , 
baskıların dışında, tarafsız olarak halka 
yansıtsa, halkı uyarsaydı, bugün oradaki 
halkın sağlığıyla oynanmamış olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, aynı şey varil
ler için de geçerlidir. Yetkililer bir müd
det, varillerin zehirsiz olduğunu söyledi; 
ama basının ve muhalefetin olayın üzeri
ne gitmesinden dolayı, daha sonra bu va
rillerin zehirli olduğu açığa çıktı. Bu ara
daki geçen süre içerisinde oradaki insan
lar bu varilleri aldı ve kullandılar. Bu va
rilleri bulup kullanan insanlar "Denizden 
varil çıkıyor, işte kullanıyoruz" diye sevin
diler; ama devletin birtakım kuruluşları 
gerçekten, hiçbir siyasî etki altında kalma
dan oradaki halkı yeterince uyarsaydı, o 
varillerden zarar gören insanlar da zarar 
görmemiş olurdu... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Vila
yetin önünde satılıyor zehirli variller Sa
yın Dönen. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Satarlar... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Vila
yetin önünde satılıyor Ankara'da. 

MEHMET PÖNEN (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, radyasyon dediği
miz olay, insanların genleri üzerinde çok 
önemli etkileri olan bir olaydır. Radyas
yon, belki bugün etkisini insanlar üzerin
de göstermeyebilir; ama bir müddet son

ra o insanların çocuklarında, torunların
da onun etkileri görülür. Sakat doğumlar 
veya hastalıklı doğumlar olur. İşte, bu in
sanların sorumluluğunu yarın kim yükle
necek, kim üslenecek? Az önce de söyle
diğim gibi, tarafsız bilim kuruluşları ve
ya hiçbir siyasî etkide kalmayan özerk bi
lim kuruluşları olsaydı, oradaki halkı za
manında uyarırdı ve o insanlar korunma
ya alınarak, radyasyondan en az etkilen
miş olunurdu. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde var 
olan ve yeni kurulan sanayi tesislerinin at
mosferi ve bulunduğu çevreyi kirletmeme
leri için, vakit geçirilmeden, arıtma ve fi-
litre tesislerinin kurulması gerekir. Örne
ğin, Marmara Denizinin çevresinde bu
lunan ve Marmara Denizini içinde canlı
yı yaşayamaz hale getiren sanayi kuruluş
larının tümüne arıtma tesisi kurulması ge
reklidir. Yoksa çevredeki insanları yaşam
larını kaybetme noktasına getirebilir. 

Çevredeki sanayi kuruluşlarının ze
hirli artıklarının ve belediyelerin çöpleri
nin, lağımlarının denize aktarılmasıyla ve 
son zamanlarda görülen varillerin de et
kisiyle, Türkiye balık ihtiyacının yüzde 
70'ini sağlayan Karadeniz'de, balık, gide
rek azalmaktadır. Yapılan araştırmalara 
göre, eğer Hükümet ciddî boyutlarda ted
bir almazsa, 3-5 sene sonra balık, tama
men yok olma tehlikesi geçirecektir. 

İskenderun Körfezi; İskenderun De
mir Çelik Fabrikası, gübre fabrikası, BO-
TAŞ gibi sanayi kuruluşlarının atıkları ve 
kanalizasyon sularının körfeze aktarılma
sıyla, bir Marmara Denizi olmaya adaydır. 

Yine özellikle, bakır işletmeleri ve asit 
üreten fabrikalardan da S 0 2 ve S 0 3 gaz 
kaçaklarının muhakkak önlenmesi gerekir. 
Çünkü, gerek S0 2 , gerekse S 0 3 gazı 
atmosfere verildiğinde, havada bulunan 
suyla reaksiyona girer ve havadan 
H2SC>4 dediğimiz sülfürikasit olarak tek-
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rar yere düşer. Buna da biz asit yağmuru 
diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunun en çar
pıcı örneklerinden birisini vereyim size : 
İskenderun yolu üzerindeki Sanseki Güb
re Fabrikasında bulunan asit fabrikasının 
etkisiyle, yamaçlardaki o yemyeşil çam or
manları yok oldu, kurudu. O fabrikada ça
lışan insanların büyük bir bölümü de has
tadır. Bu konularda, vakit geçirilmeden 
çok ciddî önlemler alınması lazımdır. Yi
ne, İskenderun Demir Çelik Fabrikasının 
sızdırdığı zehirle gazlardan dolayı, oradaki 
insanların da yüzde 20'ye yakını hastadır. 
Bunlara da gerekli önlemlerin alınması la
zımdır. 

Değerli milletvekilleri, özellikle bü
yük şehirlerimizdeki hava kirliliğinin en 
büyük nedenlerinden birisi, motorlu taşıt
ların atmosfere verdiği karbondioksit ve 
diğer zehirli gazlardır. Yapılan inceleme
lere göre, motorlu taşıtların neden oldu
ğu kirlilik, soba ve kaloriferlerin neden ol
duğu hava kirliliğinden 2 kat daha faz
ladır. Örneğin, 1969 - 1971 yıllarında 
TÜBİTAK'ın gerçekleştirdiği bir ölçme ve 
araştırma sonucu, Ankara'da 45 000 mo
torlu taşıt bulunduğu ve hava kirliliğinin 
yüzde 65'inin de bu motorlu taşıtların çı
kardığı gazlardan oluştuğu saptanmıştır. 
Bugün ise Ankara'da 220 000 motorlu ta
şıt olduğunu düşünürsek, bugünkü hava 
kirliliğinin yüzde 70'inin de, bu motorlu 
taşıtların çıkardığı gazlardan oluştuğu or
taya çıkmaktadır. Bu durumda, Ankara'
yı, 100 binlerce dolar verip ithal kömür ve
ya havagazıyla ısıtsanız bile, hava kirlili
ğinin ancak küçük bir bölümünü hallet
miş olursunuz. Esas, motorlu taşıtların ne
den olduğu kirliliği önlemek gerekir. Bu
nun için de iyi yakıt ve iyi yanmayı temin 
etmek zorunludur. 

İyi yakıt konusunda, tüm Avrupa ül
kelerinin ürettiği ve sattığı kurşunsuz ben

zin üretimine ve satışına geçmek gerekir. 
Yine, egzozlara, fıltrasyon dediğimiz sis
temin konulması gerekir. İyi yakma dedi
ğimiz olay ise, bugün özellikle dizel mo
torların enjektör ve pompa ayarlarının çok 
iyi yapılmasıyla mümkündür. Bu yanma
nın çok iyi olacak hale getirilmesi gerekir. 
Bu da, fennf muayene zamanlarında kont
rol edilmesiyle, mümkün olabilir. Fennî 
muayene zamanlannda bu hususun kont
rol edilebilmesi için de, bunu kontrol ede
cek fennî muayene istasyonlarının da va
kit geçirilmeden kurulması gerekir. Bu 
yanmaya ayak uyduramayan, iyi yakma
yan motorların da trafikten men edilmesi 
gerekir. 

Değerli milletvekilleri, yerel yönetim
lere verilen imar planı değiştirme yetkile
ri, Çevre Genel Müdürlüğü veya diğer 
yetkili organlar tarafından, çevreye verdiği 
zararları önlemek için denetlenmelidir. 
Eğer yerel yönetimler denetlenmezse, şe
hirlerde yeterince yeşil alan kalmaz ve taş 
yığını haline gelmiş şehirlerde yaşamak 
zorunda kalırız. Yine, sahil şeritlerimiz-
deki o doğal güzelliklerimizin birer beton 
yığını haline gelmesini önleyemeyiz. Özel
likle, turizmden büyük ümit bekleyen bîr 
ülke olarak, doğal güzelliklerimizi koru
mak zorundayız. Bu doğal güzelliklerimiz 
korumak için, yerel yönetimlerin imar 
planlarını değiştirirken, konut ve turistik 
tesisler yaparken, ciddî bir çevre uzmanın
dan yararlanması gerekir veya büyük ye
rel yönetimlerde çevre birimlerinin oluş
turulması gerekir. 

Yine, yerel yönetimler, çöp ve artık
larını değerlendirmek için tesisler kurmalı, 
kanalizasyonlarını, arıtma tesislerinden 
geçirmeden denizlere ve akarsularımıza 
vermeleri önlenmelidir. Eğer bu konular
da yerel yönetimlerin bütçeleri yetmiyor
sa, devlet bütçesinden buralara kaynak ak
tarılmalıdır. Aksi takdirde, deniz ve akar-
sularımızın kirlenmesini önlememiz 
mümkün değildir. 
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Değerli arkadaşlarım, bunu yaparken 
de çok dikkatli olmalıyız. Çünkü, bugün 
Türkiye'de var olan sanayi tesislerine ku
rulacak olan arıtma tesisleri maliyetinin 
çok büyük boyutlarda olduğunu (15 mil
yar lira) ve bunun için de birçok yabancı 
firmanın bu pazarlara girmek istediğini 
son günlerde duymaktayız. Eğer Hükü
met bu konuda ciddî tedbirler almaz ve 
bir standardizasyon yaratmazsa, biraz ön
ce konuşan arkadaşımızın da dediği gibi, 
bu arıtma tesisleri hem çalıştırılamaz ve 
hem de buralar birer vurgun yatağı hali
ne gelir. 

Değerli milletvekilleri, tarımda kul
lanılan gübre ve ziraî ilaçların çevreye ve 
ülke ekonomisine verdiği zararı en aza in
dirmek için, gübre ve ziraî ilaçların kont
rollü bir şekilde kullanılması gerekmekte
dir. Çiftçiyi aydınlatacak bir mekanizma
nın da kurulması gereklidir. Bugün bilinç
sizce kullanılan ziraî ilaçlar, birçok yararlı 
canlı ve bakterilerin ve diğer yararlı can
lıların yok olmasına neden olmaktadır; bu 
da, doğanın ekolojik dengesini bozmakta
dır. Yine, bilinçsizce kullanılan gübre, top
rağın çoraklaşmasına ve kıraçlaşmasına 
neden olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ağaçlandırma
da görülen aksaklıklar da -Keban Barajın
da olduğu gibi- ekonomimize büyük bo
yutlarda zarar vermektedir. Bugün, 
30 milyar metreküp olan Keban Barajının 
hacminin 3 milyar metreküpü dolmuş bu
lunmaktadır. Neden?.. Keban Barajının 
yapıldığı dönemde, o proje içerisinde bir 
de ağaçlandırma projesi vardı, bu proje
nin maliyeti de o zaman 20 milyon lira idi; 
ama bugün artık çok büyük boyutlara 
ulaşmıştır. Aynı zamanda, o projeyi uy-
gulasanız da, çok yararlı sonuçlar alamaz
sınız. Yine, seksen sene ömrü olduğu söy
lenen Keban Barajının da, bu hesaplama
lar sonucunda altmış yılda dolacağı sap
tanmaktadır. Onun için de, o ağaçlandır

ma konusunda da Hükümetin ciddî ted
birler alması lazımdır. 

Yine, verimli araziler üzerinde kuru
lan sanayi tesisleri, o arazilerin hem ço
raklaşmasına hem de çevrenin kirlenme
sine neden olmaktadır. Bugün Çukurova-
ya gittiğiniz zaman, yavaş yavaş o Çuku-
rovanın verimli toprakları üzerinde sana
yi tesislerinin kurulmuş olduğunu görür
sünüz. Buna, Bursa ovasını eklemek, bu
na, ülkenin diğer yerlerinde bulunan bir
takım verimli arazileri de eklemek müm
kündür. 

Değerli arkadaşlarım., bir de, bölge
ler arasındaki kalkınma dengesizlikleri de 
çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
gün, kalkınmamış, az gelişmiş Güneydo
ğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizden bü
yük şehirlerimize büyük göçler vardır. Bu 
da, büyük şehirlerimize çarpık bir şehir
leşme ve gecekondulaşmayı getirmektedir. 
Bu göçlerin durdurulması için, o bölgele
re yatırımların kaydırılarak, o bölgelerin 
kalkındırılmaları sağlanmalıdır. Bu, çev
re kirlenmesi açısından önemli bir 
konudur. 

Değerli milletvekilleri, millî eğitim 
politikası da çevre sorunlarıyla içiçedir. 
Millî eğitim politikasında iki ana noktaya 
değinmek istiyorum : Birisi, daha ilkokul
dan başlamak üzere, orta okul, lise ve üni
versitelerde çevreyle ilgili dersler konma
lı ve öğrenciler bu konuda aydınlatılmalı
dır. ikincisi ise, millî eğitim temel politi
kasıyla ilgilidir. Eğer okullarda öğrencile
rin bireysel bencil yönleri geliştirilir, on
lara en önemli faktörün, dolaylı da olsa, 
para olduğunu enjekte ederseniz; o öğren
ciler topluma katıldıklarında para kazan
mak için her yolu meşru sayarlar; denizi, 
akarsuları kirletmekten, ormanları kes
mekten çekinmezler. Bugün öğrenciler en 
çok para kazanacakları okullara doğru yö
neltilmektedirler. İlkokulda bir öğrenciye, 
"Ne olmak istiyorsun?" diye sorarsanız, 
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o da, "Öğretmen olmak istiyorum" der. 
Liseyi bitirince sorarsanız... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
-ı- Hayalî ihracatçı olmak isteyecektir. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
... En çok para kazanacağı bir mesleği si
ze söyler. İşte bu da gösteriyor ki, öğren
cilerin paraya doğru yöneltilmeleri, doğa
nın kirlenmesine önemli bir katkıda bu
lunmaktadır. Halbuki, öğrencilerin top
lumsal yanlarını geliştirseniz, toplum ol
madan yaşayamayacaklarını onlara enjek-
te etseniz, toplumun ve ülkenin çıkarları
nın kendi çıkarlarından önde geldiğini ve 
insanın da emeğinin paradan daha önemli 
bir değer olduğunu öğretseniz, o insanlar 
topluma katıldıklarında, kolay kolay do
ğaya zarar vermezler. İşte» o zaman do
ğayı korumak, çevreyi korumak için de, 
milyonlarca lirakaynak aktarmaya da bel
ki gerek kalmaz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konularda, 
öğretmen yetiştiren eski köy enstitülerini 
örnek alabiliriz. Bu öğretmenlerin elleri
ne bir mala, bir de şakul verilerek köylere 
tayin ediliyordu; oradaki cehaletle, hasta
lıkla ve tüm zorluklarla uğraşıyor ve yine 
dimdik ayakta kalıyordu. Acaba, onu 
ayakta tutan nedir? İşte, bu köy enstitüle
rinin verdiği, yani o eğitim sisteminin ver
diği, insan sevgisi, toplum sevgisi ve va
tan sevgisidir. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar 
saydığım işleri yapmak için, yukarıda da 
söylediğim gibi, bir çevre bakanlığının va
kit geçirilmeden kurularak; yeterli araç-
gereç, personel ve yetkiyle donatıp, ülke
mizin geleceğini şimdiden kontrol altına 
almamız gerekir. Eğer, şimdiden ülkemi
zin geleceğini kontrol altına alamazsak, 
şimdiden çevremizi koruyucu ciddî tedbir
ler alamazsak, yarın geç kalmış oluruz; ya
rın alacağımız tedbirler de, çevremizi bu
günkü durumuna getirmeye bile yetmez. 

Değerli arkadaşlarım, "Bize bu ülke 
dedelerimizden miras kalmadı, biz bu ül
keyi çocuklarımızdan emanet aldık" dü
şüncesiyle hareket ederek, her birine bi
rer milyon borç devrettiğimiz çocukları
mıza, masmavi denizler, tertemiz akarsu
lar, kirlenmemiş bir atmosfer, yemyeşil or
manlar, beton yığını haline gelmemiş kı
yılar, çoraklaşmamış topraklar bırakma
lıyız ki, bu birer milyon dış borcu ödeme 
yükünü kaldırabilsinler. Aksi halde, bu 
yükü kaldıramazlar ve hepimize yarın ne 
diyeceklerini de herhalde takdir edersiniz. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar su
narım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Dönen. 

Hükümet adına, Sayın Kahveci; bu
yurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Çevre Genel Mü
dürlüğünün 1989 yılı bütçesi için huzur
larınızdayım. 

Değerli grup sözcüleri çevre konusu
na çok büyük bir açıklık getirdiler; hepsi
ne huzurlarınızda teşekkür ederim. Evet, 
çevre, en büyük sermayemiz. Türkiye için, 
çevrenin taşıdığı önem, sözlerle anlatıla
maz. Bugün çevre, dünyanın en değerli 
varlıklarından biri haline gelmiştir ve çev
resini koruyabilen milletler, 21 inci Asır
da ve ondan sonraki asırda, dünyanın en 
güçlü ülkeleri olacaktır; bu kanaati ta
şıyoruz. 

Gelelim Türkiye'nin nerede olduğu
na. Türkiye, çevre konusunda ne yaptı, ne 
yapıyor ve ne yapacak? Sayın Bahçeci, -
burada mı bilmiyorum, galiba dışarıya 
çıktı- çevre yatırımlanna, iktidarımızın ölü 
yatırım gözüyle baktığını söyledi; ben de 
kendisini insaflı zannederdim. Sadece İs
tanbul'u örnek vereyim. Eğer çevre yatı-
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nmlarma bu dönemde ölü yatırım gözüyle 
bakıldıysa, bizim yaptığımız bütün yatı
rımlar ölü yatırımmış... 

İstanbul'daki sokakların toplam 
uzunluğu 11 bin kilometredir. Bizans 
İmparatorluğu dahil, Osmanlı İmparator
luğu dahil, Cumhuriyet dönemi dahil, 
11 bin kilometre sokağın, sadece 2 500 ki
lometresine kanalizasyon götürülmüş. Son 
dört küsur yılda, o 2 500 kilometre, 1988 
sonu itibariyle 8 000 kilometrenin üzeri
ne çıkıyor, 9 000 kilometre tamamlanmak 
üzere. 2 500 kilometre, iki İmparatorluk 
ve Cumhuriyet döneminde, geri kalan 
6 500 kilometre dört yılda. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Orada da mı çağ atladık Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Sadece İstan
bul mu?.. 67 il merkezinin, acaba hangi
sinde, 1984 yılı başında kanalizasyon ve 
temiz içme suyu sorunu çözülmüştü? Bil
diğim kadarıyla, hiçbirinde çözülmemiş
ti. Bugün, bunların tümünün kanalizas
yon projeleri, içme suyu projeleri başla
tılmış, büyük bir kısmı bitirilmiş... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Kazaların bile. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Ben sadece ü 
merkezlerini anlatıyorum, kazalara hiç do
kunmuyorum; yani il merkezlerimizde ya
pamamışız, kazalara hiç yapamamışız. 

Bugün, 67 il merkezinin çoğunda bu 
sorunlar yüzde 90, yüzde 100 bitmiş, bit
meyenler de, önümüzdeki birkaç yıl için
de bitecek. En önemlisi de İstanbul... 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Muğla'da köylerde bile yapılıyor. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Ve bunlara dö
külen trilyonları, gerçekten, Sayın Bahçe
ci' nin mensup olduğu partinin bünyesin

de bulunan eski-milletvekilleri, eski bakan
lar, o eski dönemde, ölü yatırım ,olarak 
gördükleri için; hatta AP'li rahmetli eski 
İzmir belediye başkanı, kanalizasyona dö
külen parayı -affedersiniz ama- resmen 
"Enayilik" olarak addediyordu. Türkiye'
de genel zihniyet buydu ve gerdekten bu 
konuda Türkiye, 1984 sonrasında çağ at
lamıştır ve çağı yakalamaya çalışmaktadır. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Beton 
yığınları... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Sokaklarınızda 
kanalizasyon akarken, çocuklarınız lağımlı 
içme suyu içerken, siz orada, Avrupalılaş
maktan, medenileşmekten, çağdaşlaşmak
tan ne ölçüde, ne kadar bahsedebilirsiniz? 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — İki se
nedir şurada bir yol yapılamadı; çağ at
lıyoruz... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli arka
daşlar, çevre, Türkiye'de ve dünyada, son
radan farkına varılan bir mesele. Değerli 
arkadaşlarımız burada, Minamato Körfe
zinden, Milano'dan, Kanada'nm fokların
dan, Almanya'nın Ren Nehrinden, Fran
sa'nın Sen Nehrinden bahsettiler. Bugün 
bile, buraları yeterince temizlenebilmiş 
değü. 

Sayın Başbakanımız, bütçe açılış ko
nuşmasında çok güzel bir noktayı günde
me getirdi. Türkiye, sanayileşmesini ya
parken, diğer ülkelerin bazı rahatlıkları
na sahip değil. Bizim, Japanyo gibi, civay-
la doldurabileceğimiz Minamato Körfezi
miz yok; doldurduğumuz anda bu ülkede 
isyan çıkar. Bizim, Sen Nehri kadar kirli 
nehrimiz yok ve hiçbir nehrimizin, Sen 
Nehrinin ulaştığı kirlilik seviyesine ulaş
masına tahammülümüz yok; çünkü insan
larımız çok daha bilinçli. 

İnsanlarımız, çevre bilinci açısından, 
özellikle son beş yılda, çok büyük bir bi-
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linç düzeyine erişmişlerdir ve bizim de 
amacımız, bu bilinç düzeyini, bu şuurlan-
dırmayı daha da artırmaktır. Çünkü, ze
hirli varil olayında gördük; yalnız, zehirli 
varil olayında bir yanlışlık yar; variller bu
lunur bulunmaz, en yoğun şekilde, kamu
oyuna basın ve televizyon yoluyla ilan edil
miştir. Variller bulunduktan sonra bunla
rın saklanması, bununla ilgili haberlerin 
basına verilmemesi diye bir olay mevzu
bahis değil. Özellikle, kasıtlı ve bilinçli ola
rak biz haberleri büyüttük. Hatta, kalkıp, 
burada da söyledim; ' 'Acaba, kendi bin
diğim dalı mı kesiyorum?" dedim. Çün
kü, bu haberleri büyüttüğüm zaman va
tandaş şunu demeye başladı : "Yahu, es
kiden bu variller yoktu; Kahveci çevreden 
sorumlu oldu, variller gelmeye başladı." 
Böyle düşünmeye başlayan insanlar ola
bilirdi; biz bu haberleri büyüttüğümüz 
için. Fakat, büyütmemizin bir faydasını 
gördüm; ondan önce denize düşmüş va
rilleri bulup, ganimet bulmuş gibi bunu 
evine götürüp saklayan insanlar, artık va
rillerini teslim etmeye başladılar. Ayrıca 
biz, bu varillerin ne kadar süre önce ve 
hangi dönemler itibariyle denize atıldığı
nı da öğrendik. Biz bu haberleri biraz bü
yütüp, vatandaşı korkuttuk. Kabul ediyo
rum, biraz korkuttuk vatandaşı; ama kor
kutmamızın da bir nedeni vardı. O da bu 
konuda vatandaşı bilinçlendirmekti. Yani, 
artık denizde bir varil gördü mü, onu ga
nimet olarak düşünmesin veya denizde 
plastik bir bidon buldu mu, bunu ganimet 
sanıp, sahiplenmesin diye. 

Biraz önce bazı sayın milletvekilleri 
de bahsettiler, bırakınız sadece Karade
niz'i, şimdi artık Ankara, İstanbul, İzmir, 
Elazığ'da, şehir ortasında satılan varille
re bile vatandaş dikkat ediyor. Siz sayın 
milletvekilleri, bütün çocukluğunuz bo
yunca evinizdeki boş bidonları yedek su 
deposu olarak hiç kullanmadınız mı? Aca
ba bundan sonra bugün kaç vatandaş boş 

bidonları alıp, yedek su bidonu olarak kul
lanır? Zaten, sular artık daha az kesiliyor, 
sular da artırıldı, vatandaş artık ondan do-
layıda yedek bidon kullanmıyor; ama ar
tık su sıkıntısının olduğu yerlerde bile in
sanlar şuurlandı. Gidiyorlar, yeni imal 
edilmiş bidonları kullanıyor. Yani, içine 
hiçbir hammadde konmamış temiz bidon
ları kullanıyorlar. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Orada da çağ atladık. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Biz, işte bu 
şuuru ve bu bilinci, biraz da riskini taşı
yarak oluşturmak mecburiyetindeydik. 

Efendim, güzel bir konu gündeme 
getirildi ve "Önce kamu, sonra da özel 
sektör" denildi. Doğrudur. Burada biz 
SEKA sorununu tartışırken, SEKA'nın 
çevre arıtmasının ne kadar önemli oldu
ğunu vurgulamaya çalıştık. Hatta, bazı sa
yın milletvekilleri "Önce insan, sonra 
çevre" diyerek itiraz ettiler; ama biz 
"Çevre, zaten insan için" dedik. 

Bütün kamu çimento fabrikalarının 
toz tutma ve filtre tesislerinin yapımı için 
çalışmalara başlanmıştır. Bunların büyük 
bir kısmı ihale edilmiştir, bir kısmı takıl
mıştır ve bir kısmı da bitmiştir. Biz, aynı 
şeyi SEKA için yapıyoruz, aynı şeyi 
PETKİM için mevzubahis, aynı şey gübre 
fabrikaları için mevzubahis, aynı şey Eti-
bank için mevzubahis. Bütün kamu fab
rikalarının çevreye verdiği zararı asgari
ye indirmek için devlet, kolları sıvamıştır. 

Yine, şu son 4-5 senede -anlatmama 
gerek yok- Haliç, İzmit Körfezi, İzmir 
Körfezi de -ki, çözülmesi eskiden hayal bi
le edilemeyen bu bölgelerde de- özel pro
jelerle temizlenmeye başlanmıştır. Acaba, 
çözüm sadece bu mudur? Biz, Türkiye 
olarak, klasik yöntemlerle bizden çok 
daha ileri bir teknolojiyi kullanan ülkelerle 
acaba rekabet edebilir miyiz? Çünkü, çev-
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renin bir maliyeti vardır; biz, hem'çevre
nin maliyetini taşıyıp, hem de temiz, ka
liteli ve ucuz üretim yapan sanayi sistemi
ni oluşturabilir miyiz? İşte biz, bunun ara
yışı içindeyiz ve bir çözüm bulduğumuzu 
zannediyorum. Bunu nasıl çözeceğiz?.. 
Esasında çözüm, son yıllarda hızlandı. 
Bunu, özellikle vurgulamak istiyorum. Ne 
yapıyoruz?.. Avrupa ile Amerika ile ve çok 
ileri ve modern sanayi kurmuş, çevre te
sislerini bu modernlikten dolayı bünyesi
ne ekleyebilen ülkelerle nasıl rekabet ede
bileceğiz? Gelin, size bir örnek vereyim : 
Bugün konutu olanlara şöyle bir uygula
ma getirsek ve "Hepinizin evine ayrı bir 
kanalizasyon arıtma makinesi koyacağız" 
desek; (Yani kanalizasyon bir uçtan gire
cek, tuvaletten, lavabodan ve banyo küve
tinden gidecek, çıkışta temiz su olacak) 
bunu her eve, her daireye şart koşsak, aca
ba bunu kaçımız yapabilir? Her daireye 
maliyeti; ben diyeyim 3 milyon, siz deyin 
5 milyon. Çünkü, içine evsel atıklar gire
cek, çıkışında temiz su olacak ve katı atık 
paket olarak çıkacak. Çok pahalı bir sis
tem; ama, biz ne yapıyoruz?.. Şehirlerde 
bütün evlerin kanalizasyonunu topluyo
ruz, kollektif bir arıtma yapıyoruz; o za
man rantabl oluyor. 

Batının çektiği bir sıkıntı var, bizim 
çekmememiz mümkün. Batıda sanayi te
sisleri halen mevcut ve karmaşık bir şekil
de kurulmuş. Batı, her sanayi tesisinin ya
nma bir arıtma tesisi koymak mecburiye
tinde; aynen her daireye bir arıtma tesisi 
koymak gibi. Türkiye, henüz sanayileşme
sinin başında. Bizim, küçük sanayi orga
nize siteleri ve organize sanayi bölgeleri 
gibi, çok güzel bir uygulamamız var. Bu, 
son yıllarda korkunç bir tempoya ulaştı. 
Biz bu konsepti, bu kavramı Avrupalılar
la da tartıştık, onlar da büyük bir hayran
lıkla dinlediler. Biliyorsunuz, Türkiye'de 
örnek uygulamalar da başladı. Aşağı yu
karı 12 tane organize sanayi bölgesi var, 

37 tanesi de inşa halinde. İstanbul için iki 
tane daha düşünüyoruz; biri Anadolu ya
kası için, biri Rumeli yakası için ve bü
tün sanayii o bölgelere kaydıracağız. Şim
di, en güzel uygulaması, Tuzla Organize 
Deri Sanayi Bölgesidir. Orada 700 küsur 
fabrika var. Bu 700 küsur fabrikaya ayn 
ayrı arıtma tesisi kurmak istesek, hiçbiri 
kuramaz; ama, 700'ünü bir araya getir
diğiniz zaman, öncelikle dünyanın en te
miz deri sanayi bölgesi oluyor, aynı za
manda diğer Asya ülkelerinde, Avrupa ül
kelerinde iki, arıtmak ve arıtmasız bütün 
sanayilerle rekabet edebiliyor; çünkü, bi
rim fabrika başına düşen arıtma maliyeti 
çok düşüktür. Şimdi, bu modeli, biz Tür
kiye çapında uygulamaya sokuyoruz. İşte 
bir örneği, geçen gün temelini attığımız 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi. Orada, 
kimya sanayii ve kâğıt sanayiine öncelik 
verilecek. O zaman, her fabrikanın ayrı 
ayn arıtma tesisi kurmasına gerek yok, tek 
bir arıtma tesisi yetecek. 

Küçük sanayi siteleri de öyle. Dudul-
lu'da metal işleme küçük sanayi sitesi var. 
Orada, aşağı yukarı bin tane küçük işye
ri, küçük fabrika var; bunların arıtma te
sisi ortaktır. O zaman rantabl oluyor. 

Biz Türkiye olarak, belki sanayileş
meye Avrupa'dan biraz geç başlamamızın 
bir şansı olarak bu politikayı aksatmadı
ğımız sürece, çok daha temiz sanayie ve 
çok daha temiz çevreye kavuşabileceğiz. 

Organize sanayilerin başka bir avan
tajı daha var; konutlarla sanayi iç içe de
ğil, onu ayrı bir bölgeye koyabiliyorsunuz. 
Yani, sosyal açıdan da önemli avantajları 
var; çevre açısından avantajları olduğu gi
bi, sosyal açıdan da büyük avantajları var. 

Şimdi, belediyelerle ilgili de bazı öne
riler getirildi; "Her belediyede çevre üni
teleri kurulsun, çevre bölümleri yapılsın." 
dendi. Acaba bu, pek verimli bir çözüm 
mü? Kanaatimce değil; çünkü, bu kadar 
uzmanı Türkiye'de bulmak zor. Gerçi 
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Türkiye'de çevre uzmanları var, çevre mü
hendisleri var; ama, bu kadar uzman he
nüz yok. Ayrıca, daha gerçekçi, daha pra
tik bir çözüm var; inşallah bunu da 
1989 yılında Çevre Fonundan uygulama
ya koyacağız. 

"Çevre Fonu nereye kullanılıyor?" 
diye bir sor soruldu. "Çevre Fonunu en 
etkili, en verimli nerede kullanabiliriz?" 
diye araştırdık ve en önemli kullanım alanı 
olarak şunu tespit ettik : Yerel yönetimler 
için bir çevre master planı ve ondan son
ra projesi yapmak. Her belediyeye, bir kı
sım maliyeti -belki üçte bir, belki dörtte 
bir- belediye tarafından karşılanmak, ge
ri kalan maliyet de Çevre Fonundan finan
se edilmek üzere, bütün Türkiye'nin be
lediyelerine çevre master planı hazırlaya
cağız. Bunu niye hazırlayacağız, sebebi 
ne?.. Efendim, belki çoğunuz biliyorsunuz, 
yörelerinizdeki belediyelerin, en basitin
den katı atıklarını attıkları yerler bile bi
limsel olarak tespit edilmiş değil; bazıları, 
katı atıklarını içme suyu kaynaklarının 
üzerine atıyorlar. Bunların katı atıklarının 
depolanma yeri dahil, imha şekilleri da
hil, kanalizasyonu nerede ve nasıl tasfiye 
edecekleri dahil, hepsinin çözümü, formü
lü, bu çevre master planında olacak. Ben
ce, uzun bir gelecekte değil, aşağı yukarı 
1989 yılında bunların çoğunu bitirebiliriz; 
çünkü, bu çevre master planlarını biz ken
di elemanlarımızla yapmayacağız, yerli ve 
yabancı uzman kuruluşlara bunu ihale 
edeceğiz ve profesyonel, dünya çapında, 
dünya kalitesinde çevre master planları 
oluşturacağız. 

Müsaadenizle akaryakıt konusuna 
değineyim. Türkiye'de benzin ve mazot 
kullanımına bakarsanız, benzin kullanımı 
henüz çok az, mazot kullanımı daha faz
la; çünkü Türkiye'deki kamyon ve otobüs 
sayısı, otomobil sayısuıa göre çok daha 
fazla ve satışlar da onu gösteriyor. Bu ko

nuda, "Benzinli arabalara katalitik kon-
vertör (convert'er) takılsın, şu yapılsın, bu 
yapılsın" diye çeşitli öneriler gelişti. Ta
biî öncelikle, vasıtalann yarattığı hava kir
liliğinden önce, ısıtmanın yarattığı hava 
kirliliğinin çözümünü arıyoruz, Sayın ko
nuşmacılar tarafından burada bu konuya 
fazla detaylı olarak değinilmedi. Şehirler
de, özellikle yüksek kükürtlü linyitin ya
rattığı hava kirliliği, otomobillerin yarat
tığının yanında çok çok daha fazla; dola
yısıyla, çok daha pahalıya malolmasına 
rağmen, doğal gaza geçme çalışmaları de
vam ediyor ve bu sayede bütün büyük şe
hirlerimiz ve ileride küçük şehirlerimiz ve 
kasabalarımıza varıncaya kadar her yer, en 
temiz yakıt olan doğal gazla ısıtılmaya baş
lanacak. 

Şimdi, benzin ve mazotta iki uygu
lama yapıyoruz. Bunlardan birincisi şu : 
Hem süper benzindeki, hem de normal 
benzindeki kurşun oranını Avrupa ülke
leri seviyesine indirdik; yani eskiden çok 
yüksek oktanlıydı, oktanını düşürdük. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) -
Oktanını düşürdük... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Benzinin oktanı 
zaten kurşun tetraetildir ve bu, benzinin 
oktanını belirtir. Benzinin oktanını düşür
düğünüz zaman, çıkan azot oksitleri mik
tarı azalır. Tabiî, azot oksitlerini asgarîye 
indirmek için, kurşunsuz benzin ve kata
litik çevirici kullanmanız lazım. Rafine
rilerimiz, bu seneden başlayarak, yılda 10 
bin ton kadar kurşunsuz benzin üretecek
ler. Bu konuda çalışmalar tamamlandı; 
dolayısıyla, kurşunsuz benzin yakan ara
ba ithal edilebilecek; ayrıca, Türkiye'yi zi
yaret eden yabancı turistler kurşunsuz 
benzin yakan arabalarla geldikleri takdir
de, kurşunsuz benzin bulabilecekler. 

Dizellere gelinci: Dizelde esas sorun, 
karbon partikülleridir. Bunun azaltılma-
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sı için, egzoz gazı emisyon standartları, 
2 Kasım 1986 tarihli Hava Kalitesinin 
Kontrolü Yönetmeliğinin 47 nci madde
siyle belirlenmiş ve Türk Standartları Ens
titüsünün 42036 nolu standardına uygun 
olması gerektiği belirtilmiş. Halen Avru
pa'da, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekono
mik Komitesinin uyguladığı EEC-15 no
lu standart Avrupada 21 ülkede geçerlidir. 
Türk Standartları Enstitüsünün 42036 no
lu standardının son revizyonunda, Avru
pada geçerli olan bu standardın en son ha
li benimsenmiştir. Böylece Türkiye, bu 
standardı benimseyen 22 nci ülke olmak
tadır. Türk Standartları Enstitüsünün tek
nik kurullarında kabul edilen bu standar
dın mecburî hale getirilmesi için, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına, Resmî Gazetede 
yayınlanması amacıyla başvuru yapılmış 
durumdadır. Ayrıca, egzoz gazlarının öl
çümü için, Avrupa test metodu, Türk 
Standartları Enstitüsünün 56048 sayılı 
standardı ile benimsenmiş bir ölçme me
todu olmuştur. 

Mazotumuzdaki kükürt oranını da 
Avrupa ülkeleri seviyesine indirdik. On
dan da, bu vesile ile bahsetmek isterim. 

Turizmle çevre arasında kurulan iliş
kiye Hükümetimiz, özel önem vermiştir. 
Bu konuda, Akdeniz'de hiçbir ülkenin be
ceremediğini, yapamadığını, yapmayı dü
şünmediğini, biz, özel çevre koruma böl
geleri ihdas ederek başlattık ve burada da 
çok başarılı olacağımız kanaatini taşıyo
rum. Uygulama, daha ilk aylarında olma
sına rağmen, çok başarılı gitmektedir. 

Yine, aynı paralelde, nesli tükenmek
te olan hayvanlara en ciddî şekilde sahip 
çıkan ülkelerin başında Türkiye gelmek
tedir. Dalyan olayı, bunun güzel bir ör
neğidir. Dalyan'ı, bu yaz özel işletmeye al
mak için de çalışmalarımız hızla sürmek
tedir. Yani, oranın sahipsiz kalmasını en
gellemek ve bu doğal güzelliği hem koru
mak, hem de ülkeye ekonomik olarak fay

dalı hale getirmek için, özel bir işletme 
planı hazırlıyoruz. Yani, şunu da ispatla
yacağız : İlla turizmde döviz kazanmanız 
için otel yapmanız gerekli değil, doğayı da 
koruduğunuz takdirde, turist getirebilir
siniz ve insanlar, (en az otellerde bıraktık
ları döviz kadar harcama yaparlar) nesli 
tükenmekte olan bu varlıkları görmek için 
gelirler. 

"Yeni zihniyet geliyor" dedim; Tuz
la Organize Sanayi örneğini verdim. Bir 
başka örnek, İstanbul mezbahasıdır. 
Türkiye'nin en büyük mezbahası; daha 
kurulduğu gün arıtma tesisi devreye gir
di. Belki de, dünyanın şu anda en modern 
mezbahalarından biridir. 

Türkiye'nin çevre konusunda, üçün
cü dünya ülkelerinin örgütlenmesine kat
kıda bulunabileceği ifade edildi; galiba bi
zim yaptığımızdan haberiniz var. Bildiği
niz gibi, UNEP'e (Birleşmiş Milletler 
Çevre Koruma Örgütü) götürmek üzere, 
çevre koruma gücü oluşturulması ile ilgi
li bir teklif hazırlayoruz; aşağı yukarı, bu 
çalışmalar bir buçuk ay önceden başladı. 
Burada düşündüğümüz olay şu : Ulusla
rarası anlaşmalar, uluslararası gözetim bi
raz zayıf. Bunu sağlamak için, Türkiye'
nin teklifi ve Türkiye'nin önderliğinde, 
merkezi Türkiye'de olmak üzere -çünkü 
bugün dünyada en tehlikede olan deniz
lerden ikisi Akdeniz ve Karadeniz- bir Bir
leşmiş Milletler Çevre Koruma Gücü ku
ralım diye bir teklif götürüyoruz. Bu tek
lifte önerimiz şu, bu teklifin esası şu : Bu 
sözleşmeye imza koyan ülkeler, aynen Bir
leşmiş Milletler Barış Gücü gibi eleman 
versinler; maddî katkıda bulunsunlar, bilgi 
versinler. Yani, uluslararası denizlerin 
özellikle korunması, uluslararası karala
rın, Artik ve Antartika'nın korunmasıyla 
ilgili uydulardan aldıkları bilgileri, bütün 
deniz ticaret filolarının, askerî gemilerin, 
uçakların topladıkları bilgileri buraya ver
sin ve bu örgüt gelirinin bir kısmını da bu 
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sözleşmeyi ihlal eden gemi ye uçakların ait 
oldukları ülkelerden elde ettiği tazminat
larla sağlasın. Kanaatimce, bu teklifimiz 
kabul görecektir ve Türkiye, bu konuda 
sadece üçüncü dünya ülkelerinin değil, 
bütün dünyanın önderliğini yapma şere
fine inşallah kavuşacaktır. Tabiî bu konu
da, uluslararası çok yoğun bir lobi gayre
ti göstermemiz, diğer ülkeleri de yanımı
za çekmemiz ve bu sözleşmenin imzadan 
çıkabilmesi için, Dışişlerimizin üzerine 
çok büyük bir görev düşüyor; dediğim gi
bi, bu konuda birbuçuk aydır çalışmala
rını devam ettiriyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz 
dolmak üzeredir. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Toparlıyorum. 

Şehirlerde çevre ile ilgili konulara Sa
yın Gönen değindi; "Yeni imar yetkileriy
le şehirlerde yeşil alan kalmıyor" dedi. Biz 
bu konuda, Toplu Konut Fonunu uydu 
kentlere yönlendirme gayreti içindeyiz. 
Çünkü, mevcut fonun amaçlarından bir 
tanesi de, sağlıklı şehirleşmeye itmek. Do
layısıyla, şehir içinde yapılaşmadan ziya
de, şehrin çevresinde yapılaşmayı malî 
yönden teşvik edersek, şehir içindeki ye
şil alanların kullanılma şansı azalacak; bi
rincisi o. 

ikinci olarak başka bir çalışmamız 
var; bunu burada söylemeye yetkili deği
lim. Çalışmamız bir taslak halindedir, o 
çalışmayı da inşallah Yüce Meclisin gün
demine getiririz; burada da reform nite
liğinde bazı uygulamalar başlatabiliriz. 

Son bir konu var; Karadenizli oldu
ğum için sona bıraktım, o da, Karadeniz' 
deki balık olayı. 

Biliyorsunuz, çayda, ' 'Açıklamalar 
geç geldi, erken geldi, yetersiz geldi" gibi 
çeşitli spekülasyonlar oldu; onun için, va
rillerle ilgili konuda biz çok aşırı bir has
sasiyet takındık. Bir iki balık analizi ya

parak "Balıklar temizdir" diyebilirdik; 
ama, acaba bu herkesi tatmin eder miy
di? Ya kazara, bir yerden aldığımız balık
ta yüksek oran çıksaydı; bunu riskini al
mak mecburiyetindeydik. Onun için, tak
dir edersiniz ki, bütün analizler bitmeden 
açıklama yapma cesaretini bulamazdık. 
Kamuoyunun bu konudaki hassasiyetini 
siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Va
riller atıldığı sırada da biz balık analizleri 
yapıyorduk; ama o balıkların, o varillerin 
atıldığı bölgeden geçip geçmediğini tespit 
etmemiz zordu. Dolayısıyla, Karadeniz' 
in bütün şehirlerinden balık almak mec
buriyetindeydik. Bu çalışmayı tamamen 
bitirmeden, erken bir açıklama yapmanın 
tehlikesini siz de takdir edersiniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
önümüzdeki 1989 yılı yatırım programı 
içinde Yüce Meclisimizi de sevindirecek, 
ilgilendirecek bazı güzel projeler de bulun
maktadır. Bunların bazılarını müsaade
nizle Yüce Heyetinize arz edeyim : Biri, 
Kara Kökenli Su ve Hava Kirlenmeleri
nin Kontrolü Projesi; ikincisi, Türkiye'de 
Ağır Metal Kirliliklerinin Ölçülmesi; 
üçüncüsü, Çevre Koruma Alanları Kul
lanımı ve Bu Bölgelerin Envanteri Araş
tırması; dördüncüsü, Denizlerin Gemiler 
ve Deniz Araçları Vasıtasıyla Kirlenme
sini Önleyici Sistem Araştırması Projesi; 
Çevre Enformasyon Sistemleri Kurulması 
Projesi, Katı Atık Yönetimi Projesi; Türk
iye'de Arıtma Tesisi Kurma Öncelikleri
ni ve Arıtma Sektörünce Enerji Talebinin 
Planlanması Projesi, Su Havzalarının Kir
lenme Durumlarına Göre İncilenmesi ve 
Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti 
Projesi; -Sayın Gönen'in ilgisini 
çekecektir- Çevre İle Uyumlu Sosyoeko
nomik Entegre Planlan İçin İskenderun 
Körfezinde Kirlenmenin Tespiti ve İsken
derun Çevre Yönetimi Projesi, İzmir Kör
fezinde Uygulamaların Uzun Vadeli izlen
mesi Projesi; İç Anadolu Çevre Durum 
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Raporu, Kimyasal Maddeler Projesi ve İs
tanbul Karaburun Arazi Rehabilitasyon 
Projesi. 

Değerli milletvekilleri, çevre konu
sunda, gerçekten Türkiye, çok büyük bir 
gelişmenin eşiğindedir. Biz, bu gelişmeyi 
sağlıklı götürebildiğimiz takdirde, Avru
pa, Amerika ve Japonya'nın düştüğü du
ruma düşmeyecek, insanlarımızı çok da
ha iyi koruyabilecek ve Türkiye'yi gerçek 
anlamda zevkle yaşanabilir bir ülke ola
rak koruyabileceğiz. Parasal ve politik 
yönden de bunu başarabileceğimiz düşün
cesini taşıyorum; bu gücümüz ve azmimiz 
vardır. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Şahısları adına söz isteyenlerden, le
hinde; Sayın Ali Talip Özdemir; konuşa
cak mısınız efendim? 

ALİ TALİP ÖZDEMİR (Konya) — 
Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Alaet-
tin Kurt; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sa
yın Başkanım, muhterem milletvekilleri; 
çevre sorunlarıyla ilgili şahsî görüşlerimi 
ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu münasebetle, hepinize saygılarımı su
nuyorum. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik ve 
toplumsal kalkınmanın ön şartı olan sa
nayileşme sonucu, hava, su ve toprak gi
bi doğal ortamlar büyük oranlarda kirlen
mektedir. Sanayileşmede yanlış ve hatalı 
yer seçimi nedeniyle, tarım topraklarımı-
'zın, doğal kaynakların, turizm değeri olan 
alanlarımızın bir kısmı bugün kirlenmiş 
durumdadır ve bu uygulama giderek art
maktadır. 

Endüstriden doğan hava kirliliği, 
yanlış yer seçimi ve atık gazlann yeterli 
tedbirler alınmadan havaya bırakılması so
nucu meydana gelmektedir. Örneğin, kü-
kürtdioksit, karbondioksit, hidrojensülfür, 
karbonmonoksit, amonyak, florlu gazlar, 
gübre tozları, uçucu küller ve diğer parti-
küller, üretim sırasında bacalardan çık
makta ve çevreyi kirletmektedir. 

Öncelikle, sanayinin esas kirletici un
surları gibi görünen katı ve sıvı atıkları ya
nında, küçümsenmemesi gereken yönüy
le bu yolla kirlenmeye bir misal vermek 
istiyorum. Yalnız TÜGSAŞ Sülfürikasit 
Fabrikasından saatte 625 kilogram kükürt-
dioksit cinsinden kükürtlü bileşikler hava
ya atılmaktadır. KBİ tesislerinden saatte 
7 000 ila 11 250 kilogram kükürtdioksit ga
zı, gübre fabrikasından saate 1 572 kilog
ram flor emisyonu havaya atılmakdır. 

İnsanlık, giderek, doğal çevVenin, gü
neşli, havası, yeraltı ve yerüstü suları, top
rağı, ormanları, denizi, balıkları, kuşları 
vesaire ile tüm insanların ortak malı ol
duğu bilincine varmıştır. Her canlının ya
şayabilmesi ve hayatını sürdürebilmesi için 
doğal bir çevreye ihtiyacı vardır. Bu çev
re her canlıya göre değişmekle birlikte, 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede, bu çevre 
şartlarıyla bunlardan yararlanan canlılar 
arasında dengeli bir alışveriş vardır. İşte, 
genel anlamıyla bu dengeye, ekolojik den
ge denilmektedir. 

Bu dengenin korunması ve geliştiril
mesi gereği, Anayasanın 56 ncı maddesin
de şöylece yer almıştır : "Herkes, sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sa
hiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 
korumak ve kirlenmesini önlemek Devle
tin ve vatandaşların ödevidir." 

Çevre, insanını tüm biyolojik, fizik
sel, toplumsal ve ekonomik işlevlerini sür
dürdüğü bir ortamdır. Hızlı endüstrileş-
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me eğilimi, teknolojik yenilikler, nüfus 
patlamaları, hızlı kentleşme vesaire faktör
ler, çevre kirlenmesinin sebebini teşkil et
mektedir. 

Günümüzde endüstriyel enerji tüke
timinin çok büyük bir kısmı kömür, pet
rol, doğal gaz gibi fosil yakıtlardan sağlan
maktadır. Bu yakıtlar yakıldığında atmos
fere, öteki bazı zehirli gazlarla birlikte kar
bondioksit gazı atılmaktadır. Yılda yakla
şık yirmi milyar ton karbondioksit böyle
ce bacalardan atılmaktadır. 

Şehirleşme ve sanayileşme sonucun
da atmosfer, akarsular, göller ve denizler 
kirlendiği gibi, doğa, fiziksel tahribata uğ
ramakta, katı atıklar ve radyoaktif kirlen
meler de ekolojik dengeyi bozmaktadır. 

Sanayi kuruluşları, çevre kirliliğinden 
tek sorumlu değildir; ancak, en büyük so
rumlu oldukları da inkâr edilemez. Sanayi 
kruluşlarınm atık maddelerinin taşıdığı 
kirletici yükleri, eşdeğer nüfus miktarının 
kat be kat üstündedir. 

Sanayi kuruluşlarının çevre kirliliği 
üzerinde bu derece etkili olduğu bilinmek
te olmasına rağmen, hâlâ tedbir alınma
ya yönelik gayretler, yok denebilecek ka
dar azdır. Bunda en büyük etken, kanun
ların, meydana gelen boşluğu doldurma
da geç kalışı veya dolduramayışı ile bu iş
le uğraşan kuruluşlar arasında en küçük 
bir koordinasyonun olmayışıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün dahi aynı hatalar sürüp gitmekte
dir. Bakınız, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıh-
ha Kanunu ile Sağlık Bakanlığı bu işle il
gili idi ve halen Sağlık Bakanına bağlı 
Çevre Danışma Kurulu mevcuttur. Ayrı
ca, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü bünyesinde Çevre Sağlığı Daire 
Başkanlığı yıllardır bu görevin sorumlu
su durumundaydı;' ancak, 11 Ağustos 
1983'te çıkarılan Çevre Kanunu ile bu yet

kiler Çevre Müsteşarlığına, daha sonra da 
Çevre Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Yeni Çevre Kanunu, "Çevre korun
ması, ekolojik denge, çevre kirliliği, kirle
ten atık, alıcı ortam" terimlerini tarifle-
miş; fakat 8 inci maddede sözü edilen yö
netmelikler henüz tam anlamıyla çıkarı
lamamıştır. Hele, Kanunun 6 ncı madde
sinde ifadesini bulan ve her ilde vali baş
kanlığında, il idare şube başkanları, bele
diye başkanı, varsa Yüsseköğretim Kuru
lu temsilcisi ve sanayi odası başkanından 
oluşan mahallî çevre kurulu, ayda bir ke
re toplanmak suretiyle, bu kadar önem arz 
eden bir meseleyi, mahallinde takip et
mekten çok uzaktır. 

İlçelerde, kaymakam ve kaymakama 
bağlı olarak Sağlık Bakanlığından maaşı
nı alan ve sağlık ocaklarında görevli ilçe 
sağlık teknisyen ve uzman doktorlan, 
kontrol ile ilgili denetimleri yapmaktadır
lar; kanun böyle diyor. 

Ben de, böyle bir denetimin olmadı
ğını, ancak bir sanayi kuruluşu kurulaca
ğı zaman -eğer kaçak değilse o sanayi 
kuruluşu- inşaat için çevre sağlığı teknis
yeninden yazı almakta olduğunu söylüyo
rum. Bu yazıların da ne derece sağlıklı te
mellere oturduğunu gayet iyi bilmekteyiz; 
ancak, bu teferruata girmek istemiyorum. 

Büyük şehirlerde konu, farklı uygu
lanmaktadır. Büyükşehir belediye teşkilatı, 
Çevre Kanununu uygulamak ile sorum
ludur. Diğer il ve ilçelerde valilik, kayma
kamlık, Çevre Genel Müdürlüğü, gerekli 
izleme ve denetimleri yapan ilgili kuruluş
lardır. 

Kanun, uygulanabilirliği oranında 
değer kazanır. Çevre Kanununun çıkarıl
masından bu yana, çevre kirliliğinin ön
lenmesi yönünde dikkate değer bir geliş
me olmadığı gibi, uygulamadaki karma
şa, yukarıda bir nebze değindiğim gibi, 
devam etmektedir. 
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Bir tarafta Sağlık Bakanlığı, Çevre 
Sağlığı Danışma Kurulu, Çevre Sağlığı 
Daire Başkanlığı ve bu daireye bağlı Su 
Güvenliği Şubesi, Hava Kirliliği Şubesi, 
Gürültü Kirliliği Şubesi, Ticarî Kuruluş
lar Şubesi, Sınaî Kuruluşlar Sağlık Şube
si, Açık alanlar ve Kontrol Sağlık Şubesi; 
yine illerdeki Gıda ve Çevre Sağlığı Şu
besi; diğer tarafla Çevre Genel Müdürlü
ğü, büyükşehir belediye başkanlıkları, di
ğer illerde valilik ve mahallî çevre kurul
ları, ilçelerde kaymakamlar... 

Zaten, esas olan, bazı kanunları çı
karmış olmak değildir, bazı laflar etmek 
de değildir. Önemli olan, devleti idare 
edenlerin günün şartlarına uygun tedbir
leri alması ve ondan da önemlisi, alman 
bu tedbirleri hayata geçirmesidir. 

Çevre Kanunundan sonra ilgili yö
netmeliklerin ve standartların henüz be
lirlenmemiş olması, önemli bir eksikliktir. 
İl ve ilçelerde aciliyet sırasına göre Çevre 
Genel Müdürlüğüne bağlı çevre il müdür
lükleri kurulması ve istihdam edilecek çev
re mühendisleri vasıtasıyla, Çevre Kanu
nu daha da günün şartlarına uydurularak, 
ayrıca gerekli yönetmelik ve standartlar bi
ran önce hazırlanarak uygulamaya geçil
melidir. D çevre müdürlüklerine bağlı ola
rak, çevre sağlığı labaratuvarlan kurulma
lı veya il sağlık müdürlüklerine bağlı il 
halk sağlığı labaratuvarlan bu müdürlük
lere bağlanmalıdır. Bu yapılmadğı süre
ce, kanunun uygulanabilirliği şüpheli gö
rülmektedir. 

Çevre Kanununun 19 uncu madde
sine göre oluşturulan Çevre Fonunda bu
güne kadar biriken para miktarı nedir ve 
maksada uygun olarak kime, ne kadar 
kredi verilmiştir; merak etmekteyim. Çün
kü, kanun bu fondan arıtım kredisi veril
mesini öngörmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, şimdiye 
kadar işin teknik tarafına bir nebze olsun 

değinmiş oldum. Esasen, bunları sayın 
Genel Müdürlük yetkilileri ve Sayın Ba
kan biliyorlar. Ancak; yukandada ifade et
tiği gibi, bunlan bilmiş olmamızın pek bü
yük bir önemi yok, çünkü alınan tedbir 
yok. Bakan konuşuyor biz dinliyoruz, biz 
konuşuyoruz Bakan dinliyor. Yapılan iş 
bu. 

Bu noktada, bir iki cümle ile Çevre 
Sorunlarını Araştırma Komisyonu üzerin
de durmak istiyorum. Mecliste bir araş
tırma komisyonu kurduk, başkanlığına da 
değerli bir Anap'lı milletvekili arkadaşı
mız geldi; daha sonra da partide görev al
dı. Öyle zannediyorum ki, Parti çalışma
larından artık bu Komisyonun işlerine za
man ayırması mümkün olmuyor; çünkü 
kendilerini 4 aydır Kocaeli'ne bekliyoruz, 
hâlâ bekliyoruz. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Gelecek inşallah. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
İnşallah ama, televizyonda başka prog
ramlarda, başka şeylerle ilgili olarak ken
dilerini görüyoruz. 

Dil Ovasında, eğer Sayın Bakan ka
rayoluyla İstanbul'a gittiyse görmüştür. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Karayoluyla 
gittim. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Öyleyse görmüşsünüzdür. 

Dil Ovasında, hemen otoyolun kena
rında Çolakoğlu Metalürji Fabrikasının 
katı atıklan, cürufları dağlar gibi yığılmış; 
"Ne oluyor, ne yapıyorsunuz?" diye so
ran yok. Yüzlerce defa dile getirdik; Geb
ze'deki kimya fabrikaları, örneğin Türk-
Henkel, zaman zaman saldığı zehirli gaz
larla etraftaki mahalleleri bizar eder; ama 
sanki oradaki insanlann kaderidir bu, ilahî 
bir kanun gibi; asla ilgilenen yok. 
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Tarım ilaç fabrikaları, haddehaneler, 
kimya fabrikaları, boya fabrikaları ve di
ğerleri, hep yıllar yılı bilinen usuller ile 
üretimlerini sürdürmektedirler. Bütün 
bunları ilçede kaymakam adına ilçe sağ
lık teknisyeni denedeyeeek. Bu işler yürü
memekte ve yürümeyecek de. 

Ezcümle; eğer Avrupalı olacak isek, 
çağı yakalayacak isek şu hususları acilen 
halletmeliyiz. 

Bir defa daha zevkle gördüm ki, bu
gün, gerek iktidar partisi adına konuşan 
arkadaşım, gerek SHP Grubu adına ko
nuşan arkadaşım, gerekse Doğru Yol Par
tisi Grubu adına konuşan arkadaşım bir 
noktayı tespit etmişlerdir; o noktada it
tifak halindedirler. O nokta da, televizyon
da da vatandaşlarımız ittifak halindedir; 
Çevre Genel Müdürlüğü yerine, türkiye'-
de Çevre Bakanlığı acilen kurulmalıdır. 
Bu, bir genel tespittir. Çevre politikası, ke
sinlikle devlet politikası olmalıdır ve Çev
re Fonu işletilmelidir. Biraz önce Sayın 
Bakanın ifade ettiği gibi, sadece belediye
lerin master planları hazırlamak için de-. 
ğil; eğer onlar için olacak ise, mevcut ku
rulu sanayinin arıtma tesislerine kredi kim 
verecek, mevcut kurulu sanayinin arıtması 
nasıl yapılacak? Kanunda ifade edildiği şe
kilde, mevcut sanayi tesislerinin arıtma
larını biran evvel yapabilmeleri için, 
mümkünse kendilerine kredinin bu fon
dan verilmesi mecburiyettir. 

BAŞKAN — Sayın kurt, süreniz 
doldu. 

ALAETTİN KURT (Devamla) -
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakan biraz önce ifade ettiler; 
çevre konusunda çok büyük bir gelişme
nin eşiğindeyiz. Türkiye, çevre konusun
da inşallah çok büyük bir gelişmenin eşi
ğindedir. Bu gelişmenin olumlu bir geliş
me olmasını diliyorum. Dil Ovası'ndaki 

gibi yığılan cürufların giderek bir dağ ha
line gelmemesini rica ediyorum. 

Bu duygularla Yüce Meclise saygıla
rımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Kurt. 

Üzerinde, Sayın Güneş Gürseler; bu
yurun efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Sayın Başkanım, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Çevre Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde konuşmaya başlarken, hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum. 

Çevre konusunda Yüce Meclisimizin 
gösterdiği duyarlılığı ve birlikteliği, bugün 
tekrar görmenin ayrıca mutluluğu 
içindeyiz. 

Aslında, dünkü Anayasa Mahkeme
si bütçesinde konuşmuştum, bugün ise 
çevre konusunda konuşma arzum pek 
yoktu. Ancak, üzerinde söz alan kimse ol
madığını görünce, çevreye olan ilgimiz ve 
heyacanımız bizi bu konuda bir konuşma 
yapma arzusunda bıraktı. 

Şunları söylemek için söz aldım : Ön
celikle, Sayın Bakan ile, çoğu noktada ay
nı şeylen söylüyoruz. Genelde ANAP'm 
ekonomik anlayışı dışında farklı düştüğü
müz yerler pek yok. Ortaya çıkan şu : 
Çevre bilinci oluşmasında hep birlikte ay
nı şeyleri söylüyoruz. Son yirmi yirmibeş 
yılda, dünyada, insanlarda, insanlıkta bir 
çevre bilinci oluştu. Nedir bu çevreci bi
linç? insanlar, suyun temizliğinin, hava
nın temizliğinin, ağaçların, hayvanların 
varlığının -kendiliğinden olan şeyler- sü
rekli olan şeyler olduğunu sayarlardı; ama 
bundan yirmi yirmibeş yıl öncesinde o an
laşıldı ki, bu suyun temizliği, havanın var
lığı, hayvanların, ağaçların devamı öyle 
kendiliğinden olan bir şey değil. Bu, doğ
rudan doğruya insana bağlı. Bütün bu 
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olaylar, kendimiz ve çocuklarımız adına 
sorumlu olduğumuz bir sistem. Bu, can-
lılıran varlığı, bu temiz suyun, temiz ha
vanın varlığı doğrudan doğruya insanla
ra bağlı, işte, bu çevreci bilinç, insanların 
bu olayı görmesiyle ortaya çıktı. İnsanlık, 
bu bilincin oluşmasında çeşitli şoklar ya
şadı; bu bilinç, kendiliğinden oluşmadı. 
Bence, bunların en heyecanlısı, en çarpı
cısı da, insanoğlunun aya ayak basması 
oldu. 

insanoğlu, dünyanın yuvarlak oldu
ğunu biliyordu; dünyanın fiziksel özellek-
lerini biliyordu; onların durumunu sapta
mıştı, ama dünyayı görmemişti. İnsanoğ
lu, dünyayı televizyonda gördü. Masma
vi, güpgüzel bir yuvarlak. Bir de astronotu 
düşünün. Ayda, ölü bir gezegende, ayağı
nın altında hiçbir canlı varlık yok; ama 
karşısında kainatın içinde pırıl pırıl par
layan, masmavi bir yuvarlak dünya. Ben 
inanıyorum ki, o astronotlar Tanrının en 
sevgili kullarından biriydi; ama onlar dün
yaya dönerlerken bir gerçekle karşılaştılar. 
Kentlerin üzerinde dumanlar, yok olan or
manlar, çölleşen topraklar... Dünyaya ayak 
bastıklarında, ilk sözleri de şu : "Dikkat, 
dünya tektir." Bu, dünyaya dönen ilk ast
ronotun söylediği söz. 

Çevre konusunda insanlığın yaşadı
ğı ve tüm gezegeni etkileyen en önemli şok 
budur; yani insanoğlu dünyanın evrende 
tek olduğunu ve çok güzel, masmavi bir 
yuvarlak olduğunu gördü. Ondan sonra 
petrol kriziyle başlayan çeşitli şoklar da ya
şandı; ama onlar bu kadar genel, tüm ge
zegeni kapsayan değildi; daha sınırlıydılar. 

Bu olayların üst üste eklenmesiyle in-
sanoğlunda bir çevre bilinci oluştu. Bunun 
sonucunda da siyaset ve siyasetçiler, olu
şan bilinçten etkilendiler. Çevreyi dikka
te almadan, çevre sorunlarına en önde 
önem vermeden siyaset yapılamayacağını 
gördüler. 

Değerli milletvekilleri, bugün yeşil, 
dünyanın yeni siyasî rengidir. Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanlık seçiminde, 
bu dönem en önde gelen slogan çevre kir
liliğiydi. Başkanlık seçiminde her iki aday 
da bol bol kullandılar. Gorbaçov'un 
"Perestroikasmda" ekoloji ömemli yerler
den birini alıyor. Böyle bir dünyada Türk
iye Büyük Millet Meclisi olarak, soruna 
uzak kalmamış olmanın mutluluğunu ya
şıyoruz. oylarınızla oluşturduğunuz ko
misyonumuz çalışıyor. Sayın arkadaşımız 
biraz tarizde bulundu, bir ölçüde ben de 
katılıyorum; ama komisvonumuz şanssız 
bir dönemde göreve başladı. Haziran 
ayında.kuruldu. Meclis tatile girdi, arka
sından referandum. Meclis açıldı, bütçe 
görüşmeleri ve şimdi yerel seçimler için 
tekrar ara vereceğiz: ama bu dönem için
de Ege. Karadeniz Bölgesi, Elazığ ve Ak
deniz'i dolaştık: önemli tespitler yaptık. 
Sanıyorum yerel seçimlerden sonra da ça
lışmamızı bitireceğiz. 

Değerli milletvekilleri, bu sorunlara 
çözüm üretilmek için, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu çevre sorunlarına çözüm üre
tebilme için, dünyanın çevre sorunlarına 
çözüm üretilmek için, bu sorunu önem
sememiz, bu işten heyecan duymamız la
zım. "Ykni, denizde gördüğünüz bir plas
tik şişeden, bir otomobilin egzozundan çı
kan simsiyah dumana kadar her şey sizi 
heyacanlandırmalıdır. Delinen ozon taba
kası, denizlere atılan atıklar, çöpler sizi üz-
meli. Ancak, o zaman konuya daha sıcak 
bakabilirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, bazıları da çev
reye lüks diyor. Evet, karnınızı doyuracak 
ekmeğiniz yoksa, sürekli savaş halindey-
seniz ve her türlü özgürlükten yoksun bı-
rakılmışsanız; o zaman çevre, çevre bili
mi lükstür. Evet, ekmek, barış ve özgür
lük her şeyden önce gelir; ama ne var ki, 
ekmeğin bir şartı da çevredir. Nitelikli top-

— 96 — 
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rak, yeterli güneş, yeterli su olmazsa; ya
ni uygun çevre olmazsa ekmek nasıl ola
caktır? 

Bu nedenle, bu heyecanla, bu arzuy
la, bu bilinçle çevreye yaklaşmamız lazım. 
Sayın Bakan biraz önce yapılanları anlat
tı. Ben bu kürsüde çevre konusunda de
ğişik şeyler söyledim, onları tekrarlamak 
istemiyorum; ama satırbaşlarıyla neler ya
pılması gerektiğini bir kez daha dikkatle
rinize sunmak istiyorum. 

İlk önerimiz; çevre sorunları konu
sunda üçüncü dünya ülkelerine önder ol
malıyız; Sayın Bakan da o hazırlığı açık
ladı. Bunun ne yaran olacaktır : 

Birincisi, üçüncü dünyanın çevre po
litikasını yönlendirebileceğiz, o öncülüğü 
alacağız. 

ikincisi, bizim hiç de önemsenmeye
cek bir çevre sektörümüz var, o konular
da çalışan firmalarımız var; onlara yeni 
pazarlar açabileceğiz. Bu konuda, merkezi 
İstanbul'da olan Gelişmekte Olan Ülke
ler Çevre Birliği adı altında -ya da başka 
bir adla- bir kurul, bir kuruluş oluştura
biliriz. 

Ayrıca, Karadeniz'de yaşanan sorun
ları hep tartıştık. Aslında ben variller ko
nusundaki çok ağır eleştirilere, yani her şe
yin varillerle başladığı olayına katılmıyo
rum. Komisyon olarak Karadenize gitti
ğimizde şunu gördük, insanın tüylerinin 
ürpermemesi elde değil. Denizi 
dolduracağım" iddiasıyla, Trabzon, çöpü
nü denize döküyor. Giresun, "Denizi 
dolduruyorum" diye, çöpünü denize dö
küyor. Gittiğimizde, yanımızda, variller 
için getirilen Almanlar vardı; Alman gül
dü, bir şey de diyemedik; çöpün içinde ba
lık tutuluyor; bir yandan biz orada varil
lerin kavgasını yapıyoruz. 

Bence varillerin bir faydası oldu. Va
riller, Üçüncü dünya ülkelerinin gelişmiş 

ülkelerin çöp ihracı gibi bir anlayış içinde 
olduklarını görmelerine yol açtı ve bizim 
de Türkiye olarak bu gerçeği öğrenmemi
ze yol açtı. 

Şimdi, Karadeniz'de ne yapmalıyız; 
onu da yapıyorlar sanıyorum. Karadeniz'
in bir Akdeniz eylem planı gibi koruma
sını sağlayacak hukuk! statüye kavuşma
sını gerçekleştirmeliyiz. Karadeniz'de kı
yısı bulunan ülkelerle birlikte böyle bir 
plan hazırlamalıyız. 

Bunun dışında, katılmadığımız söz
leşmeler var. Başta, ozon tabakasının ko
runmasına ilişkin Viyana Sözleşmesi, ge
milerin sebep olduğu Deniz Kirlenmesi
ni Önleme Sözleşmesi, Marpol ve diğer
lerine bir an önce katılmamız gerekir. Katı 
atıkların sınırlar arası taşınması konusun
da Birleşmiş Milletlerde çevre örgütü kap
samında yürütülen çalışmalara etkin ve 
yönlendirici bir şekilde katılmalıyız. 

Burada altını çizmek istediğim bir 
olay daha var; biraz önce Sayın Bakan da 
söyledi. Yani, Türkiye çöp üretmeyen bir 
ülke değil, Türkiye sanayisi pek o kadar 
gelişmiş bir ülke değil; ama Türkiye'nin 
sanayisinin de atıkları var. Türkiye'nin ev
sel atıkları da var, Türkiye'nin çöpleri de 
var. Bize çöp sadece yurt dışından gelmi
yor. Yurt dışından gelen çöpe tepkimizi 
koyarken, katı atıklarımızı, kendi çöpleri
mizi, kendi kimyasal atıklarımızı da nasıl 
yok edeceğimizi bir an önce ortaya koy
malıyız. 

Giresun'a gittiğimizde gördük; Gire
sun Belediyesi çöp fabrikası yapmış, çalış
mıyor, çöpünü denize döküyor. Devlet, bu 
konuda yönlendirici olmalıdır. "Çevre" 
derken, tarihsel çevreyi, ekolojik çevreden 
ayırmadığımızı göstermeliyiz. 

Bütün bunlann gerçekleşebilmesi 
için, bugünki yetki kargaşasını, bugünkü 
genel müdürlüğün yalnızlığını, genel mü
dürlüğün güçsüzlüğünü, kadrosuzluğunu, 
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Sayın Bakanın bir sürü işi arasında, bu 
konuya zaman ayırmaya çalışmasını ön
leyebilmek için Türkiye'de kalıcı ve ikti
darlar değişse de değişmeyecek bir çevre 
politikasını oluşturabilmek için bir çevre 
bakanlığı kurulması gereğini tekrar söy
lüyor, Sayın Başkanı ve Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Bizdeki kayıtlarda, sadece Sayın Ce
mal Şahin'in soru sorma talebi olmuş. 

Başka soru sormak isteyen var mı? 
Diğer soru sormak isteyen sayın üye

lerin isimlerini okuyorum : Sayın Öner 
Miski, Sayın Veli Aksoy. 

Cemal Şahin Bey, sorusunu yazılı ola
rak vermiştir, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1. Çorum'da çevre kirlenmesine ne
den olan çimento fabrikasıyla belediyeye 
ait kanalizasyon Çorum Irmağını kirlet
miştir. Hükümetimizin iki kaynağın ısla
hı için yapılmış önlem projeleri var mıdır? 

2. Küçük sanayi atıkları da aynı şe
kilde Çorum deresinden ırmağa kavuş
maktadır. Bu tesis de böyle mi devam ede
cektir? Bu sınai kuruluşların ıslahı nasıl 
sağlanacaktır? 

Cemal Şahin 
Çorum 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Miski. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın 

Başkan, Türkiye'de atık arıtma tesisleri
nin çoğu biyolojik arıtma sistemlerine göre 
yapılmaktadır. Yalnız, bunların birçoğu 
yapıldıktan kısa bir zaman sonra, çalışmaz 
veya çok pahalı olduğu için çalıştırılamaz 
duruma düşmektedirler. Bundan iki gün 
önce Antalya'da bulunduğum yörede so
ruşturduğumda, bu tesislerin çoğu orada
ki turistik tesisler tarafından işletilmekte

dir veya işler görünmektedir. Birçokları 
denize ön çökeltim ve uzak deşarj yoluyla 
atıklar vermektedirler. 

Şimdi, Sayın Bakandan soruyorum; 
Sayın Bakan, atık arıtma tesisleri çok pa
halı olduğuna göre, bunların yapılmasın
da belli standartlar getirilmiş midir? 

2. Evsel atıkların yanında, deterjan 
atıkları arıtma tesislerinin yapılması dü
şünülmüş müdür? 

3. Yoğun turistik yörelerde -
organize sanayi bölgelerinde yaptığmız 
gibi- büyük, ciddî merkezî arıtma tesisle
ri yaparak diğer turistik tesislerin atıkla
rının bu tesisler tarafından arıtılması dü
şünülmekte midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Miski. 

Buyurun Sayın Aksoy. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Baş
kan, sayın Bakanımıza iki önemli konu
da sorum olacak. 

Birisi, İzmir-Foça ve Aliağa ilçe hu
dutları içerisinde birçok demir-çelik fab
rikaları vardır ve bunların bir bölümü üre
timlerine devam etmektedirler; birkaç ta
nesi de yeni demir-çelik fabrikaları kur
mak üzeredir; bir bölümü üretime geçmiş, 
bir bölümü ise deneme üretimi içerisinde 
bulunmaktadır. Deneme üretimi içerisin
de bulunan bu fabrikalarda filtre takılı de
ğildir; filtreli olanlar ise filtrelerini kullan
mamaktadırlar. Bu fabrikaların filtreleri
ni çalıştırıp çalıştırmadıklarını periyodik 
olarak denetleyen herhangi bir kuruluş var 
mıdır? 

Doğayı ve havayı kirletmelerinin önü
ne geçmek için bu fabrikalardan şu ana 
kadar kapatılan herhangi bir fabrika ol
muş mudur; bu fabrikalara şu ana kadar 
herhangi bir ekonomik yaptırım uygulan
mış mıdır? 
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2. Su Ürünleri Yasasında son bir
kaç sene içerisinde iki ayrı değişiklik ya
pıldı. Bu son yapılan değişikliklerle, arıt
ma tesisi olmayan gayrî sıhhi müessese ko
numunda olan fabrikaların arıtma tesis
lerini yapabilmesi için yeni ek süreler ta
nındı. Arıtma tesislerini bu süre içerisin
de tamamlamayan, yani arıtma tesisi ol
madan çalışan fabrikalarımız için beledi
yelere ne oranda ekonomik yaptırım gü
cü tanıyoruz? 

Bu antma tesislerini tamamlamayan
lar için yeni ek süreler tanıyacak mısınız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Şahin'in 
yazılı sorusuna cevap olarak; Çorum Çi
mento Fabrikasının temizlenmesiyle ilgi
li, filtresinin takılmasıyla ilgili çalışmalar 
başladı, hangi program paralelinde baca 
emisyonları, hangi miligram metreküplere 
inecek, kendilerine bu konuda yazılı ce
vap göndereceğim. 

Küçük sanayi atıklarıyla ilgili olarak, 
demin bahsettiğim olay -herhalde- çözüm 
olacak. Yani, Çorum Belediyesinin henüz 
bir çevre master planı yok. Bunların orta 
vadede, uzun vadede nasıl çözümlenebi-
leceğiyle ilgili bir master plan yapılıp uy
gulanması gerekiyor. 

Sayın Miski'nin ve Sayın Aksoy'un 
soruları çok detaylı. Onlara yazılı cevep 
vereceğim. Yalnız, Sayın Miski'nin bir so
rusuna kısmî bir cevap verebilirim; bu so
rusu da deterjan atıklarıyla ilgilidir. 

Bildiğiniz gibi, şu anda DDB yerine 
LAB kullanılıyor. LAB'tan daha hızlı çö
zülür, daha az köpüren etoksilat grubu de
terjanların üretimi için Petkim bünyesin
de bir yatırım planlanıyor. Bu yatırım ta
mamlandığı takdirde, evsel atıkların tas
fiyesi çok daha kolay olacak. 

Burada sözlü olarak cevap vermedi
ğim soruların tümüne yazılı olarak detaylı 
açıklama göndereceğim. 

Bu kadar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Çevre Genel Müdürlüğünün 1989 
malî yılı bütçesiyle 1987 kesinhesabı üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

İ. — Çevre Genel Müdürlüğü 1989 Malî 
Yûı Bütçesi 
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A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 594 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 1818 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 565 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. f 

TOPLAM 2 977 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel GeUrler ve Hazine Yardımı 2 973 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 2 977 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Çevre Gend Müdürlüğü 1987 Malî Yüt Kestnhesabı 

BAŞKAN — Çevre Genel Müdürlüğünün, 1987 yılı kesinhesabınm bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

— 100 — 



ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 368 118 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

I 111 Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 463 334 210 
g BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
M' mistir. 
I 900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 37 156 715 

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

TOPLAM 868 608 925 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum: 

ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin Çeşidi Lira Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 000 000 1 176 098 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 708 000.000 750 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 710 000 000 751 176 098 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çevre Genel Müdürlüğünün, 1989 
malî yılı bütçesi ile 1987 yılı kesinhesabı 
görüşülmüş ve kabul edilmiş bulunmak
tadır; hayırlı olsun. (Alkışlar) 

C) TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1989 Malî Yûı Bütçesi. 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1987 Malî Yûı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Programımıza göre, Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
sinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde : 

Grupları adına, Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Mehmet Deliceoğlu, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Cemal Şahin, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Abdurrezak Ceylan; 

Şahısları adına, lehinde Sayln Erkan 
Kemaloğlu, aleyhinde Sayın Hasan 
Zengin; 

Söz istemişlerdir. 
— 102 — 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Deliceoğlu; buyurun efendim. 

Değerli arkadaşlanm, Tapu Kadast
ro Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üze
rinde gruplar adına konuşma süresi 15 da
kikadır. Programımızı tamamlamadan da 
oturuma ara vermeyeceğiz. Onun için, ar
kadaşların haklarını tam kullanmalarını; 
ama başkasının hakkına da tecavüz etme
melerini özellikle rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Deliceoğlu. 
ANAP GRUBU ADINA MEH

MET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — 
Sayın Başkan Yüce Meclisin değerli üye
leri; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1989 Bütçesi hakkında Anavatan Partisi 
Grubu adına görüşlerimi arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan önce yüce heyetinizi saygı ile 
selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü 26 Eylül 1984 gün 
ve 3045 sayılı Teşkilat Kanunu ile veril
miş görevleri yürüten, Başbakanlığa bağ
lı, genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir ku-
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ruluştur. Bu genel müdürlük, Hazinenin 
sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin dü
zenli bir biçimde tutulmasını, siciller üze
rinde değişikliklerin takibini sağlamakla, 
yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için te
mel prensipleri tespit etmek, ülke kadast
rosunun yapılmasını, uygulamasını, deği
şikliklerin izlenmesini, denetimini, teknik 
ve uygulama niteliğini kaybeden kadast
ro ve tapulama paftalarının yenilenmesi
ni sağlamakla, kadastral ve topografık ha
ritaların düzenlenmesinde temel prensip
leri tespit ederek denetlemek ve koordinas
yonu sağlamakla, tapu ve kadastro ile il
gili harita hizmetlerinin geliştirilmesini, 
koordinasyonu sağlayacak esasları tespit 
etmek, uygulanmasını takip etmek, denet
lemek ve çalışmaların niteliklerini belirle
mek ve bunların eğitim ile ihtiyaçlarını 
planlamakla görevlidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bu görevlerini merkez teşkilatı yanında, 
taşra da 12 adet bölge müdürlüğü, 815 
adet tapu sicil müdürlüğü, 245 adet ka
dastro müdürlüğü ve 169 adet kadastro 
şefliği kuruluşlarında görevli 17 540 adet 
kadro ve 3 028 geçici kadrosu ile yürütül
mektedir. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Kontenjan var mı? 

MEHMET DELİCEOĞLU (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, ge
rek kentsel, gerekse kırsal alanda yaşayan 
vatandaşlarımızın en önem verdiği konu
ların başında, taşınmaz mal iktisabı gel
mektedir. Bir kimse bir taşınmaz malı ik
tisap ettiği zaman büyük bir zevk duyar 
ve yarına güvenle bakar. Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü, her yıl ortalama 10 
milyon kişiye hizmet vermektedir. Diğer 
bir deyimle, her yıl 10 milyon vatandaşın 
işini devlet güvencesinde ve devlet adına 
yapmakta, Türkiye nüfusunun yaklaşık 
1/5'ine hizmet götürmenin mutluluğu ya

nında, bütçeye önemli miktarlarda gelir 
sağlamaktadır. 

Harita ihtiyacının, insanın bulundu
ğu yeri bilme ve tarifleme isteğini duydu
ğu andan itibaren başladığı söylenebilir. 
Kadastro ihtiyacı ise, elbette bugünkü bi
çim ve içeriğinden çok farklı olarak top
rak mülkiyeti kavramı ve hatta insanlar
da taşınmaz mal edinme tutkusu ile bir
likte, özellikle yerleşik düzende yaşayan ve 
uygarlık kurabilmiş topluluklarda başlan
mıştır. Toprak ve toprağa getirilecek her-
türlü yatırım, imar ve iyileştirme hizmet
leriyle çok yakın ilişki içinde bulunmak
ta, bunun yanında, arazi anlaşmazlıkla
rının çözümlenmesi ve azaltılması, mül
kiyet ve mülkiyetle ilgili sınır emniyetinin 
sağlanması dolayısıyla, toprakla uğraşan 
kişilerin toprağa bağlılığını artırması, adil 
bir vergilendirmenin yapılması gibi hiz
metleri çözümleyen de yine kadastrodur. 

Kırsal ve kentsel alanlarda sağlıksız 
ve haksız işgal ve yerleşimlerin önlenme
si, kişilerin olduğu kadar, devlete ait ara
zilerin de kısa zamanda tespit ve güvence 
altına alınmasını temin için, kadastro hiz
metlerine kaçınılmaz bir ihtiyaç vardır. 

Kadastro, ülke çapında olağanüstü 
ihtiyaç uuyulan ve çok istenilen bir kamu 
hizmeti niteliğindedir. Bu hizmetin gerçek 
amacı, taşınmaz malların mülkiyet düze
nini kuran, tapu sicillerini tesis etmektir. 
Bununla beraber, memleketimizde yapı
lan kadastro, tarımsal reform, arazi ısla
hının, vergi alımının, imar hareketlerinin 
ve kalkınmayla ilgili yatırımların gerçek
leşmesinde temel hizmet niteliği taşındık
tadır. Diğer bir deyişle kadastro, mülkiyet 
hakkının düzenlenmesi, kullanılması ve 
korunmasının yanında, ülkenin sosyal ve 
ekonomik kalkınması için, toprağa bağlı 
tüm yatırım projelerinin temelini oluştur
maktadır. 
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Sayın milletvekilleri, 1987 yılında ta
pu sicil müdürlüklerinde yaklışık 1 milyon 
600 bin tapu işlemi yapılmış ve bütçeye 
120 milyar Türk Lirası gelir sağlanmıştır. 
1988 yılının ilk altı ayında toplam 862 bin 
tapu işlemi yapılmış ve bunun karşılığın
da 85 milyar Türk lirası harç tahsil edil
miştir. 1988 yılı sonuna kadar işlem sayı
sının 1 milyon 720 bin, tahsil edilen harç 
miktarının da 170 milyar Türk Lirasına 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

İmar ve yapılaşmanın yoğun olduğu 
il ve ilçelerin belediye sınırlan içinde ka
lan alanların kadastrosuna öncelik veril
mektedir. Bu hizmet alanında, kadastro
ya konu olacak yerler 22 bin kilometreka
re tahmin edilmektedir. Günümüze kadar, 
18 bin kilometrekarelik alanın ölçüsü ya
pılarak 3 milyon 147 bin adet parselin ka
dastrosu tamamlanmış ve yüzde 81 ger
çekleşme olmuştur. 

Köy kadastrosunda, kadastro yapıla
cak olan miktar 395 bin kilometrekare tah
min edilmektedir. Günümüze kadar 227 
bin kilometrekarelik alanın ölçüsü yapıla
rak, 19 074 adet köyün kadastrosu tamam
lanmıştır ve bu hizmet dalında yüzde 
57'lik gerçekleşme olmuştur. 

Kadastro çalışmalarında kullanıl
makta olan 1/5000 ölçekli 280 bin kilomet
rekare alanın standart topografik haritası 
yapılmıştır. 

203 sayılı Kanun gereğince, Bakan-
lıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve 
Planlama kuruluşunca tespit edilen yıllık 
programlara göre, bu hizmet dalında 
planlı bir çalışma sürdürülerek, hava fo
toğraflarından üretilen haritalar, kadast
ro hizmetlerinde kullanıldığı gibi, diğer 
birçok kamu kuruluşlarının harita ihtiya
cı da karşılanmaktadır. 

Diğer taraftan, GAP alanında yer 
alan illerin büyük bir kısmının kadastro

su tamamlandığı gibi, özellikle bu gölge
deki yatırım alanlarına kadastro hizmeti 
öncelikle getirilmiş ve çalışmalar zamanın
da tamamlanmıştır. GAP bölgesinde bu
lunan Şanlıurfa ili ve ilçelerine bağlı köy
lerin tamamının kadastrosu ile sınır gü
venliği açısından önem arz eden Hatay İli, 
ilçeleri ve köylerinin tamamının kadasto-
su bitirilmiştir. 

Ayrıca, imar ve yatırım hizmetlerinin 
yoğun olduğu Ege, Marmara ve Akdeniz 
bölgeleriyle birçok il, ilçe ve köylerin ka
dastro hizmetlerinde yüzde 90 civarında 
gerçekleşme olmuştur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
1988 yılında 15 174 kilometrekarelik ala
nın standart topografik harita yapım hiz
metiyle 8 bin kilometrekarelik köy ve şe
hir kadastrosu yapım hizmeti verilmiştir. 
Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalış
maların planlanmış olduğu gözlenmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünde, otomasyon çalışmalarına yaygın 
şekilde devam edilmektedir. Birçok bilgi
lere kolay ulaşma sağlandığı gibi, harita 
yapımında teknik hesaplar, personel işlem
leri, yabancıların mal edinmeleri,-bütçe ve 
stok kontrol işlemleri, tapuda mal sahip
leri sicili gibi hizmetler bilgisayar deste
ğinde yürütülmektedir. 

Ayrıca, bilgisayar destekli çizim sis
temleri satın alınarak, sayısal harita üre
timine başlanılmıştır. Çukurova Kentsel 
Kalkınma Projesine dahil olanların hari-
talanyla dört ilçenin çeşitli köy ve mahal
lelerinde yaklaşık onbin parselin bu me
totla sayısal kadastro haritaları üretil
miştir. 

Diğer yönden, bu yıl içinde faaliyete 
geçecek olan analitik değerlendirme aleti 
ile de bilgisayar destekli fotogrametrik ni
rengi ve harita yapım çalışmalarına baş
lanılacaktır. Böylece, harita, tapu, kadast-
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ro hizmetlerinde, gelişmiş ülkeler seviye
sinde uygulama yapılarak, ülke harita ve 
kadastro tapu bilgi sisteminin oluşturul
masına yönelik sayısal verilerin elde edil
mesi ve bu verilerin toprağa getirilecek her 
türülü yatırım hizmetlerinde hızlı ve ko
lay kullanması sağlanmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmada ön
celikli illerin kadastro çalışmaları planla
ması yapılarak uygulamaya başlanılmıştır. 
GAP'm içerisinde yer alan illerin kadast
ro çalışmaları hızlandırılmış ve kadastro
su tamamlanan 44 000 hektarlık alanda 
arazi toplulaştırma çalışmaları için gerekli 
olacak Tapu Kadastro ile ilgili belge ve bil
giler hizmete hazır bulunmaktadır. 

Sınır güvenliği açısından önem kaza
nana Hatay ve çevresiyle ilgili olarak ya
pılan kadastro yapım projesi tamamlan
mıştır. Muş Bingöl Kırsal Kalkınma Pro
jesi, Erzurum ve Çevresi Kırsal Kalkın
ma Projesi, Çukurova Kentsel Kalkınma 
Projesi alanlarında da kadastro çalışma
ları devam etmektedir. 3402 Sayılı Kanun 
uyarınca hazırlanmakta olan ana plan çer
çevesinde, kadastro hizmetlerinin hızlan
dırılması amaçlanmaktadır. Özel sektör 
kapasitesinden de yararlanılarak, kadast
ro çalışmalarının kısa zamanda bitirilme
sine çalışılmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
hizmet ve hizmet içi eğitime ağırlık veri
lerek, kendi elemanlarını kendisi yetiştir
mektedir. 1985 yılında hizmete açılan mo
dern eğitim merkezindeki Tapu Kadast
ro Meslek Lisesi, dört yıl süreli olup, eği
timini ingilizce ağırlıklı olarak yürütmek
tedir. Bilgisayar, video ve dil laboratuvar-
lan ile donanımlı dershanelerinde modern 
eğitimin uygulandığı bu lisede, halen 289 
öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. 
Aynı eğitim merkezinde teknisyen ihtiya
cının karşılandığı kadastro kurslarında ise, 
halen 237 öğrenci eğitimini sürdürmekte

dir. Son değişiklikle iki yıla çıkarılan ve bu 
kurslarla teorik ve uygulamalı eğitim ya
pılmaktadır. Lise mezunu ve askerliğini 
yapmış plan kursiyerler, kurs bitiminde 
doğrudan üretime geçebilmektedirler. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 
eğitim çalışmalarının önemli bir bolümü, 
hizmet içi eğitim olarak yürütülmektedir. 
Lise mezunu memurların eğitime ve öğ
retime tabi tutulduğu, iki yıl süreli memur 
tekâmül kursunda halen 145 kursiyer eği
time devam etmektedir. Kısa süreli hizmet 
içi eğitim kurslarında personeli üst göre
ve hazırlamak için gerekli bilgiler veril
mekte ve özellikle teknik elemanlara geli
şen teknolojinin gerektirdiği modern ölç
me ve çizim sistemleri tanıtılmaktadır. Ta
pu ve Kadastro Meslek Lisesinden, günü
müze kadar 4 877, kadastro kurslarından 
7 048 olmak üzere, toplanı 11 925 öğrenci 
yetiştirilmiş ve hizmete Jıevk edilmiştir. 

Sayın Başkan, saıjin milletvekilleri; 
Hükümetimiz zamanında Tapu Kadast
ro Genel Müdürlüğü ile ilgili mevzuat ça
lışmaları ve bunlarla getirilen, yenilikler 
şunlardır : 

1. 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu ile 
imar ve gecekondu mevzuatına aykırı ola
rak inşa edilmiş ve inşa halindeki yapıla
rın, getirilen hükümler çerçevesinde meş-
rulaştırılması, yeniden yapımlarının engel
lenmesi ve gecekondu sahiplerine tapula
rının verilmesi amaçlanmıştır. 

3290 ve 3366 sayılı Kanunlarla 2981 
sayılı Kanunda, vatandaş lehine yeni hü
kümler getirilmiştir. Bu kanunla henüz ka
dastrosu yapılmamış alanlar ile daha ön
ce kadastrosu yapılmış olan alanlardaki 
hisseli arsa ve arazilerin hızlandırılmış ola
rak kadastrosunun yapılması mümkün ol
maktadır. 

2297 sayılı Kanunla 7338 sayılı Ve
raset ve İntikal Vergisi Kanununun 19/2 
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fıkrasında değişiklik yapılarak, taşınmaz 
malların mirasçılar adına intikal işlemle
ri basitleştirilmiştir. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı 
maddesi, 3000 ve 3163 sayılı Kanunlarla 
değiştirilerek, bankalar ve kamu kurum ve 
kuruluşlarınca açılacak bazı kredilere karşı 
yapılacak ipotek ve işlemlerinde resmî se
net düzenleme zorunluluğu kaldırılarak 
ipotek işlemlerinin kısa sürede yapılması 
sağlanmıştır. 

3227 sayılı Kanunla, 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununa devre mülk hakkı ile 
ilgili maddeler eklenerek, mesken olarak 
kullanılmaya elverişli yapı veya bağımsız 
bölümlerden, ortak maliklerin yılın belli 
dönemlerinde istifade edebilmeleri imkâ
nı sağlanmıştır. Bazı Avrupa ülkelerinde 
uygulanan bu sistemin, bir yenilik olarak 
yurdumuzda uygulanmasına başlanmıştır. 

3239 sayılı Kanunla, Emlak Vergisi 
mevzuatında yapılan değişiklikler, taşın
maz malların devir ve temlik işlemlerin
de vergi ilişkilerinin kesilmesi zorunlulu
ğu kaldırılarak, tapu işlemlerinde kolay
lık ve sürat sağlanmıştır. 

3303 sayılı Taşkömürü Havzasında
ki Taşınmaz Malların iktisabına Dair Ka
nun ile Tezkere-i Samiyye Hudutları içe
risinde bulunan taşınmaz malların zilyet
likle iktisabına imkân sağlanmıştır. 

3367 sayılı Kanunla, 442 sayılı Köy 
Kanununa eklenen yedi ek madde ile köy 
yerleşim alanları içerisinde kalan devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ih
tiyaç sahiplerine satılmak üzere, köy tü
zelkişiliği adına tesciline imkân sağlanmış
tır. Ayrıca, köy yerleşme planlarının yapıl
ması suretiyle, köylerimizin daha modern 
bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. 

3373 sayılı Kanun ile 6831 sayılı Or
man Kanununun 11 inci maddesinin bi
rinci fıkrası değiştirilerek orman kadast

ro komisyonlarınca yapılan sınırlandırma 
işlemlerine karşı, vatandaşların kadastro 
mahkemelerine itiraz hakkı sağlanarak, 
ihtilafların kısa sürede sonuçlandırılması 
esası getirilmiştir. 

3402 sayılı Kadastro Kanunu ve bu
na bağlı dokuz adet yönetmelik yürürlü
ğe girmiştir. Yeni Kadastro Kanunu ile şe
hirlerde (2613 sayılı Kanun) ve köylerde 
(766 sayılı Kanun) ayrı ayrı uygulanan iki 
kanun yürürlükten kaldırılarak şehir ve 
köylerdeki farklı uygulamalara son veril
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Deliceoğlu, süre
niz tamamlanmıştır. 

MEHMET DELİCEOĞLU (De
vamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen... Onları say
makla bitiremeyeceksiniz siz. 

Buyurun. 
MEHMET DELİCEOĞLU (De

vamla) — Vatandaşlar ile Orman İdaresi 
ve Hazine arasındaki davaların en alt dü
zeye indirilmesi, vatandaşın haklarının 
teslimi için yeni hükümler getirilmiştir. 
Kadastro davalarının süratle sonuçlandı
rılması için usul ve esasa yönelik yeni ted
birler getirilmiştir. Emek ve masraf sarfı 
ile imar ihya edilen taşınmaz malların ih
ya edenler adına tescili ile millî ekonomi
ye katkılarının sağlanması mümkün kılın
mıştır. Kadastro hizmetlerinin süratle ye
rine getirilebilmesi için döner sermaye teş
kili suretiyle malî kaynak sağlanmıştır. Ta
pusuz taşınmaz malların edinilmesinde 
vatandaş lehine kolaylıklar getirilmiştir. 
Kadastro haritalarının üretiminde, özel 
sektörden yararlanma esası getirilmiştir. 
Hazırlanmış olan kurumlar arası teknik 
yönetmelikle, ülke bazında harita üreti
minde standart sağlanmıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünde, iş basitleştirme çalışmalarına ağır-
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lık verilmektedir. İş takipçiliği ve aracılı
ğına son veren dilekçesiz başvuru sistimi-
nin uygulanmasına devam edilmektedir. 
Bu uygulama, Genel Müdürlükçe hassa
siyetle takip edilerek vatandaşlara kolay ve 
çabuk hizmet verilmesi sağlanmaktadır. 
Zorunlu haller dışında akit şahitliği kal
dırılmıştır. Tapu işlemlerinden önce Em
lak Vergisi ilişiğinin kestirilmesi zorunlu
luğu kaldırılmıştır. Veraset ve İntikal Ver
gisi aranmaksızın, intikal işlemlerinin ya
pılması sağlanmıştır. Konut, tarım, sana
yi, turizm, esnaf ve sanatkârlara banka
larca verilen kredi ipoteklerine akit yap
ma zorunluluğu kaldırılmıştır. Tapu sicil 
müdürlükleri sayısı, işlerin çabuk yapıl
masını sağlayacak sayıda artırılmıştır. Baş
vuru formu doldurularak işlemlerde oto-
kontrol sağlanmıştır. Vatandaşların yapa
cakları tapu işlemlerini kolaylıkla öğren
meleri için tapu dairelerine açıklayıcı bil
giler asılmıştır. Form analizi ve standardı 
çalışmaları yapılarak bilgilere kolay ulaş
ma imkânı sağlanmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, arz etme
ye çalıştığım bu önemli görevleri başarıy
la sürdüren vefakâr Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü mensuplarına başarılar di
lerim. Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Bütçesinin aziz milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını Yüce Allah'tan diler, Yü
ce Heyetinizi, Anavatan Grubu ve şahsım 
adına saygıyla selamlarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Deliceoğlu. 

SHP Grubu adına, Sayın Cemal Şa
hin; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞA
HİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, 1989 yılı Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü bütçesi üzerinde söz almış 
bulunuyorum. Bu nedenle hepinizi saygı 
ve sevgilerimle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hasbelkader 22 
yıldır hukuk mesleğiyle iştigal eden bir ar
kadaşınızım. Tüm içtenliğimle belirtmek 
istiyorum ki, çok önemli bir devlet kuru
mu olmasına rağmen, gelmiş tüm hükü
metlerin Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğüyle yeterince ilgilendiklerini söylemek 
mümkün değildir. Hukuk mesleğimin ge
reği uğraşı verdiğimiz toprak hukukuyla 
ilgili dava miktarının her yıl çığ gibi attı
ğı da bir gerçektir. Oysa, çağımızda, mo
dern hiçbir devlette toprakla ilgili dava 
adedi, diğer davalara oranla çok daha az 
miktarı teşkil etmektedir. 21 inci asra ayak 
basmaya hazırlandığımız çağımızda, ülke 
genelinde kadastro çalışmalarının hâlâ ta
mamlanmadığını üzülerek belirtmek is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçe tasarısının 
tetkikinde de açıkça görüleceği üzere, 1950 
yılından bugüne kadar geçen yaklaşık kırk 
yıl içerisinde 19 074 köy biriminde kadast
ro çalışmalarının tamamlandığı anlaşıl
maktadır. Ülkemizde, kadastrosu hâlâ ta
mamlanmamış yaklaşık olarak yarı yarı
ya oranda köy biriminin kaldığı görülmek
tedir. Arz ettiğimiz bu rakamlara benzer 
şekilde, bucak sınırları içerisinde yapılan 
kadastro çalışmalarının da oransal olarak 
bundan pek farklı olduğu söylenemez. 
Köy birimi olarak yukarıda değindiğimiz 
oran, kilometre kare olarak ifade edildi
ğinde, bugüne kadar köy kadastrosunun 
227 bin kilometre karelik kısmı ancak ta
mamlanabildiği görülecektir. Bunun, ül
ke genelinin yüzde 57'sini oluşturduğu ta
sarıda belirtilmektedir. Belediye hudutla
rı içerisinde kalan alanlar için de duru
mun, köy çalışmalarından esaslı bir dere
cede farklı olduğu söylenemez. 

Sayın milletvekilleri, bütçe tasarısın
da açıkça görülen husus, tüm istemlere 
rağmen, yıl içerisinde verilen hedeflerin 
bile çoğu kez tutturulamadığıdır. Arz et-
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mek istediğimiz husus, münhasıran 
1988/1989 döneminin başarısızlıklarından 
değil, yıllardan beri hep böyle devam et
tiği için, yaklaşık kırk yıldan beri bu nok
taya gelebildiğimizdir. Geçmiş yılların 
bütçelerini de tetkik ettim; bundan yaklı-
şık 28 yıl önce, 1960,1961 ve 1970'ten 1980 
dönemlerine kadar Mecliste yapılan bir kı
sım konuşmalarda, ülke genelinde kadast
ro çalışmalarının bazen on beş yılda, ba
zen de yirmi yılda tamamlanacağı belir
tilmektedir. Oysa, aradan yaklaşık otuz yıl 
geçmiş olmasına rağmen, hâlâ ülke gene
linde yaklaşık yüzde 50 oranında kadast
ronun tamamlanmadığı gerçek iken, bu 
önümüzdeki tasanda, sekiz yıl içerisinde, 
ülke genelinde kadastro çalışmalarının ta
mamlanacağı ileri sürülmektedir. Değer
li milletvekilleri, buna inanmak isterdik; 
ancak bu gidişle, bu süratle ve böyle ye
tersiz bütçe olanaklarıyla ülke genelinin 
yarısı olan bakiye kadastrosunun tamam
lanması mümkün müdür? Meclis olarak 
bütçeden ayırdığımız bu payla, mevcut 
personel kadrosu ile bu işin, yani genel ka
dastronun tamamlanması sekiz yıl içeri
sinde nasıl tamamlanacaktır? İktidarın 
elinde Hazreti Musa'nın asası mı vardır? 
Tabiî ki hayır. Öyleyse hayale kapılmaya
lım; olaya ve yapılacak işe gerçekçi açıdan 
objektif olarak bakmayı düşünebiliyor mu
yuz? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü yıllık olarak yaptığı işlemlerden dolayı 
devlete yaklaşık 250 milyar lira gelir sağ
lamaktadır. Oysa, 1989 Yılı Bütçe Tasarı
sına göre ayrılan pay 83 milyar 826 mil
yon lira olduğu görülmektedir. Yani, bir 
anlamda devlet, sadece alıyor veya alma
sını biliyor, ancak karşıyığını da vermesi
ni bilmiyor. Hiç olmazsa devlet, bu kuru
munun gelirine eşit bir harcamayı göze al
malı ve bunu gerçekleştirmeli, bütçesini de 
buna göre ayarlamalıdır. 

Bütçe Tasarısında, Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğünün 1988 ve 1989 dö

nemlerine ait bütçe ve karşılığı miktarlar 
Türk Lirası cinsinden oransal olarak ele 
alınmış ve sonuç olarak 1989 yılma ait büt
çedeki payın yüzde 72 oranında artış kay
dettiği görülmektedir. Bu durum, ilk ba
kışta büyük bir artış gibi görünse de, ay
nı dönemdeki enflasyon oranı nazara alın
dığında, bu artışın bir hiç olduğu kendi
liğinden anlaşılır. 

Değerli milletvekilleri, enflasyon de
nilen hayat pahalılığı gündeme geldiğin
de, bu yüce çatı altında ne sıkıntı çektiği
mizi biliyor ve bunu hep birlikte hissedi
yoruz. Şurası unutulmamalıdır ki, hayat 
pahalılığından dolayı 55 milyon insan da 
sıkıntı içindedir; perişandır, çaresiz ve ses
siz olarak kurtuluşunu beklemektedir. Bu 
sessizliğe bakıp, sayın ANAP'lılar aldan-
masınlar, daha dün,; 25 Eylül Halkoylama-
sında politikanızı tasvip etmeyen, yüzde 65 
nispetinde halkın, karşınızda 'olduğunu 
unutmayınız. Halkımızın yüzde 35'i ya
nımızda, bu oyla biz, Parlamentonun da 
yüzde 65'ini ele geçirdik, gerisine aldır
ma düşüncesinde olanlara sesleniyorum: 
12 Eylül ürünü olduğunuzu bütün dünya 
biliyor. Yüzde 35 oy oranı kamburuyla, 12 
Eylül kamburunun hiçbir farkı yoktur. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Konunu konuş. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Ge
leceğim efendim, bir dakika... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Konunu konuş, konunu. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bir 
dakika efendim, geleceğim. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 
Başkan, hem laf atıyor, hem yatıyor. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Çün
kü, bu yüzde 35 oy oranını nasıl elde etti
ğinizi de biliyoruz. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) ^ 
Konuyla ilgili konuş. 
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CEMAL ŞAHİN (Devamla) — An
latacağım, biraz sabırlı olun; nasıl elde et
tiniz onu anlatacağım. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 
Ba|kan, hem laf atıyor, hem yatıyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim, takip 
ediyorum, müsaade edin. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Dev
letin valisini ANAP il başkanı gibi, dev
letin kaymakamını ilçe başkanı gibi, dai
re müdürlerini ANAP il ve ilçe yönetim 
kurulu üyesi gibi çalıştır, bununla da ye
tinme devletin parasını fonlar kanalıyla 
çarçur edeceksiniz; devletin TRT'sini 
ANAP borazanı gibi kullanacaksınız; de
mokratik kitle örgütlerinin hak ve özgür
lüklerini yok edeceksiniz; tüm bunlara 
rağmen, yüzde 35 oy alacaksınız. İşte si
zin kamburlarınızdan birisi de bu. Tüm 
olup bitenleri yaşayarak, halkın oyuyla ön
seçimle, Çorum'da 10 bin kişinin seçimiyle 
buraya geldik. Partiniz önseçim yapsaydı, 
yüzde kaçınız burada olabilirdiniz? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — 
Sana ne yahu, sana ne. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bu 
da başka bir kamburunuz. 

Bu anlattıklarımızın, lapu Kadastro 
Genel Müdürlüğünün Bütçesiyle ne ilgi
si var diye düşünüyor ve görüyorum ki, sa
taşıyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri,, bu tasanda Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçe
sine bir önceki yıla güre yüzde 72 artış 
kaydedildiği böbürlenerek anlatılmaktadır. 
Bunu, ANAP Grubunda anlatabilirsiniz, 
onları da inandırabilirsiniz; ama enflasyo
nun yüzde 90'lara vardığı gerçeği ortada 
iken, gözümüzün içine baka baka "Efen
dim biz Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Bütçesini yüzde 72 oranında 
artırdık" derseniz, bize saygısızlık etmiş 

olmaz mısınız? Buna hakkınız yok Yüa-
de 72 oranında artışla birlikte, yüzde 90 
enflasyonu da yazsaydınız daha dürüst ol
duğunuzu burada söylerdik ve sizlere te
şekkür ederdik. 

ANAP Grubuna sesleniyorum; Par
lamento ve demokrasiye saygınız varsa, 
böbürlenme sevdasından kesinlikle vaz
geçiniz. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin çok iyi 
bildiği gibi, kadastronun asıl amacı, taşın
maz malların maliklerinin belirlenmesiy
le kadastroya konu taşınmazların nitelik
leri yanında, arz üzerindeki konumunun 
tespiti ve bu durumun resmi tescille tespi
tinden ibarettir. Kadastro tespitinden 
maksat, yapılaoak çalışma ve tespitler so
nucunda gerçek ve tüzelkişiler arasında 
mülkiyetten doğacak ihtilafları azaltan ve
ya ihtilaflara son veren işlemler ve tespit
ler olması gerekir. Oysa, yine hepinizin 
çok iyi bildiğine inandığım olay şudur ki, 
kadastro çalışmalarının başladığı yerlerde 
toprak ihtilafları birden çoğalmakta ve va
tandaşlarımız arasında bir huzursuzluk 
nedeni olmatadır. Yani, kadastro çalışma
ları vatandaşa huzur değil, huzursuzluk 
getirmektedir. Bunun nedeni olarak çoğu 
kez, çağımıza kadar devam edegelmiş mi
ras hukukundan kaynaklanan sebepler, 
çok kez mahallî bilirkişilerin yetersizliği, 
maalesef vatandaşlarımızın kadastro çalış
malarına olan ilgisizliği, kadastro teşkila
tında çalışan insanların yapılan işin hac
mine göre yetersiz oluşları gibi sebepler sa
yılabilir. 

Gerçek veya tüzelkişilerce açılan ta
pu iptal ve tescil davaları sebebiyle yaptı
ğımız keşifler sırasında karşılıştığımız bazı 
olayların bizleri hayretler içerisinde bırak
tığı olmuştur. Mizah konusu olabilecek 
derecede gerçek dışı durumların oluştuğu
nu görüp, hayretler içerisinde kaldığımız 
çok manzaralar olmaktadır; Bu ve buna 
benzer ihtilaflar, hepinizin bildiği gibi, 
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mahkemelere taşınmakta ve devleti ve va
tandaşlarımızı yıllarca uğraştırmaktadır. 
Bu da, lüzumsuz yere zaman ve maddî 
kayba neden olmaktadır. Bu sorunları çöz
mek için nelerin yapılması gerektiği, ko
nuşmamızın sonunda, ''Önerilerimiz" 
bölümünde ayrıca madde madde arz edi
lecektir. Çünkü amacımız, sadece eleştir
mek değil, aynı zamanda çareleri de gös
termek, devletin kurumunu yüceltmek ve 
onu ayakta tutmaktır. 

Değerli milletvekilleri, tapu ve ka
dastro çalışmalarının tümü> devletin kont
rolü altında yapılmaktadır. Bu durum, ay
nı zamanda vatandaşlar bakımından bir 
garanti nedeni de sayılmaktadır. Tapu ka
yıtları, resmî belge niteliğinde olup, aksi 
sabit oluncaya kadar bu özelliğini muha-

' faza eder. Tapu kayıtlanndaki her çeşit de
ğişiklik ihtilafları, kural olarak sadece 
mahkeme kararlarıyla değiştirilebilmekte
dir. Tapu ve kadastro çalışmalarının dev
let kontrolü altında yapıldığını ve bu du
rumun insanlar için tarih boyunca bir ga
ranti sayıldığını yukarıda arz etmiştim. 
Bazı devletlerde bu işin özel sektör eliyle 
yapıldığı görülmüştür. Bizde de, belirli sı
nırlarla da olsa, 2981 sayılı Yasa ile ben
zer bir uygulamaya geçilmiş ve yeminli 
özel teknik bürolar oluşturulmuşsa da, bu 
uygulamanın verimli olmadığının kısa sü
re sonra anlaşıldığına inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, toprak sahibi ol
mak veya olmamak, çok kez hürriyet hakkı 
anlamında da kabul edilmiştir. Bu açıdan 
bakıldığında, devletler arası siyasî ve ide
olojik farklılaşmalara neden olmuştur. So
nuçta toprak hukukunun, bazen din ku
ralları ile bazen sınıfsal açıdan, bazen de 
liberal bakışla izahı yapılabilmiştir. Han
gi açıdan bakılırsa bakılsın, toprak huku
ku denilen mülkiyet hakkı, her zaman kut
sal olmuş ve insanlık tarihi ile birlikte ge
lişerek zamanımıza kadar gelmiştir. Top

rak, aynı zamanda devletferin var olma te
mel kuralıdır da. Topraksız devlet düşü
nülemez. Toprak, insan ve devlet, adeta 
özdeşleşmiştir. Siyasal iktidarlar, toprak 
hukukunu belirlemek, şekillendirmek, 
yönlendirmek ye el değiştirmeleri konu 
edebilmek amacıyla başta Anayasa kural
larına uygun olmak üzere, yasalar, tüzük
ler, yönetmelikler ve genelgeler çıkarmak
tadırlar. 

ANAP iktidarları, ülkede uyguladı
ğı, kötü yönetim, keyfî yönetim, hukuk ve 
yasa tanımaz tutum ve davranışlarını, 
İmar Affı Yasası denilen 2981 sayılı Yasa 
uygulaması ile de göstermiştir. Bu yasa
nın, içeriği, ömrü, uygulanış biçimi itiba
riyle dünyada hiçbir emsali yoktur. Şim
di soruyorum : Bu yasa ile güdülen ama
ca ulaşabildik mi? 2981 sayılı Yasa çıkarı
lırken iddia edildiğine göre, İmar Yasası
na aykırı olarak yapılan 1 milyon 250 bin 
adet yapı ve 575 bin adet gecekondu ol
mak üzere, yaklaşık imara aykırı 2 milyon 
bina vardı. 2981 sayılı Yasa ile bu belirti
len binalara yeni bir düzen verilecek, in
sanlar tapularına kavuşacak ve Türk in
sanı çağ atlayacaktı. Oysa ne oldu? İnsan
lara verilen umutlar boşa çıktığı gibi, yıl
larca tapu hayali ile yanan vatandaşları
mız avutulmuş, fakir fukaranın parası ye
minli bürolara transfer edilmiş; istenilen 
soygun düzeni tamamlanınca da yeminli 
bürolar kapatılmış, yasada yapılan bir de
ğişiklikle bu kez aynı görev belediyelere 
verilmiştir. 

İkinci aşamada, belediyeler, soygun 
düzenine paralel olarak, hisseli tapu ara
zileri üzerinde imar ıslah planları yaparak 
trilyonlarca liralık kaynak transferlerini 
özel sektöre aktarabilmişlerdir. Madem 
hep toprak düzenini yeminli bürolar veya 
belediyeler eliyle yapacak idiyseniz, mev
cut Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünü 
neden kapatmadınız? 
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Sayın milletvekilleri, bu kürsüde yap
tığımız yemini hatırlatıyor ve soruyorum 
: 2981 sayılı Yasayla amaçlandığı gibi, id
dia edildiği gibi, 2 milyon yapıya tapu ve
rebildik mi? Hazine, vakıf, il özel idare
leri ve belediye arazileri üzerine yapılan 
yapıları ıslah edebildik mi? Hiçbir huku
kî değeri olmadığı halde kaç vatandaşa ta
pu tahsis belgesi verilebildi? Verilen tapu 
tahsis belgelerinin yüzde kaçı tapuya dö-
nüştürülebildi? Sayın Bakanlıktan bu so
rularımın cevaplarını bu kürsüde bek
liyorum. 

Değerli milletvekilleri, 2981 sayılı Ya
sayla gelinilen nokta bize göre tam bir fi
yaskodur. Fiyasko sadece imar planında 
değil; ANAP İktidarları paralı sağlık ve 
eğitim hizmetleri getirmiş, gelir dağılımın
da sınıflar arasında uçurumlar yaratmış, 
5 milyon işsiz, dünyanın en borçlu 5 ül
kesinden biri haline getirilmişiz; hayali ih
racatlar sonucu çalman milyonlarca dev
let parası, çağdışı bir demokrasi anlayışı, 
rafa kaldırılan insan hak ve özgürlükleri, 
ANAP borazanı haline getirilen devlet ku
rumu TRT, velhasıl ortaçağ karanlığına 
yeniden dönüş... İşte toprak sorunlarımız 
işte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne 
verilen bu ufacık para... Bu para ve bu ka
fa ile 40 yılda ne yapılmışsa, bundan son
ra da aynı şeyler yapılacaktır. Şimdi an
ladınız mı nasıl çağ atladığımızı, hayalî 
çağ atladığımızı?.. 

Sayın milletvekilleri, tapu ve kadast
ro alanında sık sık yasa değişikliklerine gi
dilmektedir. Bir yasa ile getirilen bir dü
zenlemeyi, bir de bakıyorsunuz, yasanın 
mürekkebi kurumadan hemen yeni bir 
düzenlemeye gidilmektedir; yani her şey 
yaz boz tahtasına dönüşmüştür. Bunun 
nedeni sorulduğunda; "Efendim, yasalar
da hatalar varsa ne yapalım, yeniden ya
sa getirilir'' denilmektedir. Oysa her ya
sa gelişinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
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olarak iktidan bu kürsülerde hep uyarmı-
şızdır. Yabancılara toprak satımında bu 
böyle olmuştur, imar yasalarında böyle ol
muştur,, belediye yasalarının değiştirilme
sinde böyle olmuştur, seçim yasalarının 
değiştirilmesinde hep böyle olmuştur. İna
nıyorum ki, ANAP iktidarları tarihe, bu 
saydığım vasıflarından dolayı yasalara ve 
muhalefete saygısı olmayan bir iktidar ola
rak geçecektir. 

Maddî ve manevî değerlerimizi, bi
ze göre, berbat ettiniz. Yabancılara top
rak satarsınız milliyetçi geçinirsiniz; dev
letin parası ile Hacca gidersiniz hacı ge
çinirsiniz; devletin parasını, saçı bitmemiş 
yetimin hakkını bir avuç hayali ihracatçı
ya ve holdinglere kaptırırsınız, bu soygun
culara eylemli ceza yerine para cezası ver
meyi düşünürsünüz, ondan sonra da bu 
kürsüde devlete, millete sadakat yemini 
edersiniz... Kaldı mı burada yaptığınız ye
mininizin bir değeri?.. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sayın 
Başkan, nasıl müsaade ediyorsunuz buna? 

BAŞKAN — Sayın Şahin, şu söyle
diklerinizin ne alâkası var Tapu Kadastro 
ile? 

Süreniz de dolmuştur, bitirmenizi ri
ca edeyim. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, toprak hukukunda ya
pılan yasal düzenlemeler vatandaşa huzur 
getirmiyor. Tam tersine, kadastro çalışma
larının başladığı köy ve şehir birimlerin
de birden huzursuzluklar çoğalmakta, 
âdeta vatandaşlar birbirleriyle savaşa baş
lamaktadırlar. Bunun nedeni, yıllardan 
beri sürdürülen kadastro çalışmalarımızın 
çok yavaş ve yetersiz kalması yanında, ka
dastro çalışmalarının esaslarını belirleyen 
yasalar arasındaki çelişkiler, farklılıklar ve 
günün şartlarına aykırı hükümler getiril
miş olmasından kaynaklanmaktadır. Şöyleki: 
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Bilindiği gibi, 1950 yılında çıkarılan 
5602 sayılı Yasa ile tapulama tespitleri be
lirli kurallara bağlanmıştır, 5602 sayılı Ya
saya göre ister senediden gelsin, ister zil
yetlik esaslarına göre olsun, miktar itiba
riyle toprak sınırsız olarak malikleri lehi
ne tespit ve tescil edilmekteydi. Bu yasa
ya göre büyük toprak sahipleri evvelemir
de miktar bakımından hiçbir sınırlandır
maya uğramadan topraklarını tapuladık-
tan sonra 5602 sayılı Yasa yürürlükten kal
dırıldı, bunun yerine 766 sayılı Yasa geti
rildi. Bu yasanın bilinen yetersizlikleri se
bebiyle 1617 sayılı Yasa getirildi. Bu yasa
nın özü itibariyle vatandaşa büyük bir 
darbe vurduğunu biliyoruz ve buna ina
nıyoruz. Neden?.. Nedeni şu : 1617 sayılı 
\asayla, vatandaşa, senetsizden dolayı ya
pılan tespit ve tescil durumunda en çok 20 
dönüm toprak veriliyor, bunu aşan mik
tar ise tescil fazlası olarak Hazine, mera 
veya ormana bırakılıyordu. (ANAP sıra
larından "Vakit doldu" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, ikaz ettim. 
Sayın Şahin, süreniz doldu; hatta 5 daki
ka da müsamaha ettim size. O sayfalan 
okumanıza izin vermiyorum, toparlama
nızı rica ediyorum. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sa
dece önerilerimizi okuyup bitiriyorum 
efendim. 

BAŞKAN — O kadar uzun ki öneri
leriniz... Bunlar yıllardan beri konu
şuluyor. 

Evet, toparlamanızı rica edeyim. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Sayın Başkanımızın 
uyanlarına riayet ediyor ve konuşmamın 
kalan bölümünü, sadece madde başlıkla-
nyla arz ediyorum efendim. (SHP sırala-
nndan "Beş dakika müsaade edin" 
sesleri). 

BAŞKAN — Hayır, hayır... 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sa
yın Başkan, 3 şayiasını atlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Tamam, son sayfasını 
okuyun lütfen. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Son 
sayfası işte, gördünüz efendim. (SHP sı-
ralanndan "Müsamaha edin" sesleri, gü
rültüler) 

Sayın milletvekilleri... 

BAŞKAN — Benden müsamahakâr 
başkan bulamazsınız. Lütfen... Rica edi
yorum... Ne demek?.. Burada herkes kendi 
hakkını kullansın. Bunu kullanmaya bir 
hukukçu dikkat etmezse, bunu kimden ri
ca edeceğim ben? 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sa
yın Başkanlığın uyarılanna saygı duyuyo
rum ve gerçek söylüyorum, konuşmamın 
4 sayfalık bölümünü atlayarak, sadece ve 
sadece önerilerimizi -çünkü başlangıçta 
söz verdik- arz edeceğim. 

SHP Grubu olarak önerilerimiz şun
lardır efendim : 

1. Emeğe saygının bir gereği olarak 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü büt
çesi için aynlan pay çok yetersizdir. Bu 
miktarın mutlaka artırılması gerek
mektedir, 

2. Mevcut kadrolara ilave yapıla
rak, personel miktan mutlaka artınl-
malıdır. 

3. Teknolojik gelişmelere paralel 
olarak Genel Müdürlük yeniden, gereken 
araç ve gereçlere mutlaka kavuşturul
malıdır. 

4. İşlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve 
tespit alman hedeflerin aşılabilmesi için 
mevcut 12 bölge müdürlüğünün sayısının 
mutlaka artırılması gerekmektedir. 

5. 3402 sayılı Yasayla kadastro 
mahkemeleri kurulmuşsa da, bu mahke-
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melerde görev yapacak pek çok hâkime 
hâlâ yetİd verilmediği, bu nedenle derdest 
davalarının askıya alındığını biliyoruz. 
Arz ettiğimiz bu nedenlerden dolayı, Sa
yın Bakanlığımızın, bu yetki olayını mut
laka halletmesi gerekiyor. 

6. Hizmet öncesi ve hizmet içi eği
time önem verilmeli, önlisans seviyesinde
ki öğrenci sayısı mutlaka artırılmalıdır. Bu 
önlisans durumundan, mevcut kurum 
personeli de, sınavları vermesi şartıyla, ya-
rarlandmlmalıdır. 

7. Kadastronun kısa zamanda ta
mamlanması için devlet eliyle işin yürü
tülmesi, çağdaş ve teknolojik kurallara uy
gun olarak yeniden düzenlenmesi sağlan
malı, özel sektör eliyle bu işin yürütülmesi 
sevdasından vazgeçilmelidir. 

8. SHP programlarında da açıkça 
belirtildiği gibi, GAP çerçevesinde bölge
sel planlama ve uygulama otoritesi kurul
malı, kadastrosu süratle ve sağlıklı bir şe
kilde tamamlanmalı ve yine GAP çerçe
vesinde büyük eşitsizlik gösteren toprak 
dağılımı yeniden düzenlenmeli, toprak 
mülkiyeti yaygınlaştırılarak, tarımsal sa
nayiin kurulmasına öncelik verilmelidir. 

9. Gecekondu sorunu, sadece tapu 
tahsis belgesi veya tapu dağıtmak değildir. 
İskân ve tapu hakkı, bir vatandaşlık ya da 
hemşerilik hakkı olarak kabul edilmeli, 
olaya politik yatırım olarak bakılmaktan 
kaçınılmalıdır. 

10. Kentlerde yeni bir kültürel do
ku yaratılması; çağdaş, ileri bir toplum
sal yapının oluşturulması amacıyla kent
lerin konut, ulaşım, istihdam, altyapı, eği
tim, sağlık, yeşil alan ve çevre sorunları 
yeni bir imar planı düzenine göre gözden 
geçirilmeli, klasik belediyecilik anlayışın
dan yerel yönetim anlayışına geçilmelidir. 

11. Kentlerin gelişme alanlarındaki 
araziler kamu otoritesince satın alınmalı, 
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gereken planlama ve altyapı götürülerek, 
ihtiyaç sahiplerine verilmeli ve arsa dev
rini sınırlayan hükümler mutlaka kaldırıl
malıdır. 

12. Bölge müdürlüklerinin sayısını 
artırmak yetmez. Bu bölge müdürlükleri
nin bölgelere göre eşit bir şekilde dağılı
mı da yeniden gözden geçirilmelidir. 

13. Tespitlerimize göre, 815 tapu si
cil müdürlüğünden 73 adedi vekâletle yü
rütülmektedir. Bu durumda bulunan mü
dürlüklere mutlaka, asaleten atama işlem
leri tamamlanmalıdır. 

14. Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğü, milyonlarca vatandaşa hizmet götür
mektedir. Hayalî ihracat yoluyla veya yol
suz kredi kullanımlarıyla devlet soyulmuş
ken, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğün
de çok az sayıda tahkikatların olmasından 
dolayı, başta Sayın Genel Müdürümüz ol
mak üzere, tüm Tapu Kadastro persone
line teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Şahin, biti
riyorsunuz, son cümlenizi söylüyorsunuz. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

15. Kuruma verilen ödeneklerin,< 
mevsim koşullarına bağlı olarak belirsiz 
oranda kullanıldığını tespit ettik. Ülkemiz
de 4 mevsimi her zaman yaşamak da 
mümkündür. Bu nedenle, mevsimlere uy
gun olarak işler yeniden planlanmalı, tah
sis edilen ödeneklerin kullanılması mut
laka sağlanmalıdır. 

16. Tasanda belirtilen projelerin ku
ruluş amaçlarına uygun olarak mutlaka 
uygulanmaları sağlanmalı, mevcut proje
lere yenileri de eklenmek suretiyle sonuç
landırılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Şahin... 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bir 
tane kaldı efendim... 
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BAŞKAN — Bir tane varsa müsaa
de ediyorum, evet, buyurun. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Çok 
önemli arkadaşlar. 

Köy ve orman kadastro çalışmaları 
ayrı ayrı ellerden değil, mutlaka ve mut
laka birlikte ele alınmalı ve işler birlikte 
yürütülmelidir. 

Konuşmamı burada kesiyorum, diğer 
kısımları okumuyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum, 
sevgiler sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Ceylan; buyurun efendim. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün, 1989 yılı 
bütçesi hakkında, Doğru Yol Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi, gru
bum ve şahsım adına saygıyla selam
lıyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün bütçesini değerlendirmeden önce, bu 
kuruluşumuza tevdi edilen görev ve so
rumlulukların kapsamına göz atmakta 
fayda olacağına inanıyorum. Çünkü, ve
rilen görevin zamanında yapılabilmesi, 
kadrolardaki gerekli elemanların görev ba
şında olması ile mümkündür. Bununla 
birlikte, bu hizmetlerin zamanında ifası, 
lüzumlu araç, gereç ve diğer cari giderle
rin temini ile mümkündür. Bu maddî im-< 
kân verilmediği sürece, teşkilatın verimli 
çalışması mümkün değildir. Bu program
lar sadece sayfalarda kalır. Hizmet üret
mek mümkün değildir. Hizmetin aksama-
smdaki kusuru da teşkilatta aramak yan
lıştır. Kusur, bu imkânları teşkilata verme-
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yen iktidara aittir. 

Sayın milletvekilleri, tarihimize ba
kacak olursak; milletimizin bazı şeylere 
karşı hassasiyeti ve bağlılığı daha fazla ol
muştur. Bu değerlerini, varlıklarını baş
kalarıyla paylaşmayı asla kabul edememiş
ler, tahammül edememişlerdir. Bu değer
lere, maddî olmaktan çok, manevî açıdan 
sahiplik etme gereğini duymuşlardır. Mül
kü, yani toprağı, suyu, silahı ve o günkü 
şartlarda herkesin kapısında beslediği atı 
namusla eşdeğer kabul etmişlerdir. Bun
ların başkaları tarafından paylaşılmasına, 
gaspedilmesine, alınmasına rıza gösteril
memiş ve hatta bu haller karşısında en sert 
tepki olarak canlarını dahi feda etmekten 
çekinmemişlerdir. 

İşte, milletimizin bu karakterinden 
olacak ki, çok eski yıllarda, mülk üzerin
de tasarrufçu olan şahısların topraklarının 
kayıt ve tescili yapılmıştır. Bu işlemler 14 
üncü asırda başlatılmıştır. 

Mülkün esas sahibi kâinatın yaratı
cısı Yüce Allah'tır. Bu mülk üzerindeki ta
sarruf hakkını insanlara vermiştir. Cena
bı Allah, kendi mülkü üzerinde insanlara 
belli bir süre tasarruf imkânı vermiş... Bü
yük bir şairimiz de bunu veciz bir şekilde 
şöyle dile getirmiştir : 

"Mal sahibi, mülk sahibi, hani bu
nun ilk sahibi, 

Mal da yalan, mülk de yalan, var da 
biraz sen oyalan." (Alkışlar) 

Şairimizin de dediği gibi, elimizde 
emanet olan bu mülk üzerinde, lüzumsuz 
tartışma ve iddiaların olmasını engellemek 
için kayıt ve tescile önem verilmiş ve bu 
belgeler kıymetli belge olarak ciltlenerek 
devletimizin arşivlerinde korumaya alın
mıştır. 1947 yılında yürürlüğe giren yasa 
ile, bugünkü tapulama hizmetlerinin baş
langıcı olan mülkün belgelenmesine ve 
devlet garantisi altına alınmasına başlan
mıştır. 
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Cumhuriyet devrinde, 652 sayılı Ya
sa ile Kadastro Teşkilatı kurulmuş, 
1932'de 2015 sayılı Yasa ile, 1936'da 2997 
sayıh Yasa ile, son olarak da 1987'de 3402 
sayılı Yasa ile bu teşkilâtın kuruluşu ve 
yönlendirilmesi yapılmıştır. 

Bu kuruluşumuzun görev alanı yurt 
sathının tamamını kapsamaktadır. 3402 
sayılı Yasa ile de il, ilçe ve köylerde kal
kınma için gerekli olan çeşitli ölçekli ha
rita çalışmalarını yürütmekle sorumlu ve 
görevli kılınmıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
26.9.1984 gün ve 3045 sayılı Teşkilat Ka
nunundaki görevlerinin yanı sıra, 2859 sa
yılı Kanun gereğince, teknik sebeplerle ye
tersiz kalan ve uygulama niteliğini kaybe
den kadastro ve tapulama paftalarının ye
nilenmesi işlemlerini yapmak ve 2981 sa
yılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Ay
kırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
Hakkındaki Kanunun ek ve değişiklikleri 
gereğince, yaklaşık 575 bin gecekondu ve 
1 milyon 250 bin kaçak yapıyla ilgili ka
dastro hizmetlerini istenilen sürede bitir
mekle yükümlü kılınmıştır. 

Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne bağlı olarak Tapu Sicil Müdür
lüklerinin görevleri arasında, taşınmazlar-

. la ilgili her türlü devir, temlik ve tescil iş
lerinin yapılması, Hazinenin sorumlulu
ğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir 
şekilde tutulması ve muhafazası, siciller 
üzerindeki değişikliklerin takibi, sicil ve 
belgelerin korunması gibi konular da gö
revleri arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, bu teşkilatımı
za tevdi edilen görevlerden bugüne kadar 
hangileri ne kadar yapılmıştır : 

Başlangıçtan 1.9.1988 tarihine kadar 
köy kadastrosunun 21 435 216 parselde, 
227 bin kilometrekare alanın kadastrosu 
tamamlanmış, kadastrosu biten köy sayı

sı ise 19 074 tanedir. 

Şehir kadastrosunda ise, başlangıçtan 
1.4.1988 tarihine kadar, 3 147 290 parse
lin kadastrosu tamamlanmış bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğünün görevlerini kısa
ca belirttikten sonra, 1989 yılında hedef 
alman hizmetleri ve bu hizmetlerin yapıl
ması için ayrılan bütçeye göz atmak isti
yorum : 

1989 yılı yatırım programı hedefleri
ne göre, il, ilçe ve köylerde 6 bin kilomet
rekare alanın kadastrosunun yapılması he
deflenmiş; 

2981 sayılı imar ve Gecekondu Mev
zuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara 
Uygulanacak İşlemler Hakkındaki Kanu
na göre, 575 bin gecekonduyla, hisseli ara
zi üzerinde ve imar nizamına aykırı yapı
laşmış 1 250 000 binanın kadastro işlem
lerinin tamamlanması planlanmış; 

2859 sayılı Kanun hükümlerine gö
re, teknik nedenlerle yetersiz kalan ve uy-. 
gulama niteliğini kaybeden kadastro paf
talarının yenilenmesi sağlanmış ve yeni
leme çalışmalanna kentleşmenin yoğun ol
duğu bölgelerden başlanması 100 kilomet
rekare olarak planlanmış; 

350 bin adet değişiklik işlemi, 10 ki
lometrekare alanın afet kadastrosu, 30 ki
lometrekare arazinin toplulaştınlması he
deflenmiş; 

Muhtelif illerde 13 469 hektar alanın 
kadastral harita yapımı ihalesi planlanmış; 

13 206 kilometrekare alanın standart 
topograflk haritasının üretilmesi hedef
lenmiş; 

Bu hizmetlerin çağımızın şartlarına 
uygun şekilde yapılması için, her müdür-
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lüğe bir bilgisayar temini ve mal sahipleri 
sicillerinin bilgisayara aktarılmasıyla mo
dern bir sistem ve Tapu Sicil Müdürlük
lerinin standardizasyonunun sağlanması 
hedeflenmiş; 

Personel açığını kapatmak için, Ka
dastro Meslek Lisesi ile Kadastro, Fotog-
rametri kurslarına eleman yetiştirilecek kı
sa ve uzun süreli hizmetiçi eğitimlerle 
mevcut elemanların bilgi ve becerileri ge
liştirilecek denmiştir. 

Hülasa, kadastro ve harita çalışma
larının en kısa sürede bitirilmesi, taşın
mazların Medenî Kanunun öngördüğü 
modern sicil sistemine bir an önce kavuş
turulması, tapu işlemlerinin günlük istek
leri anında karşılar duruma getirilmesi he
deflenmiştir. 

İşte, deminden beri sıraladığım he
deflere varmak için Anavatan iktidarı dev
letin bütçesinden bu Genel Müdürlüğü
müze ne kadar para ayırmıştır : 

Cari harcamalar için 59 milyar 70 
milyon lira; (Bunun 52 milyar 970 milyon 
lirası personel için, 6 milyar 100 milycm 
lirası diğer cariler için ayrılmış) yatırım
lar için 22 milyar 796 milyon lira; trans
ferler için 1 milyar 960 milyon lira olmak 
üzere, toplam 83 milyar 826 milyon lira 
olarak programlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, modernizasyon 
ve bilgisayara geçmek için alınacak cihaz
ların çok pahalı oluşu, tapu kadastro ça
lışmalarının büyük kısmının arazide ya
pılması, ulaşım ve yakıt masraflarının bü
yük meblağlar tutmasından dolayı, bu 
bütçeyle bu teşkilatın saptanan hedeflere 
ulaşması mümkün değildir. 

I 

Çok lüzumsuz bazı işlerde tasarrufu 
düşünmeyen bu İktidarın, çok önemli olan 
bu hizmetlerde elinin bu kadar sıkı olma
sını anlamak mümkün değildir. Aslında, 
bütçeden bu teşkilata verilenden daha ço

ğunu teşkilat, vatandaşlara yaptığı hizmet
ler karşılığı tahsil ettiği harçlar ile alarak 
yine Hazineye gelir temin etmektedir. 

Örnek olarak, tapu sicil müdürlük
lerinde, 1987 yılında 1 539 672 işlem ya
pılmış, karşılığında, 120 229 912 698 lira 
harç sağlanmıştır. 1988 yılının ilk altı ayın
da ise, 862 317 işlem yapılmış, 85 milyar 
civannda harç sağlanmış, takribi, yıl so
nu itibariyle, işlem sayısının 1 milyon 600 
bin, harç miktarının ise, 170 milyar lira 
olması tahmin edilmektedir. 

İşbitirici Hükümet, çağ atladığını id
dia eden İktidar, bütçeyi fonlarda harca
mayı alışkanlık haline getiren Anavatan, 
üretken olan ve aldığını katlayarak iade 
eden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü için bir fon ihdas, etsin. Bu teşkilatımı
zın, harçlardan topladığı gelirin yüzde 
25'ini veyahut münasip görülecek mikta
rını ayırıp, bu teşkilatın işlevlerini zama
nında yapması için imkân verilsin. Biz, 
böyle bir fonun ihdasını teklif ediyoruz. 

METİN GÜRDERE (Tokat) - Ha
ni fonlara karşıydınız? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Bu teşkilatımıza böy
le bir imkân verilmediği takdirde, yüzde 
100'lere varan enflasyonla 1989 yılı için 
ayrılan para değerini yitirecek ve hedef
lenen hizmetler yüzde 50'lerde, belki de 
daha aşağısında gerçekleşecektir. 

Sayın milletvekilleri, ANAP İktida
rının, gecekondular için getirdiği tapu tah
sis belgesi uygulamasında şimdiye kadar 
yapılan işlemler, varılan hedef, taahhüt 
edilen rakam denir? Merak ediyoruz. Ka
nunun çıkarılmasından bugüne kadar ta
pu tahsis belgesi almak için kaç kişi mü-
raacat etmiş, kaç kişiye tapu tahsis belge
si verilmiş ve kaç kişiye tapu verilmiştir? 
Müracaat edip tapu tahsis belgesini veya 
tapusunu almayan hak sahibi vatandaşla
rımıza bu belgeler ne zaman verilecektir? 
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Ülkemizin bütün bölgelerinde şahıs-
lararası ihtilafların, şahıslarla Hazine arası 
ihtilafların, vergi ihtilaflarının asgarî se
viyeye indirilmesi bu genel müdürlüğü
müzün çalışmalarına bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, ülke tapulama
sının takribi henüz yüzde 50'si yapılmış, 
yüzde 50'si yapılmamıştır. Tapulaması ya
pılamayan yerler, genellikle sarp ve gidil
mesi güç olan arazilerdir. Köylülerimizle, 
orman teşkilatı arasında kangren haline 
gelmiş problemi halletmek için, orman ka
dastrosunu da diğer kadastro çalışmalarıy
la ̂ birlikte bitirmek lazımdır. Çünkü, bin
lerce vatandaşımız, orman teşkilatıyla 
mahkemeliktir ve bu vatandaşlarımız 
mağdur olmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, bu kadar ağır 
bir yük altında bulunan bu camianın, dağ, 
bayır dolaşan mensuplarının sosyal yaşan
tıları yok denecek kadar azdır. Geçim sı
kıntıları hat safhadadır. Hizmet için ge
rekli araç ve gereçleri ya yoktur veya eko
nomik ömrünü doldurduğu için, rantabl 
çalışmamaktadır. Pek çok yerde teşkilatın 
çalışma binası yoktur. Lojmanlar ise, yok 
denecek kadar az ve yetersizdir. Bu şart
lar altında teşkilattan daha fazla çalışma
sını istemek ise insafsızlıktır. Onun için, 
biraz önce söylediğim teklifimi yineliyo
rum : Mutlaka, tapu kadastro destekleme 
fonu kurulmalıdır ve bu kuruluşumuzun 
hizmetleri karşılığı tahsil edilen harçların 
makul bir miktarının teşkilata, bu fon va
sıtasıyla geri verilmesini Hükümete teklif 
ediyorum. 

Bu vesileyle, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün 1989 yılı bütçesinin 
milletimize, memleketimize, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü camiasına hayır
lar getirmesini Yüce Mevla'dan diler, şah
sım ve grubum adına hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Ceylan. 
Şahısları adına, lehinde Sayın *Erkan 

Kemaloğlu; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) -
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kamu
nun değerli yöneticileri, basınımızın gü
zide mensupları; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerinde lehte söz al
mış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepini
zi saygılarla selamlıyorum. (ANAP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türk toplu
munda taşınmaz mala verilen önem ve 
devletimizin buna sağladığı güven, tarihî 
gelişme içerisinde giderek önem kazan
mıştır. 

Güçlü ve çağdaş Türkiye'nin oluştu
rulmasında temel hizmetler ifa eden ku
ruluşlardan biri de Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğüdür. 

Tapu çalışmaları, Orhan Gazi zama
nında başlatılmış, 15-16 ncı yüzyıllarda 
tüm imparatorluk topraklarını kapsayan 
tahrir kayıtları oluşturulmuştur. 

Sade ve mütevazı bir görüntü içeri
sindeki genel müdürlük, arşivlerinde, çok 
kıymetli tarihî kayıtlar yanında, cumhu
riyet döneminde oluşturulan modern ta
pu sicillerine sahip bulunmaktadır. 

Son yıllarda, tapu kayıtlarının mik
rofilme alınması ve bilgisayar desteğinde 
muhafazası yönündeki çalışmalar her tür
lü takdire layık görülmüştür. 

Ayrı kanunlar konusu olması itibariy
le, köy ve şehirlerde uzun süre devam eden 
farklı uygulama, Yüce Meclisimizce kabul 
edilen ve 1987 yılı Ekim ayında yürürlü
ğe giren 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile 
ortadan kaldırılmıştır. 

Bu kanun ile vatandaşlarımızın lehi
ne getirilen yenilikleri diğer konuşmacılar 
açıkladığı için tekrarlamayacağım; ancak, 
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çok önemli gördüğüm birkaç hususu be
lirtmeden de geçemeyeceğim. 

Yeni kanunla kadastro hizmetlerinin 
daha kısa sürede tamamlanması amaçlan
mıştır. Bunun için de, özel sektörün tek
nik ve insangücü kapasitesinden yararla
nılmasının düşünülmüş olması, kanımca 
büyük aşamadır. 

Ayrıca, vatandaşlarımızın, yıllarca 
alın teri dökerek, emek ve masraf sarfıyla 
imar ve ihya ettiği taşınmaz malların, ad
larına tescil imkânının sağlanması son de
rece memnuniyet vericidir. 

Şu hususu da açıkça ifade etmek is
terim ki, birçok önemli yatırımlarda alt
yapı hizmeti olan kadastro çalışmaları, bu 
genel müdürlüğün yatırımlara verdiği 
önem ve başarılı çalışmaları ile hiçbir za
man darboğaz olmamıştır. Önemli proje 
sahalarında, kadastro personelinin üstün 
gayretiyle hizmet, zamanından önce ta
mamlanmıştır. 

Bu hizmetleri en iyi şekilde yürüt
mekte olan Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü, kuruluş kanunu ile kendisine ve
rilen görevlerin bilincinde olarak, fedakâ-
rane bir gayretle çalışmaktadır. 

Yapılan hizmetlerin en önemlilerin
den biri tapu işlemleridir. Vatandaşın yıl
lardır bürokratik formalitelerden yildiği 
bu işlemlerde, son birkaç yıl içinde, çok 
önemli yasal ve idarî yenilikler yapılmış
tır. Yapılmış olan bu yenilikler sayesinde 
tapu işlemleri çok basitleştirilmiştir ve da
ha kısa süre içinde vatandaşa tapularının 
verilmesi sağlanmıştır. Bu uygulamanın 
bazı yabancı ülkelere örnek olduğunu 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Tapu ve kadastro hizmetlerinde nite
likli elemanların önemini çok iyi idrak 
eden genel müdürlüğün, eğitim çalışma
larındaki başarılı hizmetlerinden de söz et
meden geçmek mümkün değildir. 

1985 yılından itibaren yeni eğitim 
merkezindeki modern dersane ve labora-
tuvarlarda çalışmalarına devam eden eği
tim birimlerinde, ileri teknolojinin gereği 
olan bilgisayar destekli ingilizce eğitim ve 
öğretim yapılmaktadır. Pek çok kamu ku
ruluşunda bulunmayan bu eğitim kapasi
tesiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün, kendi personelinin eğitimi ya
nında, diğer kurum ve kuruluşlara sağla
dığı eğitim desteği memnuniyet vericidir. 

Diğer yandan, 1989 yılından itibaren 
İslam ülkeleri teknisyenleri için yapılma
sı planlanan eğitim programı da çok se
vindiricidir. 

Değerli milletvekilleri, çağımızda, ta
pu ve kadastro hizmetleri, toprakla ilgili 
her türlü bilgileri sağlayan dinamik bir bil
gi sisteminin oluşmasını gerektirmektedir. 
Çağın gereği olan bu sistemin oluşturul
masına ilişkin çalışmalar genel müdürlük
çe başlatılmış ve sağlanan imkânlar nispe
tinde de devam edilmektedir. Bu çalışma
lar sonunda, ülke kadastro bilgi sistemi
nin oluşturulması sağlanacak ve hizmet
lerde, bilgilere kolay ve hızlı ulaşım im
kânları getirilecektir. Bu yöndeki çalışma
ları takdirle izliyor ve memnuniyetle des
tekliyoruz. 

Ayrıca, son yıllarda Doğu Anadolu-
daki kadastro çalışmalarına, çeşitli proje 
alanlarındaki müdürlük ve personel sayı
sı artırılmak suretiyle hız verilmiş olması 
da çok önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, başarılı hizmet
ler veren Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü personeline bütçe ile sağlanan im
kânların yeterli miktarda artırılmadığını 
biliyoruz. Dağ, tepe, soğuk, sıcak, tatil ve 
mesai tanımadan, zor şartlar içerisinde gö
revini severek yapan bu fedakâr kadronun, 
yan ödeme ve özel hizmet tazminadannm, 
bütçe imkânları dikkate alınarak, ileride 
her yıl artırılması en samimî temennimiz 
olacaktır. 
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Ayrıca, daha iyi hizmet verilmesi ve 
çok güç şartlar altında meydana getirilen 
belgelerin muhafazası için kadastro, tapu 
ve sicil müdürlüklerinin bir program da
hilinde modern hizmet binalarına kavuş
turulması bakımından bir fon kurulmasını 
takdirlerinize sunuyoruz. 

Türkiyemizin her yerine dağılmış, 
çok geniş kapsamlı bir iş hacmi olan bu 
teşkilat, 17 540 kadrosuyla işlere yetişme
ye çalışmaktadır. Yılda ortalama 10 mil
yon vatandaşla muhatap olması, bu işin 
önemini ifade etmeye yeterlidir. En küçük 
memurundan, en üst yöneticisine kadar, 
personelinin tümüne şahsım ve partim 
adına teşekkürü bir borç bilirim. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
müzün bütçesinin, memleketimize, mille
timize ve Genel Müdürlüğümüze hayırlı 
ve uğurlu olmasını cenabı Allahtan niyaz 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kemaloğlu. 

Şahsı adına, aleyhte, Sayın Hasan 
Zengin; buyurun efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 1989 yılı 
bütçesi üzerinde düşüncelerimi açıklamak 
üzere söz almış bulunmaktayım. Sözleri
me başlarken hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri, insanlar gözle
rini dünyaya açtıkları andan itibaren bir 
şeylere sahip olmaya çalışmışlar ve hayat 
boyu mücadelelerini sürdürmüşlerdir. İn
sanlar mülk edinme arzusunu taşımışlar, 
milletler, devletler kurmuşlar, sınırlarını 
genişletmek için komşularıyla harp etmiş
ler; toprak, devletin vazgeçilmesi olanak
sız temel unsuru, egemenlik ve bağımsız
lığın simgesi olmuştur. Böylece, kadastro 
işlemi ön plana çıkmış ve önem kazan
mıştır. 

Devletin ve milletin toprak ve mülk 
edinmesi bu kadar önemliyken, Sayın 
Özal Hükümetinin geçmişteki uygulama
larını hatırlattıktan sonra konuşmama de
vam edeceğim. 

Mülk edinme bu kadar şerefli ve 
onurlu bir olayken, uğrunda ölünen top
rakların başkalarına verilme şekli de onur
lu olmalıdır. 

Ülkemizde yabancıların mülk edin
meleri konusunda 2644 sayılı Tapu Kanu
nunun 35 inci maddesi ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 87 nci maddesine birer fıkra 
eklenmesiyle ilgili 3029 sayılı Kanunla, 
mütekabiliyet şartı aranmaksızın yaban
cılara mülk edinme hakkı getirildi; yani is
tediği ülke halkına, istediği il, ilçe ve köy
lerde arazi verme yetkisini Bakanlar Ku
ruluna verdi. Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti, bu 3029 sayılı Kanunu anayasaya ay
kırı bularak iptali için Anayasa Mahkeme
sine müracaat etti. Anayasa Mahkemesi, 
13.6.1985 tarihinde bu yasayı iptal etti. 

Sayın Özal Hükümeti, yabancıların 
mülk edinmeleri ile ilgili 22.4.1986 tarihin
de 3278 sayılı aynı mahiyette bir Kanun 
çıkardı. Bu kanun da, mütekabiliyet şartı 
aranmaksızın Bakanlar Kuruluna verilen 
bir yetki kanunu idi. Anayasaya aykırı 
olan bu kanun da, 9.10.1986 tarihinde 
Anayasa mahkemesi tarafından iptal 
edildi. 

Sayın milletvekilleri, hukukçuların 
beyanlarında "Anayasa Mahkemesinin ip
tal karanna rağmen, iptal edilen hükmün 
aynı veya benzerini değişik deyimlerle ka
nunlaştırma hareketi, Anayasaya aykırılık
tan Anayasayı ihlal kavramına değin gi
den kuvvetli bir karinedir'' denmektedir. 

Bu yasaların çıktığı günlerde, Suudi 
Arabistan Hükümetinin, Hatay İli nüfu
suna kayıtlı vatandaşlarımıza, hatta Hacca 
gitmek isteseler bile vize vermediği, ülke
sine sokmadığı bir gerçektir. Nasıl oluyor 
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da, mütekabiliyet esası hiçe sayılarak, kim
lerin yararına bu ülkenin halkına arazi sa
tılmakta ve tapu verilmektedir? 

Sayın milletvekilleri, bu durum, Ana
yasamızın ' ' Başlangıç'' bölümündeki, 
"Dünya milletler ailesinin eşit haklara sa
hip şerefli bir üyesi olarak..." diye devam 
eden hükmüne de aykırı bulunmaktadır! 
Uluslararası ilişkilerde tanınmak ve hak
lar, onurluluk ilkesine dayanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bir gün gelecek, 
bu hususlan hiçe sayan Sayın Özal ve Hü
kümet üyeleri, Anayasayı ihlal suçundan 
Yüce Divanda yargılanacaklar ve gerekli 
cezayı aldıktan sonra gelecek hükümetle
re örnek olarak tarihe mal olacaklardır. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hükümetten şu hususları öğrenmek istiyo
rum : 

1. 3029 sayılı Kanun çıktığında 
hangi ülkenin halkından kaç kişiye, nere
de, kaç tapu verilmiştir.? 

2. Anayasa Mahkemesinin 3029 sa
yılı Kanunu iptal etmesine rağmen, yine 
aynı gaye için çıkarılan 3278 sayılı Yasa ip
tal edilinceye kadar, mütekabiliyet esası hi
çe sayılarak, hangi ülkenin halkından kaç 
kişiye, nerede, kaç tapu verilmiştir? Türki
ye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına ge
çirilmesiyle birlikte, isimlerin liste halin
de tarafıma bildirilmesini beklemekteyim. 

Sayın milletvekilleri, elimizdeki Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1989 yılı bütçesini incelediğimizde, 40 bin 
köyden 19 074 köyde kadastro işleminin ta
mamlanmış olduğunu görüyoruz. Kadast
ro işleminin bitirilememesi yüzünden ül-
kede.halk arasındaki arazi ve emlak ihti
laflarının devam ettiğt ve mahkemelerin 
işlerinin arttığı görülmektedir. Kadastro 
işinin hızlandırılması için ayrılan ödenek 
azdır. Bunun ne zaman biteceği hususu

nun bir plana bağlanması ve ona göre büt
çeye ödenek konması yerinde olur. Tapu 
ve kadastro işlerinin eldeki mevcut perso
nelle daha hızlı yürütülebilme imkânını 
aramak yerinde olur. Mesela, iklim şart
larına göre, ekip çalışmaları yer değiştiri
lerek sürdürülebilir. Kalkınmada öncelikli 
hususlar için kadastro işlemlerinin ön pla
na alınması ve hızlandırılması yararlı olur. 
Ayrıca şu hususu gözden ırak tutmamak 
gerekir: Yüzde 90'a ulaşan enflasyonun 
devam ettiği ülkemizde çalışanlar, hayat 
pahalılığı altında ezilmektedir. Çalışanla
rın ücretlerine yapılan zam, göstermelik 
kalmaktadır. Çalışanlardan daha fazla 
randıman almak için, maddî yönden des
teklenmeleri gerekmektedir. Bugün çalı
şanlara emeklerinin karşılığının verilme-
yişi üzücüdür. Bu durumun düzeltilmesi
ni, çalışanlarla birlikte beklemekteyim. 

Sayın milletvekilleri, 18.2.1988 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
yaptığım gündem dışı konuşmada, 3194 
sayılı İmar Kanunu üzerinde durmuştum 
ve bu kanunun tatbikatının anlaşılması ve 
yorumu uzun yazışmalara neden olduğu
nu ve tapu işlerinin bir yıla yakın zaman 
içerisinde halloldugunu belirtmiştim. Bu
gün hâlâ şu aşağıda belirttiğim sıkıntılı 
durum devam etmektedir. 

Önce bir hatırlatma yapmak istiyo
rum : 3194 sayılı İmar Kanununun 18 in
ci maddesinin son fıkrasına göre, "Vera
set yolu ile intikal eden, bu kanun hüküm
lerine göre şüyulandırılan, Kat Mülkiye
ti Kanunu uygulaması, tanm ve hayvan
cılık, turizm, sanayi ve depolama amacı 
için yapılan hisselendirmeler ile cebrî ic
ra yolu ile satılanlar hariç..." Bu kelime
nin altını çiziyorum. "... imar planı olma
yan yerlerde her türlü yapılaşma amacıy
la arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel 
parselasyon planları, satış vaadi sözleşme
leri yapılamaz" denilmektedir. Yukanda 
altını çizdiğim "hariç" kelimesinin yetki-

120 — 
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lilerce ve tatbikatla uğraşanlarca anlaşıl
maması üzücüdür. 

İzmir Tapu ve Kadastro Bölge Mü
dürlüğü hudutları içerisinde özellikle Sa
rıgöl ve Alaşehir Tapu Sicil Müdürlükle
rinde hisseli satışların yapılmadığı şikâye
tini vatandaşlardan almaktayım. 3194 sa
yılı Kanun gecekondulaşmayı önlemeyi 
amaçlamıştır. Yukarıda belirttiğim 18 in
ci maddede her şey açıkça ifade edilmiştir. 

Tapuya dilekçeyle müracaat eden va-
dandaş, ilçe ziraat müdürlüğünden alaca
ğı, yerinin tarımsal olduğuna dair raporu 
da eklerse; tapucu önce vilayete yazıyor, 
oradan gelen cevaptan sonra İzmir grup 
müdürlüğüne yazıyor, grup müdürlüğü 
genel müdürlüğe yazıyor, genel müdürlük 
de müsaade yazısının cevabını, yazının 
geldiği yoldan tapu dairesine gönderiyor; 
vatandaş, yaklaşık bir yıl sonra neticeyi 
alabiliyor. Bu arada alıcı almaktan, satıcı 
satmaktan vazgeçmedi ise, işlem yapıla
biliyor. 

Bir misal daha vermek istiyorum : 
Ramazan Demirel, Koçaklar Mahallesin
deki tarlasının bir kısmını satmak ister. 
25.11.1988 tarihinde Sarıgöl tapu Sicil Mü
dürlüğüne müracaat ederek, 718 parsel ve 
13 paftada kayıtlı, vasfı damlı tarla olan 
3 740 metrekare miktarındaki taşınmazın 
bir kısmını Ahmet oğlu Şevket Taşçı'ya 
satmak için müracaat etmiştir. Hisseli sa
tış işlemi yapılmamıştır. Yukarıda belirt
tiğimiz şekilde yazışma yoluna devam edil
miştir. Bu işlemin ne zaman biteceği me
rakla beklenmektedir. 

Bu yazışmaların uzaması üzerine va
tandaşlar mahkeme yoluyla bu işleri hal
letmektedir. Örnek veriyorum : 

1. 5469 parsel maliki Fatma Kara-
han, Sarıgöl Asliye Hukuk Mahkemesin
den 10.6.1988 tarih, 1988/Esas, 101 karar 
sayılı ilâm ile Mehmet Cankıran'a hisseli 
satış yapmıştır. 

2. 1148 parsel maliki Ayşe Güler, 
Sarıgöl Asliye Hukuk Mahkemesinden 
6.6.1988/95 Esas, 85 karar sayılı ilam ile 
yerini hisseli olarak Kadriye Arak'a sat
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, süreniz 
dolmuştur efendim. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Bu 
örnekleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. 

Vatandaş, hisseli tapu almayı, mah
keme vasıtasıyla daha kısa zamanda hal
lettiği için.bu yola başvurmaktadır. 

Sayın Hükümetten, Sayın Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünden, 3194 sa
yılı İmar Kanununun açık hükmüne rağ
men, uzun yazışmalarla veya mahkeme
ler kanalı ile vatandaşların güçlük çekerek 
ve çektirilerek tapu almalarını ve verme
lerini önlemelerini beklemekteyim. 

Sayın milletvekilleri, bir vatandaşın 
100 dönüm tarlası bulunsa, veraset yoluyla 
bu beş parçaya bölünmek istense, bir ta
rafından yol geçmesine rağmen, bölünen 
parçaların bu yola ulaşmaması halinde, 
yandan buraya çıkmaz bir yol ile parsel
ler bağlansa, yine de vatandaşa bu durum
da tapu verilmemektedir. Bir tarafında iş
ler yol mevcut iken, diğer çıkmaz yol bu
raya bağlanmıştır. Parsellerin yolu var de
mektir. İlle çıkmaz yolun tamamen çıkar 
yol haline getirilmesi halinde parsellere 
müstakil tapu verilebilir, denmesinin an
lamı ve kanunî dayanağı yoktur. 

Paranın çok değer kaybetmesi karşı
sında arazi ve emlak fiyatları hızla artmak
tadır. Misal olarak söylüyorum, Manisa'
da bağın dönümünün satış fiyatı 5 ila 10 
milyon lira arasında değişmektedir. Para
sal ihtiyacını karşılamak ve müşteri bula
bilmek için, 20 dekar bir yeri olan bir kim-
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st yansını sattığı zaman müstakil tapu ve
rilebilmelidir. Geçerliliği açık olan husus
larda gerekli hükümler getirilmeli, mev
cut tapu sicil müdûrlüklerihdeki personel 
eğitimden geçirilmeli, vatandaşın işinin 
kolaşlaştırılması, sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son 
verirken, 1989 yılı Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin hayırlı olma
sını temenni eder, Yüce Meclisin sayın 
üyelerini saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Zengin. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Konya) — Müsaade eder
seniz söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın milletvekilleri, bundan sonra 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçesi var. Saat 20.00'de de çalış
ma süremiz doluyor. Bu itibarla, ara ver
meden bitinceye kadar çalışmalara devam 
edilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sa
yın Bakanın süresi ne kadar efendim? 

BAŞKAN — Sayın bakanın söz sü
resi 15 dakika efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Bakan çıkmışken, 
meteorolojiyi de konuşsun, bitsin. 

BAŞKAN — Olabilir. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Konya) — Sayın Başkan, 
Değerli milletvekilleri; grupları adına ko
nuşma yapan arkadaşlarımızın konuşma
larının bir değerlendirmesini yapacak 
olursak, konunun önemi kendiliğinden or

taya çıkmaktadır. Gerçek şu ki, hakikaten 
insan ve toprak ilişkileri vazgeçilmez ve in
sanın tabiatında olan bir tutkudur. O ne
denle ben, fazla zaman almamak için, ko
nuşmacı arkadaşlarımızın buradaki ko
nuşmalarından bazı sorular çıkardım, on
lara kısaca cevap arz etmek istiyorum. 

Sayın Cemal Şahin, "Kadastro çalış
maları bitmemiştir" şeklinde bir beyan
da bulundu. Ülkemizde kadastro hizmeti 
ellidört yıldan beri devam etmektedir. Gü
nümüze kadar şehir ve köylerde toplam 
245 bin kilometrekarelik alanın kadastro
su tamamlanmıştır. Kadastroya konu ola
cak toplam alan 417 bin kilometrekaredir. 
Buna göre 172 bin kilometrekarelik bir 
alanın kadastrosu yapılmamıştır. 3402 sa
yılı kadastro Kanunu gereğince hazırlan
makta olan ana plana göre, kadastronun 
sekiz ila on yıl içerisinde biteceği tahmin 
edilmektedir. 

Takdir ederseniz ki, tapu kadastro 
hizmetleriyle ilgili olarak yılda on milyo
nu aşkın vatandaş bu kuruma müracaat 
etmektedir. Birbuçuk milyondan fazla ta
pu işlemi ve bir milyona yakın parselin ka
dastro tespiti yapılmaktadır. Hak ve men
faatler konusunda bu önemli hizmetlerin 
yürütülmesi sırasında şikâyetlerin olması 
da doğaldır. Şikâyetlerin önemle üzerin
de durulmakta ve bu konuda idarî ve ya
sal tedbirler zamanında alınmaktadır. 

Teftiş kurulunun takviyesi amacıyla 
yirmi kadro için Kasım 1988 tarihinde 
müfettiş yardımcılığı sınavı açılmış ve bu
günlerde de neticesi alınıp atamalar yapı
lacaktır. 

Şikâyetlerin azaltılması, önlenmesi 
için şu tedbirleri de almış bulunuyoruz : 

Tapu işlemlerinde iş takipçiliğine ve 
aracılığa son verilmesini istiyoruz. 

Belli istisnalar dışında akit şahitliği
ni kaldırmış bulunmaktayız. 
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Müdürlük sayısı, işlemleri günlük 
karşılayacak kadar artırılmış bulun
maktadır. 

İşlemler basitleştirilmiş, sözlü istem 
sistemi getirilmiştir. 

Habersiz ve gizli denetim sistemi yay
gınlaştırılmıştır. 

İpotek işlemlerinde kolaylık sağlan
mıştır. 

İhbar ve şikâyetlerin üzerine cesaretle 
gidilmiş, kusurları tespit edilen memurlar 
görevlerinden alınmış ve görev yerleri de
ğiştirilmiştir. , 

Bu vesileyle, kadastro çalışmalarımız
da, bu aldığımız tedbirlerle etkinliğini her 
geçen gün biraz daha görmekteyiz. 

İkinci soru, hedeflerin tutulamadığıy-
la ilgili. 

1988 yılında kadastro hizmetlerinde, 
bu verilen rakamların karşısında -ki, Ce
mal Bey burada okudular- burada kayıt
larda görünmeyen, tapu ve fen işi için 272 
bin müracaat olmuştur. Ayrıca, arazi top
lulaştırması için 48 217 dönüm, afet için 
1 195 dönüm, yenileme için de 81 076 dö
nüm arazi üzerinde çalışılmıştır. Bunlar 
kayıtlarda görülmeyen kısımlardır ki, bu
nu da takdirlerinize bırakıyorum. 

Buna rağmen, 1989 yılı hedeflerimiz; 
harita yapımında 13 476 kilometrekare, 
köy ve şehir kadastrosu için 6 000 kilomet
rekare, yenileme için de 100 kilometreka
re civarında olacaktır. 

Üçüncü olarak değindikleri nokta, 
özel sektörle ilgili olan konu idi. Yine tak
dir ederseniz ki, özel sektöre bu konuda 
da hükümet programımızda yer verilmiş
tir. Geçen dönem içerisinde, beş ilçemizin 
belediye sınırları içerisindeki alanın sayı
sal haritasının yapımı için, 6 000 kilomet
rekarelik bir kısmın haritasının yapımı işi
nin ihalesi yapılmış ve bunlar basan ile bi
tirilmiştir. Biz, özel sektörle bu ilişkileri
mizi devam ettirmeye kararlıyız. 

Konuşmalarında geçen diğer bir ko
nu da, imar affı ve tapu tahsis belgeleriy
le ilgili idi. Verilen tapu tahsis belgeleri
nin sayısı 320 379; verilen tapu senedi ve 
hazırlanan tapu sayısı da 315 158 olmuş
tur. 3290 sayılı Kanuna göre, belediyeler 
ilave çalışmalar yapmaktadır ve bu raka
mın artması da mümkündür. 

Değindikleri diğer bir konu da, GAP 
bölgesiyle ilgilidir. Biz, GAP bölgesiyle il
gili bütün kadastro çalışmalarımızı bitir
dik. 300 tane köyün kadastro işi tamam
lanmıştır. GAP bölgesinde herhangi bir 
sorun yoktur. 

Sayın Abdürrezak Ceylan'a teşekkür 
ediyorum; zira kendisi, tapu ve kadastro 
için gayet güzel sözler söyledi ve aynı za
manda bu konuda bir fon kurulmasını 
destekleyeceklerini vaat ettiler. Bizim dü
şündüklerimize tercüman oldular, teşek
kür ediyoruz. 

Sayın Hasan Zengön, yabancıların 
mülk edinmçsiyle ilgili 3278 ve 3029 sa
yılı kanunlardan bahsettiler ve bunlarla il
gili olarak sorular sordular. Elimdeki not
larla bunlan da sizlere kısaca arz edeyim : 

3029 ve 3278 sayılı kununlara göre' 
yabancı uyrukluların Türkiye'de satın al
dıktan gayrimenkullerin toplam olarak 
cinsi, değeri ve illere göre dağılımı şöyle
dir : 

Alanın Uyruğu : Suudî Arabistan; 
bina adedi 9, yüzölçümü 5 184 metreka
re, arsa adedi 19, yüzölçümü 154 405 met
rekare. 

Kuveyt; bina adedi 2, yüzölçümü 566 
metrekare, arsa adedi 8, yüzölçümü 8 664 
metrekaredir. 

Birleşik Arap Emirlikleri için alınan 
bina yok, yalnız arsa adedi 14, yüzölçü
mü 100 364 metrekaredir. 

Sayın Hasan Zengin hisseli araziler 
konusuna değindiler. Daha evvelce, Sayın 
Zengin, 18 Şubat 1988 tarihinde burada 
gündem dışı bir konuşma yaparak, aynı 
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konuyu daha detaylı olarak dile getirmiş 
ve kendisine ilgili bakan tarafından da ce
vap verilmiştir. Eğer arzu ederlerse, ken
dilerine tekrar yazılı olarak cevap vere
bilirim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sorusu olan arkadaşlarımı tespit edi
yorum : Sayın Ali Haydar Erdoğan ve Sa
yın Veli Aksoy. ' 

Soru sorma ile ilgili isim alma işlemi 
bitmiştir. 

Buyurun Haydar Bey. 

ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstan
bul) — Efendim, 1988 yılı bütçesi görüş
melerinde, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü ile ilgili olan Devlet Bakanı Sa
yın Nihat Kitapçı'ya, Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğü ile ilgili sorular sor
muştum. 

Bunlar : Hakar, bilgi işlem merkezi 
otomasyon çalışmaları, Çukurova Proje
si, usulsüzlük ve yolsuzluklar kadro eksik
liği, vekâleten yürütülen müdürlükler mal 
sahiplikleri siciliyle ilgili çalışmalar ve or
man kadastrosuyla, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün birleştirilmeleri hakkında
ki çalışmalardı. 

Sayın Devlet Bakanı Nihat Kitapçı, 
sözlü cevap veremeyeceklerini, yazılı ola
rak cevap vereceklerini, bana bu kürsüden 
söylemişlerdi. Ne yazık ki, bugüne kadar 
henüz cevap almış değilim. 

Acaba, PTT hizmetlerinde bir aksa
ma mı oldu, yoksa kadro eksikliğinden, 
daktiloya çekecek bir hizmetli mi yoktu? 
Bunların cevabını bekliyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aksoy, buyurun. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Baş
kanım, izninizle Sayın Bakandan öğren
mek işitiyorum. 

İmar Affı Yasası çıktıktan sonra -
sanıyorum Sayın Bakan da öyle dediler-
315 358 adet tapu tahsis belgesi verdikle
rini söylediler. 

Şimdi sorum şu : 

Gecekondu bölgelerinde Hazine ve
ya belediye arsa veya arazileri üzerinde ya
pılmış olan gecekondulara verilmiş olan 
resmî tapu sayısı kaçtır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, hazır mısınız sorulara 

cevap vermeye efendim? 
PEVLET BAKANI ABDULLAH 

TENEKECİ (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH 

TENEKECİ (Konya) — Sayın Ali Hay
dar Beyin sormuş olduğu soruya kısa bir 
cevap arz edeceğim : 

HAKAR projesiyle, harita ve kadast
ro hizmetlerindeki yetmezlik ve darboğaz
ların belirlenip, kaynakların en uygun bi
çimde kullanılmasını sağlamak suretiyle, 
Türkiye kadastrosunun kısa zamandabi-
tirilmesini amaçlayan ve TÜBİTAK koor
dinatörlüğünde yürütülen harita, kadast
ro reform projesinde yer alan konuların 
birçoğu uygulamaya konulmuştur. 

Uygulamaya konulan hususlar aşağı
dadır : 

1. HAKAR projesi çalışmaları içe
risinde yer alan Kadastro Kanunu Tasa
rısı, Yüce Mecliste kanunlaşarak 10 Ekim 
1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu su
retle, kadastroda, köy ve şehir alanların
da süregelen farklı uygulamalara son ve
rilmiş ve uygulamaya yeknesaklık kazan
dırılmıştır. 

2. Ülke kadastrosunun kısa zaman
da bitirilmesi için, özel sektör kapasitesin-
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den de yararlanılması hususu dikkate alın
mış ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile 
gereken yasal düzenlemeler yapılmış olup, 
hazırlanan ihale, yönetmelik ve şartname
leri yürürlüğe konulmuştur. .Bu uygulama 
ile, 1988 yılında 5 bölgede toplam 600 bin 
hektarlık alanda nirengi sıkıştırılması işi 
ile, 5 ilçenin 18 831 hektarlık belediye sı
nırlan içinde kalan alanda da topografık 
kadastral harita yapımı işi özel sektöre iha
le edilmiştir. 1989 yılında ise, yaklaşık 678 
bin hektarlık alanda, nirengi sıkıştırılma
sı işinin özel sektöre yaptınlması da plan
lanmıştır. 

Üniversite, meslek odası ve ilgili ka
mil kuruluştan temsilcilerinin katıldığı ge
niş tabanlı bir kurulda, HAKAR proje
sinde görülen,' Büyük Ölçekli Haritalann 
\apım Yönetmeliği hazırlanarak 31 Ocak 
1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yö
netmeliğin yürürlüğe girmesiyle, harita 
hizmetlerinde üretilen bilgi ve belgelere 
standart getirilmiş; aynca, mükerrer ve ni
telik dışı uygulamalara son verilerek, top
rağa getirilecek her türlü hizmetlerde, alt
lık olacak tek tip harita üretimine geçil
miş bulunmaktadır. 

Kadastro Kanununda yer alan ana 
planla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 
Ülke kadastrosunun, bu hesaplara göre 
8-10 yıl içerisinde bitirilmesi hedef alınan 
bu ana planda öngörülen kaynaklann sağ
lanması halinde uygulama başlatılacaktır. 

ilgili üniversitelerle işbirliği ve eğitim 
faaliyederine devam edilmektedir. Özellik
le harita kadastroda ölçme sistemleri ve 
bilgi depolama konulannda ilgili üniver
site öğretim üyelerinin katılımı ile semi
nerler düzenlenmektedir. Ayrıca, yurt dı
şı eğitim kurumlan ve meslekî kuruluşlar
la müşterek çalışmalar yürütülmekte olup, 
Uluslararası Ölçmeciler Birliğinin kadast
ro ölçmeleri ve arazi düzenlemeleri ile il
gili 7 nci komisyonun, 1989 yılı toplantı

sının Türkiye'de yapılması da kararlaştı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, eğer 
uzun sürecekse yazılı cevap verin efendim. 
Çünkü, bu soru-cevap şeklinde olmuyor. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Devamla) — Daha evvel 
Sayın Bakandan istemişler; çünkü soru
lan soru, büyük bir çalışma neticesi ha
zırlanabilecektir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onu yazılı cevaplandı
ralım o zaman. 

ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstan
bul) — Yazılı olabilir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde, Sayın Bakan 
yazılı cevaplandırsın. Zaten sorunun ce
vabı da hazırlanmış vaziyette. 

Diğer soruya geçelim efendim; pos
tada bir gecikme yok. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Devamla) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Saym Kitapçı Sağlık 
Bakanlığına gidince bir aksama olmuş 
efendim. 

Evet efendim ikinci soruya geçelim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Devamla) — Saym Veli Ak-
soy'un sorusuna cevap : 320 bin tapu tah
sis belgesi verilmiş; fakat, bunlara verilen 
tapu miktannı size yazılı olarak bildire
lim efendim; burada kayıtlarda bu
lamadım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün 1989 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasansı 
ile 1987 Yılı Kesinhesap Kanun Tasansı 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bu
lunmaktadır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

— 125 — 
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Bölümlüri okutuyorum, buyurun : 

7. — Tapu ve Kadastro Gend Müdürlüğü 1989 Malî Yüt Bütçesi 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 485 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışma
larının Yürütülmesi 77 381 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 960 000 000 
BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 83 826 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nel Müdürlüğünün 1987 Malî Yılı kesin-
1989 Malî Yılı Bütçesi kabul edilmiştir. hesabının bölümlerine geçilmesini oyları-

n m^ T, J . r-, i . / . . . . ,..«» niza sunuyorum : Kabul edenler... Etme-2. — Tapu oe Kadastro Gem Müdürlüğü , .; , , ... . . 
Malî YüVKesinhesaln yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Ge- Bölümleri okutuyorum : 

— 126 — 



Prog. A ç ı k l a m a 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalış
malarının Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere Diskin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Genel Toplam Ertesi Yıla 
ödenek toplamı harcama devredilen ödene 

Lira Lira Lira 

2 194 106 000 2 019 071 137 — 

27 937 379 375 28 062 122 623 — 

2 328 970 000 2 362 339 689 — 

78 527 002 14 956 771 63 570 23 

32 538 982 377 32 458 490 220 63 570 2 
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Böylece, Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğünün 1987 yık Kesinhesabı ile 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı kabul edil
miştir; hayırlı olsun. (Alkışlar) 

D) DEVLET METEOROLOJİ İŞLE
Rİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Devlet Meteoroloji İsleri Genel Mü
dürlüğü 1989 Malî Yût Bütçesi 

2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü 1987 Malt Yılı Kesnümabt 

BAŞKAN — Bugünkü programımız 
gereğince, Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün 1987 yılı Kesinhesabı ile 
1989 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısının 
görüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Grupları adına söz alan sayın üyele

ri açıklıyorum : SHP adına Sayın Tayfur 
Ün, Doğru Yol Partisi adına Sayın Abdur-
rezak Ceylan, Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Hamdi Özsoy. 

Konuşma süreleri, gruplar adına 
15'er dakikadır. 

Sayın Tayfur Ün; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA TAYFUR 
ÜN (Bilecik) — Sayın Başkan» sayın mil
letvekilleri; Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğünün 1989 Malî Yılı bütçe
siyle ilgili olarak, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Şahsım ve grubum adına, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Hiçbir zaman hudut tanımayan, ül
keler ve devletler arasında farklılık gözet
meyen meteoroloji işlerini, bizim ülkemiz
de de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü yürütmektedir. 

Bilindiği üzere, meteoroloji, yaşam 
belirtileri gösteren her varlığı etkisi altın
da tutan, çevresel etki ve etkinlikleri oluş
turan, çevrimlerin tümünü inceleyen, he
nüz daha genç bir bilim dalıdır. İlk ola
rak 1925 yılında Rasadat-ı Cevviyye Mü

essesesi adıyla kurulan Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğümüz, 1937 yılında teş
kilat kanununa kavuşturulmuş ve bugün
lere gelebilmiştir. 

Son derece dar ve eksik bir kadroya 
sahip olan Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğünün bütçesi de, mutlaka 
yapılması gereken büyük işlerin aksine; 
son derece kısıtlı, âdeta en kötü bir bütçe 
durumundadır. 

Halkımızı, insanlarımızı direkt ola
rak, yaşamsal olarak etkileyecek olan Me
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, tarım
dan sanayiye kadar insan yaşamıyla âde
ta iç içedir. Kara, deniz, hava taşımacılı
ğında, gerek askerî gerekse sivil trafikte 
son derece önem arz etmektedir. Tarım 
alanlarındaki çiftçi vatandaşlarımızın, 
almteri emeğinin; içinde Uaç dahil, diğer 
tüm masraflarının heba edilmemesi, ziyan 
olmaması için Meteorolojinin yerinin ne 
denli önemli olduğunu bir kez daha vur
gulamanın gerekliliğine inanıyorum. 

Ülkemizde her önemli şeyin, çokça 
göz ardı edildiği bilinen bir gerçektir. İn
sanlarımızı, halkımızı aynen sağlık gibi, 
yaşamsal bir şekilde etkileyecek olan me
teorolojik olaylara bakış açımız, devletin 
konuyla direkt ilgili genel müdürlüğüne 
ayırdığı bütçe ve verdiği önemle gayet 
açıkça bellidir. 

Şimdi burada Çernobil olayından söz 
etmek istiyorum. Sayın Bakan, herhalde 
bu sefer, geçen bütçede eleştirilere cevap 
verirken yaptığı gibi "Konu Türkiye Atom 
Araştırma Merkezini ilgilendirir" deme
yecektir. Çünkü, daha geçtiğimiz günler
de Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşma
da Sayın Bakan ' 'Ama böyle bir olayın 
olacağı kimsenin aklından bile geçmiyor
du ve bizde bu radyasyonu ölçmek için bu 
kadar yaygın, bu konularda teşkilatımız
da bir kuruluşumuz yoktu" diyebiliyor. 
İktidarca çağ atladığı iddia edilen bir ül-
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kede, insanlannm sağlığını ve geleceğini 
son derece önemli bir şekilde etkileyecek 
olan, böylesine bir olayın olabileceğini ak
lına getirmemek ne demektir ve neyle izah 
edilebilir? 

Ülkemizde herhangi bir konuda, bir 
şeyler yapılabilmesi için, mutlaka olayın 
meydana gelmesi mi gerekmektedir? Böyle 
olduğu içindir de, zaman zaman üzüntü 
verici, acı verici sonuçlarla karşılaşmakta
yız. Tedbirler baştan alınmadığı içindir ki, 
halkımıza insanca yaşama koşullarını sağ-
layamıyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, GAP projesi ve 
dolayısıyla GAP Bölgesiyle ilgili meteoro
lojik incelemeler ve araştırmalar, bugün 
artık son derece önem kazanmış vaziyet
tedir. GAP Bölgemizde, artık meteorolo
jik araştırmaların yoğunlaştırılması kaçı
nılmazdır. Çünkü, bu proje tamamlandı- / 
ğında, sulama alanlarında ve baraj yüzey
lerinde meydana gelebilecek buharlaşma
lar, önemli meteorolojik değişimler ve ge
lişmeler yaratabilecektir. Bu değişimler so
nucu, yapılacak araştırma neticesinde, 
Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar 
yapacak olan bu büyük proje sonrasında, 
GAP Bölgesinde yetiştirilecek ürün ve hay
van türlerinin tespiti de belirlenebilecek-
tir. Bu bölgede yeni oluşacak yerleşim bi
rimlerinde doğacak sorunları araştırmak, 
incelemek ve bu yerleşim birimlerinde 
meydana gelebilecek sorunlara çözüm bu
labilmek, son derece önem taşımaktadır. 
Bu bölgede sinoptik istasyonların kurul
duğunu biliyoruz. Ancak, Devlet Meteo
roloji İşleri Genel Müdürlüğünün bu ko
nuda da üniversitelerden yardım bekledi
ğini, eğer üniversitelerin yardımı olmaz
sa, kuruluşların yeterli kapasitede olma
dığını da biliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, aslında görev 
alanı çok geniş olan ve hizmeti, yaptığı iş
leri halk tarafından yeni yeni öğrenilmekte 

olan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğünün personel durumu da iyi de
ğildir. Çok iyi biliyoruz ki, birçok vilayet 
merkezinde meteoroloji işleri bir memur 
tarafından yürütülmektedir; yanında bir 
de odacısı ile iki kişi, bu işleri yürütmeye 
çalışmaktadır. Milletvekili olmadan önceki 
mesleğim gazetecilik olduğu için biliyo
rum; telefon edip, o günün hava durumu
nu veya muhtemel hava durumunu, ısı 
durumunu sorsanız, veya bir gün önceki 
gecenin ısı durumunu sorsanız sağlıklı bir 
cevap alamazsınız; alacağınız cevap, " 
Efendim, bizim aletlerimiz müsait değil, 
falan yere soralım cevap verelim" cümle
leriyle karşılaşırsınız. 

Elbette, bu durumu, birkaç gelişmiş 
meteorolojik istasyonun durumunun dı
şında tutuyoruz. Herhangi olası bir dep
rem durumunda, yemeğe gitmiş veya baş
ka bir ihtiyacını gidermek üzere, görevi
nin başından ayrılmış o tek memurun ye
rine kim görevini sürdürecektir? Herhal
de, orada bulunan tek hizmetli bu görevi 
sürdürmeye devam edecektir. Bilgi biriki
mi olmayan hizmetli ile bir görev nasıl 
sürdürülebilir, elbette bu da merak ko
nusudur? 

Saynı milletvekilleri, artık, günümüz
de tüm kurumların yalnız tüketici değil, 
üretici olmasını istediğimizi ve bu yönde 
çalışmalar yapılmasının gerekliliğini bu
rada vurgulamak istiyorum. Örneğin, ge
lişen teknolojinin yanı sıra, meteorolojik 
bilgilerden çeşitli' sektörlerde çok daha ileri 
düzeyde yararlanmak zorundayız. Güneş 
enerjisi, bugün yararlanılması gereken 
önemli bir olgudur. Şüphesiz, "Güneş 
enerjisinden yararlanmak için Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü ile Enerji Bakanlığının 
işbirliği gerekmez mi?" diye düşünüyo
rum. Bazı bölgelerde tarım üreticisinin, 
susuzluk ve kuraklık karşısında veya don, 
dolu gibi olaylar karşısında Genel Müdür
lüğün, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan-
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lığı ile kolektif bir çalışmaya gitmesi gere
kir diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Meteo
roloji İşleri Genel Müdürlüğü, öğrenebil
diğim, edinebildiğim bilgiler kadarıyla, 28 
istasyonda balıkçı, yatçı, küçük gemici, ti
carî ve askerî gemilere meteorolojik des
tek sağlamak üzere 1985 yılı temmuz ayın
dan itibaren Türkçe ve ingilizce yayınlar 
yapmaktadır. Bu küçük istasyonların ye
rine, sadece belli yörelerde değil, tüm 
Türkiye'nin her tarafında turizm, ulaşım, 
tanm sağlık, bayındırlık, enerji, tarım, or
man ve çevre konularında halkımızı zama
nında ve yerinde bilgilendirmek için, güç
lü bir radyoevini faaliyete geçirmenin son 
derece yararlı olacağı, büyük katkılar sağ
layacağı açıktır. (SHP sıralarından alkış
lar) Bu konuda ciddî çalışmalar yapılma
sını öneriyoruz. 

TRT, yukarıda saydığım konuları iş
liyor, "Gerek yok" diyorsanız, "Yine gö
revinizi savsaklıyor, diğer konularda topu 
üniversitelere attığınız gibi, bu sefer de to
pu TRT'ye atıyorsunuz" diyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Diğer bir konu da, az masrafla zama
nında elde edilecek meteorolojik bilgilerin 
büyük kazançlar sağladığıdır. Örneğin, 
Fransa ve Amerika'da hava ulaşımların
da uçuş emniyetini sağlamak için, havali
manında oluşan ve oluşacak olan soğuk si
si dağıtmak için 1969 ve 1970 yılları kış 
aylarında 120 bin dolar para harcanmış
tır. Buna karşılık da 340 bin dolar kazanç 
sağlanmıştır. Önlenen muhtemel kazalar
dan doğabilecek zararlar da bu rakama 
eklenirse, ortaya büyük miktarların çıka
cağı meydandadır. 

Ülkemizde ise, böyle bir çalışma ol
mamıştır ve düşünüldüğünü de zannetmi
yorum. Bunun sonunda, fatura, çok ağır 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu türden 
önlemler zamanında düşünülmediği, ge

rekli çalışmalar yapılmadığı için, havali
manlarında kazalar meydana gelmektedir. 
Geçtiğimiz yıllarda Menderes Havalima
nı, Antalya yakınlarındaki helikopter ka
zası ve Kıbrıs'ta meydana gelen iki uçak 
kazasının tamamen meteorolojik şartlara 
bağlı olduğu bilinmektedir. Eğer, ülkemiz
de, biz de Fransa ve Amerika'da olduğu 
gibi bu tür uygulamaları havalimanları-
mızda yapsaydık, ne bu türden kazalar 
meydana gelir, ne de ikibuçuk üç yıl ev
vel Ankara Esenboğa Havalimanında, Bo
eing tipi uçak kaza geçirmezdi. 

Aynı yöntemlerle, aynı uygulamalar
la, karayollarında meydana gelen büyük 
maddî ve manevî zararlara sebep olan ka
zalar önlenebilirdi. Daha önce de sözünü 
ettiğim gibi, ülkemizde her olay olduktan 
sonra, tedbir yoluna gidiliyor; o da, olay 
unutulduktan sonra, ne tedbir kalıyor, ne 
de uygulama! Her şey kendi bildiğince 
sürdürülüyor. 

Ülkemizde önemli bir ulusal servet 
olan ormanlarımızın, muhtemel yangın
lara karşı korunması büyük önem taşı
maktadır. Bunun için, yangınların çıkma 
ihtimalinin fazla olduğu mevsimlerde or
man yangın tahminlerinin hazırlanması ve 
bunun tüm yurda duyurulması gerekmek
tedir. Ancak, bu görev de hakkınca yapı
lamadığı içindir ki, özellikle yaz ayların
da, ülkemizin ulusal serveti ormanlarımız 
yangınlarla heba olup gitmektedir. 

Ülkemizde "Patladı, patladı" deyip 
de bir türlü patlayamayan turizm sektörü 
için; meteoroloji en yaygın ve her an ge
reksinim duyulan bir ihtiyaçtır. Turizm 
sektörü ile Meteoroloji Kuruluşumuzun, 
hiçbir zaman birlikte kolektif bir çalışma 
yaptıkları söylenemez. 

Kentleşme çalışmalarında ve araştır
malarında, çevre sorunlannda meteoroloji 
büyük önem taşımaktadır. Kentlerin, ka
sabaların; kısacası, yerleşim yerlerinin bü-



T.B.M.M. B : 39 11 . 12 . 1988 O : 2 

yüme yönleri, açılacak sokak ve caddele
rin planlanması.sanayi kuruluşlarının ve 
sanayi bölgelerinin yer seçimi için mutla
ka meteorolojik çalışmalar, araştırmalar 
yapılması gerekmektedir. Meteorolojik 
etütler sonucunda yapılacak bina türleri 
o bölgenin, o yörenin iklim karakteri göz 
önüne alınarak seçilmeli ve ona uygun ola
rak yapılmalıdır. Aksi halde, Or-An gibi, 
Ankara'ya göre dahi iklim değişikliği gös
teren bir yerde yazlık milletvekili lojman
ları yaparsanız, bunun sonucunda da ya
kıt sarfiyatının önüne geçemezsiniz. İşte, 
meteorolojinin görevi buradadır. Milyar
larca lira sarf edilerek yapılan lojmandan, 
şikâyetçi olmayan bir milletvekili var mı
dır acaba? Devlet birbirine bağlı kuruluş
ları bu türden işbirliğini yapmadıktan sü
rece, devletin parası ziyan olup gider. 

HİKMET BİÇENTÜRK (İçel) — 
Hava şartlarıyla ne ilgisi var? 

TAYFUR ÜN (Devamla) — Hava 
şartlarıyla ilgisi var. 

Eğer devlet Or-An'da meteorolojik 
araştırma yapsa idi, o binalar da o mete
orolojik araştırmalara göre yapılsaydı, mil
yarlarca lira ziyan olmazdı beyefendi. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, zaman ziyan oluyor. 

BAŞKAN — Efendim süresi 
dolmadı. 

Devam edin efendim. (SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TAYFUR ÜN (Devamla) — Ayrıca, 
sayın milletvekilleri, meteorolojik koşullar 
göz önüne alınmadan yapılacak kentleş
me, hele hele topografya kentleşmeye uy
gun değilse, çevre kirliliği, hava kirliliği 
kara bir kâbus gibi karşımıza çıkar. İşte 
bugün, birçok büyük kentimizde görülen 
kara tablo budur. Şu anda içinde yaşadı
ğımız ve insanları hava kirliliği nedeniyle 
ölüme mahkûm edilen Ankara'nın içler 
acısı tablosu budur. Diğer birçok büyük 
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kentte hava kirliliği insanlarımızın ömrü
nü kısaltan, çeşitli hastalıklara yakalatan 
ve öldüren boyutlara ulaşmıştır. 

Son günlerde meydana gelen çekir
ge olayına da burada değinmek istiyorum. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Eğer, Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü gerekli araştırmaları yapsay
dı, bir rüzgar gibi, bir bulut gibi Türki
ye'nin güney sahiline gelen çekirgeye karşı 
önlem alırlar ve deniz üzerinde çekirgele
ri öldürebilirlerdi. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
meteorolojiyle ekonominin, sanayinin, ta
rımın içice olduğu, verdiğim örneklerle 
açıkça görülmektedir. Meteorolojisine 
önem vermeyen bir devlet, ekonomisine 
de önem vermiyor demektir. Bazı ülkeler
de yapılan araştırmalar sonucunda, me
teoroloji kuruluşlarının, ulusal ekonomi
ye katkıları bire yirmi ile bire elli arasın
dadır. Bu rakamlar, o bütçenin yirmi ile 
elli katı kadar fayda sağlaması, artış sağ
laması demektir. Üretici ve çok fayda sağ
layıcı bir kuruluş olması gereken meteo
roloji kuruluşları asla tüketici bir kuruluş 
olmamalıdırlar. Ülkemizde de durum böy
le midir? Hiç sanmıyoruz. İktidarın 1989 
malî yılı bütçesi ve bu zihniyet ile sağlık
lı, ileriye dönük çalışmalar yapması, geli
şen teknolojiye uygun işler yürütmesi, âde
ta imkânsız görülmektedir. Yüksek enflas
yonla, bırakınız çağ atlamayı, âdeta çağ 
imkânsız görülmektedir. Yüksek enflasyon 
ile bırakınız çağ atlamayı, acaba hangi ça
ğa ayak uydurabilirsiniz? Çağın modern 
cihazlarını, bu enflasyonla ülkemize nasıl 
kazandırabilirsiniz? 

Geçtiğimiz kış aylarında, Malabadi 
Çayına düşen kamyonu, çaresizlik içinde, 
uzun bir süre çıkaramayan iktidar, iyi bi
liniz ki, bu bütçe ile de kendini bir türlü 
düzlüğe çıkaramayacaktır. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

1 — 
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Devlet karayollarında, cadde ve so
kaklarda, vatandaşlarımıza çağ değil, çu
kur atlatan bu dünya görüşünün başarı 
sağlamasını mümkün görmemekteyiz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Vatandaşlarımıza, insanca ve hakça 
bir yaşam düzeyini, bir SHP iktidarının 
sağlayacağını bir kez daha vurgulamanın 
mutluluğunu duyarak, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına, Yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ün. 

DYP Grubu adına, Sayın Ceylan; 
buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, 
1989 malî yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üze
re huzurlarınızdayım. Şahsım ve grubum 
adına, Yüce Heyetinize saygılar su
nuyorum. 

Sayın milletvekilleri, meteoroloji teş
kilatının tarihçesini, her yıl bütçe müza
kereleri yapıldığında, hemen hemen bü
tün konuşmacılar çok detaylı olarak an
latmaktadırlar; onun için, ben, kıymetli 
zamanınızı fazla almamak bakımından, 
bu konuya değinmeden geçeceğim. 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
nün, hizmetleri ve faydalan üzerinde dur
mak istiyorum. Malumunuz, meteoroloji 
hizmetleri, bütün ülke sathının kara, ha
va ve denizlerdeki hava durumu hakkın
daki bilgileri kapsamaktadır. Bu hizmet
leri, ülkelerarası işbirliği ve bilgi alışveri
şi yapan, umuma ait hayırlı hizmetler ola
rak telakki ediyorum. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğünün hizmetlerinden, askerî, sivil, 

kara, deniz ve hava taşıtlarının hepsi isti
fade eder. Özellikle, deniz ve hava trafi
ğinde, meteoroloji hizmetlerinin önemi 
çok daha fazladır. Hava durumunu bilme
den, hava ve deniz seyrüseferini yapmak 
mümkün değildir. Bu bilgiler nazarı iti
bara alınmadan yapılan seyrüseferlerde, 
bazen, çok üzücü hadiseler olmaktadır. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Pak-
demirli bilir o işleri. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — İşte, bundan sonra 
meteoroloji hizmetleri karşılığında Sayın 
Pakdemirli'den ücret talep edeceğiz; tek
lifim bu. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Ne ücreti?.. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Meteoroloji hizmet
lerinin, tarım alanındaki önemine kısaca 
değinmek istiyorum. Yapılan tahminlerle, 
çiftçiler hava şartlarına uygun program 
yapma imkanına kavuşmaktadırlar. Bu su
retle, çiftçinin emek ve maddî masrafı ha
va muhalefetinden dolayı zarar görmez. 
Ekim, gübreleme, ilaçlama ve sürüm işi, 
o günkü hava şartlarının durumuna göre 
organize edilir. Yağışlı olacak bir günde, 
çiftçi ilaçlamadan vazgeçer veya fırtınalı 
bir günde, hakeza ilaçlamanın rantabl ol
maması nedeniyle başka bir güne erteler. 
Ayrıca, bu bilgilerden istifade ederek, or
man yangınlarıyla mücadele etmek ve 
yangınları söndürmek mümkündür. Rüz
garın hızına ve yönüne göre söndürme ça
lışmalarına şekil verilir. Yine, tarım ala
nında, don olaylarının zamanında haber 
verilmesiyle, çiftçilerimizin alacağı tedbir
lerle, ürünlerinde olabilecek zararı kısmen 
de olsa telafi etmek imkânı doğmaktadır, 

Bu kuruluşumuzun hizmetlerinden, 
bütün kesimlerin istifade etmesi yanında, 
bu hizmetlerin ülke ekonomisine katkısı 
da çok önemlidir. O nedenle, bu hizmet-
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lerin daha iyi ve daha güzel olmasını sağ
lamak ve insanların hizmetine sunmak 
için; Türkiye'nin iklim özelliklerini tespit 
etmek amacıyla incelemeler yapmak; lü
zumlu yerlerde, çeşitli tipte, meteoroloji is
tasyonları kurmak; gerekli rasattan yap
mak ve diğer sektörler için hava tahmin
leri yapmak; askerî olsun, sivil olsun, ka
ra, hava ve deniz ulaştırması ve tarım sek
törleri için hava tahmini yapmak; lüzumu 
görülen telli ve telsiz alıcı ve verici cihaz-
lan ile her türlü haberleşme araçlannı, il
gili kuruluşlarla işbirliği yaparak kurmak 
ve bunlarla yurt içi ve yurt dışı meteoro
lojik bilgi alış verişi yapmak ve bu bilgi
lerden yine lüzumlu görülenleri halkın ya
rarlanabileceği tarzda yayınlamak; Rad
yo ve Televizyon Kanununa uygun radyo 
istasyonu kurmak lazımdır. 

Bütün bu hizmetlerin sağlıklı bir şe
kilde yapılması ve halkın istifadesine su
nulması içil), teknik ve idarî personelin te
mini ile mevcut personelin işinde daha ve
rimli çalışmasını sağlamak gerekir. 

Bu kuruluşumuzun daha iyi hizmet 
üretmesi için, hedeflerine bakmakta yarar 
görüyorum. 

İstasyon sayısının artırılmasının ya
nı sıra, kapasitelerinin yükseltilmesi cihe
tine gidilecektir deniliyor. Taşra ve mer
kez arasındaki haberleşmenin süratli ve 
rantabl olması için, mevcut telekomüni
kasyon şebekesinin ıslahı ve genişletilme
si gereklidir. Uluslararası anlaşmalar ge
reğince, tesisi gereken Ankara-Roma arası 
2400 bit/Sec ve Ankara-Sofya arası 9600 
bit/Sec'lik bir devrenin teinini ile işletil
mesi sağlanacaktır, deniliyor. Bunlara ilave 
olarak da, otomasyon sistemi ile ilgili ola
rak, 6 adet bölgesel toplama merkezinde, 
bilgisayar sistemlerinin kurulması plan
lanmıştır. 

Atmosferin 30-40 kilometre yüksek
liğine kadar meteorolojik profilini veren 
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mevcutlara ilaveten, Erzurum ve Kayse-
ri'de radyosender gözlemleri yapılacaktır. 
Mevcut telsiz radyo/faks şebekesinin dün
ya standartlarına uygun olarak telli hale 
getirilmesi için, ilk etapta planlanan 15 is
tasyondan 5' i gerçekleşmiş, diğer 10 istas
yonun da yeni yılda gerçekleştirilmesi 
planlanmıştır. 

Bütün bu hizmetlerin bir an önce bit
mesini arzulamamak mümkün değildir; 
ama bu hizmetlerin yapılabilmesi, gerek
li ödeneğin sağlanması ile mümkündür. 
Şimdi, 1989 yılı için aynlan ödeneklere Kir 
bakalım. 

Cari harcamalar 17 milyar 77 milyon. 
Bunun 12 milyar 677 milyonu personel gi
derleri. 4 milyar 400 milyonu diğer carî 
harcamalar için ayrılmıştır. 

Yatınm harcamaları için 15 milyar 
178 milyon. Transfer harcamaları için 3 
milyar 640 milyon ayrılmış. Toplam ola
rak 35 milyar 895 milyonluk bir bütçe ay
rılmıştır Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğüne. Şimdi, Sayın Bakana soruyorum; 
1989 programında hedeflediğinizin ne ka
darını bu ödeneklerle yapabilirsiniz? Hü
kümet, yann veya öbür gün, yatırım öde
neklerinden kısıntı yapmayacak mıdır? 
-Tahmin ediyorum ki, Sayın Bakanın ce
vabı müspet olmayacaktır; çünkü, alına
cak elektronik cihaz ve aletlerin her gün 
bu yüksek enflasyonla fıyatlan yükselmek
tedir. Hükümetin ödenekleri zamanında 
vermemesinden dolayı da program ger
çekleşmeyecektir. 

Sayın Bakana yine bir teklifim var; 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğünün yurt içi ve yurt dışı verdiği hiz
metler karşılığı, makûl bir ücret alması
na imkân verecek bir kanunî değişiklik ya
pılmalıdır. Bu şekilde bu teşkilatımıza bir 
kaynak sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hava şartlarının oluşmasında insanoğlu-
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nun pek müdahale imkânı yoktur. Kâina
tın yaratıcısı olan Allah' ü Teala Hazret
lerinin ilminde, ve rızasında, herşey gü
nünde ve saatinde olur. İnsanoğlu, bu ola
cakları olmadan önce tespit edip, bu ge
lecek afetlerden zarar görmemek veya za
rarı asgariye indirmek için bazı tedbirle
re başvurur. Milletlerin ve ülkelerin ma
ruz kaldığı afetler değişiktir. Çok şiddetli 
yağmurlarla gelen sel afeti, kar yağışından 
felç olan bir bölgedeki afet, deniz kabar
masından, deprem ve kasırgadan gelen ta
biî afetlerin yanında, ihmal ve kasıt sonu
cu olan yangın vesaire gibi suni afetler de 
vardır. 

Saym milletvekilleri, güzel bir bahçe 
veya çiftlik yetiştirirsiniz. Bunun bakımı 
ve işletilmesi için bahçıvan, korunması için 
de bekçi tutarsınız. Bahçıvana gerekli alet, 
makina ve ilacı verirsiniz, bekçiye de el
bise, el feneri ve gerekirse silah verirsiniz. 
Ondan sonra, gönül huzuruyla çiftliğiniz
de dolaşır, gerekirse yatarsınız. Çünkü, 
hizmetlerin yapımı için her şey var, hiz
meti yapacak da var, yapılanı koruyacak 
da var, siz de kendinizi güven ve huzur or
tamında hissedersiniz. Fakat, bahçıvan, 
araziyi işleteceğine, dikilen ağaçlann kök
lerini kesiyorsa; budayacağına, ana dalla
rı kırıyorsa; haşere ilacı serpeceğine, ze
hirli su veriyorsa; bekçi de, koruma göre
vini yapmıyorsa, buna sunî afet demek 
lazım. 

Şimdi bu konuyu biraz daha açmak 
istiyorum : Anavatan Partisi, iktidar oldu
ğundan bu yana, elini, neye attıysa yüzü
ne gözüne bulaştırdı, daha beter yaptı. 
(ANAP sıralarından gürültüler; DYP ve 
SHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

MEHMET ALİ DOĞUŞLÜ (Bin
göl) — Ayıp, ayıp! 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Memlekette fukaralık 

gelişti, işsizlik arttı, rüşvet meşrulaştı, na
muslu işadamları iflas etti; işçi, memur, 
esnaf, çiftçi yoksulluk içinde can çekişme 
noktasına geldi. 

Bu meteorolojinin idaresi ellerinde 
olmadığı için, Allah'a çok şükür, bu saha
da tahribat yapma imkanı bulamadılar. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar (!)) 

Eğer, iktidarın imkanı olsaydı, kim-
bilir oy alamadıkları köye belki yağmur 
yağdırmaz, dolu yağdırırlardı veya oraya 
güneş ışığını göndermezlerdi. Bu sahada 
eğer bir haksızlık yapılmıyorsa, iradenin, 
Anavatan İktidarında olmayışmdadır. Ta
bii ki, Sayın Bakanın da bu kuruluşun ba
şında olması bize bir güvencedir. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Anavatan Partisi hayırlı partidir. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — İkinci husus ise, de
min örnekleme yaptığım gibi, bazen 
memleketler, kendilerinin hizmetinde ol
ması lazım gelen kişiler tarafından bazı su
nî afetlere maruz bırakılıyorlar. Bu da, bi
zim memleketimizde, beş on senede bir 
âdet olan ihtilal ve muhtıra gibi hareket
ler neticesinde zuhur etmektedir. Bu afet
lerin, hiçbir memleket ve millete faydası 
olmayacağı gibi, bize de geçmişte faydası 
olmamıştır, bundan sonra da olmaya
caktır. 

Allah, bizim ülkemizi ve insanlarımı
zı her türlü sunî ve tabiî âfet ve tehlike
lerden muhafaza etsin. (ANAP sıraların
dan "Amin" sesleri) 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1989 Malî Yılı bütçesinin mil
letimize, memleketimize ve Genel Müdür
lük camiasına hayırlar getirmesini Yüce 
Allah'tan temenni eder, şahsım ve grubum 
adına saygılar sunarım. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anavatan Grubu adına, Sayın Ham-

di özsoy; buyurun efendim. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HAMDİ 
ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğünün 1989 Büt
çe Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızdayım. Şahsım ve grubum adına 
Yüce Meclise saygılarımı sunanm. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü, 1937 yılında 3127 sayılı Kanun
la kurulmuş, iki yıl önce 3254 sayılı Ka
nunla teşkilat ve görevleri yeniden düzen
lenmiştir. Bu sayede, günün şartlarına gö
re daha iyi bir çalışma ortamına kavuş
muştur. Başbakanlığa bağlı olan kurulu
şumuz, merkez ve taşra teşkilatlan halin
de organize edilmiştir. 

Taşra teşkilatı ise 16 bölge müdürlü
ğü ile bunlara bağlı "meydan", "sinop-
tik", "klimatoloji" ve "yağış" olmak üze
re binikiyüzden fazla istasyondan meyda
na gelmiştir. Bu geniş istasyon şebekesi ve 
dört bine yakın personeli ile Devlet Me
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Türki
ye'nin havası, suyu, iklimi ve genellikle 
meteoroloji ile ilgili hizmetleri yapmaktan 
sorumludur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
meteoroloji, yaşadığımız çağın vazgeçil
mez bir unsurudur. Artık günlük hayatı
mıza girmiştir. Her alandaki hızlı gelişme
ye büyük katkısı inkâr edilemez. Özellik
le son yıllarda teknolojik ve bilimsel ge
lişmeler, modern haberleşme ve elektro
nik cihazlarla yapay uydular ve bilgisayar
ların meteorolojiye uygulanması, meteo
rolojiyi yepyeni ve geniş kapsamlı bir hiz
met seviyesine getirmiştir. Millî Savunma, 
ulaştırma, tanm, turizm, bayındırlık, in
san ve hayvan sağlığı, çevre sorunları ve 

şehircilik ile daha birçok ekonomik ve sos
yal konular meteorolojinin hizmet alanı
na girmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerimize sağladığı des
tekle yurt savunmasına; ulaştırma, tarım, 
enerji, turizm, bayındırlık, sağlık ve çev
re sorunları ve şehircilik gibi sektörlere gö
türdüğü hizmederle yurt ekonomisinin ge
lişmesine yardımcı olmaktadır. 

Meteorolojinin tarıma katkısı, ekile
cek ürünün seçiminden başlar. Toprağın 
sürülmesi, tohumun atılması, ilaçlama, 
dondan koruma depolama ve hatta ürü
nün nakliyesinde meteorolojik şartların 
çok iyi değerlendirilmesi gerekir. 

Sıcaklık, yağış ve rüzgâr bakımından 
ilaçlı mücadele koşulları var olmadıkça, 
atılacak ilaçlar ve harcanacak para heba 
olur. ilaçlamanın ardından yağmur yağar
sa, ilaçlar yağmur suları ile yıkanacağın
dan hiçbir yarar sağlanamayacaktır. Bu 
nedenle, ilaçlama yapılmadan önce ilgili
lerin meteorolojinin bu alanda yaptığı ha
va tahminlerinden ve meteorolojik ölçüm
lerden yararlanarak, faaliyetlerine, hava 
şartlarına uygun biçimde planlama imkâ
nını bulmaktadırlar. 

Ayrıca, çöl çekirgelerine karşı müca
delede, sıcaklık, rüzgâr ve diğer meteoro
lojik değerleri bildirerek, mücadele işlerin
de etkin rol oynar. Nitekim son günlerde 
güney bölgelerimizde görülen çekirge sü
rüsü ile ilgili olarak, meteoroloji Genel 
Müdürlüğümüz Koruma ve Kontrol Ge
nel Müdürlüğü ile sıkı bir işbirliği halin
de çalışmıştır. 

Hava, kara ve deniz ulaştırmasında, 
seyir esnasında meteorolojik şartların ön
ceden bilinmesi gerekli olduğu gibi, kara
yollarının, havaalanları ve limanların ya
pımından önce yer seçiminde meteorolo
jik bilgiler dikkate alınmalıdır. 

Enerji sektöründe hidrolojik enerji, 
güneş ve rüzgâr enerjisi ve hatta nükleer 
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enerjinin üretim yeri seçiminde ve üretim 
safhasında meteorolojik bilgiler temel bil
giler olarak değerlendirilmelidir. 

Turizm sektörü; meteorolojik bilgile
rin her an ve en yaygın olarak kullanıldı
ğı sektörlerin başında gelir. Tesis yerinin 
tespitinden, turizm sezonunun sürmesine 
kadar; gerek dağ turizmi, gerekse deniz 
turizmi için meteorolojik ve klimatolojik 
bilgiler esas alınmalıdır. 

Çevre sorunları ve şehircilik çalışma 
ve araştırmalarında meteoroloji hayatî 
önem taşır. Şehrin büyüme yönlerinin ve 
açılacak cadde ve sokaklarının planlanma
sı, organize sanayi bölgelerinin ve fabri
kalarının yer seçimi için meteorolojik etüt
lerin yapılması şarttır. Ayrıca, bina tiple
ri dahi, yörenin iklim karakteri göz önü
ne alınarak seçilmelidir. 

Meteorolojik şartlar göz önüne alın
madığı takdirde, bir de topografya şehir
leşmeye uygun değilse, bugün bir çok bü
yük şehirlerimizde görüldüğü gibi, hava 
ve çevre kirliliği çok büyük bir sorun ola
rak karşımıza çıkabilir. 

Bazı araştırıcılara göre, meteoroloji
nin millî ekonomiye katkısının, gelişmiş 
ülkelerde yatırım fayda oranının 1/20 ile 
1/50 arasında olduğu, gelişmekte olan ül
kelerde ise bu oranın 1/100'e kadar çıka
bileceği hesap edilmiştir. Bazı araştırma
cılar ise, bu oranın hesabının yapılması
nın mümkün olmadığı, meteorolojinin 
millî ekonomiye katkısının çok fazla oldu
ğu görüşündedirler. 

1988 yılında yapılan işler özet olarak 
şunlardır/ : 

Bu genel müdürlük, yükümlü oldu
ğu hizmet ve faaliyetleri, günün teknolo
jisine uygun olarak yürütmek amacıyla, 
mevcut telekomünikasyon bilgi işlem ve çi
zim sistemlerini modernize ederek, bilgi
sayar kontrollü bir otomasyon merkezinin 

tesis edilmesi çalışmalarına devam edil
mektedir. Nitekim geçen yıl devreye giren 
iki adet telekomünikasyon bilgisayarına 
ilave olarak, bu yıl da, nümerik hava tah
mini çalışmalarında kullanılmak üzere, bir 
adet bilgisayarı devreye sokmuştur. Tele
komünikasyon bilgisayarı, yurt içi ve yurt 
dışı ile bilgi alışverişini PTT hatları üze
rinden sağlayacağından bu iş için gerekli 
olan modern ve terminal bir kısmı Roma, 
Sofya, Reading gibi, yurt dışı merkezleri
nin bağlantısında; diğer bir kısmı ise, An
kara, İstanbul, Adana, Antalya ve Eski
şehir, Diyarbakır, İzmir, Kayseri, Balıke
sir, Bandırma gibi meydanlarımızın bağ
lantısında kullanılmışlardır. Meteorolojik 
hizmetin daha yaygınlaştırılması için, Ağ
rı, Kahramanmaraş, Artvin, Bingöl, Yoz
gat, Tokat, Amasya, Nevşehir, Kırklareli 
ve Batman, sinoptik meteoroloji istasyo
nu haline getirilmiştir. Sivil hava trafiği
ne açılan Erzincan, Kars ve Şanlıurfa ha
vaalanlarının meteorolojik desteğini sağ
layabilmek için, ihtiyaçlar yerinde tespit 
edilmiş; alet ve cihaz tesisine başlanmıştır. 

1989 yılında yapılması planlanan 
önemli işler de şunlardır : Hava tahmin
lerinin bilgisayarla yapılması için, uygu
lanmaya konulan otomasyon sistemi da
ha da geliştirilecektir. Mevcut 7 istasyona 
ilave olarak Erzurum ve Kayseri'de de iki 
yeni istasyon açılacaktır. Denizciler, balık
çılar ve yat turizmi için büyük önem taşı
yan deniz meteoroloji projesi 1985 yılın
da uygulamaya konmuştur. Bu projeden, 
Trabzon, İzmir Deniz Meteoroloji istas
yonunun inşaatları bu yıl bitirilecektir. 
Kaş, İskenderun, Datça, Bodrum istas
yonlarının inşaatlarına bu yıl başlana
caktır. 

Tarım kesimine daha iyi hizmet ver
mek için ziraî meteoroloji istasyonları alet 
ve tesisat bakımından geliştirilecektir. 

Ankara ve Antalya'da kurulan sera
larda yapılacak ölçüm ve araştırmalar, çift
çilerimizin hizmetine sunulacaktır. 
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Bütün askerî ve sivil havaalanların
da bulunan meydan meteoroloji istasyon
ları en modern alet ve cihazlarla donatı
lacaktır. 

Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlü
ğü inşaatı tamamlanmış, Konya, Van, 
Malatya, Elazığ Meteoroloji Bölge Mü
dürlüğü inşaatlan da bu yıl bitirilecektir. 
Eskişehir, Balıkesir Meteoroloji Bölge Mü
dürlükleri ile Alanya, Demirci, Kozan, 
Karaisalı, Karakocan, Sorgun, İsparta ve 
Niğde istasyon binaları da bu yıl yatırım 
programına alınmıştır. Personelin, günün 
24 saatinde görev yapması göz önünde bu
lundurularak, daha önce inşaatına başla
nan Ankara'da 50, taşrada ise 56 olmak 
üzere toplam 106 konuttan 52'si bitirile
rek hizmete açılmıştır. Diğerlerinin ise in
şaatı devam etmektedir. Görüldüğü gibi, 
yatırımlara aynlan bölüm; ancak 14 mil
yar 618 milyon liradır. Bunlar da Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
yurt savunması ve yurt ekonomisine kat
kısını artırmak maksadıyla, yapması ge
rekli teknolojik yenilikleri bünyesine ala
bilmek için zorunlu yatırımlardır. 

Sayın milletvekilleri, Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü teşkilâtı en modern 
cihazları sağlama gayreti içinde olup, son 
derece başarılı ve kutlamaya değer çalış
malar yapmaktadır. Bu Genel Müdürlü
ğün, 1989 yılı bütçesinin ülkemize hayırlı 
olması dileğiyle tekrar saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Eleştirilere cevap vermek üzere, Dev

let Bakanı Sayın Abdullah Tenekeci. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH 

TENEKECİ (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sözlerimin başında, 
grupları adına konuşan arkadaşlarıma te
şekkürlerimi sunuyorum. 

Birinci konuşmacı olan Sayın Tayfur 
Ün, bütçenin kısıtlı olduğunu, Çernobil, 
GAP bölgesi, güneş enerjisi, sis dağıtımı, 
orman yangınları ve turizm gibi konula
ra değindi, bunlara kısaca değinmek is
tiyorum. 

Çernobil olayında, biz -komisyonda 
da arz ettiğim gibi- Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü olarak bu konuyla ilgili bir 
kuruluş değiliz; bunun sorumluluğu atom 
enerjisiyle ilgili kuruluşa aittir. Yalnız, 
atom enerjisiyle ilgili olan kuruluşun, bi
zim tesislerimizden istifadesi vardır. Çün
kü, onların Türkiye sathında bizim kadar 
geniş tesisleri yoktur; bizim tesislerimiz
den istifade ediyorlar. Orada da arz etti
ğim gibi, bizden istenen bilgileri kendile
rine takdim ederiz. Sorumlu olan kuruluş 
biz değiliz. 

Aynı şekilde, bizim kuruluşlarımız
dan istifade eden, yine Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü vardır. Bu genel müdürlük de 
bizim tesislerimiz içerisinde -müşterek 
olarak- bizden istenen bilgilerden istifade 
etmek için çalışmalarını yapmaktadırlar. 

GAP bölgesiyle ilgili bir sorusu var
dı. Evet, biz GAP bölgesiyle ilgili çalışma
larımızı bitirdik ve burada mevcut bazı 
büyük klimatoloji istasyonlarını sinoptik 
istasyonlar haline getirdik. Bu istasyonlar, 
aldıkları bilgileri anında genel merkeze 
naklemektedirler. Bu istasyonlarımız, 
Kahramanmaraş, Bingöl, Batman, Mar
din ve Şanlıurfa bölgelerine yerleştirilmiş
lerdir. Aynca, yine bu bölgede küçük tip 
istasyonlarımız kurulmuştur; Baskil, Göl
başı, Kâhta, Bozova, Hilvan bölgelerinde 
de bu istasyonlar kurulmuştur. 

Güneş enerjisiyle ilgili bir konu var
dı; Türkiye'de Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğümüz tarafından, yıllar
dan beri güneşleme süresi ve güneşten ge
len radyasyon ölçümleri yapılmaktadır. 
Güneşleme süreleri anemograf aletleriyle 
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ölçülmektedir. Güneşten gelen radyasyon 
ise aktinograf aletleriyle ölçülmektedir. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğüne bağlı istasyonlarda 180 adet ame-
mograf, 158 adet de aktinograf aletlerimiz 
faal durumda çalışmaktadır. 

Sis dağıtmak için bahsedilen konu ile 
ilgili olarak şunları söylemek istiyorum : 
Bugün dünyada bu sistem yalnız Fransa'
da Örly Hava Meydanında vardır. Tabiî 
bu teknik bir konudur; arkadaşlarımızın 
ilgisine teşekkür ediyorum. Bunlar, an me
selesidir ve bugün ben şahsen orada ba
şarılı olduğuna inanmıyorum. Çünkü, 
otuzbeş senelik meslek hayatımda belki de
falarca karşılaştım; çok canlı bir misali, 
1952 yılında Merzifon'da olmuştur; 35 ta
ne tayyare havada iken, ani bir sis olayı 
nedeniyle 13 tayyaremizi kaybetmiştik ve 
bunların takriben 15 dakika içerisinde ce
reyan etti. Takdir edersiniz, iniş ve kalkış 
anları en kritik anlardır. Bu anlardaki en 
son iniş patternde, yani iniş takımlarını çı
karttığı zamanda dahi, pilot, daimi surette 
son rüzgarı, pist başı durumunu ve mete
orolojiden alman raporu, oradaki opera
törün kendisinden direkt olarak ister. An
cak, oturuş anında dahi, hava olayların
daki değişkenlik dolayısıyla değişik du
rumlarla karşılaşabilir. Onun için sis ola
yı çok ciddidir; dünya buna henüz çare 
bulmuş değildir ve çok pahalı bir sistem
dir; biz, henüz dünyanın çalışmalarını ta
kip ediyoruz. 

Orman yangınlarına gelince : Orman 
yangınları için tahminlerimiz yapılmakta
dır ve biz, bu tahminleri Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığımıza ve aynı zamanda 
TRT'ye devamlı olarak ihbar ediyoruz., 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — İhba
rınız yerinde kalır Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Devamla) — Turizm konu
sunda da çalışmalarımız vardır ve turizm

le ilgili olarak, deniz suyu sıcaklığını anın
da vermekteyiz. Çünkü, 37 bin kilometre 
yükseklikte bulunan peykten aldığımız ve
rilere göre, takriben 2 dakika içerisinde, 
herhangi bir yerdeki deniz suyunun sıcak
lığını ölçmek imkânına sahibiz. 

Çekirge olayına gelince : Sayın Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızla 
bu konuda devamlı ilişkilerimiz vardır. Bu 
çekirge olayından sonra, bilhassa Güney
doğu ve Doğu Anadolu ve aynı zamanda 
Akdeniz Bölgesiyle ilgili daha sık olarak, 
âdeta saat başı rasatları kendilerine iletil
mektedir. 

Sayın Ceylan'm konuşmalarında de
ğindiği konulara gelince : Yeni bir istas
yon kurulmasını temenni ettiler. Yeni bir 
istasyon kurulmasına lüzum yoktur, bizim 
verdiğimiz istasyonumuzu biz, 5 KVV'lik 
bir güce çıkarttık; yeterlidir; aşağı yukarı 
bizim sorumluluk sahamıza cevap verebi
lecek standarttadır. 

"Yatırım ödenekleri yeterli midir" 
dendi. Buna, "Yüzde yüz yeterlidir" di
yemeyeceğim; fakat bizim bir avantajımız 
vardır; Dünya Meteoroloji Teşkilatından 
destek almaktayız. Biz, Dünya Meteoro
loji Teşkilatından 450 bin dolar, otomas
yon projesinin tamamlanması, iki tane bil
gisayar, eğitim ve aynı zamanda bilgisa
yar donatım malzemeleri hibe olarak ve
rilmektedir. Bu maksatla, görevlerimizde, 
bizden beklenilenin üzerinde görev yap
tığımızı memnuniyetle arz etmek isterim. 

Bugün meteoroloji teşkilatı ve mete
oroloji ilmi, dünyada bütün ülkeler tara
fından hassasiyetle takip edilmesine rağ
men, açıkça ifade ediyorum; dünya stan
dartları yüzde 80'dir, yüzde 82'ye ulaşan 
bir iki ülke vardır, bizim 1988 standardı
mız yüzde 84'tür. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekillerine, gösterdikleri 
ilgilerinden dolayı tekrar teşekkür eder, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Soru sormak isteyen arkadaşımız var 
mı efendim? 

iki arkadaşımız soru sormak isti
yorlar. 

Buyurun Sayın Eser. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kan, Marmara Denizinin yıllık iskandili 
yapılıyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurt. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
— Sayın Başkan, özellikle son üç yıldır, 
-sizin de malumunuz olduğu üzere- Do
ğu Karadeniz Bölgesinde şubat ayının son 
haftasında bir don olayı meydana gelmek
te ve tam o sıra da, fındık mahsulünün çi
çek açtığı devre olduğu için, mahsulü yak
maktadır. Bu don olayı, üç senedir (1985, 
1986 ve 1987 senelerinde) son derece ken
dini göstermiş ve büyük zarar vermiştir. 
Bu olay, özellikle sahil kesiminden 5 kilo
metre yukarılarda olmaktadır. Bu konu
da, meteorolojinin bir bilgisi var mıdır ve 
herhangi bir önlem almayı düşünüyorlar 
mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 
Bakanım. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Konya) — Sayın Ali Eser'-
in bahsettikleri konu, bizimle ilgili değil
dir. Bu, Seyir Hidrografi Dairesinin ko
nusudur, onun için biz ilgilenmiyoruz. 

Sayır Kurt'un sorusuna gelince: Bi
zim faaliyetlerimiz 24 saat üzerine ayar
lanmıştır. Kritik zamanlarda, saat başı, iki 
saatte bir, dört saatte bir devamlı olarak 
ölçümler yapılır. Bulduğumuz kriterlere 
göre, eğer bir tehlike varsa, mutlak suret
te mahallî idarelere, belediye başkanları
na haber verilir ve belediye başkanları da 
bunu hoparlörlerle halka duyurur. "Yani 
biz, mutlak surette o gece olacak olayı, 
mesela bir don olayını da, muhtemelen 
hangi saatte olacaksa, ölçümlerimizle tes
pit eder ve bildiririz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşmele
ri tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. —v Devlet Meteoroloji isleri Genel Mü
dürlüğü 1989 Malt Yûı Bütçesi 
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Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 101 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Meteorolojik Rasat ve Analiz Hizmetle
rinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Hiz
metleri 26 594 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 3 640 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 35 335 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Meteoroloji Ifleri Genel Mü
dürlüğü 1987 Malt Ytlt Kesmhesabt 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü 1987 yılı kesinhe-
sabının bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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A — CETVELİ 

Genel Toplam 
ödenek toplamı harcama 

Prog. A ç ı k l a m a Lira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek hizmetleri 1 597 120 000 1 555 198 170 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Meteoroloji Rasat ve Analiz Hizmetlerinin Dü
zenlenmesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri 8 648 489 790 7 283 885 846 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 1319 600 000 1295 918 173 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 11 565 209 790 10 135 002 189 

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

Böylece, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1987 yılı kesinhesabıyla 1989 yılı b 
olsun efendim. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü görüşmelerimiz ve programımız tamamlanmış bulunmaktadır 
ların bütçelerini ve kesinhesabını görüşmek için, 12 Aralık 1988 Pazartesi günü saat 10.00'da top 

Hepinize iyi akşamlar dilerim. 

Kapanma Saati : 21.10 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

39 UNCU BİRLEŞİM 

11 . 12 . 1988 Pazar 

Saat : 10.00 

O : 2 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

x 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/496) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma 
tarihi : 5.İ2.1988) 

x 2. — 1987 Malî Yılı Genel Bütçe
ye Dahil kuruluşların Kesinhesaplanna 
Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İli§kin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve'Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 4. — 1987 Malî Yılı Katma Büt
çeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Ge

nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. 
Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

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. 


