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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Hukukî ve Ce
zaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının (3/359) geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Dışişleri Ko
misyonunda bulunan tasarının Hükümete geri verildiği bildirildi. 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/325, 1/326, 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) görüşmelerine devam 
olunarak; 

Dışişleri Bakanlığı, 
1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edildi. 

TBMM'nin : 
Birleşmiş Milletler ve Paris Şartını çiğneyen Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın toprak bütün

lüğüne tecavüzünün durdurulması ve ateşkesin derhal sağlanması için, bütün dünya parlamen
toları ve kamuoylanndan, ağırlıklarını koymalarını talep ettiğine ilişkin, Grup Başkanvekilleri 
müşterek önergesi okundu; Başkanlık Divanının da önergeye katıldığı ve gereğinin yerine geti
rileceği bildirildi. 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/325, 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) görüşmelerine devam 
olunarak; 

Sağlık Bakanlığı, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 
1992 malî yılı bütçeleriyle, 1990 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
20.3.1992 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 02.10'da son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Kâtip Üye 

Işılay Saygın 
tzmir 

Kâtip Üye 

Halil ibrahim Artvinli 
Kocaeli 

Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

20 . 3 . 1992 Cuma 

Tasarı 
1. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı (1/369) (Adalet ve Tarım/Orman 

ve Köyişleri komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1992) 

Tikltyier 
1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ile 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın; 
22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/267) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ve komisyona havale tarihi : 
18 - 19.3.1992) 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının; işçiler Dışında Bütün 
Kamu Çalışanlarına Bir Maaş İhtarında İkramiye Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/268) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 163.1992) 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergesi 
1. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı, Erciyes Kış Sporları Merkezi ve Kapuzbaşı Şelâ

lesine ilişkin Turizm Bakanına yönelttiği sözlü soru önergesini 19.3.1992 tarihinde geri almıştır. 

o 
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BİRİNCİ OTURUM 
Aplma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Boşkanveldli Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

o '•• . ' ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 
v III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ)'nin, 1991 yümda, ilgili Devlet Bakanlığı için 

temin ve teslim ettiği pul, zarf ve etiket harcamcdartna ilişkin konunun Devlet Bakanlığt ilgilileri yönünün 
incelenmiş bulunduğuna, Devlet Eski Bakanı Mustafa Taşar'm durumunun Yüce Meclisin takdirine su-
mıbnasma dair Başbakanlık tezkeresine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/369) 

BAŞKAN — 1992 malî yıh genel ve katma bütçesi ile 1990 yılı kesinhesabının görüşmele
rine devam edeceğiz; ancak, görüşmelere başlamadan önce "Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının Genel Kurula bir sunuşu" vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Devlet eski Bakam Mustafa Taşar'ın, Bakanlığı sırasında, Bakanlık görevleri ile ilgili iş

lerden dolayı cezaî sorumluluğu gerektirdiği iddia edilen bazı fiilleri hakkında Başbakanlık Teftiş 
Kurulu tarafından hazırlanan evrak, Başbakanlığın 6 Mart 1992 tarih ve 06-07341 sayılı yazıla
nda eldi olarak, gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Başkanlığımızca, konu üzerinde yapılan inceleme sonucunda şu tespitler yapılmıştır. 
Anayasanın 100 üncü maddesi gereği olarak Meclis Soruşturması önergeleri sadece mil

letvekilleri tarafından ve en az 45 imzalı olarak verilebilir. 
Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu rapor 

ve evrakla ilgili olarak Meclis Soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bu
lunmamaktadır. 

Ancak, böyle bir durumda; daha önce, Genel Kurulun 3.12.1985 tarihli 36 ncı Birleşimin
de yapılan uygulama doğrultusunda, Anayasaya göre Meclis Soruşturması önergesi vermeye 
yegâne hak sahibi olan milletvekillerinin bilgi edinebilmeleri bakımından konunun Genel Ku
rula sunulması ve anılan evrakın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığı
mızca uygun mütalaa edilmiştir. 

Başkanlığımızın bu görüşü çerçevesinde konuya ilişkin Başbakanlık tezkeresi okutulup Genel 
Kurulun bilgisine sunulduktan sonra Başkanlığımızda bulunan evrak sayın milletvekillerinin 
tetkikine açılacaktır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ)'nin, 1991 yûtnda, ilgili Devlet Bakanlığı için 

temin ve teslim ettiği pul, zarf ve etiket harcamalarına ilişkin konunun Devlet Bakanlığı ilgilileri yönünün 
incelenmiş bulunduğuna, Devlet eski Bakam Mustafa Taşar'ın durumunun Yüce Meclisin takdirine su
nulmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/370) 
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BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi vardır, okutuyorum :. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ)'nin, 1991 yılında ilgili Devlet Bakanlığı için temin 
ve teslim ettiği pul, zarf ve etiket harcamalarına ilişkin konunun Devlet Bakanlığı ilgilileri yö
nü incelenmiş, Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar'ın durumunun Yüce Meclisin takdirine su
nulması uygun görülmüştür. 

Konuya ilişkin 20.2.1992 gün ve Rp. 1992-1 sayılı İnceleme Raporu ve onay ilişikte sunul
maktadır. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. —: 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (1) 

A) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
1. — Ulaştırma Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Ulaştırma Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Telsiz Genel Müdürlüğü 
1. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programa göre, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmeleri

ne başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin 

adlarını sırasıyla okuyorum : 
Refah Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Abit Kıvrak ve Bingöl Milletvekili 

Sayın Hüsamettin Korkutata, Doğru Yol Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın Ya
şar Dedelek ve Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Gözlükaya, Anavatan Partisi Grubu adına 
İzmir Milletvekili Sayın Işılay Saygın ve İstanbul Milletvekili Sabri öztürk, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy ve Mardin Milletvekili Sayın Meh
met Gülcegün, Şahısları adına; aleyhinde Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, İçel Mil
letvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen. 

Sayın milletvekilleri, gruplar adına konuşma süresi 45 dakikadır; grupları adına eğer iki 
kişi konuşacaksa bu süreyi kendi aralarında paylaşarak kullanacaklardır, şahısları adına ko
nuşma süresi ise 10 dakikadır. 

İlk sözü, Refah Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Abit Kıvrak'a veriyorum. 
Buyurun efendim. . 

(1) 25, 26; 48, 46 S. Sayılı Basmayazılar 103.1992 tarihli 46 net Birleşim Tutanağına eklidir. 
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RP GRUBU ADINA ABtT KIVRAK (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Ulaştırma Bakanlığımızın ve buna bağlı kuruluşların değerli yöneticileri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. Ulaştırma Bakanlığının 1992 yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. , 

Ulaştırma ve haberleşme, bir memleket için en önemli iki fonksiyondur. Bunlar olmaksı
zın memleketin ilerlemesi, toplumun bütünleşmesi mümkün olamaz, toplumun birbirleriyle 
olan dayanışması sağlanamaz. Turizm ve ticareti geliştirmek, sanayileşmeyi geliştirmek, onun 
itici gücünü oluşturmak anlamındadır. O nedenle, bu Bakanlığın, sanayileşmenin, teknolojik 
gelişmenin çok büyük bir hızla ilerlediği dünyamızda, öneminin ne kadar büyük olduğunu bir 
kez daha görmüş bulunmaktayız. Bu çok önemli bakanlığın bütçesi, Türkiye'nin çağdaşlaş
ma, gelişme ve dış dünya ile iletişimini kuran, kilit noktası olan bu sektörün bütçesini genel 
yatırımlar içerisindeki oranıyla düşündüğümüzde, gerçekten hayatî önemde görülen bu Bakan
lığın, bütçe açısından çok zayıf ve yetersiz olduğunu görüyoruz. Ulaştırma Bakanlığını, Devlet 
Demiryolları, Havayolları, Limanlar ve PTT ile bir araya getirdiğinizde, öneminin ne kadar 
büyük olduğunu görmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu arada, yine konuya geçmeden, gerçekten, bu Kör
fez kriziyle Türkiye'nin kraldan fazla kralcı tavrının, herkesten önce atak yapmış olmasının 
Türk ekonomisine getirdiği sıkıntıların, ulaştırma sektörüne yansımalarının da çok önemli bo
yutlarda olduğunu ifade etmek istiyorum. Kara taşımacılığında, maalesef, bizim gibi kendini 
cezalandıran ülke nadir bulunur. Bunun bütün sebebi, tabiî dış politikayla da ilgili bir noktada 
Irak'a uygulanan ambargo ve petrol boru hattının hâlâ kapalı olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, burada, düşünmek lazım; Irak'ı mı cezalandırıyoruz, yok
sa kendi halkımızı mı? Bunun ekonomik çıkarları ve zararları hesaplanmıştır. Biz kendi halkı
mızı cezalandırmaya devam etmeyelim, on binlerce kamyonun, tankerin bu yollarda tekrar ça
lışmasına fırsat verelim. Aslında, o bölgede kepenkler, sadece terörle ilgili değil; ekonomik yok
sulluklar, imkânsızlıklar yüzünden zaten kapanmıştır. Tabiî ki, Körfez krizinin ulaştırma sek
törüne vurgunu, yalnız ve yalnızca boru hattıyla, hampetrol taşımacılığıyla sınırlı değildir. Di
ğer taraftan, karayolu taşımacılığı, transit taşımacılığı, karayolu tanker taşımacılığı çok ciddî 
bir darboğaza girmiştir. Türkiye'nin gelecek yıllardaki ekonomik kalkınmasına katkısı açısın
dan konuya yaklaştığımızda, bu konunuun gerçekten şu veya bu partinin değil, millî dava ko
nusu olarak ele alınmasının gerektiğine inanıyorum. 

Irak ambargosuyla kendi milletini cezalandırarak, ulaştırma yönüyle de Bakanlığı ilgilen
diren bu ambargoyu devam ettirerek nereye varılmak istenmektedir? 

Demiryolları, Türkiye ölçeğinde, Millî Kurtuluş Savaşımızdan sonra, o kıt kanaat ve zor 
ekonomik şartlarda ülkemizde ulaşımı sağlamanın temel yolu, temel politikası olarak benim
senmiş, gerçekten ülkemize yıllarca çok önemli hizmet vermiş; ama daha sonraları, politika 
değiştirilerek, ulaşımda, karayolları ulaşımı demiryollarına tercih edilmiştir. Üç yanı denizlerle 
çevrili olan ülkemizde denizyolu ulaşımı büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Ülkemizin bu kadar 
önemli bir sektördeki hedefi nedir, bu konudaki geleceğe yönelik beklentileri nelerdir; bunlar, 
maalesef bugüne kadar ortaya çıkmış değildir. Bu seneki bütçe görüşmelerinde de, bu konuyla 
ilgili ciddî bir çalışma görmemekteyiz. Çünkü, ülkemizde bu sektör sekiz on bakanlığa dağıl
mış olup; 40 kanun, 78 kadar tüzük ve 30 kadar da yetkili makam bu sektör üzerinde söz sahi
bidir. Bu dağınıklıkla, bu sektör içerisinde başarılı olmak mümkün değildir. Bu nedenle, der
hal, vakit geçirmeden bu sektörün öneminin kavranması gerekmektedir. 
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Buradan hareketle, ilk değinmek istediğim nokta, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 
ve ona bağlı kuruluşların, ilgili kuruluşlarının yatırımlarıdır. Esasen, Türkiyemizdeki şu anda 
mevcut olan demiryollarının önemli bir bölümü Osmanlılar zamanında yapılmış, 1924 yılına 
kadar işletilmiş; 3 710 kilometre demiryoluna karşın, 1940-1950 yılları arasında bu rakama 490 
kilometreye, 1950-1960 yılları arasında 780 kilometreye, 1960-1982 yılları arasında ise 210 kilo
metreye düşmüş. 1982-1986 yılları arasında sadece 71 kilometrelik demiryolunun yapılabildiği
ne tanık oluyoruz. 1940 yılına kadar yapılan demiryolu ortalaması yıl olarak 200 kilometre 
iken, 1982-1986 yıllarında yapılan 71 kilometrelik demiryolunun yıllık ortalaması sadece 14 ki
lometredir. 

Bir ülkede otoyoldan daha önemli, daha hızlı ulaşım sağlayan, daha çok insan ve yük ta
şıyan, daha güvenli olan demiryolu taşımacılığı Batılı ülkelerde, sanayileşmiş ülkelerde tercih 
edilmiştir. Biz de bu tercihin yapılması doğru olurdu kanısındayım. Elbette, bu tercih, birini 
diğerine tercih etme anlamında değildir. Birini geliştirip, diğerini yok etme anlamında da de
ğildir. Batı'da demiryolu tercihinin yanında, karayolu tercihi, otoyol tercihi vardır, ihmal edil
memiştir; ama bizde tam tersidir; otoyol demiryoluna tercih edilmiş ve demiryolu tümüyle ih
mal edilmiştir. En azından şunu yapmak gerektiğine inanıyorum. Yolcu ve yük ve taşımacılığı
nın Önemli ölçüde arttığı şu zamanda, yollarda, mutlaka, hızlı ve daha çok tren işletmenin yo
lunu bulmamız gerekir. Bizim tercihimiz yeni yatırımlara dönük politikalar güdülmesinden 
yanadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; enflasyonun yüzde 70-80'lere vardığı bir zamanda 
Devlet Demiryollarının kendisine ayrılan bu ödenekle çok şey yapabileceği kanaatini taşımıyo
rum. Tabiî, burada, bütçe konuşmasının en önemli bir bölümü, Devlet Demiryollannin ülke 
ekonomisi açısından önemli yeri dikkate alınarak, demiryolu ağımızın fizikî ve geometrik stan
dartlarının yükseltilmesi, mevcut hatlara yeni hatlar ilavesi, elektrifikasyon, sinyalizasyon te
sislerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; denizcilik sektörünün ülkemiz açısından önemini be
lirtmeye gerek yok. Ne var ki, Türkiye açısından önemi bir türlü anlaşılamayan bu sektöre na
sıl bakılması gerektiğini kısa da olsa belirtmeye çalışacağım. 

Denizcilik sektörünün ülke kalkınmasındaki kritik rolünü anlayabilmek için, öncelikle bu 
alana giren iktisadî etkinliklerin tümüne bakmak gerekiyor. Gerçekten çok sayıda hem de dü
şünülemeyecek kadar çok sayıda ekonomik etkinlik, İktisadî etkinlik alanı var. Denizyolu taşı
macılığı, gemi inşa sanayii, gemi inşa yan sanayiî, liman işletmeciliği, bunun yanında, Iiman-
larımızn çok yetersiz ve gerekli modernizasyonlardan uzak olduğunu çok rahatlıkla söyleyebi
liriz. Bu nedenledir ki, transit taşımacılıkta büyük imkânlarımız olmasına rağmen, biz bu taşı
macılığı Rusya'ya ve Ürdün'e kaptırmışız. Bakanlığın bu limanlarla ilgili bir çalışma yapması, 
bunun eşgüdümünü sağlaması, ayrıca da limanların tek elde toplanmasını gerektirmektedir. 
Onlarda, nitelikli personel yetiştirebilmenin, hizmeti rantabl hale getirmenin şartı budur. Bu 
yapılmadan, limanlardan istenilen verimi almaya imkân yoktur. Ayrı ve farklı kuruluşlarca iş
letilen liman ve iskeleler mutlaka tek bir ihtisas altında toplanmalıdır. İskeleler arasında eşgü
düm sağlanmalıdır, kendi içinde otonom bir hüviyet kazandırılmalıdır. Ayrı ayrı kurumlara 
bağlı olan bu limanlardan, birlikte, ciddî üretim almak, ciddî verim almak mümkün değil. Bi
zim kendi ticaret filomuz, kendi yükümüzün ancak yüzde 37'sini taşıyabilmektedir, yüzde 63 'ünü 
ise, yabancı gemilere döviz ödeyerek taşıtmaktayız. Bu nedenle, çok ayrıntılara girmeden, 
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süratle, gemi ve gemi inşa yan sanayiini geliştirmemiz gerekmektedir. Bu konuda ithalat çare 
değildir. Giderek, bu ithalat konusunu yaygınlaşırsa, yeni yeni filizlenmeye başlayan bu sektö
rümüz tamamen ortadan kalkabilir. Çok ciddî bir tehlikeyle karşı karşıya geliyoruz ve bunu, 
bu sanayii, her ne suretle olursa olsun, ne yapıp edip güçlendirmek ve bu sanayii kalkındırmak 
bizim için zorunlu ve millî bir görev haline gelmelidir. 

Deniz ticaretinde söz sahibi olmanın ve bu -tabiri caizse- pastadan önemli pay alabilme
mizin şartı, güçlü ve genç bir filoya sahip olmaktır. Ülkemizdeki manzaraya baktığımızda, de
niz ticaret filomuzun yaş ortalaması 19'dur. Ki, dünya genelinde yaşlı sayılabilecek bir rakam
dır bu ve deniz ticaret filomuz da, dünya sıralamasında 28 inci sırada yer almaktadır. Komşu
muz Yunanistan bile 3 üncü sıradadır. 

Hepimizin bildiği gibi, denizcilik, uluslararası bir sektördür ve bugün dünya yük taşıma
cılığının da yüzde 80'i gemilerle ve deniz yoluyla yapılmaktadır. Bu gerçek, denizlerde ülkeler 
arasındaki önemi ve ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Tabiî bu tesadüf de değildir. Çünkü, bugün, 
dünyada en ucuz taşımacılık deniz yoluyla yapılan taşımacılıktır. Bir misal vermek gerekirse, 
deniz taşımacılığı karayoluna göre 7 misli, demiryoluna göre ise 2,5 misli daha ucuz bir taşı
macılıktır. Diğer ülkelerin tüm ithalat ve ihracatlarının yüzde 91'ini deniz yoluyla yaptığını söy
lersek, olayın önemi bir kez daha ortaya çıkar. 

Kısacası, bugün bu sektörde, yani deniz yoluyla yapılan taşımacılık sektöründeki dünya
daki rakamı ifade edeksek, 150 milyar dolar civarındadır ve bugün, yine dünya taşımacılığının 
3,8 milyar ton olarak kendini hissettirmektedir; ama, maalesef, ülkemizin bu kadar önemli ve 
yüksek orandaki taşımacılıktan aldığı pay sadece binde 7 veya 8 oranındadır. Bu neden böyle
dir; bunun nedeni, ülkemizin bugüne kadar ortaya çıkmış, dört başı mamur bir denizcilik po
litikası olmamasından ileri gelmektedir. Biz denizcilik sektöründen ne bekliyoruz, ne gibi ya
rarlar, çıkarlar umuyoruz; bunu açıkça ortaya koymak için öncelikle Türkiye'nin millî denizci
lik politikasını saptamalıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizde denizcilik sektörü deyince, her nedense, akla 
sadece deniz ulaştırması gelmektedir. Halbuki, bu sektörün içinde deniz ulaştırmasının yanın
da, deniz taşımacılığı, deniz ticareti, gemi inşa sanayii, gemi inşa yan sanayii, limanlar, su altı 
ve su içi canlı, cansız kaynaklar, balıkçılık, inşaat sektörünün önemli kolu olan kum kostercili-
ği, deniz dibindeki madenler ve petrol, karasuları, kıta sahanlığı gibi çok önemli konular gir
mektedir. tşte, deniz ticaretinden Önemli pay alan devletler, tüm bu konulan denizcilik veya 
deniz ticareti bakanlığı adıyla müstakil ve bu konuda tek söz sahibi bakanlık kurmak suretiyle 
başarılı olmuşlar, böylelikle de, bu çok büyük gelir elde edilen sektörde önemli paylar almışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, PTT ile ilgili konularda da birkaç söz söylemek istiyorum. PTT, 
genel olarak başarılı olan kuruluşlarımızdan biridir. Bunun nedenlerinden biri de, dünyada 
telekomünikasyonun çok büyük ölçüde yeni teknolojiyi kazanmış olmasıdır. Daha da kazana
caktır, önümüzdeki yıllarda çok daha farklı noktalara varacağız belki; ama bir eleştirimi söy
lemek istiyorum : PTT'de çalışan işçiler açısından büyük sorun vardır. Bugün, övündüğümüz, 
"köylere, mezralara telefon götürdük" dediğimiz hizmeti yapan, o ağları, o direkleri diken, 
o çalışmaları yapan arkadaşların büyük bir bölümü geçici işçi niteliğindedir ve bunların hak
ları kaybolmaktadır. Bunlara dönük politika yanlıştır. 
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Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, PTT hizmetlerinde belli bir yere ulaşılmıştır. Ancak, ve
rilen bir hizmetin değerli olabilmesi için, başarının yanında, ekonomik olması da aranan şart
lardandır. Telefon elimizi, kulağımızı yakıyor; gaye, yapılan hizmetlerden herkesin istifade et
mesi ise -ki, öyle olması gerekir- özellikle Türkiye gibi gelir düzeyi çok düşük olan bir ülkede, 
telefon şu anda sadece belirli bir kesimin istifadesine sunulmuş görüntüdedir. Halkımızın ço
ğunda ise, hâlâ, telefonun bir lüks olduğu kanaati vardır. Kişinin evinde telefon vardır; fakat, 
kabarık faturalar endişesi onu kullanmaktan kişiyi alıkoymaktadır. 

Değerli arkadaşlar, halihazırdaki Anayasamıza göre özel televizyon işi henüz yasalaşma-
mıştır; ama buna rağmen, Star-1, Tele-On, Show-TV gibi, yayına devam eden kanallarla PTT 
arasında geçmişte nasıl bir işbirliği ve anlaşma olmuştur? Anayasaya aykırı olmasına rağmen, 
PTT böyle bir işlemi nasıl yapabilir? Geçmişte böyle bir muamele olmuşsa ve bu, yasalara da 
uygun değilse, bugün buna nasıl müsaade edilmektedir, bunu anlamak mümkün değildir. Eğer 
bu, yasalara aykırı ise, bugünkü iktidarın buna karşı yasaları uygulaması gerekir; nitekim, geç
mişte de bu tarzda verilmiş beyanatlar vardır. Bu beyanatlardan bugün vaz mı geçilmiştir, bir 
uzlaşmaya mı gidilmiştir, geçici olarak Anayasamızın bazı maddeleri rafa mı kaldırılmıştır; bun
ları Sayın Bakanın cevaplandırmasını istiyorum. ı . - ' • ' ' , 

Çağın ve teknolojinin getirdiği önemli bir imkân olan havayolları ulaşımı, ülkemizde ge
rektiği kadar kullanılmamaktadır; bunun sebebi ise, yeterli hava alanlarına sahip olmayı-
şımızdır. 

Değerli arkadaşlar, bir ülkenin gelişmişliği ulaşımla orantılıdır. Ülkemizde ise, maalesef, 
karayolları, demiryolları, denizyollarında olduğu gibi, havayolundan da gerektiği gibi istifade 
edilememektedir. Çağ atladığımızdan söz edilirken, yüzde 80'lere varan ilimizde yeterli havaa
lanı yoktur; bazı illerimizde ise, askerî havaalanları kullanılmaktadır; ancak, buralara girmek 
ise büyük sorunlar meydana getirmektedir. 

Bizim Hükümete tavsiyemiz odur ki, her bölgemizde havaalanı yapımına önem verilmeli
dir; zira, çağın hızına böyle ulaşılabilir. Ancak, bize sunulan Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde 
bu konuya ayrılan ödenek, sadece 173 milyar 250 milyon liradır. Bu parayla nereye, nasıl hava 
alanı yapılabilir, bunu da takdirlerinize sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, ülkemizde, ulaşım, karayolu, demiryolu, de
nizyolu, havayolu ye boru hatlarıyla yapılmaktadır. Karayoluyla yük ve yolcu taşımadaki pay, 
diğer sistemlere kıyasla çok daha fazladır. Türkiye'de, uzun yıllardan beri, karayolunu, demir
yolu ve denizyolu sistemleri tamamlayan değil de, onları alternatif olarak gören bir anlayış hü
küm sürmektedir. Maliyetine bakılmaksızın, yine de, binlerce kilometre otoyol yapımı hedef
lenmiştir. Bu politikaya, demiryolları ve diğer ulaşım sektörleri kurban edilmektedir; üstelik, 
taşımacılığın ağırlığı karayoluna verilince, trafik kazalarına bağlı olarak, ölü, yaralı ve maddî 
kayıplar büyük boyutlara ulaşmıştır. Bir rakam verecek olursak, 1990 yılında 115 295 trafik 
kazasında hayatını kaybeden insan sayısı 6 317'dir, yaralı sayısı 87 668'dir; maddî kayıplar ise, 
328 milyar liradır. Kıbrıs Barış Harekâtında 500 kişi kaybetmiştik... Sanki, otoyollarda, harbe-
diyoruz... 

Muhterem milletvekilleri, ulaşımda, boru hatlarıyla taşımacılıkta da azamî ölçüde yarar
lanmalıyız. Petrol ve doğalgazboru hatlarının tam kapasiteyle çalıştırılabilmesi için gereken 
girişimler yapılmalı; ülkemizin millî menfaatları ön plana alınmalıdır. 
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Milletimiz her şeyin en iyisine layıktır. O halde, Türkiye'de kitle taşımacılığını ön plana 
alan, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, enerji tasarrufuna önem veren ve çağdaş iş
letmecilik, bakım ve onarım sistemleriyle yönetilen bir ulaşım sektörü görmek istiyoruz. 

Milletimiz, her konuda olduğu gibi, ulaşımda da bölgelerarası dengesizliklerin giderildiği 
bir ulaştırma sektörünün özlemi içindedir. İnsanımız, refah düzeyi yükselmiş, meseleleri çöz
müş, bunalımlarını aşmış, dünya siyasetinde layık olduğu yere gelmiş, diğer sorunlarıyla bir- -
likte ulaşım sorununu da çözmüş bir Türkiye beklemektedir. Bu beklentinin muhatabı, halkın 
temsilcileri olan bizleriz; bu yük, bu "mesuliyet, bizim omuzlarımıza yüklenmiştir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, sizleri Allah'a emanet ediyor, Yüce Meclisi saygıyla, muhab
betle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kıvrak'a teşekkür ederiz. 
Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkutata; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; şahsım ve Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün burada Ulaştırma Bakanlığının kıt bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmeye ça
lışacağız. Ulaştırma gibi, gerek sosyal ve gerekse ekonomik^ içerikli bir sektörün bu denli zayıf 
bir bütçeye sahip olması, ülkemiz için büyük bir kayıptır. Bunu tatbik eden Sayın Bakanıma 
Allah kolaylık versin. 

Ulaştırma Bakanlığının 1992 yılı bütçesi 1 trilyon 87 milyar 70 milyondur. Konsolide büt
çe içindeki payı, binde 5'tir. 1991, yılı bütçesi hepimizin tenkit ettiği ve azımsadığı bir bütçe 
olmasına rağmen, 1992 yılı bütçesi bundan bir puan düşüktür; yani, o bütçenin de altıda biri 
kesilmiştir. 

Yine 1992 bütçesinden yatırımlara yalnız 660 milyar 370 milyon lira ayrılmıştır. Oysa, ül
kenin candamarı, demiryolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme hizmetleriyle diğer tüm hiz
metler bu bakanlığa aittir. Bu sektörler de, yeni yatırımlara, değişikliklere, geliştirmelere aci
len muhtaçtır. 

Değerli arkadaşlar, hükümet programına bir bakacak olursak, burada vaat edilen hizmet
ler manzumesini şöyle gözümüzün önüne getirirsek; demiryolu ağının genişletilmesi, standar
dının yükseltilmesi, yeni hatların ülkeye kazandırılması; özellikle Ankara-İstanbul, Samsun-
İskenderun hızlı tren projelerinin gerçekleştirilmesi; Türk deniz ticaret filosunun gençleştiril
mesi, mevcut limanlarımızın kapasitelerinin genişletilmesi ve yeni limanların inşa edilmesi; ha
vayolları filosunun modernleştirilmesinin yanı sıra, İstanbul-Anadolu yakası başta olmak üze
re, ülkenin çeşitli yerleşim yerlerinde 11 yeni havaalanının yapılması... İnşallah, bu alanlardan 
birisi de, hakkı çok yenen Bingöl'e düşer. 

Yine, haberleşme hizmetlerinin çağdaşlaştırılması ve diğer hizmetler sayılabilir. Bu büt
çeyle, Ulaştırma Bakanlığının, geçmişte olduğu gibi, bugün de, günlük politikalarla gününü 
geçireceği ve bu anlayış içinde olunacağı ve ülkenin önemli bir zaman kaybına uğrayacağı ka
naatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, bu vaat edilen bütçeyle, gerçekleştirileceğine inanmadığımız çok 
büyük yatırımlar söz konusu edilmiştir; ancak, gönlüm, bu ülkenin bir vatandaşı olarak, tam 
aksinin olmasını gerçekten arzu etmektedir; fakat görünen odur ki, bu tempo ve bu ödenekle 
bu işler 20 yılda bitse şükretmek gerek. 
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Bize göre, Ulaştırma Bakanlığı, önemli bir organizasyon yanlışlığı içerisindedir. Çünkü, 
Bakanlık, ulaştırma sektörünün ancak yüzde 15-20'sini elinde bulundurmaktadır. Geri kalanı 
çeşitli bakanlıklara dağılmış, çokbaşlı bir anlayışla koordinasyondan uzak bir keşmekeşlik içinde 
bir yönetim tarzı arz etmektedir. Bu iddiamız, pek öyle yeni bir şey de değil. Bugünkü Hükü
metin DYP'li bir üyesi, 16 Kasım 1990 tarihinde Ulaştırma Komisyonunda aynı görüşleri daha 
sert ve şiddetli bir şekilde sergilemektedir. İnşallah, muhalefette başka iktidarda başka telden 
çalınmayacaktır. Hükümet, bu anlayışı kendi politikasına uygun olarak düzeltmek durumda
dır. Yanlışta ısrar etmek zarardır, zararınsa neresinden dönülürse kârdır. 

Türkiye'nin ulaştırma sisteminde, hiç kuşkusuz, ağırlıklı olarak en önemli yeri karayolları 
tutmaktadır/Maalesef, karayolları da bu Bakanlığa bağlı.değildir. Ancak, dünyada, artık, ka
ra taşımacılığı, yerini, daha ucuz, verimli ve güvenli oluşları nedeniyle, demiryolu, denizyolu, 
havayolu taşımacılığına terk etmektedir. Oysa, Hükümet, karayollarına 5,5 trilyon gibi bir kaynak 
ayırırken, diğer taşımaqlık sektörlerini elinde bulunduran koskoca Ulaştırma Bakanlığına 1 
trilyon gibi bir kaynak ayırmakla, programına ve çağdaş taşımacılık anlayışına ters düşmüştür. 
Zaten, son otuz yılda, karayollarına, havayolu, demiryolu, denizyollarına göre, çok daha fazla 
ödenek ayrılmış, dolayısıyla, istenilen amaca, yani ucuz ve güvenli taşımacılığa zemin hazır
lanmamıştır. Bu ihmal ve çarpık politikalara son vermenin,zamanı gelmiş ve geçmiştir. 

Bugün, Türkiye'de mevcut karayollarının da güvenli ve dünya standartlarında olduğunu 
söylemek, maalesef mümkün değildir. Arkadaşımız biraz daha fazla değindi, gerek can ve ge
rekse mal güvenliği ve millî servet yönünden her yıl ülkemizde bütçe rakamlarına yaklaşan za-: 
rarlar, israflar meydana gelmekte olup, karayollarında başlıbaşına bir trafik keşmekeşi sergi
lenmektedir. Aynı zamanda, karayollarının, bizim gibi, enerji yönünden dışa bağımlı olan ül
keler için çok pahalı ve kaynak israfına sebep olduğu kesindir. Bu sektörün güvenliği ve sis
temli gelişmesi elbette ki, isteğimizdir. Karayollarının dünya standartlarında ve dünyadaki tra
fik ağı kadar karayollari ağının Türkiye'de de var olması amacımızdır, isteğimizdir. Lakin, di
ğer sektörlerin ülkeye çok daha büyük tasarruflar sağlayacağı inancıyla, çok daha öne çıkarıl
ması gerektiği inancındayız. 

Değerli milletvekilleri, doğuda üretilen mamullerin büyük bir kısmının hammaddesi dışa
rıdan temin edilmekte ve aynı zamanda üretilen mallar batıdaki büyük şehirlerde pazarlan-
maktadır. Bu ise, doğu ve batı arasında mal fiyatlarında ciddî bir maliyet farkı meydana getir
mektedir. 

Bir sebep de, hiç kuşkusuz, kara taşımacılığının yüksek maliyetli oluşudur. Bölgedeki bu 
özelliğin göz önüne alınması ve GAP çerçevesinde, kara taşımacılığından ziyade demiryoluna 
önem verilmelidir. Bölgelerarası maliyet farkları da devletçe sübvanse edilmelidir. / 

Söz GAP gibi önemli bir entegre projeden açılmışken, bu konuda, özellikle bölgenin sos
yal ve ekonomik yapısını etkileyecek olan ulaştırma sektörünün proje içindeki öneminden kı
saca bahsetmek istiyorum. 

Bölge eğitim merkezleriyle liman ve dağıtım merkezleri arasında dünya standartlarına uy
gun hava ve demiryolları bağlantılarının sağlanması, ayrıca, bölgede, çağın gereklerine uygun 
yeterli havaalanlarının vakit geçirilmeksizin gerçekleştirilmesi bugünün meselesidir. 

Diğer taraftan, bölgenin dış pazarlara açılmasını sağlayacak olan Trabzon, Hopa, İsken
derun gibi limanların genişletilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının vakit geçirilmeksizin başla
tılması ve tamamlanması gerekmektedir. 
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Kısaca, GAP bölgesi kendi içindeki ulaşım ağını kurmalı ve ulaşım, iletişim ve eğitim yö
nünden ilgilendiği dünya ile entegre olmalıdır. Aksi takdirde, GAP, büyük emellerin ve emeğin 
dinmeyen azabı olur. 

Değerli milletvekilleri, sarimiz, "Ulaşamadığın yer senin değildir" diyor. Bugün hâlâ do
ğuda birçok köyümüz, ilçemiz, mezramız, merkezlerine, kar nedeniyle ulaşamamaktadır. Ko
nu ulaştırma; ama maalesef, yine Ulaştırma Bakanlığına bağlı değildir, Köy Hizmetlerine bağ
lıdır. İnan ki, yolu kapalı olan köylere telefon etmeye, telefonlarına çıkmaya utanıyoruz. Bu 
konuyu daha önce gündem dışı dile getirmiştim. Birçok köyün telefonu hâlâ çalışmamaktadır. 
Bu yörelerimiz, bırakın dünyayla kendi iliyle dahi ulaşım ve haberleşme imkânına sahip değildir. 

Doğudaki kış ve tabiat şartları malumunuzdur. Bingöl ve diğer doğu illerine mavi değil, 
çok daha hızlı belki kırmızı tren seferleri düşünülmelidir. Zor tabiat şartlarına sahip yöremiz 
için, kolay ve ucuz ulaşım sağlamak devletin görevi, istemek de bizim hakkımızdır. Bingöl'de 
Adaklı, Yayladere, Yedisu ve hatta Kiğı İlçelerimizin, çok eski bir ilçe olan Kiğı gibi ilçelerimi
zin Bingöl'e, ciddî olarak, ne karadan ne havadan ne başka yoldan devamlı bağlantıları yok
tur; lasın bu yollar çoğu zaman kapalı olmaktadır. Çoğu zaman da bu ilçelerin bir kısmıyla 
telefonla dahi irtibat kurmak mümkün olamamaktadır. 

Doğu halkına şevkatle ve adaletle yaklaşacağını vaat eden Hükümet, en kısa zamanda 
bu yolları standardına uygun yapıp asfaltlamalı ve bu halkın itimadını böylelikle kazanmalı
dır. Yılların ihmali, böylelikle de telafi edilecektir. Yörenin ciddî sorunlarını fırsat buldukça 
dile getirmeye çalışacağım. Şimdilik, çağ atlayan Türkiye'den sadece Bingöl İlinin birkaç man
zarasını arz etmek istedim. 

Değerli arkadaşlar, ülkenin topografik yapısından dolayı 1991 yılı birim fiyatlarıyla 1 ki
lometre çift hat demiryolu maliyeti 13 milyardır. 1992 yılı birim fiyatlarına göre çift hat, takri
ben 20-22 milyar lira dolayındadır. Dolayısıyla, demiryolları yatırımı ciddî ve yeterli kaynak 
ister. ANAP iktidarları buna cesaret etmedi veya edemedi. Koalisyonun söyledikleri güzel; ama 
yapacak güçleri ve yeterli ödenekleri görülmüyor. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. 

1 ton/kilometre hizmet için demiryollarında 1 birim yakıt tüketiliyorsa, bu rakam kara
yollarında 9.8'dir, denizyollarında 1.4'tür. Ulaştırmada sağlanacak yakıt tasarrufunun, özel
likle petrol üretmeyen ülkeler için ne denli önemli olduğu böylelikle anlaşılmaktadır. Bugün, 
Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkelerde saatte 250 kilometrenin üzerinde hız yapan trenler 
mevcuttur. Bu trenlerle İstanbul-Ankara arası, 2 veya 2,5 saat gibi bir zamanda alınacağı orta
ya çıkmaktadır. Tabiî ki, bu ülkelerin hatları, yeni, modern ve çifttir; bizim hatlarımız eski, 
tekli ve yetersizdir. Raylarımızın yüzde 54'ü 30 yaşın üzerindedir. Yüzde 16'sı 20-30 yaşında. 
Yüzde 30'u da 5 ila 20 yaş arasındadır. Ortalama bir ray yaşı 30 olduğundan, ağın yüzde 70'inin 
değişmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, güvenliği gittikçe düşmüş, bu özelliğinden dolayı taşı
madaki payı da ortalama yüzde 50'lerden yüzde 5'lere kadar da inmiştir. 

Demiryolu gibi, tekniğe muhtaç işletmemizde teknik elemanların oranı da binde 8'dir. Bu 
oran dünyada bizim tam 10 katımızdır. Bu kadar teknikten uzak bir teşkilatta verimlilik oranı
nın az olması da tabiîdir. 

Devlet Demiryolları rasyonel bir işletmecilik anlayışından da uzaktır, öncelikle, örgütsel 
yapısı ve işletmecilik anlayışı düzeltilmelidir. Ancak bu şekilde, çağdaş demiryolculuk stan
dartlarında ulaşım imkânı mümkün olabilecektir. 
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Değerli milletvekilleri, ulaştırma sektörü hassas, ekonominin işleyişi içinde önemli yeri 
olan özelliğinden dolayı bu sektörde ortaya çıkan sorunlar diğer sektörleri de menfî şekilde 
etkilemektedir. Cumhuriyet tarihimizden günümüze kadar geçen dönem içinde, Türkiye eko
nomisinde gözlenen yapısal değişmeler hatırlanacak olursa, ekonomide yaşanan temel değiş
menin gerçekleşmesinde ulaştırma sektörünün etkinliği tartışılamaz. 

Bölgeler arasındaki sosyal ve ekonomik uçurumun temelinde ulaştırma en büyük neden
dir. Büyük şehirlerimizle doğu illeri arasında bu sebepten dolayı modern raylar ve demin bah
settiğim trenler yerleştirilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, ulaştırma sayesinde kapalı ekonomiler dışa açılmakta, üretici - tüketi
ci dengesi böylelikle kurulmaktadır. Ulaştırma bir bayındırlık hizmeti de değildir; aynı zaman
da, bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde, ekonomik aktivitelerin geliştirilmesinde etkin bir 
araçtır. Bu nedenle, yeni dünya nizamında, komşularımız, bölge içinde ve bilhassa İslam ülke
leriyle ucuz ulaşım ağı kurulmalıdır. 

Ulaştırma sektörünün daha faydalı ve ekonomik olması için, görüşümüze göre, pahalı ulaş
tırma sisteminden kaçınılmalıdır. Ulaştırma politikası içinde yeralan kuruluşlar arasında koor
dinasyon sağlanmalıdır. Fiyatlar halkın alım gücünü aşmamalıdır. Hava taşımacılığında daha 
küçük uçaklarla daha çok yolcu, daha sık taşıma modeli benimsenerek daha çok hizmet üre
tilmelidir. Ülkenin uzak ve ulaşımı zor bütün illerine hava dolmuş seferleri düzenlenmelidir. 
Böylece, yerel pazarlarla diğer bölgeler arasında bağlantı sağlanacaktır. 

Demiryolları taşımacılığına gereken önemin çağın gereklerine göre verilmesi de şarttır. Millî 
ve manevî değerlerimize kan kusturan, can çekiştiren televizyon kanallarına PTT alet olmak
tan çıkarılmalıdır. Ancak, sözlerime başlarken de söylemiş olduğum gibi, bu bütçeyle Bakanlı
ğın bu kadar büyük hizmetleri üretebilmesi mümkün değildir. 

Bütçenin millete ve memlekete hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Korkutata'ya teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi adına, Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Gözlükaya; buyurun efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşmek üzere 
söz almış bulunuyorum; şahsım ve Grubumuz adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Sözlerime başlarken, Yüce Allahtan, Türk Milletini tabiî afetlerden korumasını temenni 
ediyor, yakın zamanlardaki afetlerde ölenlere rahmet, yakınlarına ve aziz Türk Milletine baş
sağlığı diliyorum. ' 

Yaşadığımız yüzyılda, tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetler, süratli, gü
venli ve yeterli ulaşım ve haberleşme sistemleriyle mümkün olabilmektedir. Bütün ülkelerde 
olduğu gibi, ülkemizde de ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin, sosyal ve ekonomik hayatı 
önemli şekilde etkilediği malumlarınızdır. Ulaştırma ve haberleşme medeniyetle eşanlam ka
zanmıştır. Artık, bugün, ülkemizde haberleşme ve ulaştırmanın önemini idrak etmeyen yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Bakanlığın en önemli birimlerinden biri olan ha
berleşme faaliyetlerinden biriyle ilgili görüşlerimizi açıklamaya çalışacağız. 
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1840 yılındaki Posta Nezareti ile başlayan, 1871 yılında Posta ve Telgraf Nezareti ile faali
yetine devam eden haberleşme hizmetlerinin Türkiye'deki durumu nedir, bunu kısaca gözden 
geçirmekte fayda görüyoruz. 

Haberleşmeyle ilgili mevzuatımız çok eskidir. Bu önemli hizmetler, halen, 1924 tarihli 406 
sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 5584 sayılı Posta Kanunu ve bu kanunlarda önemli değişik
lik olmamakla beraber, tüzükler ve çok sık çıkarılan yönetmeliklerle yönetilmeye çalışılmakta
dır. Bu bakımdan, mevzuatın yenilenmesinde zaruret vardır. 

Dünyada telekomünikasyon alanında hızlı değişimler olmuştur. Son yıllarda dünyadaki 
hızlı gelişme haberleşme hizmetlerinde müspet etkiler yapmaktadır. Bu alanda Türkiye yeni 
teknolojileri hep dışarıdan almış, yeni bir teknoloji yaratma açısından büyük bir hareket sağ
layamamıştır; dışarıdan teknoloji ithali yoluyla hizmetleri görmeye çalışmaktadır; Türkiye'de 
yapılan ise montajdır. Bu dahi, ülkemiz için bir gelişmedir. Dünya dijital sisteme geçtikten sonra, 
hizmetler biraz daha ilerlemiştir. Dijitalin babaları, bildiğiniz gibi, Fransa, Almanya, İsviçre 
ve Amerika Birleşik Devletleridir. 

Bu kurumda 111 196 personel çalışmaktadır. Bunun 90 bini memur, 21 054'ü ise işçidir. 
İşçilerin 20 645'i, ne gariptir ki, geçici işçidir, geriye kalanı (409 tanesi) daimî işçidir. 

Kurumun haberleşme hizmetlerinin mevcut durumuna gelince; 1991 yılında otomatik te
lefon santral yer sayısı 3 762'dir, manuel telefon santral yer sayısı 5 303, otomatik telefon sant
ralli yer sayısı şehirlerde 855, kırsal alanda 2 907'dir. Toplam telefon hat kapasitemiz 9 milyon 
73 bindir. 

Tek telefonlu kırsal yerleşim yeri, köy ve mezralar dahil, 1980'de 7 794, 1983'te 10 272, 
1991»de de 41 076'dır. Türkiye'de telefon bekleyen sayısı 1 500 512'dir. 

Köylerimizin ancak yüzde 8'inde Otomatik telefon santralı vardır. 
Çağrı cihazı 46 bin adettir. 1992 başı itibariyle araç telefon sayımız ise 54 bindir. 
Ülkede, 100 kişiden sadece 14 kişi telefondan istifade eder durumdadır. Bu oran, Yunanis

tan'da 46, Fransa'da 47, İngiltere'de 42, İspanya'da 30, İtalya'da da 37'dir. Bu gelişmelerde, 
uzun yıllar öncesi yapılan altyapı hizmetlerinin büyük dahli vardır; gerek 1950 ve gerekse 1960 
ve 1970'li yıllarda büyük altyapı hizmetleri yapılmıştır. 

Kurumun santrallarını üreten NETAŞ 1960, TELETAŞ ise 1968 yılında kurulmuştur. Hiz
metler, 1980'li yıllarda da devam etmiştir. 

Bu tespitler ve mevcutlarımızdan da gördüğümüz gibi, 1840'Iardan bu yana gelip geçen 
her hükümet ve kişiler, bu büyük ve önemli kuruma hizmet etmeye gayret etmişlerdir. Haber
leşme alanında, bugüne kadar hizmet veren her hükümet ve kişilere teşekkürlerimi iletmeyi 
bir borç biliyorum. Ancak, bu hizmetler yeterli midir? Elbette ki, yeterli değildir. 

Bizden önceki hükümet de belli bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Ancak, son yıllarda, refe
randum ve seçim zamanlarında, kendilerinden olan köy ve kasabalara plansız olarak santral 
ve hizmet götürmeye çalışmışlardır. Ayrıca, bu husustaki faaliyetler abartılmış, her hizmette 
olduğu gibi, gösterişli törenler yapılmış, çağ atladık gibi laflar edilmiştir. Ayrıca, bazı görevli
ler, bu iktidar döneminde ihalelere fesat karıştırmışlar, görevlerini kötüye kullanmışlardır. Gü
zel düşünceler olmuş; ancak, uygulamalar hatalı, yanlış, şaibeli ve devleti zarara sokucu yönde 
olmuştur. 
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Bundan sonra, dileğimiz, hizmetlerin gerek yapılmasında gerek dağıtımında adil olunma-
sıdır. Çağı atladığı iddia edilen Türkiye'nin Denizlisinden bir örnek vermek istiyorum. Deniz
li, batının en gelişmiş yörelerinden birisidir. Burada, maalesef, 46 bin küsur vatandaş telefon 
beklemektedir. Şehir içinde 26 273 kişi telefon sırasındadır; bunlar, 1980'den bu yana devam 
eden beklemelerdir. 6 300 kişi de 1990 itibariyle paralı, tercihli telefon sırası beklemektedir. 

Turistik alan olması itibariyle övündüğümüz Pamukkale, maalesef, 500'lük bir santralla 
idare edilmeye çalışılmaktadır. Burada 150'ye yakın irili ufaklı tesis vardır. Turistlerin cazibesi
ni çeken bu tesislerde ve Pamukkale'de, hâlâ PTT'mizin iyi bir postanesi yoktur. Kiralanan 
bir binada, sümme tedarik hizmet vermeye çalışılmaktadır. Bu vesileyle, Sayın Bakanlığımız
dan, 1992 yılında Pamukkale'de, şanına yakışır, turistlere yakışır bir PTT hizmet binasının ya
pılmasını da ayrıca istirham.ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz, haberleşme konusuna büyük önem 
verdiğini, programın 42 ve 43 üncü sayfalarında ana hatlarıyla belirlemiştir. Haberleşme ko
nusu bir altyapı hizmeti olarak kabul edilerek, klasik haberleşme hizmetlerine olan talebin bek
lemesiz karşılanabilmesi için yeterli seviyede kapasite ilaveleri yapılacaktır. 

Yeni mevcut telekomünikasyon şebekelerinin ileriki yıllarda ulaşacağı yeni boyuta uygun 
teknolojik yapı ve sistem değişikliklerine devam olunacaktır. 

Haberleşme hizmetleri politik bir araç olarak değil, ülke kalkınmasında önemli bir hiz
met olarak görülecek, hizmet bu anlayışıyla yapılacaktır. Geçmiş hükümetlerde, maalesef, bu 
hizmetler politik araç olarak kullanılmıştır. 

Telekomünikasyon şebekelerinde dijital sistemlere geçiş çalışmaları hızlandırılacak, araç 
telefonu, çağrı şebekesi, telebilgi, video konferans, kartlı telefon ve data hizmeti gibi özel hiz
metler yaygınlaştırılacaktır. 

Her çeşit telsiz alıcı - verici cihazları, dünyadaki telsiz elektronik ve teknolojisine paralel 
olarak ülke sathında yaygınlaştırılacaktır. 

Karadeniz Ekonomik Kalkınma Projesi oluşturularak, bölgenin kaynakları harekete geçi
rilecektir. 

Bu programdan hareket eden Hükümetimiz; 1992 yılında, 1 milyon hatlık otomatik tele
fon santral tesisini; 2 bin adet köy ve kasabamıza otomatik telefon santralı kurularak yaklaşık 
6 bin köyümüzde evlere kadar otomatik telefon hizmetinin verilmesini ve bu yerleşim birimle
rinin şehirler ve milletlerarası tam otomatik telefon şebekesine irtibatlandırılmasını; 1 500 adet 
kırsal yerleşim yerinin telefona irtibatlandırılmasını ve 1 000 adet köy ve mezramızın otomatik 
telefon şebekesine dahil edilmesini; kurulacak otomatik telefon santrallarına paralel olarak şe
hir içi telefon dağıtım şebekesinde 1 milyon 600 bin çift hat prensibal ve 2,5 milyon çift hat 
lokal şebeke inşaatının tesisini; şehirler ve milletlerarası irtibatlarda, 5 814 adedi analog 227 
430 adedi dijital olmak üzere toplam 233 244 adet telefon kuran parter kanal ucunun hizmete 
verilmesini; 106 adet radyolink alıcı - verici sisteminin yıl içinde servise verilerek, 30 yerleşim 
yerinin radyolink şebekesine irtibatlandırılmasını ve 5 bin adet kartlı telefon makinesinin hiz
mete verilmesini planlamıştır. 1992 programında öngördüğümüz en önemli hususlardan biri 
de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde uydu üzerinden haberleşme imkânı sağlayacak 
uydu yer terminallerinin hizmete verilmesidir. 

Bu tesislerin devreye girmesiyle, bu hassas bölge illerimizde, kırsal alan haberleşme irti
batlarının, uydu üzerinden, emniyetli ve daha kaliteli olarak sağlanması mümkün olacaktır. 

ı " • • \ . . ' ' 
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Ayrıca, yine bu yılki programımızda olan, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Kazakis
tan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın ülkemiz televizyon programların
dan en az birini izlemesi ve bu ülkelerin, ülkemiz üzerinden, haberleşmede dış dünyaya açılma
larını sağlayacak telekomünikasyon irtibatlarının temini konusundaki çalışmalara da başlanıl
mış olup, yıl içerisinde gerekli tesislerin kurulması da sağlanmış olacaktır. 

Bu Genel Müdürlüğümüze bağlı heyetler teknik ekipler, kısa, orta ve uzun vadeli prog
ramları yerinde tespit etmek suretiyle, bu kardeş ülkelerimizin dünyaya açılmalarında yardımcı 
olmaya çalışmaktadırlar. Kendilerine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum^ 

1992 yılı programında, klasik telekomünikasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına da önem 
verilmiştir» Bu çerçevede, araç telefon sisteminin hat kapasitesinin 27 bin artırılarak 81 bine, 
çağrı sisteminin de -kapasitesi artırılmak suretiyle- 46 binden 140 bine çıkarılması planlanmış
tır, hatta gerçekleştirilmektedir. 

Data santralı bulunan 45 yerleşim yerinde elektronik posta hizmetinin verilmesi, büyük-
şehirlerde videoteks hizmetine geçilmesi gerçekleştirilecektir. 

11 büyük ilimizde 500 bin aboneye kablolu televizyon hizmeti iletilmesi çalışmalarına de
vam edilecektir. 

Dünyada, araç telefonuna olan talepler, bugüne kadar, çeşitli analog sistemler kurularak 
sağlanmıştır; ancak, değişik standartlarla geliştirilen bu sistemler, genel bir kullanıma, yani 
bir araç telefonu abonesinin, telefonunu, diğer ülkelerde de kullanmasına imkân vermemekte
dir. Ortak standartlar tespit edilerek, uluslararası abonelere hizmet verebilmek, bir araç telefo
nu abonesinin, Avrupa ülkelerindeki gibi, ülkemizde de araç telefonuyla konuşabilmesine im
kân sağlamak amacıyla Pan-Avrupa araç telefon sistemi, kısa adıyla GSM geliştirilmiştir. Bu 
sistemin ülkemizde de kurulması için çalışmalara başlanılmış, 1993 yılında hizmete verilmesi 
hedeflenmiştir. 

Haberleşme hizmetlerinin diğer bir bölümünü oluşturan posta hizmetlerindeyse; İstanbul 
Topkapı Posta İşleme Merkezinin hizmete verilmesi ve Ankara, İstanbul, tzmir, Adana Posta 
İşleme Merkezlerinde otomatik mektup ayırım sistemlerin kurulması planlanmıştır. Acele posta 
hizmeti veren il sayısının 74'e, ilçe sayısının 197'ye, ülke sayısının da 85'e çıkarılması planlan
maktadır. Bunlara ilaveten, radyo ve televizyon hizmetleriyle ilgili olarak, 1992 yılında FM radyo 
şebekemizde 67 adet, televizyon şebekemizde ise 2 288 adet verici ve aktarıcı istasyonun ilave 
edilmesi öngörülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ulaştırma bütçesi, bildiğiniz gibi 1 trilyon 87. milyar liradır; ancak, 
PTT yatırımları için ayrılan -bildiğiniz üzere PTT Genel Müdürlüğü bir KİT'tir- 4 trilyonluk 
yatırım, artırılmak, revize edilmek suretiyle, en kısa zamanda, 6 trilyona çıkarılmıştır. Bu da 
göstermektedir ki, her ne kadar bütçemizde ayrılan pay az ise de, hedeflediğimiz ve hemen 
harekete geçtiğimiz yatırım miktarları çoğalmaktadır ve çoğalmaya da devam edecektir. Hü
kümetimiz, haberleşme hizmetlerine, yukarıda da belirttiğim gibi, çok büyük önem vermekte
dir. Bunu, sosyal, kültürel, iktisadî açıdan ve savunma açısından gerekli görüyor ve bu hizmet
lere büyük pay ayrılmasında, büyük yatırımlar yapılmasında fayda mülahaza ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz dört aylık kısa iktidar döneminde, ulaştırma alanın
da, belirttiğimiz gibi, büyük hizmetler vermeye çalışmıştır. Bunlardan birkaç tane örnek ver
mek isterim. 
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Bu hedeflerin 2000 yılına kadar yakalanması için uzun vadeli bir haberleşme mastır planı 
hazırlıklarına başlanmıştır ve bu plana göre, 1992 yılı programının revize edileceği açıklanmıştır. 

Köylerimize otomatik telefon santralı kurulmasına 1980 yılında başlanmış ve 1991 yılı so
nuna kadar 2 907 köyümüze otomatik telefon santralı kurulabilmiş ise de, 1992 yılı programıy
la, sadece bir yıl içerisinde 2 bin köyümüze otomatik telefon santralı kurulmuş ve yaklaşık 6 
bin köyümüze de otomatik telefon hizmeti götürülmüş olacaktır. Bu program doğrultusunda, 
20 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar 332 köyümüze otomatik telefon santralı, yaklaşık 830 
köyümüzde de evlere kadar otomatik telefon hizmeti verilmiştir. Yani, bu rakamları şunun için 
verdim : Geçmiş dönemde birçok köye birer tel çekmişsiniz, buraya sözde telefon getirmişsi
niz... Türkiye öyle bir hale getirildi, o kadar güzel reklamlar yapıldı ki, sanki bütün köylerimiz 
otomatik telefona kavuşmuş, otomatik telefon santraline kavuşmuş gibi bir hava verildi; ama, 
görülen odur ki, Türkiye'de bugün köylerin ancak yüzde 8'i otomatik santrala kavuşmuş du
rumdadır. Biz dört aylık iktidar dönemimizde ise 830 köyümüze, evlere kadar otomatik tele
fon götürmüşüz. Yani, kısa zamandaki iki dönemin hizmet anlayışlarını ve hizmet mukayese
lerini göstermek açısından bu rakamları verdim. 

Ayrıca, 723 mezramıza, havaî hat irtibatıyla tek telefon tesis edilmiştir. Yıl sonuna kadar 
bu sayının 1500 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

Bugün, ülkemizde, büyük bir ihtiyaç haline gelmiş olan çağrı cihazı ve araç telefonu hiz
metinde; ikt'idarımız döneminde, 58 bin hat. ilave edilerek çağrı cihaz sisteminin 90 bine, araç 
telefonunun ise 81 bine ulaştırılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca, Sayın Bakanımızın da ifade et
tiği gibi, bu yıl içerisinde dijital mobil telefon sisteminin ihalesi gerçekleştirilecek ve 1993 yılı 
başından itibaren bu sistem üzerinden de abonelerimize mobil telefon irtibatı verilmiş olacak
tır. Ayrıca, havaî hat irtibatıyla tek telefon götürülen kırsal yerleşim yerlerinden, bu yıl içeri
sinde, sadece 2 500 yerin otomatik telefon şebekesiyle irtibatlandırılması da gerçekleştirilmiş 
olacaktır. 

Telsiz Genel Müdürlüğüne, 1992 yılı yatırımları için 7 milyar Türk Lirası başlangıç ödene
ği ayrılmıştır. Bu ödenekle gerçekleştirilmesi planlanan önemli yatırımlar, millî monitör siste
mi, merkez bilgisayar sistemi ve frekans analiz data-base yapım programlarıdır. Ayrılan bu miktar 
ileride artırılacaktır. 

Haberleşme hizmetlerinde Hükümetten beklediklerimizi arz etmeden sözlerime son ver
mek istemiyorum. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; yeni gelişmelere, genişleyen hizmetlerin niteliklerine, 
kemiyetlerine uygun mevzuat çalışmalarının bir an evvel başlaması, mevzuatın çağdaşlaştırıl
ması ve bütünleştirilmesi lazımdır. Haberleşme hizmetlerinden telefon, mektup, ve adlî tebli
gatları ucuzlatmakta veya en azından bugünkü fiyatları sabit tutmakta ve sık sık artırma yol
larına gitmemekte fayda görüyoruz, özellikle bir adlî tebligat 5-6 bin lirayı bulmaktadır. Yani, 
PTT'nin bu hizmetleri görmesinde mutlaka birtakım zorlukları vardır ama, adalet, ucuz olur
sa sağlanabilir... Adlî tebligatların yüksek oluşu vatandaşımızı tedirgin etmekte, hele hele çok 
taraflı davaların açılmasını imkânsız hale getirmektedir. Bu bakımdan, bugünkü fiyatların sa
bit tutulması da, milletimiz için yeterlidir. 

özellikle araç telefonu ve çağrı cihazlarının ucuz kullandırılması yoluyla, milletimizin da
ha çok istifadesi yoluna gidilmesini temenni ediyoruz. 
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Yatırımlarda ve hizmetlerde dürüstlük asıl ilke olmalıdır. Geçmiş dönemde olduğu gibi, 
ihalelere fesat karıştırılmamalıdır, şaibeli ihaleler olmamalıdır. Hizmetlerin dağıtımı da adil 
ve eşit olmalıdır. Teşkilattan hizmet üretenlerin, özellikle dağıtıcıların emekleri, ücret olarak 
değerlendirilmelidir. Türkiye'nin artık dağıtıcılarda motorizeye geçmesinin zamanı gelmiş, geç
miştir bile. Hele büyük şehirlerimizde dağıtıcılarımızın çektiği ıstırapları yakinen bilmekteyiz. 
TRT'den PTT'ye geçen vericilerde görevli 1 500'e yakın işçinin -her ne kadar PTT'yle ilgili de
ğilse de- TRT'ye dönüşlerinde PTT'nin kendilerine yardımcı olmasını bilhassa istirham ediyoruz. 

Altın Rehberden büyük şikâyetler vardır. ITT ve WD ile 21.11,1986 tarihinde yapılan söz
leşmeyle bastırılmakta olan bu rehber, aboneleri sıkan, âdeta bir reklam kitabı gibi görünmek
tedir. PTT'nin taleplerini ve sözleşme şartlarını yerine getirmeyen bu firmalar hakkında gerek
li uyarı ve tedbirlerin alınmasını istirham ediyoruz. Ayrıca, Sayın Bakanımızdan, bununla ilgi
li bazı geniş bilgileri vermesini huzurlarınızda istirham ediyorum. 

Hükümetimizin ve haberleşmede görev alan personelin hizmetlerini en iyi şekilde yapa
caklarına inanıyoruz. Bakanımızın ve Hükümetimizin, bundan önceki iktidarın kurumlarda 
yaptıkları tahribatı yapmayacaklarına dair inancımız tamdır. Kurumlarımızın her türlü şaibe
den uzak tutulacağına inanıyoruz. Kurumlar, devlet hayatımızın temel taşlarındandır; bu taş
ların saygınlıklarını topyekûn korumak zorundayız. 

Ulaştırma bütçesine ve haberleşme hizmetlerine ayrılan pay belki yetersizdir; ancak, ek 
ödeneklerle ve biraz önce söylediğim gibi ek revizelerle bunların gerçekleştirilme imkânları vardır. 
Geçmiş yıllarda da -bütçeye baktığımız zaman az gibi görünür; ama -bazı yatırımlara ilavele
rin yapıldığını görmekteyiz. 

Grubumuz, gerek Hükümetimizin gerekse Sayın Bakanın ve teşkilatının hizmetlere olan 
arzularını da göz önüne almak suretiyle, bu bütçeye, yetersiz olmasına rağmen, müspet oy kul
lanacaktır. 

Bütçemizin, Bakanlık teşkilatının tüm mensuplarına, milletimize hayırlı olmasını diliyor, 
hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gözlükaya'ya teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi adına ikinci konuşmayı, Eskişehir Milletvekili Sayın Yaşar Dedelek ya

pacaklar. 
Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ÎBRAHtM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesiyle ilgili, Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, sözle
rime başlamadan önce Yüce Meclisi en derin saygı ve hürmetlerimle selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, 21 inci Yüzyıla girmek üzere olduğumuz bu dönemde, dünyada her 
şey hızlı bir şekilde gelişmekte, dünyadaki tüm ülkeler, bilgi çağı adını verdiğimiz bu yüzyılı 
yakalayabilmek için yoğun bir çaba harcamaktadırlar. Bazı ülkeler bilgi çağı dönemine girmiş
tir, bazıları girmek için çalışmalarına devam etmektedir, bazı ülkeler ise yeterli teknoloji takibi 
ve yenilemesi yapamadığından dağılma noktasına gelmişlerdir. Ülkemiz de, bu kıyasıya yarış 
içinde mutlak surette yerini almalı ve başarılı olmalıdır. îşte bu noktadan hareket ederek konu
ma dönmek istiyorum. 
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Yaşadığımız yüzyılda ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler, haberleşme ve ulaşımla müm
kün olabilmektedir. Bütün uygar ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de, ulaştırma ve haberleşme 
hizmetlerinin sosyal ve ekonomik hayatı önemli bir şekilde etkilediği gerçektir. Ulaştırma ve 
haberleşme, âdeta uygarlığın en önemli parçaları haline gelmiştir. Bu bakımdan, ülkemizde, 
ulaşım ya da haberleşme hizmetlerini çağımızın standartlarına uygun hale getirmek ve aynı 
zamanda ülkemizin ekonomik gelişmesine yardımcı olacak şekilde planlamak ve işletmek, önemli 
bir görev olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının iki ana hizmet dalı vardır; biri haberleşme, 
diğeri ise ulaştırmadır. Ben sizlere ulaştırma konusunda görüş ve düşüncelerimi arz edeceğim. 

Gerek kitle taşımalarında ve gerekse uzun yük taşımalarında demiryolu işletmeciliğinin 
önemi büyüktür. Ancak, son yıllarda ülkemizde demiryolu ulaşımı büyük bir ihmale uğramış
tır. Halen, 8 429 kilometresi ana hat, 1 960 kilometresi de talî hat olmak üzere, toplam 10 389 
kilometre demiryolumuz mevcuttur. Bunun, 603 kilometresi ana hat, 118 kilometresi talî hat 
olmak üzere, toplam 721 kilometresi elektrikli hattır. Bu şebekenin, 3 714 kilometre ana hat 
ve 845 kilometre talî hat olmak üzere, 4 559 kilometresi cumhuriyetten önce inşa edilmiştir. 

1923 - 1940 yılları arasındaki 17 yıllık dönemde, toplam 4 078 kilometre yol yapılmıştır. 
1940 yılı sonunda toplam demiryolu uzunluğu 8 637 kilometre olmuştur. Son 52 yılda inşa edi
len demiryolu ise, ana hat ve talî hat olmak üzere 1 800 kilometredir. Yani cumhuriyetten sonra 
inşa edilen demiryollarımızın yüzde 70'i ilk 17 yıl içerisinde, yüzde 30'u ise daha sonraki yıl
larda inşa edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sizlere arz ettiğim bu verilerden de anlaşılacağı gibi, gerçekten de
miryolu ulaşımı ülkemizde geri kalmıştır. Son derece güvenli ve ucuz bir taşımacılık özelliğine 
sahip olan demiryollarımızın, mevcut yollardaki standartlarının yükseltilmesiyle, bu ulaşım sek
törünün, yolcu ve yük nakli alanında ihtiyaca cevap verecek hale getirilmesi zorunludur. 

Yine, mevcut demiryollarının standartlarının yükseltilmesi yanında, yeni hatların yapımı
na ilişkin projelerin geliştirilmesi, sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmalarının hızlandırıl
ması gerekmektedir. Ancak, demiryollarımızın öncelikle geometrik yapısının düzeltilmesi ge
rekmektedir. Zira, yolların geometrisi düzeltilmeden elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapılma
sı, olumlu sonuçlar getirmez. Geçmiş iktidar döneminde elektrifikasyon için 2 trilyon civarın
da bir yatırımın programlandığı gerçektir; ancak, yolların geometrisi düzeltilmeden yapılan 
bu yatırım, ileride yeniden masraf getirecektir. Bu hususta, konunun yeniden projelendirilmesi 
gerekmektedir. 

özellikle, günümüzde kullanılan sürat trenlerinin demiryolu işletmeciliğine de girmesi za
ruridir. Bu hususta, Ulaştırma Bakanlığının, master plan çalışmalarını başlatması olumlu bir 
gelişmedir. Bu master plan çalışmaları, gerek demiryolu ulaşımını ve gerekse diğer ulaşımları 
çağdaş bir gelişme düzeyine getirecektir. . _̂.' , 

Demiryolu altyapı inşaatları için, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden, 1992 yılında 280 mil
yar ödenek ayrılmış olup, etütler de dahil olmak üzere bu sektörde 23 adet proje Uygulamaya 
konulacaktır. Her ne kadar ayrılan bu rakamlar yeterli olmasa da ülkenin içinde bulunduğu 
şartları göz önüne alırsak, bu hamlenin, demiryolu taşımacılığında önemli bir adım olduğu 
da gerçektir. 
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Gene, demiryollarına ayrılan ödeneğin 150 milyarının, Ankara-Istanbul hızlı tren projesi 
içinde yer alan Ayaş Tüneli inşaatına ayrılmış olması, Hükümetin, demiryollarına verdiği öne
min bir kanıtıdır. Ayrıca, birbirleriyle yakın ilişkileri olan Bilecik, Bozüyük ve Eskişehir'i bir
birine daha çok yaklaştıracak olan 66 kilometrelik iki hatlı Eskişehir-Karaköy arası yeni tren 
yolunun yapımı, son derece olumlu bir yatırımdır. 

Değerli milletvekilleri, geride bıraktığımız son on yıl içinde, demiryolları yatırımlarını Doğu 
Bloku zihniyeti olarak değerlendirenler "demiryollarına tahsis iedilecek kaynaklar, kayıp 
kaynaklardır" ifadesini kullananlar, bugün bu müessesenin geri kalmasına neden olmuşlardır. 
Bunun tabiî neticesinde yenileme yapılamamış, demiryollarımız ve işletmeciliği devamlı suret
te gerilemiş ve daima zarar eden bir kuruluş haline gelmiştir. 

Şimdi, sizlere, kendi ilimin çok önemli bir fabrikası olan, geçmişte ELMS adıyla TCDD'ye 
bağlı çalışan Eskişehir Lokomotif Motor Sanayiinin ve 1985 yılından sonra TÜLOMSAŞ adı 
verilenı'fabrikanın durumunu anlatmak isterim. 

Demin de arz ettiğim gibi, demiryolu taşımacılığına ve ulaşımına verilmeyen önem sonu
cu, demiryollarına, en önemli üretim olan lokomotifi yapan bu fabrika, 1980 yılına kadar, kendi 
ülkemize yaptığı lotomotifin dışında, İran ve Pakistan'a da lokomotif yapıp satan bir kuruluş 
durumunda idi. Bu fabrikanın o tarihlerde çalışan işçi sayısı 5 bin idi. Bugün bu fabrikanın 
çalışan işçi sayısı 2 200'lere kadar düşmüş olup, bunun 600-700 kişisi zaten idarî kesim ele
manlarıdır. tşçi sayısı fevkalade azalmış olan bu koca fabrika, 8-10 trilyona Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin yapamayacağı bu fabrika, âdeta teneke kutu imal edemez duruma getirilmiştir. 

TÜLOMSAŞ, hâlâ, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına lisanslı iş yapmaktadır. 
Günümüzde, ülkelerin, özellikle Fransa ve Japonya'nın teknolojik olarak hızlı adımlarla iler
lemesi ve fabrikanın bu hızlı teknolojik hareketi yakalayamaması gerek teknokrat ekibi ve ge
rekse işçisi itibariyle -TÜLOMSAŞ't zarar eden bir kuruluş haline getirmiştir. Burada en önemli 
husus, TÜLOMSAŞ gibi, TÜVASAŞ gibi, TÜDEMSAŞ gibi, devletin trilyonları harcanarak 
yapılmış bu fabrikaların, bu yatırımların, bir an önce, atıl kapasiteden dinamik kapasiteye ge
çirilmesi hususudur. 

Değerli milletvekilleri, demiryollarına böylece bir göz attıktan sonra, deniz taşımacılığıy
la ilgili bilgileri sizlere sunmaya çalışacağım. 

Türkiye Denizcilik İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığının diğer önemli bir 
kuruluşudur. İç ve.dış sularda deniz taşımacılığı, acentelik, liman işletmeciliği ve tüm benzeri 
konularda ticarî faaliyetlerini sürdüren bu Genel Müdürlük, gelişen deniz taşımacılığı doğrul
tusunda, ülke çapında liman işletmeciliği yapmaktadır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili bir konumda olan Türkiyemizde, deniz taşımacılığının daha 
güçlü ve önemli bir seviyeye getirilmesi. Ulaştırma Bakanlığının ana hedeflerinden biri olması 
gerekir. 

Denizcilik sektöründe çözüm bekleyen önemli sorunlar bulunmaktadır. Halen 641 gemi
den oluşan ve yaşı 18'den büyük olan deniz ticaret filosunun, en kısa zamanda kapasitesinin 
artırılması ve yaş ortalamasının aşağı çekilmesi gereklidir. 

Limanlarımızın adet ve kapasitesi, ihtiyacı yeteri kadar karşılayamaz durumdadır. İtha
lat, ihracat ve transit taşımacılıkta gelişmeler olabileceğini hesap ederek, bu kapasitenin, yılda 
asgarî 150 milyon tona çıkarılması gereklidir. 
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Çağdaş bir deniz işletmeciliği anlayışının gerçekleştirilmesi ve dünya denizciliğindeki ge
lişmelerin yakından izlenmesi için, her düzeyde, nitelikli ve yeterli sayıda deniz adamı yetişti
rilmesi ve bu sektörde çalışan, gerek işletmecisinin, gerek sigortacısının, gerek kumanyacısı
nın, gerek hukukçusunun -hatta tayfasına kadar- iyi eğitilmesi gerekir. 

Türkiye Denizcilik İşletmesi ile ilgili bir kuruluş olan Gemi Sanayii Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğü, son yıllarda, gemi üretmek yerine, kapasitesini tamir işleriyle doldurmaya çalış
maktadır. istihdam edilen işçilerin bir kısmı gizli işsiz niteliğindedir. Gemi sanayiinin yeniden 
gözden geçirilmesi kaçınılmazdır. 

Değerli milletvekilleri, havayolu ulaşımı konusunda, Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Havaalanları Yer Hizmetleri Anonim Şir
keti Genel Müdürlükleri, kamu sektörü olarak hizmet vermektedirler. Çağdaş düzeye ulaşma 
çabası ve mücadelesi verilen ülkemizde, sivil havacılık ve hava ulaştırmasında, mutlak surette, 
bir master plan çerçevesinde, iyileştirmelerin yapılması zaruridir. 

Gerek uçuş güvenliği açısından, gerekse işletme hizmetleri yönünden havalimanı ve mey
danlarımızın uluslararası bir düzeye getirilmesi gerekmektedir. Devlet Hava Meydanları işlet
mesi, sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havaalanlarının işletilmesi, mey
dan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve 
kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetlerle ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurul
ması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılması hususlarında ciddî şekilde takviye 
edilmeli ve bu hizmetler çağdaş bir anlayışla yapılmalıdır. 

Uçak yolcularına daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, havaalanlarımızdaki terminal bi
nalarında iyileştirme çalışmaları yapılmalı ve personeli eğitilmelidir. 

Havalimanı ve meydanları ile seyrüsefer yardımcı istasyonlarında, mevcut bina ve tesisle
rin bakım, onarım ve tevsii ile, hava seyrüsefer ve muhabere sistemleri teçhizatının başlamış 
olan modernizasyonuna 1992 yılı programında da önem verilmesi, olumlu bir harekettir. Bu 
modernizasyon programı içerisinde, 1992 yılında, özel elektronik kayıt ve bilgisayar sistemle
riyle teçhiz edilmiş 2 adet uçuş kontrol uçağı alımının planlanması, gerek uçuş emniyetini te
min bakımından, gerekse hava seyrüseferini sağlamak bakımından yararlı olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Hava Meydanları, Türk Hava Yolları, HAVAS gibi işletme
lere artık, ulusal Türk havayolları anlayışı yerine, uluslararası Türk havayolları anlayışının ge
tirilmesi gerekir. Diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmenin ön şartı, kaliteli hizmet verebil
mektir. Bu hizmetler verilebildiği takdirde, bu kuruluşlarımız kâra geçecek ve ülkemize girdi 
sağlayacaktır. Ayrıca, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Türk cumhu
riyetleriyle havacılık ilişkilerimizin geliştirilmesi, her iki taraf açısından büyük önem arz et
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, gerek yurt içi ve gerekse uluslararası taşımalarda önemli bir yere 
sahip olan karayolu taşımacılığı hakkında da sizlere birtakım bilgiler vermeye çalışacağım. 

Hızlı bir taşıma şekli olması nedeniyle, karayolu taşımacılığı, demiryoluna göre şu anda 
daha fazla tercih edilmektedir. Daha önce de belirttiğim gibi, yurdumuzda demiryolu taşıma
cılığının ihmal edilmesi ve demiryolu ağının yeterli olmaması karayolu taşımacılığının önemini 
artırmıştır. Yurdumuzda yolcu taşımalarının yüzde 95'i, eşya taşımalarının ise yüzde 76'sı ka-
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rayoluyla yapılmaktadır. Ulaştırma Bakanlığından, eşya taşımacılığı yapmak amacıyla yetki 
belgesi alan 383 adet taşımacı firma bulunmaktadır. Yine ülkemizde, uluslararası taşımalarda 
kullanılan 15 bin adet çekici treyler ile 240 bin adet kamyon parkı mevcuttur. 

1990 yılının ikinci yarısında ortaya çıkan Körfez krizinin uluslararası karayolu taşımacılı
ğına olumsuz etkileri 1991 yılında da devam etmiş, Irak taşımalarının başlamaması nedeniyle, 
yılda ortalama 9 milyon ton düzeyinde gerçekleştirilen bu taşımalardan, sektör, yılda yaklaşık 
300 milyon dolar navlun geliri kaybına uğramıştır. 

Karayolları taşımacılığındaki bu olumsuzluklara rağmen, şehirlerarası yolcu taşımacılığında, 
taşımacılık yapmak isteyen gerçek ve tüzelkişilerin, yükümlülüklerini, sigorta ve denetim usul
lerini belirleyen Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkındaki Yönetmeliğin, günün 
şartlarına göre yeniden düzenlenmesi, Ulaştırma Bakanlığından taşımacı yetki belgesi almak 
için öz mal taşıta sahip olma zorunluluğunun kaldırılması ve taşıma mesafesi 100 kilometreye 
kadar olan yerler için yetki belgesi aranmama uygulamasının getirilmesi, şehirlerarası yolcu 
taşımacılığını olumlu yönde etkileyecek kararlardır. 

Sovyetler Birliğindeki önemli siyasî değişmeler ve bu değişmeler sonucunda kurulan cum
huriyetler ile ülkemiz arasında ticarî ilişkilerin geliştirilebilmesi için, mutlak surette, bu ülke
lerle iç taşıma anlaşmaları yapılarak atıl kapasitenin kullanılabilir hale getirilmesi gereklidir. 

Yine, Ulaştırma Bakanlığının, Aralık (Dilucu) Nahcivan sınır kapısını açmak için yapmış 
olduğu çalışmaları hızlandırması ve bu sınır kapısını açması, karayolu taşımacılığına hareket 
getirecek ve bu, özellikle doğu bölgemizin kalkınmasında ve gelişmesinde etken olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Ulaştırma bütçesinin, bu kısa süre içerisinde, az da olsa belli bi
rimlerini anlatmaya çalıştım. 

Bugün için belki çok büyük hedefler olmamasına rağmen, görüş ve düşünceler açısından 
Ulaştırma Bakanlığımızın başlatmış olduğu hedefler olumludur. 

Ben bu noktadan hareket ederek, şahsım ve Grubum adına, Ulaştırma Bakanlığı 1992 malî 
yılı bütçesinin memleketimize ve Ulaştırma camiasına hayırlı olmasını diler, hepinize en derin 
saygılarımı bunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dedelek'e teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Işılay Saygın; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA IŞILAY SAYGIN (îzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 1992 malî yılı bütçesi münasebetiyle, Anava
tan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Yüce Meclisin siz değerli 
üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

1983 yılına bir göz attığımızda, haberleşme hizmetlerinin hiç de iç açıcı olmadığını ve bu 
hizmette yılların ihmalini görüyoruz. Dünyanın çok geri kalmış birkaç ülkesi dışında, diğer 
ülkelerde, sorun olarak adından bahsedilmeyen ve günlük hayatın bir parçası haline gelen tele
fon, ülkemizde, maalesef, sadece adı olup fonksiyonlarını yerine getiremeyen bir lüks olarak 
görülüyordu. Karaborsada çok yüksek fiyatlarla satılan telefon, on onbeş sene beklemeyle an
cak alınabiliyor, alınan telefonlarla ise, çevir sesi yokluğu, yanlış numara düşmesi, santral tı
kanması, şebeke yetersizliği gibi sebeplerle konuşmak mümkün olmuyordu. Telefonu bu-
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lunmayan vatandaşlarımızla işyeri veya evinin dışında olup da telefon etmek isteyen vatandaş
larımızın telefon konuşma ihtiyacını giderecek olan jetonlu umumî telefonlar ise yalnızca bü
yük yerleşim yerlerinde bulunuyordu ve sayıları sadece 6 170 idi. 

Turistik yerleşim yerlerinin tamamına yakin bölümünde telefon hizmeti manuel santral-
larla görülmeye çalışılıyordu; ama konuşmak mümkün olmadığı için, Ege sahillerindeki tu
ristler Yunan adalarına telefon etmeye gidiyorlardı. 

Telefon hizmetinde görülen bu zafiyet telekste daha büyük boyutlarda idi. 1983 yılı so
nunda toplam kapasitesi 8 220 hat olan teleks santrallarıyla yeterli hizmet verilemiyor, teleks 
hattı, gazete ilanlarında, fabrika ortaklığı karşılığında satın alınmak üzere aranıyordu. 

Gelişmiş ülkelerde hizmete sunulan, sosyal ve ekonomik hayatta mutlak ihtiyaç duyulan 
araç telefonu, çağrı sistemi, data santralları, video-konferans gibi özel telekomünikasyon hiz
metlerinin ise adından dahi bahsedilmiyordu. 

Ülkemizin, sanayiden ticarete, turizmden sosyal gelişmeye, eğitimden sağlığa ve savunma
ya kadar topyekûn kalkınmasının, ancak, yeterli, yaygın, süratli, sürekli, kaliteli, otomatikleş-
miş ve teknolojik yönden gelişmiş bir telekomünikasyon şebekesiyle mümkün olabileceğinin 
bilinciyle, bu alana büyük önem ve öncelik verilmiş ve ülke âdeta bir telekomünikasyon şanti
yesi haline getirilrniştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekleştirilen bu yoğun çalışmalar neticesinde, bu
gün, ülkemiz gerçekten övünülecek bir tekekomünikasyon şebekesine sahip olmuştur. Sayısal 
santralların, fiberoptik kabloların, uydu yer istasyonlarının, sayısal uzak mesafe sistemlerinin 
yaygın olarak kullanıldığı telekomünikasyon şebekemiz, teknolojik yapı yönünden, Avrupa'da 
Fransa'dan sonra ikinci sıraya yerleşmiş, kapasite ve hizmetler yönünden Avrupa'da yedinci, 
dünyada ise onbirinci sıraya ulaşılmıştır. Telekomünikasyon sanayiinin, gerek kalite gerekse ka
pasite yönünden gelişmesinin, haberleşme hizmetlerindeki kalite ve sürekliliğin gelişmesinin 
en büyük güvencesi olacağı gerçeğinden hareketle, telekomünikasyon sanayiinin kurulmasına 
ve gelişmesine çok büyük önem verilmiştir. 

Bugün, ülkemiz, dünyanın dev kuruluşlarıyla yarışabilecek bir üretim kapasitesi ve kalite
siyle, ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'ini ülke içerisinden karşılayacak hale gelmiştir. 1983'te 
1 milyon 900 bin hat olarak devraldığımız şebeke, 9 milyon hattı geçmiş, 100 kişiye düşen tele
fon hat sayısı 3,95'ten 14'e ulaşmış, otomatik santral ve yerleşim yeri sayısında 183'ten 3 770'e 
gelinmiş, 1 463 yerleşim yerinde telefon beklemesiz olarak verilip diğer yerleşim yerlerinde de 
çok az istisnalar hariç, ortalama bir yıl beklemeyle telefon alınır bir şebeke kapasitesine ulaşıl
mıştır. 

Kırsal alan telekomünikasyon hizmetleri ile turistik yöreler ayrı önem ve öncelikle ele alın
mış, köylerin tamamı yanında, mezralara dahi telefon götürülmüş, 35 295 köy otomatik tele
fon şebekesine bağlanmış, 2 915 köy ve kasabaya da otomatik telefon ve santral tesis edilmiştir. 
Jetonlu umumî telefon sadece yerleşim yerlerinde değil, karayollarında, otobüs, tren, uçak ve 
deniz taşıtlarında da hizmete konmuş ve 6 170 jetonlu umumî telefondan 42 988 jetonlu telefo
na ulaşılmıştır. 

Teleks sorun olmaktan çıkmış, isteyen istediği an telekse sahip olur hale gelmiş, data sant
ralları araç telefonu, çağrı sistemi, faks, tele-bilgi, video-konferans, kablo-TV, kartlı telefon, 
alo-bilgi, kredili konuşma gibi, gelişmiş ülkelerde sunulan hizmetlerin tamamına yakını sunu
lur hale gelmiştir. 
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197 ülke ile telefon, 215 ülke ile teleks, 61 ülke ile de data haberleşmesine açık olan teleko
münikasyon şebekemizde, hizmet kalitesinde çok üst seviyeye ulaşılmış, yurt içi ve yurt dışı 
otomatik aramalar süratli, kaliteli ve yüksek bulma yüzdesiyle gerçekleştirilir hale gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, Anavatan Partisi olarak, olmayan bir telekomüni
kasyon hizmetini, Avrupa'nın en ileri ülkeleri arasına giren bir hizmet kalitesiyle kapasitesine 
ulaştırarak yeni hükümete devrettik. Bu hizmetlerde ulaşılan kapasite ve kalitenin geriye götü
rülmemesi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın itici gücü olan haberleşme hizmeti ve şebekesin
deki gelişmelerin sürdürülebilmesi, bu alanda başlatılan büyük projelerin devam ettirilmesi, 
en büyük dileğimizdir. 

Ülkemizde, radyo ve televizyon hizmetlerinde, verici istasyonlarının planlama, projelen
dirme, telsiz ve idamesi, bilindiği üzere 3 517 sayılı Yasa ile PTT Genel Müdürlüğünün sorum
luluğuna verilmiştir; ancak, bu yasa, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

PTT'nin Ulaştırma Bakanlığının ilgili kuruluşu olması sebebiyle, bu alanda ulaşılan sevi
yelere de kısaca değinmek istiyorum. 

Radyo ve TV yayıncılığına da çok önem verilmiştir. Ülke kalkınması ve ülke bütünlüğü 
yönlerinden çok önemli olan radyo ve TV program adetleri hızla artırılmış ve bu programların 
izlenebilme yüzdeleri, tesis edilen verici istasyonlarıyla, ülke sathında süratle ve çok büyük oran
larda yükseltilmiştir. Bugün dört program halinde yayın yapan radyo programlarına ilaveten, 
turistik radyo yayını başlatılmış olup, 13 550 kvv'lık güce ulaşılmıştır. 

Altı programa ulaşan televizyon yayınlarında -GAP dahil- istasyon sayısında 25'e ulaşıla
rak; TV-l'de yüzde 98, TV-2*de yüzde 85, TV-3'te yüzde 75, TV-4'te yüzde 55 izleme oranları
na ulaşılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aynı camiada yer alan Telsiz Genel Müdürlüğü, kamu 
kurum ve kuruluşları dışında, gerçek ve tüzelkişilerin de, kanun ve yönetmeliklerde yer alan 
esaslar içerisinde, telsiz sistemini kurma ve işletmelerine izin vermek suretiyle, günlük hayatta, 
ekonomik alanda, iş çevrelerinde büyük haberleşme kolaylıkları sağlamış bulunmaktadır. Ha
va ve deniz araçlarında seyahat eden vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yakından ilgilen
diren seyrüsefer ve telsiz haberleşme sistemleri daha sağlıklı hale getirilmiş, kanun düzenleme
siyle Telsiz İşletmesi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve ülkelerin en önemli haberleşme kaynağı 
olan frekans tahsislerinin bir elden ve haberleşme güvenliği ile ülke menfaatları göz önüne alı
narak yapılmasının sağlanması yanında, halk bandı telsiz haberleşmesinin başlatılması, PTT 
hizmetlerinin ulaştırılmasının ekonomik olmadığı hallerde, telsiz haberleşmesinin kontrollü ola
rak gerçekleştirilmesiyle, ülkemizde bu alanda önemli mesafeler alınmıştır. Yine bu alanda, 
trunk haberleşme şebekesinin tesis ve geliştirilmesiyle amatör telsiz işletmeciliğinde sağlanan 
atılım, üzerinde durulacak önemli hususlar olmuştur. 

Proje çalışmaları tamamlanıp, ihale safhasında olduğunu bildiğimiz monitoring sistemi
nin gerçekleştirilmesi ile Boğaz kontrol şebekesinin kurulması, Hükümetten beklediğimiz önemli 
projelerdir. Yine, frekans karmaşasına sebebiyet verip, TV yayınlarının bozulmasına neden olacak 
olan özel TV istasyon karmaşasının da bir an önce düzene sokulması, yasanın bir an evvel 
getirilmesi, önemli hususlardan birisidir. 

1992 Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin, Bakanlık ve ilgili kuruluşları mensuplarına hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, İzmir Milletvekili sıfatıyla, bu yıl Menemen-Aliağa çift hat demir-
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yolu için 10 milyar Türk Lirası ödenek ayrılmış olmasını memnunlukla karşıladığımızı ve te
şekkürlerimizi belirtir, milletimize, memleketimize hayırlı ve başarılı çalışmaların devamını te-
menni eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Saygın'a teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi adına ikinci konuşmacı, İstanbul Milletvekili Sayın Sabri öztürk; buyu

run efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Ulaştırma Bakanlığının 1992 yılı bütçe tasarısıyla ilgili, ANAP Grubunun görüşlerini 
arz etmeden evvel, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, ulaştırma ve haberleşme, günümüz dünyasında çok önem arz eden 
bir konudur. İnancım odur ki, bugün uzay çağını yaşadığımız dünyada, ulaştırma ve haberleş
me, ülkelerarası işbirliğini artırmakta, hatta ülkelerin birbirlerinin art niyetlerini öğrenmeleri 
konusunda da büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Bugün dünyada tek süper güç var; ama evvelinde iki süper güç, Rusya ve Amerika idi. 
Bu iki ülke, ulaştırma ve haberleşme donanımı bakımından öylesine güçlüydüler ki, bu dona
nım, bu ülkelerin birbirlerine karşı olan niyetlerini ortaya koymakta, hatta savaş nedeni olabi
lecek hususlar öğrenilmekte ve tedbirleri alınmaktaydı. Bundan, şunu kastetmek istiyorum : 
Dünyada gizlilik mefhumu yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Yani, en gizli şeyler bile gelişen 
haberleşme, bilim ve teknoloji sayesinde gizliliğini kaybetmekte, ülkelerin birbirleri hakkında
ki niyetleri de çok çabuk öğrenilmektedir; hatta belki gelecekte, bu bilim ve teknoloji, insanla
rın beynindeki düşünceleri bile yakalayacak, kimse kimsenin hakkında kötü düşünemeyecek, 
ülkeler böyle bir niyet içerisinde olamayacak ve dünyamız da, çok önem verilen barışı yakala
yacaktır. Ben, bu inancımı muhafaza ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, bu arada, geçmişte ANAP İktidarının ne yaptığı, bu kürsü
de, hatta komisyonlarda müteaddit defalar anlatıldı. Bu bütçe yeni kurulan Hükümetin Ulaş
tırma Bakanlığının ilk bütçesidir. Biz bu bütçeyi ancak bir sene sonra eleştirme hakkına sahip 
olacağız; çünkü, icraat yapacaklar. Dolayısıyla, şu anda bu bütçe için söylenecek şeyler yeter
sizdir, onları da biraz sonra arz edeceğim; ama, takdir edersiniz, Hükümetler, iktidarlar, yap
tıklarıyla da övünürler... Buna hiç kimsenin de karşı gelmemesi lazım. 

Ulaştırma Bakanlığı, hem ulaştırmanın bütün alt sektörlerinde hizmet veren hem -karayolu 
hariç- ulaştırmanın altyapısını yapan hem de haberleşmeden -hizmet ve altyapısıyla- sorumlu, 
fevkalade geniş yetkileri olan en önemli bakanlıklarımızdan biridir. 

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın en önemli aracı olan ulaştırma ve haberleşme hizmetle-
- rinin, yurt savunmasındaki, millî varlığımızın korunmasında ki, sosyal, ekonomik, kültürel 

münasebetlerdeki etkisi açık bir gerçektir. ANAP Hükümetleri, bu nedenledir ki, parti prog
ramlarında, beş yıllık kalkınma planlarında, bu sektörün sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, 
verimliliğinin artırılması, altyapının güvenli ve ekonomik bir şekilde oluşturulması, kapasite 
kullanılmasında rasyonelliğin sağlanması amacıyla, tarım, sanayi ve hizmetler sektöründeki 
gelişmelere duyarlı, bu sektörlerin kalkınmasına ayak uydurabilen; hatta, haberleşme sektö
ründe olduğu gibi, bazen bu sektörlerin kalkınmasına da öncülük eden, ödemeler dengesine 
olumlu katkılar yapan bir ulaştırma ve haberleşme politikasını hedef almış ve önemli icraatlar 
gerçekleştirmiştir. 
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Türkiye'de, son on yılda, ülke genelinde kaydedilen kalkınma hızına paralel olarak, ulaş
tırmanın tüm sektörlerinde gerçekleştirilen icraatlar, Körfez krizi gibi olumsuz etkilere rağmen 
fevkalade memnuniyet verici olmuştur. Mukayese imkânı yapabilmeniz bakımından bunları 
sizlere kısaca anlatmak istiyorum : 

Demiryolu alanında, hizmette kaydedilen iyileştirmeler yanında, elektrifikasyon ve sinya
lizasyon projelerinde ciddî gelişmeler sağlanmıştır. Geçen yıl 135 inci kuruluş yılını kutlayan 
Türk demiryolculuğu, ülkemizin, kalkınmasında, ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli bir 
görevi yerine getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ANAP döneminde demiryolu ulaşımının ihmal edildiği birçok de
falar ifade edildi; ancak, size vereceğim örnekleri de gözönüne alırsanız, demiryolu ulaşımının 
hiç de o kadar ihmal edilmediği görülecektir. 

ANAP İktidarı döneminde, karayolu ile demiryolu birbirine alternatif olarak görülmemiş 
ve demiryolu icraatına da ağırlık verilmiştir. Dönemimizde ilk hedef olarak, demiryollarının, 
modernizasyonu ve rehabilitasyonu yapılarak ekonomik bir yapıya kavuşması benimsenmiştir. 
Bunun için, mevcut demiryolu şebekesinin fizikî ve coğrafî standartlarının yükseltilmesi ile bu 
hatların elektrifikasyonunun ve sinyalizasyonun yaygınlaştırılmasına öncelik verilmiştir. Ayrı
ca, çeken ve çekilen araçların modernize edilerek yeterli sayıya çıkarılması; hizmette güvenlik, 
hız ve kalite bakımından gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, 
Haydarpaşa-Eskişehir arası, elektrikli tren işletmeciliğine açılmıştır. Eskişehir-Sincan arasın
da yürütülen elektrifikasyon çalışmalarının ise 1992 yılında bitirilmesi planlanmıştır. Ayrıca, 
Îstenderun-Divriği arasında toplam 724 kilometrelik kesimde elektrifikasyon çalışmaları de
vam etmektedir. Yine, Kapıkule-Çerkezköy arasının elektrifikasyon çalışmaları 1991 yılında baş
latılmıştır. Ayrıca, tskenderun-Divriği hattının sinyalizasyonu tamamlanmıştır. Bu konuda ile
ri ülkeler teknolojisiyle çalışıldığını da burada hatırlatmak istiyorum. 

Kapıkule-Kayaş hattı sinyalizasyonunun tevsii ve yenilenmesi, başlayan ve yürüyen işler 
arasına girmiştir. Buna ilave olarak, Kayaş-Çetinkaya-Sivas'ın Çetinkayası- hattının sinyalizas--
yonu yapımına 1991 yılında başlanmıştır. 

Bu projeler, trafiğin en yoğun olduğu hatlardaki projelerdir. Bu projelerin gerçekleşme
siyle hat kabiliyeti önemli ölçüde artacaktır. Bu saydığım projelerin finansman ihtiyaçlarının, 
kredi kısmının tamamı, öz kaynak ihtiyacının ise çok önemli bir bölümü sağlanmış bulun
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu projeler tamamlandığında, demiryolu şebekesinin yüzde 16'sının 
elektrifikasyonu, yüzde 22'sinin de sinyalizasyonu tamamlanmış olacaktır. Elbette yeterli de
ğildir; ama, bu projeler için 250 milyon dolara yakın da bir harcama yapılmıştır. 

Bunların yanı sıra, dönemimizde, yol mekanizasyonunu sağlamak üzere, balast sıkıştırma 
ve eleme makineleri, buraj makineleri, balast regülatörleri gibi son derece modern yol makine
leriyle Ortadoğu ve Balkanların en büyük makine parkına sahip olunmuştur. Çeken ve çekilen 
araçlar büyük ölçüde yenilenerek, sürat, konfor haline getirilmiş ve böylece çeken ve çekilen 
araç darboğazı ortadan kaldırılmıştır. Dönemimizde ana hat, manevra elektrikli ve dizel dizi
ler olmak üzere toplam şebekeye 300 yeni dizel lokomotif kazandırılmıştır. Böylece çeken araç
lar parkı yenilenmekle kalmamış, aynı zamanda, atölye ve depoların modernizasyondu için tez
gah ve teçhizatlar temin edilerek, lokomotiflerin bakım ve revizyon niteliği de yükseltilmiştir. 
Bunlar için kullanılan dış kredi, yaklaşık 285 milyon dolardır. 
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Değerli milletvekilleri, bu arada, Ankara-tstanbul hızlı tren projesine değinmek istiyorum; 
çünkü, bu projenin ortaya konulması, çalışmalarının yapılıp, yürütülerek belli aşamaya geti
rilmesi bizim iktidarımız döneminde olmuştur. Nitekim, bu proje için ilk olarak, "yap-işlet-
devret" modeli çerçevesinde Alman, Fransız ve Japonlardan ayrı ayrı teklifler alınmış, teklif
lerin farklı bazlarda olması nedeniyle, yeknesaklığını sağlamak üzere, konu, Ulaştırma Bakan
lığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Devlet 
Planlama Teşkilatından oluşan bir komisyon vasıtasıyla incelenerek çalışmalar sürdürülmüş
tür. Yapılan çalışmalarda, Ankara-tstanbul arasını 2,5-3 saate indirebilecek olan bu projenin 
realize edilmesinde değişik alternatifler de tespit edilmiştir. Temennimiz, önemli mesafeler kay
dedilerek belli bir aşamaya getirilen bu proje çalışmalarının peşinin bırakılmamasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmam ağırlıklı olarak demiryolu taşmacılığLve 
denizyolu taşımacılığı hususundadır. O bakımdan, bunlar dışındaki görüşlerimi sabırla dinle
diğiniz için teşekkür ediyorum. 

Kara ulaştırma hizmetlerinden olan demiryolu taşımacılığının ülkemizde yeterli gelişmeyi 
gösteremediğini ve eleştirildiğini biraz evvel söylemiştim. 

Değerli milletvekilleri, demiryolu taşımacılığının karayolu taşımacılığına göre üstün tara
fı, kuşkusuz yük taşımacılığında ön plana çıkmasıdır; ancak, yolcu taşımacılığında karayolu
na göre maliyeti daha büyüktür. Bunun yanında, günümüz dünyasında karayolu hizmetleri ne 
kadar büyük önem arz ediyor olursa olsun, demiryolu taşımacılığına da, ona paralel olarak 
önem vermemiz gerekmektedir. Gelişmiş birçok ülkede otobanlara paralel olarak demiryolu 
yapılmakta, birbirlerine üstün tarafları birleştirilmekte ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağ
lanmaktadır. 

ANAP döneminde gerek bu konuya verilen önem gerekse demiryolu ağlarının modern
leştirilmesi konusundaki görüşlerimi biraz evvel arz ettim. Bu konuda geçmiş hükümetleri eleş
tiren siyasî partiler şimdi iktidardadırlar. Bu konudaki eleştirileri bir yana bırakarak demiryo
lu yatırımlarını hayata geçirmelidirler. O zaman demiryolu taşımacılığına ne kadar önem ver
diklerini anlayacağız. Bu konudaki başarılarını da tereddütsüz alkışlamaya hazırız. 

_ Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, hızlı tren teknolojisi, dünyada yeni ve popü
ler bir teknolojidir. Dünyada ilk olarak hızlı tren çalışmaları Japonlar tarafından Shin, Kan-
sen trenleriyle, 1964 yılında başlamıştır. Halen maksimum hızı 260 kilometre/saat olan bu tren
lerin, hızlarının, yakında 300 kilometre/saate çıkarılması planlanmaktadır. 

Avrupa'da ise, ilk hızlı tren çalışmaları Fransa'da gerçekleştirilmiştir. TGV (Train Grande 
Vitesse) setleri, 1981 yılı Eylül ayından itibaren Paris-Lion arasında işletilmeye başlanmış ve 
bugüne kadar 100 milyon yolcu taşınmıştır. 

Almanya'da hizmete sunulan, 300 kilometre/saat hız yapabilen TCE trenleri ile henüz test 
aşamasında olan ve 400 kilometre/saat hız yapabilen manyetik yastıktı Maglev setleri de, Av-
rupa'daki hızlı tren çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa, sanayi devrimine, 1820 yılında, İngiltere'de trenlerle baş
lamıştır. Çağımızda, ulaştırma sektöründeki devrimin, yine hızlı trenlerle başlayacağı tahmin 
edilmekteldir. Avrupa ülkeleri, bu sene gerçekleşecek olan tek pazara girmeye hazırlanırken, 
sınırların ortadan kaldırılmasıyla seyahate olan talebin yoğun ölçüde artacağını hesaplayarak, 
ulaşımın çehresini değiştirecek hızlı tren ağını tüm Avrupa'ya yayma planları yapmaktadırlar. 
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Avrupa demiryolu şebekesinde, yeni yapılacak hatlar, 250 kilometre/saat değerinin üze
rindeki hızlara göre dizayn edilerek, eski hatlar da, 200 kilometre/saate adapte olacak şekilde 
yenilenecektir. Tek pazar için yapılan araştırmalarda, Avrupa Topluluğu demiryolları, temel 
stratejik nokta haline gelmiştir. 2010 yılını hedefleyen çerçeve planda 9 bin kilometre uzunlu
ğunda yeni hat yapımı öngürülmekte, eski hatlardan 15 bin kilometrenin de yenilenmesi plan
lanmaktadır; yani, Avrupa ülkeleri bu konuda çok katı ve kararlıdırlar. 

işte, değerli milletvekilleri, bu proje ve teknolojiyi yakından takiple, bu sistemi, yatırım 
ve yenilemeyle ülkemize kazandırabiliriz. Bunun için gecikmiş sayılmayız; çünkü, teknoloji ye
nidir, Avrupa bu sisteme yeni geçmeyi düşünmektedir. Eğer, biz de bir ucundan bu sistemi ya
kalar ve bu fırsatı kaçırmazsak, bu gelişmeye paralel olarak, bundan geri kalmamak hususun
da fikrimizi burada yoğunlaştırırsak, bir Avrupa ülkesi olan Türkiyemiz, Avrupa ülkeleri arası 
entegrasyonun simgesi olan hızlı tren ağı projesinden geri kalmamış olacaktır. Eğer, bu geliş
meyi takip edemez isek, geçmişte demiryolu taşımacılığına önem vermediğimize hayıflanmak, 
bizim çocuklarımıza, hatta torunlarımıza acı bir miras olarak kalacaktır. 

Değerli milletvekilleri, karayolu ile demiryolu taşımacılğı arasında tercih yababilmek, eko
nomik nedenlere de bağlıdır. Bugün için, Ankara-tstanbul arası hızlı tren ağı düşünüldüğünde, 
7-8 milyar dolar civarında bir paraya ihtiyaç olduğu hesaplanmıştır. İşte, ANAP Hükümetleri 
niçin bu projeyi hızlı bir şekilde ele almadı diye eleştirenlere bir cevap... 400 kilometrelik bir 
hat için 7-8 milyar dolar harcayacaksınız... Aslında, sistem çok iyi, çok modern, hepimizin 
arzu ettiği bir sistem, keşke bunu kurabilsek; ama, bugün, Türkiye'de, 7-8 milyar dolarla, 1 
500 kilometre otoyol yaparsınız. Bunun getireceği faydayı da, hükümetler, iktidarlar hesaba 
katmak zorundadırlar. 

Bugün, Güney Kore'de hızlı tren çalışmaları yapılıyor; 1992 yılında, 400 kilometre/saati 
esas alarak, 8 milyar dolarlık yatırım öngörmektedirler. Ülke imkânlarını göz önüne alarak, 
bu tercihi de yapmak zorundadırlar siyasî partiler. 

Değerli milletvekilleri, dönemimizde, yurt içi ve yurt dışı karayolu taşımacılığı yanında, 
transit taşımaya da önem verilmiş ve bu konuda çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Bugün için, 
yük taşımalarının yüzde 75-80'inin, yolcu taşımalarının da yüzde 95'inin yapıldığı karayolu 
taşımacılığında, otobüs zorunlu koltuk ferdî kaza sigortası hakkında, Bakanlar Kurulu kararı 
ve Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik çıkarılarak, yol
cular ile sürücü ve sürücü yardımcılarına sigorta yaptırılması esası getirilmiş ve sürücülerin, 
uluslararası taşıyıcı derneklerinin açacağı eğitim kurslarından geçmeleri zorunlu kılınmıştır. 

Aynı dönemde, yapılan uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarıyla, anlaşma yapılan Ülke 
sayısı 30'u bulmuştur. Bu anlaşmalar kapsamında, Türk taşıtları için yeterli sayıda geçiş belge
si alınması sağlanarak, darboğazların asılmasıyla, kara ulaştırmasıyla ilgili geçiş belgeleri so
runu ortadan kaldırılmıştır. 

Diğer taraftan, İran'la, 1990 yılında, Karadenızdeki limanlarımızın, ayrıca güney liman
larımızın harekete geçirilmesi amacıyla iki ayrı anlaşma yapılmıştır. 

ANAP döneminde, havayolu taşımacılığında, sivil havacılık filomuz, hem sayı olarak ar
tırılmış hem de filonun gençleştirilmesi sağlanmıştır. Uçulan dış hat noktaları artırılmıştır, özel 
sektöre tanınan imkân ve kolaylıklar sayesinde, özel sektörün payı giderek artırılmış, özel ha
vayolu firmalarının yurt içi uçak işletmeciliğinde ve yurt dışı çartır (charter) taşımacılığında 
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önemli artışlar sağlanmıştır. Türk Hava Yollarının Boing-727 ve DC-9 tipi uçaklarının giderek 
tasfiyesi ve filonun, 10 yıllık bir dönem içerisinde, 20 civarında, orta ve uzun menzilli uçaklar
la takviyesi için çalışmalar yürütülmüştür. Havayolu kargo taşımacılığında çok Önemli katkı
ları olacak Atatürk Hava Limanı kargo tesisleri ikmal edilmiştir. Ayrıca, Türkiye hava trafik 
kontrol radar kaplaması projelerinin ilerlemesi sağlanmış, mevcut havaalanlarının kapasite ve 
standartlarının yükseltilmesi gerçekleştirilmiştir. Birçok ilimize, bölgesel hava taşımacılığını ge
liştirmek amacıyla, STOL tipi havaalanı, belli bir program dahilinde inşa ettirilmiştir. 

Denizcilik sektörüne gelince : ? 

Denizlerde mevcut ekonomik potansiyelden yararlanmanın, giderek gelişen teknolojiye pa
ralel olarak artması sonucunda, bütün devletlerin, uluslararası hukukun kendilerine tanıdığı 
hak ve yetkiler çerçevesinde denizlerden her bakımdan yararlanma düşünce ve girişimlerinin 
yaygınlaştığı, bunun doğal sonucu olarak da, denizlerin, devletlerin çıkarlarının çatıştığı bir 
alan haline dönüştüğü ve denizyoluyla yapılan taşımacılığın, demiryoluna göre 2,5 kat, kara
yoluna göre 5-6 kât daha ucuz olması gerçeği karşısında, hükümetlerimiz, Türkiye'nin ekono
mik kalkınma ve güçlenme politikasında denizcilik sektörünün önemini, ilk sıralara çıkarmıştır. 

Nitekim, ANAP iktidarları zamanında uygulamaya konulan liberal ekonomi politikala
rıyla, sahip olduğumuz deniz ticaret filomuz, dünya sıralamasında ilk otuz ülke filosu arasına 
girebilmiştir. Türkiye'nin belirtilen hedeflere ulaşması amacıyla, bir yandan gemi ithalatını ko
laylaştırıcı mevzuat düzenlemeleri yapılmış; diğer yandan, tersanelerimizin gelişmesi için yeni 
tedbirler alınması yoluna gidilmiştir. Ayrıca, limancılık faaliyetlerine başlanması için, özel sek
törün çabaları da desteklenmiştir. 

2581 sayılı Kanun ile sağlanan imkânlarla özel sektörün gemi ithalatı artırılmıştır. 12 bin 
deatweight tonun üzerinde, 499 gros tonun altında olan maksatlı gemilerin ithalatında alınan 
her türlü vergi ve fonun kaldırılmasıyla, deniz ticaret filomuza yeni gemilerin alınması sağlan
mıştır. Hem yük hem de yolcu taşımacılığında, deniz ticaret filosu artırılmış; dünya deniz tica
reti gelişmesi paralelinde, konteyner taşımacılığında da gelişmeler sağlanmıştır. 

İktidarımız döneminde uygulanan başarılı politikalar sonucu, Türkiye, zor şartlara rağ
men, ithalat ve ihracat yüklerinin yanı sıra, üçüncü ülke taşımacılığından da pay almayı başar
mıştır. Gemi inşa sanayimizin geliştirilmesi için, Pendik Tersanesinin tevsiine ve Haliç ile Bo
ğazdaki kamu ve özel sektör tersanelerinin Tüzla'ya nakledilerek faaliyetlerinin kolaylaştırıl
masına imkân tanınmıştır. Türk işçisi ve mühendisinin gerçekleştirdiği gemilere, son yıllarda 
İskenderun Feribotu ilave edilmiş, Polonya'dan sipariş alınan, 3 adet, 26 bin deadvveight ton
luk gemiden ilki, Aralık 1990'da teslim ve ihraç edilmiştir. 

Bu arada, artan filo kapasitemize paralel olarak, tespit edilecek-uygun bir yerde, bakım 
ve onarım tersanesinin bir an önce inşasına başlanmasının bir zaruret haline geldiğini de be
lirtmek isterim. 

Yaptıklarımız arasında kutlanması gereken bir diğer husus Pendik Tersanesinin 170 bin 
deatvveight tonluk gemi kapasitesine sahip kuru havuz inşaatının bitirilmiş olmasıdır. 

Haberleşme sektöründe yapılan gelişmeler ise, hayal edilenin de üstünde gerçekleştirmiştir. 
Yıllardır sorun alanı olarak duran Istinye Tersanesi, yine ANAP döneminde taşınarak, önem

li bir sorun, kesin olarak halledilmiştir. Bu tersane alanının mevcut, Hükümetimiz tarafından 
düzenlenmesini de, bir temenni olarak arz ediyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına bağlı 
kuruluşlar olan TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVESAN'ın özelleştirme çalışmaları yolun
da önemli adımlar atılmıştır. 

Ayrıca, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazını kapsayan, yaklaşık 60 
milyon dolar tutarındaki radar güvenlik projesi ihalesi, son aşamasına kadar getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden evvel, belli aşamaya getirilmiş olarak sizlere bı
raktığımız ve çalışmaları halen devam eden önemli projelerin bitirilmesi gereği yanında, iki 
hususa da değinmek istiyorum : Birincisi, lüzumlu ray ithali yapılarak, demiryollarımızın güç
lendirilmesine yardım edilmesi; diğeri de, birçok konuda -ulaştırma ve haberleşmenin her dalında-
işbirliği yapılması gereken ve buna açık olan Avrupa topluluklarıyla temasın sürdürülmesi ve 
mevzuat adaptasyonunun sağlanması gereğidir. 

Deniz taşımacılığı konusunda önemli gördüğüm bir öneriyi de arz etmek istiyorum. Bü
tün dünyada, taşıma sistemleri içerisinde en ekonomik olanı, kuşkusuz, deniz taşımacılığıdır 
ve yine tüm dünyada, uluslararası ticaretin büyük bir bölümü, denizyoluyla yapılmaktadır. Ül
kemizde de, dış ticarete konu olan malların büyük bir bölümü, denizyoluyla taşınmaktadır. 
Bunun böyle olmasının nedeni, oldukça büyük hacimdeki yüklerin bir seferde taşınmasına im
kân vermesidir. 

Başlangıç ve bitiş noktalan olarak limanlar, deniz taşımacılığının vazgeçilmez önemde bir 
halkası olup, büyük bir ekonomik potansiyele sahiptirler. Limanlar, bulundukları bölgeleri, 
sosyal ve kültürel yönden öylesine etkilemektedirler ki, bazı şehirler, limanlarıyla anılır hale 
gelmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin, 8 300 kilometre 
kıyı şeridi bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, ülkemizde, uluslararası trafik ve kıyı trafiğine 
hizmet eden 15 adet kamu limanı, 30'a yakın belediye iskelesi ve 35 de özel amaçlı liman ve 
yanaşma tesisi mevcuttur. Türkiye'de, liman, nhtım ve iskelelerin inşaı, işletilmesi ve yönetimi, 
618 sayılı Limanlar Kanununa göre, hükümetlerin sorumluluğunda ve Ulaştırma Bakanlığının 
koordinatörlüğünde düzenlenmektedir. 

Deniz taşımacılığındaki gelişmeler, oldukça uzun ve pahalı yatırımlar yapılmak suretiyle 
meydana getirilebilmektedir. Ülkemizde Dördüncü ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dö
nemlerinde, liman yatırımlarına büyük önem verilmiştir. Bu doğrultuda, altyapının çağdaş tek
nolojiye uygun bir şekilde ıslahı, yüksek performansla modern yükleme ve boşaltma araçları
nın ve modern deniz araçlarının temini, işletme sistemlerinin yenilenmesi ve insan gücünün 
eğitimi sağlanmıştır. Bununla birlikte, hızla değişen sektör ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, 
bu modernizasyon çalışmaları devamlı olarak sürdürülmelidir. 

Değerli milletvekilleri, günümüzde dünyada önemini hızla artıran bir taşıma sistemi var 
ki, o da, konteyner taşımacılığıdır. 1960'Iı yıllardan bu yana gelişmesini devam ettiren ve önemli 
bir taşımacılık haline gelen konteyner taşımacılığının büyük avantajları mevcuttur. Bu avan
tajlar şunlardır : Konteynerin kendisi bir ambalaj olduğu için, ambalajlama masrafından ta
sarruf sağlamaktadır. Açıkta depolanabildiği için, depolama masraflarından tasarruf sağla
maktadır. Yükleme ve boşaltmada, zemin ve işçilikten tasarruf sağlamaktadır. Her iklim şart
larında, yükleme ve boşaltması yapılabilmektedir. Nakil sırasında, hasar, zayiat ve hırsızlık gi
bi riskleri asgarîye indirmektedir. Her türlü taşıma metoduna uygun olduğu için, kombine ta
şımacılığa da uygun hale gelmektedir. 
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Yukarıda belirttiğim önemli avantajlara sahip konteyner taşımacılığı, gelişmiş ülkelerde 
büyük aşamalar kaydetmiş olup, ülkemizde de buna paralel olarak, konteyner terminalinin ku
rulmasına başlanılmıştır. Haydarpaşa, Mersin, tzmir ve Trabzon limanlarında konteyner ter
minalleri kurulmuş; bu terminaller, özel konteyner ekipmanlarıyla donatılmıştır. Mevcut ve ge
lecekteki taleplere cevap verebilmek için, bu çalışmalar yeterli değildir; bunlar, süratle devam 
ettirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, deniz ticareti, uluslararası niteliğinin yanı sıra, dünyada en çok li-
bere edilmiş bir ticaret türü olma özelliğini de taşımaktadır. Denizciliğin önemini çok iyi bilen 
ülkeler, denizcilik sektörüne, mümkün olan en iyi destek ve teşvikleri, doğrudan ve dolaylı ola
rak verebilmenin yollarını bulup, bunu hayata geçirebilmişlerdir. Uluslararası dengeleri göz ar
dı etmeden, denizciliğimizi azamî derecede desteklemek ve teşvik etmek ve bu alanda, en azın
dan, eş konumdaki denizci devletlerin benimsediği standartlara ulaşmak, ülke ekonomisi açı
sından çok önemli bir konudur. Bugün yaklaşık 6 milyon dead vveight ton olan filomuzun, 
1995 yılı sonlarına doğru 10 milyon dead vveight tona yükseltilmesi, gerçekçi bir hedef olacak
tır. Aynı dönem sonunda yaklaşık 1,5 milyon dead weight tonluk gemi üreten bir yapıya ulaş
tırmak hedefine de, aynı gerçekçilik ilkesi açısından bakılabilir. 

Değerli milletveklleri, Türk denizcilik sektörü, belli deneyim kazanmış ve uluslararası pi
yasalarda rekabet edebilmeyi öğrenmiştir, ithal ve ihraç mallarımızın taşınmasında, dış ticaret 
sektörü ile deniz taşımacılığı kiralama acentelik ve şirketlerinin işbirliğinin artırılması, hiç şüphe 
yok ki, ülkemiz ödemeler dengesine önemli katkılar sağlayacaktır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, denizcilik bakanlığının kurulması, koalisyon Hükü
metinin ortağı DYP tarafından vaat edilmişti. Sovyetler Birliğinin dağılması, Karadeniz'e kıyı
sı olan birçok bağımsız ülke meydana getirmiştir. Kaldı ki, Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin 
söz konusu olduğu günümüzde, bunun, bu ülkelerle yapılacak ticareti önemli boyutlara getire
ceği kuşkusuzdur. Bu nedenle, denizcilik bakanlığı, günümüzde, kurulma zamanı gelmiş bir 
bakanlık olarak düşünülmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önemli gördüğüm bir hususu belirtmeden geçmek 
istemiyorum. Bugün İstanbul Boğazından geçen gemilerin sayısı ve tonajları hepimizin malu
mudur. İstanbul Boğazındaki trafik öyle tehlikeli boyutlara ulaşmıştır ki, İstanbul'un güvenli
ği açısından hayatî bir önem arz etmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması için, İstanbul 
ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinde gerekli denetim ve kontrolü sağlayacak bilgi
sayar destekli radar sisteminin kurulması, ANAP Hükümetleri zamanında ihale safhasına gel
miş durumdaydı. Yeni Hükümetin, bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip, ihaleyi süratle yap
masını bekliyoruz. 

Ayrıca, Boğazdaki trafiği düzenleyen uluslararası anlaşmalar ve yasalar da -tekrar masa 
üzerine konulabilir mi; bilemiyorum- gözden geçirilmelidir diye düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığının 1992 malî yılı Ödenek teklif
lerine bakıldığında, 1 trilyon 87 milyar 70 milyon TL. olup, bunun, 144 milyar 200 milyon 
TL .'si cari giderlere, 660 milyar 370 milyon TL'si yatırım giderlerine, 282 milyar 500 milyon 
TL'si de transfer giderlerine ayrılmıştır. Bütçe teklifi, 1991 yılı bütçesinin başlangıç ödenekle
riyle karşılaştırıldığında, cari giderlerde yüzde 146, yatırım giderlerinde yüzde 51, transferlerde 
yüzde 40, toplam bütçede ise yüzde 56'lık bir artış öngörülmektedir. Bakanlığın bütçesinin 
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yatırımlara ayrılmış bulunan kısmının, 280 milyar TL'si demiryolları altyapı inşaatlarına, 202 
milyar 320 milyon TL'si limanlar inşaatına, 173 milyar 250 milyon TL'si de havaalanları inşaa
tı ve donanımlarına ayrılmıştır. Bu miktarlar, Ulaştırma Bakanlığının ihtiyacını karşılayacak 
miktarlar değildir. 1991 yılına göre yüzde 56 artış gösteren bu bütçe, yüzde 70 enflasyon oldu
ğu söylenildiğine göre, bu enflasyon göz önüne alındığında, 1991 yılına göre yüzde 14 gerileme 
göstermiş demektir. Her ne kadar, Bakanlığa bağlı kuruluşların 1992 yılında toplam yatırımla
rı 6 trilyon 646 milyar TL. ise de, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin önemi göz önüne alı
nırsa, hiç de yeterli görülmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, elbette, ülkenin, istediğimiz seviyede kaynaklarının olmaması, biz
lere birtakım sınırlamalar getirmektedir. İhtiyaçlara cevap verebilmek için, hem mevcut kay
nakları çok iyi kullanmalı hem de gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeliyiz, çağın gerisinde 
kalmamaya gayret göstermeliyiz. 

Geçmişte, bütün iktidarlar, o günkü ülke şartlarına göre hizmet verme gayreti içerisinde 
olmuşlardır. Hiçbir Hükümet döneminde yapılan hizmetleri kötülemek ve küçümsemekle bir 
yere varılacağına inanmamaktayız. Bu nedenle, geçmişte ve günümüzde hizmeti geçenlere te
şekkürü bir borç biliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son vermeden önce, Parlamentomuzun saygınlığı husu
sunda bazı görüşlerimizi arz etmek istiyorum : Hiçbir iktidar, şimdiye kadar, kendinden önce
ki hükümeti, şu 4 aylık dönemde olduğu kadar kötülememiştir. 

Değerli milletvekilleri, iktidarların amacı, memlekete hizmet etmektir; kavga ortamı ya
ratmak değil. Demokratlaşmadan şeffaflaşmadan ve insan haklarından bahsediyoruz; ama, 
bunca karalama, insan haklarına bir tecavüz değil midir? İnsanların şeref ve haysiyetleriyle 
oynamak, kimseye bir şey kazandırmaz. Eğer, geçmişte yapılan usulsüzlükler veya yolsuzluk
lar hakikaten varsa, bunları, bağımsız mahkemeler, zaten ortaya çıkaracak ve hükmünü vere
cektir. 

Geçenlerde basına da yansıyan, gerek Türksat Uydusuyla gerekse otoyollarla ilgili iddia
lar ortaya kondu. Burada önümde gazete kupürleri var; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lunun, Türksat ile ilgili, basına yansıyan aklamaları var. Bunların, burada çok konuşulması 
gereken şeyler olduğuna inanmıyorum; ama, şuna inanıyorum : Ülkemizde, bilgili, becerili in
san, kolay yetişmiyor. Bugün burada bulunan değerli bürokratlarımız, kendi çarkları içerisin
de yetişmekti, hatta, genel müdürler, bir yarış içerisinde olmalı ve başarılarının karşılığı bir 
başka iktidar geldiğinde, cezalandırılır şekilde o genel müdürü görevinden almak olmamalı
dır; çünkü, başarının, bir mükafakı olmaladır. Bakıyorsunuz, bir iktidar döneminde bir genel 
müdür geliyor, fevkalade iyi ve başarılı hizmetler yapıyor; herkesin gözü o genel müdürün üs
tünde, eleştirisi onun üstünde; ama, bakıyorsunuz, o insana birtakım karalamalarda bulunu
luyor; dolayısıyla, o insan, mükâfatlandırılacağı yerde, bir nevi, cezalandırılıyor. Bunu yap
mada, Türk insanı olarak, hele hele bir parlamenter olarak kendimizi haklı görmüyorum. 

tşte, bu cümleden olmak üzere, siyasî partiler, hizmet için, amaç değil, araçtır diyorum. 
Niçin, her şeyi, siyasetin amacı yapıyoruz? Geliniz, siyaseti, hep birlikte, bir seviyeye getirelim. 
Parlamentoda sağlanan seviye, toplumun diğer katmanlarına da, kuşkusuz yansıyacak ve bun
dan da toplumlsal bir barış doğacaktır. Herkes, iyiyi ve güzeli yaptığını zannederek meselelere 
bakıyor; hiç kimse, kendine, kötüyü layık görmüyor. Elbette, herkes, hakikaten iyi yaptığına 
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inanarak yapıyor; ama, politika çok ciddî bir iştir değerli arkadaşlarım, -bunu, burada, affını
za sığınarak söylüyorum; sakın yanlış anlamayın; burada, hiç kimseye ders verecek değilim-
devletin ve ülkenin yönetimiyle ilgili parlamenterler olarak bizler, politikayı, ciddî olarak ele 
almalıyız, ciddî insanlar.olarak, topluma örnek olmalıyız. Geliniz, politikaya ve siyasete ciddi
yet kazandıralım. İnsanları hizmet etmeye yönelten en büyük duygu da sevgidir. Sevgiden yokT 

sun bir insanın, istese de hizmette bulunabileceğine inanmıyorum. İşte, bu sevgiyi artıralım. 
Hizmet edebilmenin yolu olan, birbirimizi sevmeyi, saygıyı birbirimize aşılayalım. Geliniz, po
litikalarımızı, başkalarının başarısızlıkları üzerine kurmayalım. Geliniz, daha iyiye, daha gü
zele ulaşmak için yanaşalım; bundan da memleketimiz istifade etsin. Elbette, tenkitlerimiz de 
olmalıdır; ama, bu yakıp yıkarak, tahrip ederek değil, yapıcı olmalıdır. Geliniz, insanlara, Ya-
radandan ötürü saygı duyalım. . 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Öztürk'e teşekkür ederiz. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Mardin Milletvekili Sayın Mehmet 

Gülcegün'de. 
Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; 1992 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun görüşlerini arz ve ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Gru
bum ve şahsım adına, Yüce Meclisi, eh iyi dileklerimle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, sosyal bütünleşmenin ve ekonomik kalkınmanın en büyük ve itici 
gücü olan ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin, millî varlığımızın korunmasında, sosyal, si
yasal, kültürel münasebetlerde ve yurt savunmasında işgal ettiği önem malumlarınızdır. Buna 
paralel olarak, 3348 sayılı Kanunla verilen, Ulaştırma Bakanlığının görevleri, ülkenin ulaştır
ma ve haberleşme ihtiyaçlarını, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güven
lik amaçlarına uygun olarak tespit ederek, gerekli planlamaları yapmak; bunları uygulamaya 
koymak ve hizmetlerin, birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlamak; ulaştırma ve ha
berleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve deniz taşıma araçlarının teknik nitelikleriyle, bun
larda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı te
spit ederek, bu konuda koordinasyonu sağlamak; devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve 
politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmaktır. 

Ulaştırma sektöründe beklenen hizmetlerin istenilen düzeyde sağlanabilmesi ve uluslara
rası teknolojik gelişmelerin yakından izlenebilmesi için, altyapı ve işletmecilik ağında görüle
bilecek aksaklıkların zaman kaybetmeden giderilmesi, Hükümetimizin temel hedefidir. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının, 1992 malî yılı bütçe teklifi, 1 trilyon 87 mil
yar 70 milyon Türk Lirası olup, bunun 144 milyar 200 milyon Türk Lirası carî giderlere, 660 
milyar 370 milyon Türk Lirası yatırım giderlerine,. 282 milyar 500 milyon Türk Lirası da trans
fer giderlerine ayrılmıştır. Bu Bakanlığın bütçesinden, 280 milyar Türk Lirası demiryolları alt
yapı inşaatlarına, 202 milyar 320 milyon lirası limanlar inşaatına, 173 milyar 250 milyon Türk 
Lirası da havaalanları inşaatı ve donanımına ayrılmış bulunmaktadır. Ayrıca, kara, deniz ve 
sosyal havacılık ulaştırması hizmetleri için, toplam 4 milyar 800 milyon Türk Lirası yatırım 
yapılması öngörülmüştür. Bakanlık merkezi dışında bağlı ve ilgili kuruluşların 1992 yılındaki 
toplam yatırım tutarı ise, 6 trilyon 646 milyar Türk Lirasıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Koalisyon Hükümeti, görevine başladığı tarihten iti
baren, ülke çapında, bütün alanlarda, çok yönlü ve hızlı bir şekilde hizmet seferberliğine gir
miştir. Bu seferberlikte, Ulaştırma Bakanlığının da, üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yeri
ne getirme azim ve gayreti içinde olduğunu görmekten büyük mutluluk duymaktayız. İktidarı
mız, halka verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal refahın bir göstergesi olan bu hiz
metlerden, halkın, eşit, adil ve rahat faydalanabilmesi için ulaştırma ve haberleşme alanında 
birtakım hedefler öngörülmüştür. 

Ülkemizde haberleşme hizmetlerini, Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü 
yürütmektedir. Sosyal ve ekonomik hayattaki gelişmelerin hızlı bir şekilde artması ve bilgisa
yar kullanımının yaygınlaşması sonucu, klasik haberleşme hizmetleri olan posta, telgraf ve te
lefonun yanı sıra, modern işletmecilikte ihtiyaç duyulan telematik ve enformatik hizmetler ön 
palana çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan bu hizmetlerin, ülkemizde de en son 
şekliyle verilmesi sağlanmaktadır. 

Hükümet programında da belirtildiği gibi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmemizde ve 
ülke savunmasında büyük önemi olan ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin, günün ihtiyaçla
rına cevap verecek ve hizmeti eksiksiz olarak yerine getirecek şekilde yaygınlaştırılması ve her
kesin kolayca yararlanabileceği hale getirilmesi hedeflenmiştir. 

Diğer sektörlerle uyumlu olarak, haberleşme sistemlerinin de, ulusal ve uluslararası tica
reti kolaylaştıran, ekonomik gelişmeyi destekleyen bir yapıya kavuşturulmasına özen gösteril
meye çalışılmaktadır. 

. Haberleşme konusu, önemli altyapı hizmetleri olarak kabul edilerek klasik haberleşme hiz
metlerine olan talebin beklemesiz karşılanabilmesi için, yeterli seviyede kapasite ilaveleri yapı
larak, mevcut telekomünikasyon şebekelerinin ileriki yıllarda ulaşacağı yeni boyuta uygun tek
nolojik yapı ve sistem değişikliği yapılacaktır. Telekomünikasyon şebekelerinin dijital sistemle
re geçiş çalışmaları hızlandırılarak, araç telefonu, çağrı şebekesi, tele-bilgi, video konferans, 
kartlı telefon ve data hizmetleri gibi özel hizmetler yaygınlaştırılacaktır. 

Belirtilen hedefler çerçevesinde, 1992 yılı Ulaştırma Bakanlığı yatırım programına baktı
ğımızda, 1 milyon hatlık otomatik telefon santralının tesis edilmesi; otomatik telefon santralı 
bulunan köy ve kasaba sayısı 2 bine çıkarılarak, yaklaşık 6 bin köyde, evlere kadar, telefon hiz
metinin verilmesi ve bu yerleşim yerlerinin tam otomatik telefon şebekesiyle irtibatı andırılmak 
suretiyle, şehirler ve milletlerarası telefon görüşmelerinin sağlanması; bin adet köy ve mezra
mızın otomatik telefon şebekesine dahil edilmesi ve l 500 kırsal yerleşim yerinin telefonla irti-
batlandırılması ve özellikle, doğu ve güneydoğu bölgemizde, uydu üzerinden haberleşmeyi ko
laylaştıracak yer terminallerinin hizmete sunulması ve tesislerin faaliyete geçmesiyle, bu bölge
lerde bulunan illerimizde kırsal alan haberleşmesinin, uydu üzerinden, güvenli ve daha sağlıklı 
yapılması sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca, ülkemiz üzerinden heberleşmek suretiyle, dış dünyaya açılma imkânı bulacak olan 
Orta Asya cumhuriyetlerinden Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikis
tan'ın, ülkemiz televizyon programlarından en az birini izleyebilmelerine olanak sağlayacak 
telekomünikasyon irtibatlarının temini hususunda çalışmalar yapılmakta olduğu, bu yıl için
de, gerekli tesislerin kurulmasının da sağlandığı malumlarınızdır. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; bilindiği gibi, günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası hali
ne ulaşım, insanların ve eşyanın yer değiştirmesini sağlayan ve böylece, zaman ve mekân fay
dası yaratan, dolayısıyla, üretim ve tüketime katkıda bulunan bir hizmettir. Karayolu taşımacı
lığı, yolcu taşımacılığı yanında, mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerinin 
her birine iştirak eden bir hizmet sektörüdür. Taşımacılığın bu özelliği, ekonomik olarak, mal 
ve hizmetlerin üretiminden tüketimine kadar olan faaliyetlerin vazgeçilmez ana unsurunu teş
kil eder. Ülkemizin coğrafî yapısı, sosyo ekonomik yönden sahip olduğu özel durumu ve özel
likle transit taşımacılığa elverişliliği, uluslararası karayolunda rekabet gücü yüksek taşıma filo
larının oluşmasını gerekli hale getirmiştir. 

Ülkemizde yurt içi karayolu taşımacılığının gelişmesi yanında, petrol zengini ülkelerin, ih
tiyaçlarının önemli bir bölümünü, gelişmiş Avrupa ülkelerinden sağlamaları, ülkemiz üzerin
den transit taşımacılığını önemli ölçüde artırmıştır. Uluslararası karayolu taşımacılığı konu
sunda, 29 ülkeyle, uluslararası karayolu taşıma anlaşmamız bulunmaktadır. Bu ülkelerle, her 
yıl, karşılıklı olarak yolcu ve eşya taşıma konuları görüşülerek, darboğazın aşılmasına ve iliş
kilerin geliştirilmesine çalışmak, Ulaştırma Bakanlığımızın temel hedeflerinden biri olmuştur. 

Ülkemizde, halen, uluslararası eşya taşımacılığı konusunda, 383 adet taşıyıcı firma, faali
yetlerini sürdürmektedir. Halen ülkemizde, uluslararası taşımalarda kullanılan 15 bin adet çe
kici treylerin yanı sıra, 24 bin adetlik kamyon parkı bulunmaktadır. Kamyonlar, ihtiyaç duyu
lan her yerde ve her zaman çalışabilecek esnekliğe sahiptir. Ayrıca, Ortadoğu ve İran'a yapılan 
transit ve ihracat taşımalarımızın büyük bir kısmı, limanlarımız üzerinden, bu kamyonlar ta
rafından gerçekleştirilmektedir. Avrupa'dan Ortadoğu ülkelerine ülkemiz üzerinden lourayoluyla 
yapılan transit taşımalarının yüzde 29'u, Avrupa'dan yapılan ithalat taşımalarımızın yüzde 63'ü 
ve Avrupa'ya yapılan ihracat taşımalarımızın yüzde 77'si, Türk Plakalı araçlarla gerçekleştiril
mektedir. Karayoluyla eşya taşımacılığı yapan firmaların aşağıda belirteceğim sorunlarına da 
bir çözüm bulunması halinde, bu sektörün, daha da etkin ve yoğun çalışmalar yapacağını vur
gulamak isterim. Bu sorunlar şunlardır : 

1. Araç parkının modernizasyonu ve yenileme teşviki: Avrupa ve Ortadoğu'nun en bü
yük filosuna sahip olan Türkiye'de araçların yaş ortalaması 9'dur, bu oran, Avrupa'da 3'tür. 
Filomuzun, içinde bulunduğu yoğun rekabeti sürdürebilmesi için, yılda, asgarî yüzde 15 ora
nında yenilenmesi kaçınılmazdır. 

2. Düşük faizli işletme kredisi: Körfez kriziyle iyice darboğaza itilen sektörümüzün, düşük 
faizli işletme kredisiyle desteklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, sektörün, içinde bulundu
ğu krizi aşması mümkün görülmemektedir. 

3. CMR Konvansiyonunun imzalanması: Arnavutluk ve Türkiye haricinde tüm Avrupa 
ülkeleri tarafından imzalanmış bulunan bu konvansiyonu, artık, Türkiye de imzalamalıdır. Av-
rupa'daki taşıma birliğine dahil olmamız, ancak bu şekilde mümkündür. 

4. Çalınan mallarla ilgili, Türk Ticaret Kanununun 510 uncu maddesi : Bu maddenin 
yürürlükte kalması, Avrupa - Ortadoğu transit güzargâhındaki Türkiye'nin güvenilirliğini sars
makta ve taşımacıları, büyük ölçüde mağdur etmektedir. 

5. 1918 sayılı Kanunda değişiklik : 1932 yılı koşullarına göre yapılmış bu kanun, artık 
işlevini yitirmiştir; uluslararası taşımacılığın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlen
melidir. > 
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6. Uluslararası karayolu taşımalarını düzenleyen yönetmelik : Söz konusu yönetmelik, 
artık ihtiyaçlara cevap vermediği gibi, birtakım haksızlıklara da neden olmaktadır; en kısa sü
rede, gerekli değişikliğin yapılması kaçınılmazdır. 

7. Acentelerin haksız rekabeti : Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda komisyoncu ve 
acente, yasal boşluklardan yararlanarak haksız rekabet yapmakta, pazar payımızı yabancılara 
aktarmaktadır. Mevcut yasaların, gerektiği gibi işletilerek, bu rekabete son verilmesi zaruridir. 

8. Geçiş belgelerinin dağıtımı: Belge dağıtımında yaşanan aksaklıkların son bulması için, 
dağıtımın, Uluslararası .Nakliyeciler Derneği tarafından yapılması uygun olacaktır. 

Bu sorunların çözümü, tüm uluslararası taşımacı firmaların dileği ve temennisidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek kitle taşımalarında ve gerekse uzun mesafe yük 
taşımalarında önemli yeri olan demiryolları işletmeciliğinin günümüz ihtiyaçlarına cevap vere
bilecek hale getirilmesi ve demiryolları ağının yenilenmesi bakımından, Hükümetimiz döne
minde, demiryolu ulaşımına büyük önem verilecektir. 

Ülkemizin imkânları ölçüsünde demiryollarımıza sağlanan kaynakları en akılcı ve en ya
rarlı şekilde kullanmak, temel hedefimizdir. Hükümetimizce, demiryolu ağımızın fizikî ve ge
ometrik standartlarının yükseltilmesi, mevcut hatlara yeni hatlar ilavesi, elektrifikasyon ve sin
yalizasyon tesislerinin yaygınlaştırılması çeken ve çekilen demiryolu araçlarının yeterli seviyeye 
Getirilmesi ve demiryolu hizmetlerinin, gelişmiş teknolojilerden yararlandırılmak suretiyle, hız, 
güvenilirlik ve konfor bakımından, ileri ülkeler seviyesine çıkarılmasına çalışılacaktır. 

"Kspısal durumun modernize edilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, taşıma kapasitesi
nin artırılması konularında alınan tedbirler ve kaydedilen gelişmeler, önümüzdeki günlerde gö
rülmeye başlanacaktır. 

1992 yılında tamamlanacak olan etütler de dahil, 23 adet proje bulunmakta olup, demir
yolu altyapı inşaatları için, Bakanlık bütçesinden, 280 milyar ödenek ayrılmıştır. Ülke düze
yinde, her alanda, gerek hizmetler ve gerekse yatırım faaliyetleri yönünden, demiryolu taşıma
cılığını olumlu yönde etkiyecek önemli projelerin uygulama alanına konulması yanında, hiz
metler yönünden de, demiryoluyla yolculuğun cazip hale getirilmesine, sürat ve konforun yurt 
düzeyinde yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır. 

Çağdaş işletmecilik uygulamasına gereken önem verilecek, demiryolu taşıma payının artı
rılması ve hizmetlerin arzu edilen düzeye yükseltilmesi için, en kısa zamanda, altyapı yatırım
larına hız kazandırılacaktır. 

Denizciliğimizin geliştirilip güçlendirilmesi için, kamu ve özel sektör olarak, çok çaba har
camamız gerekmektedir. Dış ticaretin geliştirilmesinde önemi bilinen deniz taşımacılığına, Hü
kümetimiz tarafından büyük önem verilmektedir. Denizciliğin geliştirilmesi, güçlendirilmesi 
ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir düzeye getirilmesi için her türlü tedbiri almaya, teş
vik ve desteği sağlamaya, Hükümetimiz kararlıdır. 

Ulaştırma Bakanlığı, çok yoğun işlerin yam sıra, ayrı bir sektör olan denizcilikle de ilgi
lenmek zorundadır. Üç yanı denizlerle çevrili bir yarımada konumunda olan Türkiye gibi ülke
de, 8 333 kilometrelik sahil şeridine sahip ve 27 ilin ekonomik ve sosyal yapısını ilgilendiren 
denizciliğin, bu denli yoğun çalışması olan bir Bakanlık içinde, yer alması, denizlerimizden 
istenilen verimin alınmasını engellemektedir. 
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Denizcilik sektörünün birbirinden ayrılmaz parçalarının bir disiplin altına alınmaması, 
sektörle ilgili 10 bakanlık ve birçok yasa olması, karmaşaya yol açmaktadır. 

Denizler, günümüzde, ulusların hak ve çıkarlarının çatıştığı alanlar haline gelmiştir. Ülke
miz filosunun yaşlı olması, rekabet gücünü azaltan önemli bir unsurdur. Sektöre, yeterli yatı
rım yapılmamıştır. Limanlarımız için ideal bir yönetim yapısının araştırılması gerekmektedir. 
Gemi inşa sanayimiz güçlendirilerek ihracat kabiliyetine,kavuşturulmalıdır. Turistik amaçlı ge
mi işletmeciliği teşvik edilmelidir. Yolcu gemisi sayısı artırılmalıdır, tik başta hemen sayılabi-
len bu önerilerin yaşama geçebilmesi, sektörün, tek çatı altında disipline edilmesiyle mümkündür. 
Bugün görülen dağınık yapı, daha açıkçası, denizlerimizin, tek yetkili otoritesinin olmaması, 
özel sektörü de olumsuz etkilemektedir. 

Denizcilik sektörü; deniz taşımacılığı, gemi inşa sanayii, liman hizmetleri, acentelik ve su 
ürünleri, deniz turizmi gibi aktiviteleriyle bir bütündür; bunlar, birbirlerinin ayrılmaz parçala
rıdır. Yatırım yapmak için, kaynak aktarmak için, bunlardan birini tek başına seçme olanağı 
yoktur. Bu sektöre yapılacak olan yatırım, bir paket halinde görülmelidir. Deniz taşımacılığı 
için planlanan bir yatırım, gemi inşa sanayiini güçlendirecek, yeni ve çağın deniz taşımacılığı
na uygun gemi liman hizmetlerini düzenleyecek, bu gemiye yük bulan acente de payını alacak
tır. Bunlardan dolayı, sektörü, bir ulaştırma alt disiplini olarak görmek olanaklı değildir. Ulaş
tırma sistemlerinin birbirine olan entegrasyonu, üzerinde önemle durulması gereken bir konu
dur; ancak bu, ilgili kuruluşların yapacağı koordinasyonla sağlanmalı, denizcilik sektörü, ayrı 
bir çatıda örgütlenmelidif. Sektörel bütünlük, yatırım yapmada kolaylık sağlayacağı gibi, kay
nak israfını da önleyecektir. 

Türkiye'nin her yıl yurt dışına ödediği yüksek navlun ücretlerinin yurt içinde kalabilmesi 
için alınması gereken tedbirlerin başında, denizcilik sektörünün dağınıklığının ortadan kalk
ması gelmektedir. Deniz taşımacılığı, en ucuz taşıma sistemidir. Filosu güçlü ülkeler, bu saye
de, ihraç ürünlerine daha kolay pazar bulabilmekte, rekabet edebilmektedirler. Aynı şekilde, 
ithal ürünlerde, nakliyeden doğan olumlu fark, ucuz fiyat sağlamaktadır. 

Türk filosu, bugün dünyada/25 ila 30 uncu sırada yer almaktadır. Kıyısı olmayan ülkele
rin bile filo kapasitesinin altındaki bu oran, denizlerimize ve denizcilik sektörüne gereken öne
mi vermediğimizin açık bir kanıtıdır. 

Limanlarımız, gerek işletme ve gerekse kapasite yönünden, özlenen düzeyin çok altında
dır. Uluslararası transit yol üzerinde bulunan ülkemiz limanlarının, her yıl, işletme problemi 
ve elleşleme kapasitesi nedeniyle kaybettiği ve Güney Kıbrıs Rum Kesimine kaptırdığı çok önemli 
rant mevcuttur. 

Her yerde, demiryolu işletmesiyle liman işletmesi, birbirinden tamamen ayrı işletme mo
delleridir. Limanların, demiryoluyla bağlantısı, bir avantajdır; ancak, aynı işletme içinde ol
maları ve aynı disiplinle hareket etmeleri, avantajı, aleyhimize çevirmektedir. Bunları önleme
nin, denizlerimize sahip çıkmanın tek yolu, sektörü bir çatı altında tutup disipline etmek ve 
siyasî bir otoriteyi, bu sistemden sorumlu tutmaktın 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; havayolu ulaşımı konusunda, Devlet Hava Meydanla
rı İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Havaalanları Yer Ano
nim Şirketi Genel Müdürlüğü, kamu sektörü olarak hizmet vermektedir. Uçak yolcularına da
ha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, bir yandan, havaalanlarındaki terminal binalarında iyi-
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leştirme çalışmaları; öte yandan, uçakların havada güvenli seyrini sağlayan elektronik ve işlet
meye ait yapısının, çağımız sivil havacılık gereklerine uygun olarak, dünyada sayılı ülkelerin 
kullandığı en son teknolojiye sahip cihaz ve teçhizatla modernizasyonu aralıksız sürdürülecektir. 

Havalimanı ve meydanları ile seyrüsefer yadımcı istasyonlarında mevcut bina ve tesislerin 
bakım, onarım ve tevsii ile hava seyrüsefer ve muhabere sistemleri teçhizatının modernizasyo
nuna 1992 yılında da devam edilecektir. 

Uçuşların daha güvenli yapılabilmesi için, Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşuna üye olan 
ülkelerin, hava sahaları içinde, hava trafiğinin akışında uçuş emniyetini temin bakımından, uçak
ların hava seyrüseferini sağlamak üzere kurulmuş olan yer seyrüsefer cihazlarını periyodik olarak 
havadan kontrol etmeleri, uluslararası sözleşmelerle öngörülmektedir. Bu amaçla, 1992 yılın
da, özel elektronik kayıt ve bilgisayar sistemleriyle teçhiz edilmiş iki adet uçuş kontrol uçağı 
alımı planlanması, bizi sevindirmiştir. 

Yurt içinde ve uluslararası alanda hava taşımacılığı hizmetlerini, ülkenin ekonomik ve sosyal 
gereklerine uygun olarak yürütmek, Türk Hava Yolları Anonim Şirketinin görevidir. Bu kuru
luşun, Ulusal Türk Hava Yolları imajının yanı sıra, Uluslararası Türk Hava Yolları imajını ya
ratma ve dışa açılma politikası geliştirmesi yanında, diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilme
nin ön şartının kaliteli hizmet sunmak olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir, 

Ayrıca, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Türk cumhuriyetleriyle 
havacılık ilişkilerimizin geliştirilmesi, her iki taraf için büyük önem arz etmektedir. 1991'de 
başlatılan Azerbaycan Baku seferlerine ilave olarak, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan 
ve Kırgızistan ile ülkemiz arasında tarifeli seferlerin başlatılması konusundaki çalışmalara 1992 
yılı içinde devam edilmesi gerekmektedir ve edileceğinden de eminiz. 

Sonuç olarak, 100 günlük İktidar döneminde Ulaştırma Bakanlığının gerçekleştirdiği faa
liyetlere göz atarsak, master plan çalışmaları; 350 bin hatlık otomatik telefon santralının hiz
mete açılması; 254 adet mezraya hava hattıyla telefon hizmeti verilmesi; 32 bin hat kapasitesiy
le hizmet veren çağrı sisteminin, 90 bin aboneye hizmet verecek kapasiteye çıkarılması; 54 bin 
hat kapasitesi olan mobil telefon sisteminin, 80 bin hat kapasiteye yükseltilmesi; Türkiye ile 
Azerbaycan arasında uydu telefon haberleşmesine yakında başlanması; Samsun-Çarşamba de
miryolu hattının ray otobüsleriyle hizmete açılması; Çankırı Makas Fabrikasının hizmete açıl
ması; birçok liman ve barınak tevzi çalışmaları; Atatürk Havalimanı tevsi çalışmaları; Antalya 
Havalimanı kargo binasının tevsii ve yine Antalya Havalimanı dış hat terminal binası, Bodrum 
ve İsparta havaalanı inşaatları için ihale hazırlıklarının tamamlanması; kısa pistli havaalanla
rının yaygınlaştırılma çalışmaları; Türk deniz ticaret filosunun gençleştirilmesi ve kapasitesi
nin artırılması için çalışmaların hızlandırılması; Ulaştırma Bakanlığının, ne denli ciddî çalış
malar içinde olduğunu göstermektedir. 

Saydığım bu nedenlerle, Ulaştırma Bakanlığının çalışmalarını ve bütçesini, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak desteklediğimizi belirtir; şahsım ve Grubum adına, Ulaştırma Bakanlı
ğı 1992 yılı bütçesinin, memleketimize ve Ulaştırma camiasına hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gülcegün'e teşekkür ederiz. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.45 
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- İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıldar 
KÂTİP ÜYELER : Holü İbrahim Artvinli (Kocaeli), Işılay Saygın (İzmir) 

, , — o 1 • . ' • '•' •• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. —; 1992 Malî Yüt Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasartlart 
üe 1990 Malî Yüt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar KesînJıesap Kanunu Tasartlart (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayüart: 25,26; 48,46) (Devam) 

A) ULAŞTİRMA BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Ulaştırma Bakanlığı 1992 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Ulaştırma Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Telsiz Genel Müdürlüğü i 

, 1. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yüt Kesinhesabı 

BAŞKAN —> Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştı. Sayın Bakan söz istemektedirler. 
Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu, buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; Ulaştırma Bakanlığı 1992 bütçesi sebebiyle yapılmakta olan görüşmeler büyük bir 
dikkatle, tarafımdan izlenmiştir. Konuşmacı arkadaşlarımızın bütün söylediklerini, olabildi
ğince not ettim. Hem bütçe konusundaki Hükümetimizin takdimini hem de bu takdim sırasın
da arkadaşlarımızın ileri sürdüğü bütün görüş ve mütalaalar konusundaki değerlendirmeleri
mizi arz etmeye çakşacağım. Bu vesileyle, Genel Kurulda bulunan değerli arkadaşlarımı say
gıyla selamlıyorum. 

Bakanlığımızın 1992 malî yılı bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle Yüce Meclisimizin, gerek 
grupları ve gerekse benden sonra şahısları adına konuşacak olan değerli üyelerin her türlü tek
lif, temenni ve eleştirilerini, biraz evvel söylediğim gibi, mutlaka en iyi şekilde değerlendirme
ye, onlardan yararlanmaya çalışacağımızdan bütün arkadaşlarımızın emin olmasını diliyorum. 
Aksi halde, bu görüşmeler, herkesin kendi bildiği yolda; Hocanın ünlü bir hikayesiyle, iktida
rın, muhalefete, hanımı ölen hocaya başsağlıgma gelen konu komşuya "Eh, size öyle demek 
düşer" misali, öyle demeleri, gerektiği için dediler gibi yanlış bir yaklaşımla yaklaşmayacağız. 
Geçmişte böyle şeyler olmuştur, bunlar yanlış olmuştur, yanlışları tekrarlamamak insanoğlu
nun aklı gereğidir. 
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Değerli üyeler, yaşadığımız yüzyılda tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetler, 
süratli, güvenli ve yeterli ulaşım ve haberleşme sistemleriyle mümkün olabilmektedir. Ulaştır
ma ve haberleşme sistemlerinin çağdaşlığı ve gelişmişliği, kalkınmışlığın da temel göstergesi
dir. Bütün ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de ulaştırma ve haberleşme hizmetleri, sosyal ve 
ekonomik hayatı önemli ölçüde etkilemektedir. Hatta, bir adım ileri giderek diyebiliriz ki, bir 
an gözlerinizi kapar, bu çağda bugün sahip olduğumuz ulaştırma hizmetlerini, telefonu, oto
mobili, asfalt yolu, uçağı, bugün insan ve yük naklinde kullandığımız gemileri, şimendiferleri 
kaldırırsanız, Ortaçağla karşı karşıya kalırsınız. Demek ki, ulaştırmayla uygarlık bir anlamda 
eş anlam, eş değer taşımaktadır. Bu bakımdan, ulaşım ve haberleşme hizmetlerini çağımızın 
standartlarına uygun bir şekilde gereği gibi yerine getirebilmek've aynı zamanda ülkenin eko
nomik gelişmişliğine yardımcı olacak şekilde planlamak ve işletmek önemli bir görevdir. Bu 
nedenle, ülkemizin bir ulaştırma master planına kavuşturulması kaçınılmazdır. Bunun çalış
malarına başlamış bulunuyoruz. Bu noktada, ulaştırmanın, halen günlük ihtiyaçlara göre ve 
günlük kararlarla yürütüldüğü yolundaki eleştiriyi, başında bulunduğum Bakanlıktan, benim 
başında bulunduğum dönemden önceki döneme ait eleştiri sayarım. Zaten, değerli konuşmacı 
arkadaşlarımızı dinlediğimiz zaman Ulaştırma Bakanlığı olarak devraldığımız pek iç açıcı ol
mayan mirasın da bundan kaynaklandığını kesinlikle ifade etmeliyim. 

Plansızlık, programsızlık, yürütülmekte olan ekonominin gereği değildir. 1983 yılında bir 
master plan yapılmıştır; ama bu master plan hiçbir şekilde beş yıllık plânlarla dahi uyum gös
termemiştir. Onun dışında, hiçbir şekilde plana uyulmamıştır, hedefleri hiçbir şekilde doğru 
saptanmamıştır, o hedeflere de riayet edilmemiştir. Onun için, ülkemizin çok kısa zamanda 
bir master plana kavuşturulması, 5, 10, 20 ve 50 yıllık periyotlar itibariyle hedeflerinin konul
ması için süratli ve geniş bir çalışma derhal başlatılmıştır. Bu çalışmalar neticeleninceye kadar 
-ki, takriben planımıza göre, mayıs ayı sonunda master plan çalışması tamamlanmış olacaktır 
ve bu çalışmayı, içine üniversiteyi ve ekonomi uzmanlarını da katarak yapıyoruz- maalesef, 
bir genel müdürlüğü dışında, tüm ilgili ve bağlı kuruluşları büyük zararlarda olan bu Bakanlı
ğı ayağa kaldırmaya ve aksamış olan hizmetleri, aksamış olan altyapıları yeniden değerlendi
rip süratlendirmeye çalışmakla meşgulüz. Master plan bittikten sonra, her şey bu plan doğrul
tusunda, tarafımızdan büyük bir dikkat ve itina ile yürütülecektir. 

önceden yer almamasına rağmen, bilahara yapılan etütlere dayalı ve artan maliyet hesap
larıyla ağırlık, şimdiye kadar otoyollara kaydırılmıştır. Bu noktada şöyle iddialarla karşılaş
maktayız, ya da arkadaşlarımızın kafalarına şöyle sorular da takılmaktadır : "Efendim, geç
mişte de karayolu yapılmıştır." Doğrudur, karayolunun yapılmasına kimsenin itirazı olamaz; 
ama, geçmişte yapılan karayolunun çok önemli bir gerekçesi vardı. Plan ve Bütçe Komisyo
nunda da söyledim, orada bulunmayan arkadaşlarımız için ifade etmek istiyorum ki, geçmişte 
Türkiye'nin bir şehrinden bir başka şehrine gidilebilecek sert satıhlı bir karayolu yoktu. Bu
lunduğum ilde lise de olmadığı için ben, lise öğrenimi için istanbul'a giderdim, Çerkeş yolun
dan Ankara-lstanbul yoluna çıktığımız zaman şose idi, Ankara-lstanbul yolu şose idi; toz top
rak içerisinde gider gelirdik ve 24 saatte giderdik. Şimdi, böyle bir ülkede karayolu yapılması 
tabiîdir; buna hiç kimsenin itiraz etmesi ya da sonradan yapılanlarla "Siz de yaptınız" diye 
karşılaştırması yanlıştır. Biz, otoyolunun yapılmasına da karşı değiliz. Elbetteki ülkenin otoyo
la da ihtiyacı vardır ve yapılacaktır; ancak mesele, elinizdeki kaynakları iyi önceliklerle sarfet-
mek meselesidir. Bu sebeple Türkiye'nin, ulaştırma açısından, son derece çarpık bir sonucu 
karşılaması ve bunun bedelini ağır ödemesi gerekmiştir. Halen yolcu naklinin yüzde 95'i yük 
naklinin yüzde 76'sı karayoluyla yapılmaktadır. 
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Değerli arkadaşlar, deniz ulaşımı ile 1 liraya yaptığınız işi, demiryolu ulaşımı ile 3 liraya, 
karayolu ulaşımı ile 10 liraya yapıyorsunuz. Demek ki, karayoluna ne kadar çok yük ve yolcu 
naklini aktarıyorsanız, o. derece büyük bir kaynak israfı içerisine giriyorsunuz demektir. Başka 
bir şey daha oluyor; hergün 30 tane vatandaşınızı öldürüyorsunuz. Türkiye'nin karayollarında 
meydana gelen trafik kazalarını önleyeceğiz diye uğraşıyoruz, yasalar çıkarıyoruz, tedbirler ko
yuyoruz; ama Türkiye'de yolcu naklinin yüzde 95'ini karayolundan yaptığınız sürece, bunun 
önüne geçemezsiniz. Sonunda ne olmuştur? Sonunda, 14 Avrupa ülkesinin toplam sayısında 
Türkiye'de kamyon ve TIR toplanmıştır. Bu yollarda demir nakledilmektedir, kömür nakledil
mektedir, çimento nakledilmektedir. Bunu hiçbir Avrupa ülkesinde göremezsiniz. Bu kadar yoğun 
nakliyenin olduğu yollarda kaza olması değil olmaması mucize olur, hergün 30 vatandaşın öl
mesi mucize olur. Bizim itirazımız bu noktadadır. Tfoksa, hiçbir zaman -sözlerimiz yanlış 
anlaşılmasın- ülkemizin çağdaş yol ağına kavuşmasına hiç kimsenin itirazı olmadığı gibi, tam 
tersine, ancak gayretimiz olur. 

Değerli arkadaşlar, size bazı rakamlar vermek istiyorum. Serbest piyasa ekonomilerinde, 
toplam taşımacılık içinde yolcu taşımacılığında demiryolunun payı yüzde 8'dir; ülkemizde bu 
rakam yüzde 2'dir. Demek ki, 4 kat gerideyiz. Bazen, bunun yüzde 3 olduğu oluyor; ama, hiç
bir zaman bu rakamlara yaklaşamıyoruz. Bu rakam, başka ülkelerde, özellikle merkezî planla^ 
maya uyulmasının zorunlu olduğu ülkelerde daha büyüktür. Yük taşımacılığında yine, piyasa 
ekonomilerinde toplam taşımacılık içinde demiryolunun payı asgarî yüzde 20'dir. Bu pay ülke
mizde maalesef bunun yarısından azdır. 

Görüldüğü üzere, ülkemizde toplam ulaşım sistemi içerisinde demiryolunun payı, hem yolcu, 
hem de yükte, piyasa ekonomilerinin çok altındadır. Nitekim, 1983 yılında hazırlanan, demin 
bahsettiğim master plana göre, 1993 yılına kadar demiryolları payının yolcuda yüzde 4,2'ye, 
yükte yüzde 27'ye çıkarılması hedeflenmişti; ama, 1983 yılında yükte yüzde 11,9'a, yani yüzde 
İ2'ye yakın olan demiryolunun payı 1990'da yüzde 9'lara düşmüştür. Yolcuda ise, 1983'te yüz
de 3,8 olan demiryolu payı 1990'da yüzde'2,5'e düşmüştür. Planda konulan hedeflere ulaşıla
madığı gibi, tamamen geriye gitmiştir. Bu çarpıcı dengesizliği ortadan kaldırmak ve ulaşım sek
töründeki çalışmaları, haberleşme sektöründeki çalışmalarla birleştirerek bir bütün halinde ele 
almak, ancak bu plan sayesinde mümkün olacaktır, bütün bu kopukluklar giderilecektir ve 
öncelikler iyi tespit edilerek, yeniden Türkiye'nin ulaştırma altyapı dengeleri kurulacaktır. 

Hem yurt içi hizmetlerinde teknolojik düzeyi yükseltmek hem de yurt dışı ilişkilerde sü
rekli değişen şartlarda daha etkin olabilmek için, çalışmaları ve yatırımları rasyonel hedeflere 
doğru yönlendirmek gerekmektedir. Bu hedefleri bize gösterecek olan da, bu hazırlamakta ol
duğumuz plan olacaktır. Diğer taraftan, Avrupa Topluluğuyla bütünleşme çabalarına paralel 
olarak, ulaştırma ve haberleşmenin bütün alanlarında, çağın gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultu
sunda yapılan modernleşme ve standartların yükseltilmesi çalışmalarımız, Avrupa Topluluğun
daki teknolojik gelişmelere uygun olarak sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşlarımızın ya
tırım ve işletme faaliyetleri hakkında bilgi sunmak istiyorum. 

Bakanlığımızın doğrudan bünyesinde bulunan DLH Genel Müdürlüğüne, ulaştırma alt
yapı sektörleri için, 1975 yılında, genel bütçe ödeneğinin yüzde 1,35'i, 1985 yılında 0,94'ü, 1991 
yılında ise 0,30'u ayrılmıştır. Görüldüğü üzere, genel bütçe içerisindeki ulaştırma altyapıları 
için ayrılan ödenek de gittikçe azalmıştır. 
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Bakanlığımızın 1992 malî yılı ile ilgili ödenek teklifi ise, toplam 1 trilyon 87 milyar 70 
milyon Türk Lirası olup, bunun 144 milyar 200 milyon Türk Lirası cari giderlere, 660 milyar 
370 milyon Türk Lirası yatırım giderlerine, 282 milyar 500 milyon Türk Lirası transfer giderle
rine ayrılmıştır. • 

Bakanlığımız bütçesinden yatırımlara ayrılmış bulunan ödeneğin 280 milyar Türk Lirası 
demiryolu altyapısına ve inşaatlarına, 202 milyar 320 milyon Türk Lirası limanlar inşaatları
na, 173 milyar 250 milyon Türk Lirası havaalanı inşaatları ve donanımına ayrılmıştır. Buna 
ilaveten, deniz ulaştırması, kara ulaştırması ve sivil havacılık hizmetleri için toplam 4 milyar 
800 milyon Türk Lirası tutarında yatırım yapılması planlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı ve ilgili 
kuruluşlar için 1992 yılında planlanan toplam yatırım miktarı ise, bunların haricinde, 6 trilyon 
646 milyar Türk Lirasıdır. 

Arkadaşlarımız, Bakanlık bütçesinin yeterli olmadığını belirttiler. Bakanlık bütçesinin ye
terli olmadığında hemfikirim; ancak,.genel bütçe takdimi sırasında Sayın Başbakanımız ve Maliye 
Bakanımız Yüce Meclisin bilgilerine sundular ki, 1992 yılı bütçesi harcamaları, bir önceki yıl
da yapılmış ve büyük çapta faiz ve cari giderlere, personel giderleri ödeneklerine ayrılabilen, 
geriye, yatırım için ancak 27 trilyon civarında bir imkânı; o da, 32 trilyonluk bir borçlanmayla 
sağlanabilmiş olan bir bütçedir. Böyle bir bütçe İçerisinde Bakanlığımıza 1,5 trilyondan fazla 
ödeneğin ayrılmış olması büyük bir başarıdır. Yalnız, bu noktada arkadaşlarımızın bilgisine 
özellikle sunmak istiyorum : Bir değerli arkadaşımız, mevcut enflasyona göre Bakanlık bütçe
sinde yüzde 56'hk bir artış olduğunu söyledi. Bu doğrudur; ancak, 1991 yılı bütçesindeki öde
neklerle 1992 bütçesindeki ödenekler arasında çok bariz, üzerine basarak söyleyeceğim bir fark
lılık vardır, o da şudur : 1992 yılı bütçesine, kesinlikle, lojman, hizmet binası ve binek otosu 
giderleri koydurulmamıştır; tarafımdan, tamamı çıkarılmıştır. Binaenaleyh, geçen seneki büt
çeye göre, çok fazla sayılmasa da, bunlardan hatırı sayılır bir potansiyel elde edilmiştir. O hal
de, geçen seneki bütçenin enflasyonla büyütülmesi halinde ulaşılması gereken rakam, tam ol
mamakla birlikte, geçen seneki bütçeye göre, özellikle ölü yatırım olarak nitelediğimiz lojman, 
hizmet binası, binek arabası gibi yerlere para ayırmamak suretiyle büyük bir tasarruf yapılmıştır. 

Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların yatırım imkânlarının kısıtlı olmasının sebebi de, yine 
geçmiş dönemde alınan yüksek faizli borçlardır. Bu borçların faizini ödemek, bu kuruluşlar 
için, maalesef yatırım imkânlarını büyük çapta kısıtlamaktadır. Sıkıntımızın kaynağında bun
lar vardır. Esasen, borçlanma gereğinin geçmiş yıllarda yüksek tutulmuş olması ve bu yüzden 
enflasyonun önüne geçilmez bir hal almış olması, burada uzun uzun anlatılmıştır; o bakım
dan, tekrar bu konuya girmek istemiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek yurt içi taşımalarda, gerekse uluslararası taşı
malarda önemli bir yere sahip olan karayolu taşımacılığı, üretim yerinden tüketim mahalline 
aktarmasız ve hızlı taşıma yapılmasına uygun olması nedeniyle, diğer taşıma türlerine göre da
ha fazla tercih edilmektedir. Ülkemizde yolcu taşımacılığının, -demin belirttiğim gibi- yüzde 
95'i, eşya taşımacılığının ise yüzde 76'sının karayoluyla yapılması da bunu göstermektedir. Bu 
bilgiler, karayolunun, taşıma sistemleri arasında halen önemli bir yeri olduğunu ve önümüzde
ki yıllarda da bu önemini koruyacağını göstermektedir. 

Bugün, ülkemizde, uluslararası taşımalarda kullanılan 15 bin treylerin yanısıra, demin, 14 
Avrupa ülkesinin toplamından fazla olduğunu söylediğim 240 bin adetlik bir kamyon parkı 
mevcuttur. Maalesef, bu kamyon ve TIR parkı da yaşlanmıştır. Bunların da, sahiplerine zarar 
vermeden yenilenmesi, yaşlarının gençleştirilmesi gerekmektedir. 
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1991 yılında karayoluyla Avrupa ile yapılan ihraç taşımalarımızın yüzde 76'sı, Avrupa'
dan yapılan ithal taşımalarımızın ise yüzde 62'5'i, Avrupa'dan Ortadoğu ülkelerinde yapılan 
transit taşımaların yüzde 28'i Türk plakalı araçlarımızla gerçekleşmiştir. 

1991 yılında uluslararası karayolu taşımalarından dolayı kazanılan döviz miktarı, yakla
şık olarak 600 milyon dolar civarındadır. 

Karadeniz ve Akdeniz limanlarımız, komşularımıza yapılan transit taşımalar konusunda 
gelişme göstermiştir. Dünya Bankası kredisi kullanılarak limanlarımızda yapılan önemli iyileş
tirmeler sonucu liman elleştirme kapasiteleri artmış ve araç gereç yönünden zenginleştirilmiştir. 

1985'te, yalnızca tran ve Irak'a 4,5 milyon ton transit mal limanlarımız üzerinden Türk 
araçlarıyla taşınmışken, 1986 yılında İran yükünün azalmasıyla, 3 milyon tona düşmüş ve son 
dört yılda ise 1,2 ilâ 1,4 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve gerilemiştir. 

Limanlarımız üzerinden yapılmakta olan ve yaklaşık yılda 1,5 milyon ton civarında olan 
bu taşımalar, Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle bugünkü seviyelerden, yılda 3 ilâ 5 mil
yon tona ulaştığında, hem sektöre, hem de ülkemize büyük bir canlılık getirecek, bu yolla yıl
da 250 - 300 milyon dolarlık bir gelir artışı sağlanmış olacaktır. 

Uluslararası yolcu taşımacılığımız ise, turizm sektöründeki gelişmelere paralel olarak gi
derek artmaktadır. Halen, Bakanlığımızdan, uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak üzere yet
ki belgesi almış bulunan 151 firma, 1990 yılında gerçekleştirdikleri düzenli ve arızî uluslararası 
yolcu taşımacılığında, 46 728 seferle 870 bin yolcu taşımış ve bu hizmet karşılığında 14 642 
000 dolarlık döviz girdisi sağlamıştır. 1991 yılının ilk altı ayında ise, bu 24 474 sefer karşılığın
da 483 000 891 yolcuya karşılık 5,8 milyon dolar civarında kalmıştır. 

Bilindiği üzere, son yıllarda ülkemizdeki ve eski Sovyetler Birliği ile olan siyasî ve ekono
mik ilişkilerimizdeki müspet gelişmelere paralel olarak, ulaştırma ve haberleşme alanında da 
önemli gelişmeler olmuştur. 

1988 yılında Sarp sınır kapısı açılmış, 1990 yılında yapılan bir anlaşmayla Kars-Aralık (Di-
Iucu)'dan Azerbaycan - Nahcivan'a bir sınır kapısı açılması kararlaştırılmıştır. Aralık (Dilucu) 
Nahcivan sınır kapısının açılması, bağımsızlığını kazanmış olan, başta Azerbaycan Cumhuri
yeti olmak üzere, diğer bütün bağımsız Türk cumhuriyetleriyle ülkemiz arasında ekonomik, 
ticarî, siyasî ve her alanda olan ilişkilerimizin daha da gelişmesini sağlayacağı gibi, doğu böl
gemizin kalkınması ve gelişmesinde de önemli bir rol oynayacaktır. 

Son yıllarda ülkemizde demiryolu ulaşımı ihmale uğramıştır. Diğer ileri ülkelerde demir
yolu ulaşımında meydana gelen büyük gelişmeler karşısında, ülkemizde de demiryolu yapımı 
ve mevcut yollardaki standartların yükseltilmesiyle bu ulaşım sektörünün yolcu ve yük nakli 
bakımından artan nüfus ve ihtiyaca cevap verecek hale getirilmesi zorunlu bir görevdir. Bun
dan böyle, mevcut demiryollarının standartlarının yükseltilmesi yanında, yeni hatların yapımı
na ilişkin projelerin yapılmasına ağırlık verilecek ve sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmala
rı, hem hızlandırılacak hem yaygınlaştırılacaktır. Ayrıca, çeken ve çekilen demiryolu araçları
nın yeterli seviyeye getirilmesi de hedeflenmiştir. 

Demiryolu altyapı inşaatları için Bakanlığımız bütçesinden 1992 yılında 280 milyar Türk 
Lirası ödenek ayrılmış olup, etütler de dahil olmak üzere, bu sektörde 23 adet proje mevcuttur. 
1991 yılında Çobanbey-Şanlıurfa-Habur-Irak hudut demiryolu hattı projesiyle Menemen-Aliağa 
çift hat demiryolu hattı ikinci kısım inşaatı bitirilmiştir. Kent içi raylı taşıma sistemleri etüdü 
ile Zonguldak Karadeniz Ereğli'si demiryolu etüdü ve Sincan - Yenikent demiryolu inşaatı 1992 
yılında tamamlanmış olacaktır. 
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Ankara •- istanbul hızlı tren projesi içinde yer alan 260 kilometre uzunluğundaki Arifiye 
- Sincan yeni demiryolunun 85 kilometrelik Sincan - Çayırhan bölümü, geçmiş yıllarda beş 
ayrı kısım halinde ihale edilmiş idi; ancak, önceki hükümet tarafından bu, maalesef durdurul
muştur. 1992 yılında bu projenin birinci kısmında yer alan Ayaş tüneli inşaatına 150 milyar 
Türk Lirası ödenek ayrılmıştır; ayrıca, projenin gerçekleştirilmesi için Fransız, Alman ve Ja
pon kuruluşlarıyla görüşmeler devam etmektedir. 

Bu noktada temennilerde bulunan değerli grup sözcüsü arkadaşıma şunu söylemek isti
yorum : Burada notlarımda var; değerli grup sözcüsü arkadaşıma verilen bilgi yanlıştır. Bu 
yolun bitirilmesi için 7 - 8 milyar dolarlık bir paraya ihtiyaç yoktur; sadece, bunun sekizde 
birine ihtiyaç vardır. İhtiyacımız 1 milyar dolardır. 1 milyar dolarlık bir kredi veya imkân bu 
yolu bitirebilecek durumdadır; ama, geçmiş dönemde, maalesef, bu yol inşaatlarına l'er mil
yon gibi sembolik ödenekler konularak, çalıştırılmamıştır. Bu noktada, hem bu tünel ve yol 
hakkında hem de, "BOT" denilen, yap-işlet-devret denilerek Türkçeye çevrilip kullanılan tek
lifler hakkında bilgi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yol üzerindeki beş tünel açılmış durumdadır. Bu yolun üzerindeki 
en uzun tünel, yani en önemli tünel olan Ayaş tünelinin açılması için sadece 2 665 metre kal
mıştır. Büyük kısmı, yani dörtte üçü'şu ana kadar açılmıştır. Bu tünel tamamıyla açılabildiği 
takdirde -ki, 1993 yılı sonunda bu tünel açılabilecektir- bu demiryolunun 85 kilometrelik kıs
mı hizmete alınacaktır. Bu demiryolunun 85 kilometrelik kısmının hizmete alınmasıyla, Bey
pazarı ve Nallıhan'ın ilerisindeki Çayırhan'dan bu tarafa gelen sodyum taşımasının karayolu 
ve TIR'la olan ağır nakliye bedelinden kurtulunmuş olunacaktır ve geriye doğru, Ankara'ya 
trenle sodyumun taşınması suretiyle, büyük bir imkân elde edilmiş olacaktır. Geri kalan kısmı
nın da, ödenekleri tam olarak verilebilirse, en çok dört yıllık bir zaman içerisinde bitirilmesi 
söz konusudur. 

Şimdi, bu yolu neden bitirmeye çalışıyoruz?.. Onu burada izah etmek istiyorum. Yap-işlet-
devret modeliyle bunu yapacak olan varsa, niye biz uğraşıyoruz?.. 

Değerli arkadaşlar, bu tür teklifler için bizim kapımız açıktır. Bakanlığa geldiğim günden 
bu yana, bu tür teklifleri getiren veya daha önce getirmiş, tekrarlamak isteyenlerle, herkesle 
görüştük, meseleyi enine boyuna tartıştık. Hızlı tren, özellikle manyetik yastıklı hızlı trenler 
sadece yolcu taşımaktadır, yolcu taşımasıyla ilgilidir. Üç teklif vardır. Bunlardan bir tanesi Fransız 
teklifi, bir tanesi Alman teldifi, bir tanesi de Japon teklifidir. Sadece Japon teklifinde yük tek
lifi vardır, diğerlerinde yük teklifi yoktur ve bugün bizim elimizde olan hat projesini, hat ola
rak kabul etmiyorlar, "Biz, kendimiz istikametini tayin edeceğiz" diyorlar. Buyurun edin... 
Gelmişler, bakmışlardır, viyadükler koymak suretiyle bir fay hattından bu demiryolunu geçir
meye çalışıyorlar. Bir fay hattından bu demiryolu geçerse, bunun ilerideki zararını kim görür? 
Onu yapıp işletip, devredecek olan firma görür. Ancak, evvela, yazık olur. İkincisi, yap-işlet-
devret modeliyle bize teklif ettikleri en kısa süre 7,5 yıldır. Proje 7,5 yıl sonra bitecektir, ondan 
sonra işletecek, işlettikten sonra, devletin, bizim garanti ettiğimiz yolcu potansiyelini, pazar 
potansiyelini, fiyatlarını da tayin etmek suretiyle kullanacak, kendi oraya yatırdığı parayı ala
cak, ondan sonra bize devredecek... 7,5 yıl sonra işletmeye açılacak, bu hesaba göre, takriben 
20 yıl sonra bu demiryolu, bu hat bizim olacak, bu manyetik yastıklı hat bizim olacak... 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de şu ana kadar yap-işlet-devret modeliyle hiçbir ciddî iş ya
pılamamıştır ve yanlıştır. Bakınız ne yanlıştır : 20 yıl sonra biz bunu devralacağız; eskimiş, tek
nolojisi geri kalmış, tükenmiş bir demiryolunu devralacağız... 
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İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Ama, o arada yol kullanılmış olacaktır. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yol kullanılmış olacak; ama, ben 

onun posasını devralacağım. Ben devletin sırtındaki yükleri atmaya çalışıyorum, ben siyasetçi
yim, devleti yönetmeye çalışıyorum. Hani, elimizdeki iktisadî devlet teşekkülleri enflasyona 
sebebiyet veriyordu; hani bunlardan kurtulacaktık? Biz, bunlardan kurtulmaya çalışırken, yir
mi yıl sonraki nesli, eskimiş bir teknolojiyle karşı karşıya bırakacağız; "Buyurun, ben bunu 
almıştım, siz bunu sırtınıza alın ve götürün" diyeceğiz... 

Bakın, benim başka tekliflerim var; bunu isteyenlere de söyledim. Yapsın, işletsin, dev
retmesin... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — O da var. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tamam; var... Kârını paylaşalım; 

buyursun, yapsın; kârını paylaşalım. Niye ben eskimiş teknolojiyi devralayım ki... Kârını pay
laşırım. (DYP sıralarından alkışlar) Buna hazırım. Bunu yapacak olanı kabul etmeye hazırım; 
o onu yapsın, ben de bu demiryolunu yapacağım. Diyoruz ki, Türkiye, yarın 50 milyar dolar
lık dış ticaret hacmine kavuşacak; ben altyapı yapmazsam, yükü demiryolundan nakledemez-
sem, denizyolundan nakledemezsem, Türkiye, karayolu nakliyesiyle 50 - 60 milyar dolarlık dış 
ticaret hacmine varır mı? Varmaz. Kendi kendimizi aldatmış oluruz. O zaman, yolcuyla birlik
te, yük naklini de düşünmek zorundayım. Diyorum ki, ben bu yolu yapacağım. Çift hat yapa
cağım, buradan hem yük hem yolcu taşımacılığı için yararlanacağım, hatta, mevcut hattı ıslah 
edeceğim. Mevcut hattın geometrisini ıslah edeceğiz; bu sene çalışması başlayacak. Kurpları 
bundan yüz sene evvel yapılmış olan bir demiryoludur, çok dardır; buraya döşenen raylar beş 
yılda eskimektedir; bunların kurplarının düzeltilmesi gerekmektedir. Bu hattı, Bilecik istika
metinden başlayarak -en bozuk yeri orasıdır- düzelteceğiz ve bu mevcut hattı, çelik vasfı yük
sek yeni demiryolu döşemek suretiyle yenileyeceğiz. Bu hattın, zaten Eskişehir'e kadar olan 
bölümünü kullanmak zorundayım; çünkü o hat, aynı zamanda başka istikametlere de gidiyor. 
Diğer kısmı da yenileceğiz. Eğer bu yenilemeyi yaparsak -ki, yapacağız- bu takdirde bile Anka
ra - İstanbul arasını 4,5 - 5 saate düşürmek mümkündür. Ray otobüslerinin, kurpları ve geo
metrisi biraz tasfiye edilmiş olan böyle yüksek vasıflı bir yolda 160 kilometre sürate çıkması 
mümkündür. 

Bu yoldan, kim yastıklı tren yapmak istiyorsa, açıktır, hemen yarın veriyorum, buyursun 
yapsın. Kendi hattını mı tayin edecek? Varım. Biz, hiçbir şeye kapalı değiliz, varız; ancak, bu 
yolla bu demiryolunun bitirilmesi mümkün değildir, geçmiş sekiz on seneye yazık olmuştur; 
eğer bu demiryolu işi yttrütülseydi, bugün bu demiryolu açılmıştı ve Türkiye çift hatlı, elek
trikli bir süratli trene -hem yük hem yolcu bakımından- sahip olmuştu. 

. O bakımdan, biz, yap-işlet-devret şeklinde değil, yap-işlet-kârını paylaşalım, benim de pa
yımı ver, sen de payını al; ama sonra da eskimiş teknolojiyi getirip benim sırtıma atma şeklin
deki yaklaşımı daha akılcı saydığımız için, bunu yapacak olan herkese burayı açıyoruz. 

Diğer taraftan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi çerçevesinde, Karadeniz'e komşu olan 
ülkelerle ekonomik, ticarî ve siyasî ilişkilerin geliştirilmesine paralel olarak, ulaştırma ve ha
berleşme konularında da işbirliğinin artırılması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bu işbirliğinin kuzey limanlarımızda yaratacağı ilave kapasitenin, İç Anadolu ve güney 
limanlarımıza süratle ulaştırılması amacıyla, Samsun - iskenderun demiryolu projesi mevcut 
hattının rehabilitasyonu ve kısmen de yenileştirilmesi amacıyla, etüt proje hizmetleri 1992 yılı 
yatırım programına yeni proje olarak dahil edilmiştir. 
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Ayrıca, GAP ile limanlarımız ve Divriği - İskenderun cevher taşımacılığında standart dü
şüklüğü dolayısıyla darboğaz oluşturan Kömürler - Osmaniye çift hatlı elektrikli demiryolu
nun etüt ve projesi tamamlanarak yatırım programına dahil edilmiştir. Bu sektörde hizmet eden 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün 1992 yılı toplam yatırımları 
1 trilyon 321 milyar Türk Lirasıdır. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından 1992 yılı yatırım programında Eskişe
hir - Ankara, İskenderun - Divriği hatlarında elektrifikasyon tesisinin yapımı; ayrıca, Ankara 
- İstanbul ile Kayaş Çetinkaya hattındaki sinyalizasyon tesislerinin tevsii ve yenilenmesi amaç
lanmış olup, bunun yanı sıra, Eskişehir - Karaköy arasında iki hatlı 66 kilometrelik yeni tren 
yolu yapımı gerçekleştirilecektir. 

Halen kullanılmakta olan demiryollarımızın ekonomik ömrünü tamamlamış olması ne
deniyle, 1992 yılı içinde 600 kilometrelik yol yenilenmesi tamamlanmış olacaktır. 

1992 yılında banliyö ve ana hatlarda 148,5 milyon yolcu taşıması ve 15,75, milyon ton yük 
taşıması programlanmıştır. Devlet Demiryolları limanlarında ise ?6 milyon ton elleşleme hiz
meti gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

1992 - 1996 yıllarını kapsayan beş yıllık yatırım programının öngördüğü şekilde uygulan
ması ile 1996 yılında toplam olarak 2 776 kilometre yol yenilenmesi, 542 kilometre mevcut yo
lun takviyesi, 216 kilometre yeni yol (ikinci hat olarak) 2 150 adet demiryolu makası, 150 bin 
adet ray kaynağı, 1 557 kilometre sinyalizasyon tesisi ile 2 271 kilometre elektrifikasyon tesisi, 
tali hatlarla birlikte tamamlanmış olacaktır. Ayrıca, 40 adet dizel manevra lokomotifi, 73 adet 
elektrikli ana hat lokomotifi, 475 adet yolcu vagonu, 5 bin adet yük vagonu, 5 adet ray otobü
sü, 30 adet motorlu vagon ile 3 set hızlı tren imal ve temin edilmesi öngörülmüş ve bu hedefle
rin daha çok büyütülmesi çalışmaları da yürütülmektedir. 

Yukarıdan beri özetlemeye çalıştığım üzere, demiryollarımızın ülkemizin ekonomik, sos
yal ve kültürel gelişmesini etkin bir hale getirmek ve birbirini tamamlayan diğer ulaştırma sis
temleriyle birlikte uyumlu ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için gerekli tedbirler tespit edile
rek, çalışmalar bu doğrultuda sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz, denizciliğimizin gelişmesi, güçlenmesi, 
ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir düzeye getirilmesi için her türlü tedbiri alma, teşvik 
ve desteği sağlamada kararlıdır. 

Denizcilik sektöründe çözüm bekleyen önemli sorunlar vardır. Halen, belirtildiği gibi, 641 
parça gemiyle 5 milyon 517 bin DWT kapasiteden oluşan ve yaşı 18'den büyük olan deniz tica
ret filomuzun kısa zamanda 10 milyon DWT kapasiteye ulaştırılması ve yaş ortalamasının da 
10 yaşın altına çekilmesi acil bir ihtiyaçtır. 

Diğer taraftan, liman altyapı inşaatları için Bakanlığımız bütçesinden 1992 yılında 110,3 
milyar lira ödenek ayrılmıştır. Etüd ve yıllık işler dahil olmak üzere, 23 adet projemiz mevcut
tur. 1991 yılında Antalya Limanı tevsii ve duba yapımı projeleri ikmal edilmiştir, deniz yapıları 
ekipmanları, limanlar inşaatı sosyal tesisleri, deniz inşaatı makinaları, limanlar serbest bölge 
düzenlemesi, Gökçeada (Uğurluköy) feribot iskelesi ile Fatsa motor iskelesi uzatılması, Antal
ya motor limanı onarım ve ikmal işlerinin 1992 yılında tamamlanmasına çalışılacaktır. Ayrıca, 
10 adet projeye de devam edilecektir. 
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Tarım sektöründe yer alan balıkçı barınakları için 60 milyar lira ödenek ayrılmıştır. 1991 
yılında Rize balıkçı barınağı ikmal inşaatı, Pazâr-Kirazlık, Enez, Samandağ, Doğanyurt ba-. 
lıkçı barınakları projeleri ikmal edilmiştir. Ayrıca, Çarşıbaşı (îskefiye), Esenköy ve Çayeli ba
lıkçı barınaklarının 1992 yılında tamamlanması planlanmıştır, 21 adet devam eden proje mev
cuttur. 

Bu noktada, arkadaşlarımıza bir bilgi sunmak istiyorum. -Biraz sonra, bağımsızlıklarına 
yeni kavuşan Tür kî devletlerle ilgili olarak başka açıklamalar yapacağım. 100 bin ton buğday 
ve şekeri, Özbekistan Cumhuriyetine, hemen, acilen, hibe olarak ulaştırmak üzere Deniz Nak
liyat gemilerimiz seferber edilmiştir. Bu ay sonuna kadar bu buğday ve şeker Özbekistan'a ulaş
tırılmış ve oradaki gıda sıkıntısı giderilmiş olacaktır. 

İmalat sektörü için 12 milyar Türk Lirası ödenek ayrılmıştır. Tuzla Tersanesi ikmal inşaatı 
kapsamında bulunan rıhtım yapımı ve mendirek uzatılması işine 1992 yılında devam edilecektir. 

Bir değerli konuşmacı arkadaşımız, istanbul'da, boğazda bulunan üç adet yüzer havuzun 
-tstinye Tersanesi kastediyorum- buradan çıkarılmasının doğru olduğunu söyledi, tstinye'nin 
üç adet tersaneden kurtarılması isteği, hedefi doğrudur; ancak, iş yanlış yapılmıştır. Burada 
açıklıkla ifade edeyim. Neden yanlış yapılmıştır? Bu havuzların yeri hazırlanmadan çıkarılmış 
ve götürülmüş, Karaköy'de bir yere bağlanmıştır. Şu anda elimizde özel sektöre ait bir havuz 
dışında başka havuz yoktur; gemilerimiz havuzlanmak üzere dışan gitmektedir. Şimdi bunları 
koymak için tersaneler bölgesinde, Pendik'te yer arıyoruz ve denizi derinleştirmekle meşgulüz. 
Daha ne kadar devam edeceğini sorarsanız, birkaç ay daha devam edecektir ki, havuzu koya
lım, işler hale gelsin. 

İstinye'de bu havuzlar zararlı mı? Zararlı. Yani, doğru değil mi? Değil. Kaldıracak mı
yız?.. Kaldırın; ama, yerini hazırlayın. Niye çalışır vaziyetteki havuzu altı aydan beri atıl vazi
yette bekletiyoruz? Daha kaç ay bekleyeceği de belli değil; orada boş duruyor, yatıyor, gemile-
rimiz de dışarı gidiyor. Yoksa, işin hedefi olarak doğrudur, hedefine bir itirazımız yoktur. Iti-
razımız, yeri hazırlanmadan üç tane havuzun çıkarılmış olmasınadır. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Biraz da siz yapın. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, bizim, sizin kusurları

nızı düzeltmekten başka işimiz yok mu? (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Hayır, devlette devamlılık vardır; devam edi

yorsunuz... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hep kusur mu düzeltelim? Dev- /•; 

lette devamlılık kusur düzeltmek demek mi? Bir işi doğru yapsanız da, o işin devamını da biz 
yapsak, daha doğru değil mi? Niye zaman kaybettiriyorsunuz? 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Yani, hep bitmiş iş mi istiyorsunuz? İşlerin çoğu 
bitmemiştir... 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır, bitmiş iş istemiyorum, "Ha
vuzu yerinden çıkarırken yerini hazırlasaydınız" diyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Doğru iş istiyor. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hah, doğru iş istiyorum. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Siz yapın efendim, konuşmayın. 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yapıyoruz biz Sayın Bozkurt, ya
pıyoruz. Ben hazırlattırıyorum; ama, yazık, günah değil mi dışarıya giden bu kadar paraya, 
gemilerin harcadığı zamana, harcadığı imkâna, harcadığı paraya? Daha ne kadar sürecek belli 
değil; sekiz aydır gemiler dışarıya gidiyor. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Siz şimdi yapın, doğrultun efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yoksa, o zaman da kaldırılırdı, 

size "kaldırılmasın" diyen yok. Yerini hazırlarsınız, kaldırır götürürsünüz. Amenna, iyi bir 
iş yapmış olursunuz; itiraz edecek bir şey yok ki bunda. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Seçimden önce Istinye'de gazetelere kim poz verecek? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yani, bir insan bir şeyi yanlış ya

pınca, "efendim, siz doğrultun"... Sizin aklınız yok mu, niye yanlış yapıyorsunuz? 
Turizm sektöründe yer alan limanlar için 20 milyar Türk Lirası ödenek ayrılmıştır. 1992 

yılında Bodrum Karaada etüdü bitirilecektir. Mevcut ödenekle 21 adet proje üzerinde çalışma
lar devam etmektedir. 

Halen dört adet tersaneye sahip olan Gemi-tş Sanayii Anonim Şirketi 1991'de bilançosu
nu büyük zararla kapatmıştır. 

260 bin DWT yıllık kapasiteli gemi sanayimiz, bu kapasitede gemi üretme yerine, kapasi
tesini tamir işleriyle doldurmaya çalışmaktadır. İstihdam edilen işçilerinin bir kısmında, belir
tildiği gibi, gizli işsizlik vardır. 

Camialtı Tersanesine ansızın gittiğim zaman, oradaki işçiler bana işsizlikten yakındılar. 
İçeri girdiğimizde, içeride işçilerin işsizlikten kâğıt oynadıklarını gördüm; kâğıt oynuyorlar
dı... Tamam, kamu teşebbüsleri düzgün çalışmıyor; bunu kabul ediyoruz; ama, herhalde bu 
hale getirmeye de kimsenin hakkı yoktu. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Düzeltin Sayın Bakan, düzeltin. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Düzeltiyoruz efendim. Merak

lanmayınız; benim olduğum yerde yanlış iş olmaz, ben düzeltirim. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

Hiç meraklanmayın, hepsini tek tek düzelteceğiz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Muhalefeti bırakın da iktidar olun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır, biz muhalefet yapmıyo

ruz. Biz, orada işçiler niye kâğıt oynuyor diye size sormuyoruz, oynar hale getirmişsiniz, onu 
söylüyoruz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ama, hep muhalefet ediyorsunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sizin yaptığınızı söylüyoruz. Siz 

eleştiriden münezzeh misiniz yani? Eleştiri yapmak demek, ille muhalefet yapmak demek mi? 
İnsan müspet eleştiri de yapar. Doğru yaptığınız bir şey olduğu zaman, ona da doğru yaptınız 
diyoruz; bu da eleştiridir, bunun adı da eleştiridir. Ne dedim?.. "Havuzların oradan çıkarılma
sı hedefi doğruydu" dedim. Bu eleştiri değil mi? 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Siz önce düzeltin, ondan sonra düzelttik diye 
konuşun. • 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Düzeltiyoruz, meraklanmayınız; 
işte, havuzları koyuyorum yerine. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Düzelttikten sonra gelip tenkit etme hakkınız var. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Halen, Türkiye Gemi Sanayii Ano

nim Şirketi tersanelerinde, Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyatı Türk Anonim Şirketi için 2 adet 
75 bin DWT*luk dökme yük gemisi ise, 2 adet 18 bin DVVT'Iuk çok maksatlı kuru yük gemisi
nin, Türkiye Denizcilik İşletmeleri için de 2 adet 1 500 kişilik Marmara hattı yolcu gemisinin 
inşaları devam etmekte olup, DLH Genel Müdürlüğümüz için inşa edilen 3 adet, 4,5 m5 kepçe 
kapasiteli yüzer ekskavatörün de bu aylarda teslimi beklenmektedir. 

Pendik Tersanesinin 300 x 70 metre boyundaki kuru havuz inşaatı tamamlanarak, ülke
mizde havuzlanabilecek gemi tonaj sınırı 170 bin DWT'a ulaşmış ve bugüne kadar yurdumuz
da havuzlanan 35 bin DWT'dan büyük gemilerin de bu tersanemizde havuzlanmasına başlan
mış olacaktır. 

Türkiye Gemi Sanayii Anonim Şirketi için, 1992 yılında 68,5 milyar Türk Lirası yatırım 
öngörülmekte olup, bunun 50 milyar Türk Lirası Pendik Tersanesi ikinci kademe yatırım pro
jesi için harcanacak ve havuz kreynleri de tamamlanmak suretiyle, ülkemizde inşa edilebilecek 
en büyük yük gemisi 170 bin DWT'a ulaşmış olacaktır. 

Bugün'için, ülkemizin en büyük armatör kuruluşu hüviyetinde olan Denizcilik Bankası 
Deniz Nakliyatı Türk Anonim Şirketi, 1992 yılına, 1 071 267 DVVT'Iuk ve 60 parçalık bir filo 
ile ve zararla girmektedir. Yaş ortalaması 16,5 olan bu filonun çalışmalarında, tramp ve tanker 
taşımacılığı yanında, en önemli fonksiyonunu, özel kesim armatörlerince rağbet görmeyen Ro-Ro 
ve muntazam hat taşımacılığı konuları oluşturmaktadır. 

Bu bakış altında, özellikle ihraç mallarımızın, denizaşırı pazarlarda rakip ülke filolarının 
tekeline terk edilmeyip, rekabet piyasası içinde uygun navlunlarla ve muntazam tarifeli sefer
lerle zamanında ulaştırılması, ihracatçılarımızın dışsatım şanslarını artırmak bakımından bü
yük Önem taşımaktadır. 

Şirket, Türk Bayraklı gemilerimizle Amerika'dan Japonya'ya kadar dünya denizlerinde 
muntazam hat (liner) taşımacılığı hizmetlerini geliştirerek sürdürmektedir. 

Ro-Ro taşımacılığında ise, Ro-Ro gemilerinin ve Ülkemizle Kıta Avrupası arasındaki kara
yolu bağlantısına alternatif olarak, bir deniz köprüsünün makro ekonomik ve stratejik açıdan 
taşıdığı önem açıktır. Bu gerekçe ile Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk Anonim Şirketi, 
son yıllarda Haydarpaşa-Köstence ve Derince-Trieste limanları arasında iki muntazam Ro-Ro 
hattı ihdas etmiştir; ancak, mevcut 3 Ro-Ro gemisinin TIR'Iarımızı şoförleriyle birlikte taşı
maya uygun özelliklere sahip olmaması nedeniyle, yurt dışına sipariş edilen 2 Ro-Ro gemisin
den ilki 1991 yılında servise girmiş olup, ikincisi ise 1992 yılının ilk yarısında servise girecektir. 
Her biri, 120 TIR ve yolcu kapasiteli, süratli, konforlu ve tiplerinin en modern dizaynına sahip 
bu gemilerin, ülkemizin Ro-Ro filosuna büyük bir güç getireceği muhakkaktır. 

Şirketin, yurt dışında inşa edilen ve Mayıs 1992'de teslim alınacak Ro-Ro gemisine ilave
ten, tamamı Türkiye Gemi Sanayii Anonim Şirketi tersanelerinde inşa edilecek olan toplam 
188 bin DWT kapasiteli 4 gemi inşa yatırımı mevcuttur. 

Kuruluşun, 1992 yılı toplam yatırımı 240 milyar Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 
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tç ve dış sularda deniz taşımacılığı, liman işletmeciliği, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma 
lıizmetleri yapan Türkiye Denizcilik işletmeleri Genel Müdürlüğü, 1991 yılını büyük zararla 
kapatan kuruluşlarımızdan birisidir. Filo yapısının gençleştirilmesi ve ülke ihtiyacına göre ye
niden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kuruluşumuz, Marmara'da 43, İstanbul Boğazı'nda 26, 
Haliç'te 8, İzmit ve İzmir Körfezinde 6 adet olmak üzere, toplam 91 iskele arasında, 74 adedi 
yolcu, 28 adedi araba vapuru olmak üzere toplam 102 adet gemiden oluşan filosu ile yolcu 
ve araç taşımacılığı yapmaktadır. 

İstanbul İli içerisinde, deniz ulaşımı payını artırmak, günden güne sıkışıklığın daha fazla 
hissedildiği karayolu ulaşımını rahatlatmak, deniz taşımacılığını daha etkin ve verimli bir du
ruma getirmek üzere, iki yeni proje üzerinde çalışılmaktadır. 

Birincisi, çok önemli bir ulaşım merkezi haline gelen Yenikapı semtinde ulaşım kompleksi 
kurulması projesidir. Bu projeyle, karayolu, demiryolu, hızlı tren ve denizyolu bağlantısı sağ
lanacak, iki yaka arasındaki ulaşıma yeni bir boyut kazandırılacaktır. 

ikinci proje ise, talebin en yoğun olduğu, Karaköy-Eminönü ve Kadıköy hatlarında çalış
tırılmak üzere 8 adet, 2 100 kişilik, çift başlı gemi inşa projesidir. Bu projenin gerçekleştirilme
si ile, iskeleye yanaşıp kalkma esnasında yapılan manevralar ve dolayısıyla manevralar esnasın
daki zaman kaybı tamamen ortadan kalkacak ve bu sebeple de, sefer adedi çoğaltılmış olacaktır. 

tç ve dış hatlarda, yolcu ve yük nakliyatı faaliyetleri, Denizyolları İşletmesi tarafından 2 
adet yolcu-yük karışımı gemi, 2 adet de yolcu gemisi ve 10 adet feribottan oluşan filo ile yerine 
getirilmektedir. Filo mevcudu gemilerin toplam gros tonu 65 118 olup, filonun yaş ortalaması 
18'dir. 

Ayrıca bu kuruluşumuz, liman, iskele ve rıhtımlarda liman hizmetlerini yapmakla görev
lendirilmiş olup, halen bu faaliyetlerini ülke düzeyinde İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Giresun, 
Trabzon, Hopa, Dikili, Güllük, Kuşadası, Marmaris, Çeşme, Rize, Ordu, Alanya ve Kabatepe 
işletmelerinde sürdürmektedir. 

Bugün, İstanbul Boğazından geçen gemi kapasiteleri giderek artan tonajlara ulaşmıştır. 
Ayrıca, tehlikeli madde taşıyan bazı gemilerin beraberinde getirdiği risk, ihmal edilemeyecek 
boyutlardadır, istanbul'un güvenliği açısından hayatî bir önem taşımaktadır. 

Bu noktaya bir parmak basmak istiyorum. Değerli konuşmacı arkadaşlarımız istanbul Bo
ğazında radar kurulması gerektiğini söylediler. Tabiî, radar kurulması burada kaçınılmazdır. 
Ancak, "Radardan izlediğiniz gemi yanlış bir rotada seyrediyor ise, buna yaptığınız ihtarı din
letebilecek misiniz?" sorusu gündeme gelmektedir. Biz, Boğaz trafiğini yeniden ve mevcut an
laşmalardaki haklarımız, güvenlik yönünde ağırlaştırılmak suretiyle, can-ve mal güvenliği yö
nünde ağırlaştırılmak suretiyle yeniden tanzim etmeye kesin kararlıyız. Boğaz trafiği yeniden 
tanzim edilecektir. (DYP sıralarından alkışlar) Boğazdaki risk, en az seviyeye, minimum sevi
yeye, yani kaçınılmaz olan seviyeye indirilecektir ve bir radar ağı ile kontrol edilecektir. Bu kont-
rola uymayan gemileri, güvenlik sebebiyle, işleme tabi tutmanın, çareleri mutlaka aranıp bulu
nacaktır. Çünkü, uluslararası anlaşma yapıldığı zamanki gemi tonajlarıyla bugünkü gemi to
najları arasında mukaye edilemeyecek kadar büyük farklar vardır. O zaman, 10 bin tonluk ge
milerin yanına 120 bin DWT'luk gemiler gelmiştir, 12 kat büyümüştür, bu gemilerin Boğaz 
içerisinde uluorta seyretmesi büyük riskler, büyük tehlikeler doğurmaktadır. 

Bu Genel Müdürlüğümüz için 1992 yılında 93 milyar Türk Lirası yatırım yapılması plan
lanmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sivil havacılık, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde 
de büyük önem arz eden bir sektördür. Bu sektörü dünyadaki teknik, ekonomik ve sosyal ge
lişmeler paralelinde yönlendirmek ve hizmetlerinin uluslararası düzeyde olmasını temin etmek, 
hem millî hem de milletlerarası en önemli görevlerimizden birisidir. 

Dünyada ve ülkemizde sivil havacılık sektöründe gelişen teknik ve sosyoekonomik şartla
ra bağlı olarak güvenliği, konforu ve zaman- faktörünü ön plana alan havayolu ile seyahat po
tansiyelinin günden güne çığ gibi büyümesi karşısında, buna uyum sağlayacak düzenlemeleri 
yapmak, hukuksal ve kurumsal zemini hazırlamak ihtiyacı doğmuştur. 

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve paralelinde çıkarılan yönetmeliklerle kamu
nun yanında özel sektör de sivil havacılık faaliyetleri içinde, gerek uçak işletmeciliği ve gerekse 
havaalanı ve helikopter iniş-kalkış alanları yapımı ile yer ve ikram hizmetleri gibi alanlarda 
yerini almış olup, her geçen gün de katılımını artırarak geliştirmektedir. 

Bugün, Türk Hava Yollarıyla birlikte, 11 özel sektör havayolu işletmesi, daha büyük göv
deli uçaklarla yurt içinde ve dışında birçok noktaya sefer düzenlemektedir. Bu havayolu işlet
melerinin envanterlerindeki uçak sayısı 74'e, koltuk kapasitesi de 10 286'ya ulaşmıştır. Bakan
lığımızca işletmelere sağlanan kolaylık ve imkânlar ile işletmelerin günden güne artış gösteren 
aktivite ve etkinliğine bağlı olarak uluslararası pazarda ülkemizin ağırlığı ve payı her geçen 
gün.biraz daha artış göstermektedir. 

Ayrıca, hava taksi, genel ve sportif havacılık gibi çeşitli konularda faaliyet gösterilen 43 
işletme, 234 hava aracı ile 919 koltuk kapasitesine sahip bulunmaktadır. 

Toplam olarak işletme sayımız 55'e, hava aracı sayımız 308'e, koltuk kapasitemiz 11 205'e 
ulaşmıştır. Bu toplam içinde, Türk Hava Yollan, 34 büyük gövdeli uçak ve 5.760 koltuk kapa
sitesi ile en başta yer almaktadır. Ayrıca, 76 ilaçlama uçağı ile ziraî mücadele faaliyetlerinde 
bulunmakta olan 39 işletme ve özel kullanıma uygun olan hafif hava araçları da toplama ek
lendiğinde, ülkemizin tün sivil havacılık aracı 410'a ulaşmaktadır. 

Halen 22 adedi askerî havaalanı olmak üzere, 39 ilde çeşitli büyüklükte, toplam 51 havaa
lanı, sivil havacılık işletmelerinin kullanımına açık durumdadır. Bu havaalanlarından 20'si Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü işletiminde olup, 7'si iç ve dış, 13'ü sadece iç 
hat havaalanı olarak hizmete devam etmektedir. Ayrıca, Türk Hava Kurumu, valilik, üniversi
te ve özel şahıs ve kuruluşlarca işletilen toplam 14 adet özel statülü havaalanı da bulunmaktadır. 

Bu noktada bilgilerinize bir hususu daha sunmak istiyorum : Programımız içerisinde el
bette ki, her ilimizin ve her yöremizin bir havalanma kavuşturulması hedeflenmiştir. Bu hede
fe, zaman içerisinde, yine öncelikleri iyi tespit etmek suretiyle ulaşacağız. Yalnız, kısa vadeli 
bir tedbirimizi de açıklamak istiyorum : 

Bu sene uçakla yapılacak olan hac seferleri için, İstanbul hava meydanındaki dış hatlar 
yolcu salonu yerine, inşaatı tamamlanmış ve boş olarak duran kargo binasının hemen önü
müzdeki kısa süre içerisinde hac mevsimine kadar hazırlanması için gerekli talimat verilmiştir. 
Bu ayrı bölümde, hacı adaylarımızın istedikleri gibi gelip rahatlıkla uçaklarına binebilmeleri 
için her türlü tedbiri alacağız, rahatlarını sağlayacağız, dönüşlerinde de yine rahat bir şekilde 
hava meydanında kabul ve memleketlerine dönmeleri için gerekli yardımları yapacağız. Aksi 
halde, hacılarımızın, dış hat yolcu salonunda büyük bir sıkışıklıkla karşı karşıya kalmaları, 
büyük sıkıntılar çekmeleri ve iniş-binişlerde büyük zorluklarla karşılaşmaları söz konusudur. 
Böyle bir durum, hac gibi mukaddes bir görevi, bir farzı yerine getirmeye giden insanlara ezi
yet olur; o bakımdan bu tedbiri aldık. 
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Orada, her ne kadar birtakım elektronik kontrol cihazları bulunmuyorsa da, hacca giden 
insanları cihazlardan geçirmek gibi tehlike vehmedici birtakım uygulamalara kalkışmanın an
lamsızlığı karşısında, bu uygulamaya gitmeden, bu binayı onlara açarak bu işi yürüteceğiz. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Diğer taraftan, bu sene beklenmekte olan yoğun turist akışı sebebiyle istanbul, İzmir, An
talya ve Dalaman hava meydanlarında gerekli tedbirler tarafımızdan alınmış; uçaklar ne kadar 
çok ve sık aralıklarla gelirse gelsin, yolcular bekletilmeden, anında boşaltılma ve gidecekleri 
yerlere hemen intikallerini sağlama için çalışmalar mevsim başına kadar bitirilmiş olacaktır. 

Yeni Türkî devletlerle de hava ulaşımının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmakta 
olup -halen bazılarıyla tek yönlü olarak devam etmektedir- tam bir hava ulaşımı kısa bir süre 
içerisinde, bu sene içerisinde tamamlanmış olacaktır; bunu da bilgilerinize sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, haberleşme hizmetleri, hükümet programımızda önemli bir altya
pı hizmeti olarak kabul edilmiş ve klasik haberleşme hizmetlerine olan talebin beklemesiz ola
rak karşılanabilmesi için, her yıl yeterli seviyede kapasite ilavesinin yapılması, mevcut teleko
münikasyon şebekelerinde ileriki yıllarda ulaşılacak yeni boyuta uygun olarak teknolojik yapı 
ve sistem değişikliğine devam edilmesi, özel telekomünikasyon hizmetlerinin ise, yoğunlaştırıl
ması öngörülmüştür. Bu hedefler doğrultusunda hazırlanan 1992 yılı yatırım programında; 

1 milyon hatlık otomatik telefon santralının tesisi, 2 bin adet köy ve kasabamıza otomatik 
telefon santralı kurularak yaklaşık 6 bin köyümüzde evlere kadar otomatik telefon hizmetinin 
verilmesi ve yerleşim birimlerinin şehirlerarası ve milletlerarası tam otomatik telefon şebekesi
ne irtibatlandınlması, 1 500 adet kırsal yerleşim yerinin telefonla irtibatlarındırılması ve bin 
adet köy ve mezramızın otomatik telefon şebekesine dahil edilmesi, kurulacak otomatik tele
fon santrallarına paralel olarak şehir içi telefon dağıtım şebekesinde 1 milyon 600 bin çift hat 
prensipal ve 2 milyon 500 bin çift hat lokal şebeke inşaatının tesisi, şehirlerarası ve milletlera
rası irtibatlarda 5 814 adedi analog, 227 430 adedi dijital olmak üzere toplam 233 244 adet 
telefon kramportör kanal ucunun hizmete verilmesi, 106 adet radyolink alıcı verici sisteminin 
yıl içinde servise verilerek, 30 yerleşim yerinin, radyolink şebekesinde irtibatlandınlması ve 5 
bin adet kartlı telefon makinesinin hizmete verilmesi planlanmıştır. 

Ülkemizde 1991 yılı sonu itibariyle telefon hat kapasitesi 9 milyondur : Bunun 8,7 milyo
nu otomatiktir ve halen 100 kişi başına düşen abone sayısı 14'tür. 1990 yılı itibariyle, Avrupa 
ülkelerinden Yunanistan'da 100 kişi başına düşen telefon abone sayısı 38, İtalya'da, 37, İspan
ya'da 30, Almanya'da 47, Fransa'da ise 46 civarındadır. Ülkemizde çok düşük olan bu yoğun
luğun artırılması amacıyla yapılacak çalışmalarda, 1992 yılından itibaren yıllık ortalama asga
rî 1 milyon hattın telefon şebekesine ilavesi halinde, ancak 2000 yılında telefon abone yoğunlu
ğumuzun yüzde 25 civarına ulaşması mümkün olacaktır. 

Bu noktada, değerli grup sözcüsü arkadaşlarımızın söyledikleri bazı şeylere cevap vermek 
istiyorum. Burada, telekomünikasyon konusunda büyük atılımlar yapıldığı, geçmişte ihmal edil
diği ifade edildi. Ben, bu sözü söyleyen değerli arkadaşıma bilgisi olması için şunu arz ediyo
rum : Mersin ve Denizli'de 1980 yılında telefon almak için müracaat etmiş, 1992 yılında, şu 
anda halen sırada bekleyen vatandaşlar vardır. Demek ki, mesele halledilebilmiş değil. Halen 
1,5 milyon kişi telefon beklemektedir. İstanbul gibi büyük şehirlerde iki senedir telefon bekle
yen vatandaşlarımız vardır. Günlük hale getirilmiş değildir. Günlük hale Nevşehir'de gelmiş; 
çünkü orada, hat sayısı fazladır, telefon isteyen varsa verelim. Rize'de de fazla hattımız var, 
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isteyen varsa, telefon verelim. Dengesiz dağıtılmış; onu söylemek istiyorum. Yoksa, Nevşehir'e 
götürülen hizmette iyi edilmiş, Rize'ye de ne kadar iyi edilmiş; ama, bir program dahilinde 
dengeli dağıtılsaydı bütün bunlar olmazdı. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Türkiye'nin bütün köylerine telefon götürüldü. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz onu dengeli dağıtırız; bizim 

dengeli dağıtmamız sizin dengesiz dağıtmanızı kapatmaz. 
FEVZİ İŞBAŞARAN (İstanbul) — Siz ne kadar dağıtmayı düşünüyorsunuz? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Türkiye'nin bütün köylerine bi

rer telefon vermişsiniz; o da muhtarın evinde kilitli; borcundan dolayı da yüzde 40'ı kapalı 
durumdadır. Bu, telefon vermek değildir, şebeke verseydiniz... Biz, şebeke veriyoruz. 6 senede 
2 bin köye telefon vermişsiniz, biz, bu sene 2 bin köye şebeke halinde telefon vereceğiz. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Millet telefon paralarını ödemekte sıkıntı çekiyor; milletin telefon paralarını ödemekte sı
kıntı çekmesinin sebebi, telefon ücretlerinin pahalılığı değil; bozduğunuz gelir dağılımıdır. Adam 
fakirleşmiş, telefonun ücretini ödeyemiyor. Eğer, bu gelir dağılımını bozmasaydınız, parayıva-
tandaş ödeyebilirdi. Yoksa, bunun sebebi telefonun pahalı olması değildir. Köylerde taban fi
yatlarını kısa kısa, köylüyü fakirleştirdiniz; köylü de telefon parasını ödeyemiyor, onun için 
bağırıyor. Bir çok şeyde olduğu gibi, buna da yanlış teşhis koyuyorsunuz. 

SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul) — Parası olmayan telefon alamaz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Alamamış zaten; 6 senede köyle

re verdiğiniz telefon sayısı 2 bindir. 
Ülkemizde, 1991 yılı sonu itibariyle telefon hat kapasitesini söyledim; çok düşük olan bu 

yoğunluğun artırılması için neler gerektiğini de söyledim. Şimdi, 1992 programında öngördü
ğümüz hususları belirteceğim. 

Doğu ve güneydoğu illerimizde uydu üzerinden haberleşme imkânı sağlayacak uydu yer 
terminalleri hazırlanmaktadır. Tesislerin devreye girmesiyle, bu hassas bölge illerimizde kırsal 
alan haberleşme irtibatlarının uydu üzerinden emniyetli ve kaliteli olarak sağlanması mümkün 
olacaktır. Ayrıca, bu yılki programda, Orta Asya Cumhuriyetleri; Kazakistan, Özbekistan, Türk
menistan Kırgızistan ve Tacikistan'ın ülkemiz televizyon programlarından en az birini izlemesi 
ve bu ülkelerin ülkemiz üzerinden haberleşmesini ve dış dünyaya açılmasını sağlayacak teleko
münikasyon irtibatlarının temini konusunda çalışmalar çok süratli şekilde yürütülmüş ve bu 
ülkelerden herhangi bir talepte bulunulmadan, tamamen kendi kaynaklarımızdan finanse edilmek 
suretiyle, mobil araçlarımız bu ülkelere gönderilmiş olup, 15 Nisan tarihi itibariyle, inşallah, 
bu ülkelerden ilk Türk televizyon yayınının izlenmesi mümkün olacaktır. (DYP sıralarından 
alkışlar) Bunun akabinde de, bu ülkelerin hem Türkiye'ye, hem de Türkiye üzerinden dünyaya 
telefon bağlantısını çok kısa bir süre içerisinde açacağız. Bunun için gerekli 25 milyon dolarlık 
bir ödenek, Hükümetimiz tarafından karşılanacaktır. 

Zamanı daraltmamak için bazı rakamları vermiyorum. Çünkü, o rakamları arkadaşları
mız verdiler. Ancak, bu noktada bir hususu daha bilgilerinize sunmak istiyorum : Bu yılın in
şallah ikinci yarısına kalmaz; halk arasında cep telefonu olarak bilinen telefonu, kâr ortaklığı 
yapmak suretiyle, en iyi şartları teklif eden bir firmaya yaptıracağız. Firma, bunu yapacak, 
kuracak, çalıştıracak; geliri paylaşacağız. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Adil düzene geçiş hazırlığı. İnşallah... Çok güzel. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu ihaleden takriben iki yıl son

ra, Türkiye, cep telefonuna kavuşacaktır. Bir ara sistem getirmek istemiyoruz. Getirmek iste
meyişimizin sebebi şu : Zaten, vatandaşımızın arabasında mobil telefon var; çağrı cihazı var. 
Bir ara sistem getirilirse, vatandaş iki yıllığına bir başka cihaza para ödemek, iki yıl sonra da 
onu bırakıp yeni bir cihaz almak gibi munzam bir masrafa girecektir ki, o bakımdan bu iki 
yıllık süreyi, bir ara sistem getirmeden, doğrudan doğruya cep telefonu için yapılan müracaat
ları değerlendirip, bunların içerisinden PTT'ye en iyi şartları teklif edene yap-işlet-sakın ha 
devretme, kârını paylaşalım modeliyle vereceğiz. 

Bir arkadaşımız rehberler için eleştiride bulundu. Şunu söylemek istiyorum : Rehber bası
mı ITT'ye bir sözleşme ile verilmiştir. Bu, şöyle verilmiştir : ITT Bilka, istihbarat servisi dedi
ğimiz kompütür servislerini kuracaktır; bunun karşılığında bu rehberleri basacaktır ve rehber
lere reklam alacaktır. Tabiî, o kurduğu istihbarat servisleri, bilgi servisleri için kendisine ayrıca 
bir para ödenmemektedir. Ayrıca bir para ödenmediği için, rehbere reklam alımı, bu işten do
ğacak masrafını karşılamak üzere kendisine gelir olarak bırakılmıştır. Bu yönde şikâyetler var
dır. Bu şikâyetleri mümkün mertebe gidermeye çalışacağız; ama, bağlı bulunduğumuz bir söz
leşme vardır, elbette ki, sözleşmeye de uymaya çalışıyoruz. 

Söylenmedi; ama, başka türlü eleştiriler geldi. Alo Bilgi... Onu da ben söyleyeyim : Geçti
ğimiz yıl içerisinde bir firma ile özel bir sözleşme yapılmıştır. Firmaya 6 ay süreyle tekel veril
miştir. Bahçelievler'deki telefon santralında yer verilmiştir. Burada, "Alo Bilgi" adı altında 
bir sistem kurulmuştur. Bu, basit bir sistemdir; ayrı bir kontur koyuyor, konuşmanız bu kon-
turdan geçiyor. Bu konuşma çok yüksek bir ücrete tabidir. Tabiî, daha ziyade buna gençler 
ve çocuklar heves ediyor. Bu heves, Alo Bilgi başladıktan kısa bir süre sonra, birçok aboneye, 
astronomik rakamlarda ve itirazlara sebebiyet veren telefon faturaları gelmesine neden olmuş
tur. 3-5 milyon liralık telefon faturası gelenler vardır. Vatandaş, "Ben bu kadar konuşmadım" 
diye itiraz ediyor. Alıyoruz, bakıyoruz, "Alo Bilgi" çıkıyor. Dakikası 5 bin lira mıdır, 10 bin 
lira mıdır; bilmiyorum; ama neticede büyük rakamlar çıkıyor. Yalnız şunu ifade edeyim : Tekel 
de tanınmak suretiyle kendilerine 6 ay süre ile "Alo Bilgi" imtiyazı verilen bu kişiler, bilgi adı 
altında gençleri buraya heveslendirmek ve çekebilmek için, toplumun değer hükümlerine aykı
rı -fazlasını söylemek istemiyorum- birtakım şeyler de oraya koymuşlardır. Bu firmanın PTT'den 
5 ayda aldığı pay, 87 milyar liradır. (DYP sıralarından "Kim vermiş bu imtiyazı?" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu, bitiriniz efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bitiriyorum efendim.. 
Değerli arkadaşlar, işin teferruatına girmek istemiyorum. Yalnız, burada sözlerimi, çok 

üzerinde durulan ve Anavatan Partisinin değerli sözcüsünün biraz beni de itham eder şekilde 
tekrar gündeme getirdiği -ben getirmek istemiyorum ama- bir konu üzerinde bilgi vereceğim 
ve sözlerimi tamamlayacağım. Bu konu yine Anavatan Partisinin değerli sözcüleri tarafından 
Bütçe Komisyonunda da dile getirilmişti. Konu, TÜRKSAT işidir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — O, çok mühim işte... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — ' 'Siz TÜRKSAT işini bir siyasî 

polemik konsu olarak kullandınız, burada suiistimal vesaire yoktur. Başbakanlık Denetleme 
Kurulunun da raporu vardır, gazetelerde çıkmıştır" dediler. Ben, bunun deneceğini bildiğim 
için, sabahleyin Başbakanlık Denetleme Kurulunun raporunu istettim, aldım, burada yanımda. 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Onu okuyun da biraz rahatlasınlar. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Kara kaplı kitap açıldı. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bakalım kara kaplı kitap ne diyor? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Arkadaşlarımız bilgi sahibi ol

sun diye sadece sonuç kısmını okuyorum. 
"5.10.1989 tarihinde firmalarca verilen teklifler, şartnamenin bazı maddelerine uymadı

ğından ihalenin PTT Alım Satım Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ve ihale şartnamesinin 1/5 
maddesine göre iptal edilmesi ve yeni bir ihale açılması gerekirken, bu hususta en üst düzey 
yetkili ve sorumlu karar organı olan yönetim kurulundan gerekli karar ve yetki alınmadığı hal
de, Genel Müdürlük onayıyla teklif alınmaya devam edildiği... 

Fransız firmasının 21.2.1990 tarihindeki daktiloyla düzenlenmiş bulunan teklif mektubu
nun son bölümünde bilmem neyin elle yazıldığı, teklif mektubunun satın alma komisyonunca 
açılmayıp..." 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Bakan, biraz yavaş okur musunuz acaba? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — "... üyelerce paraflanarak değer

lendirme komisyonuna intikal ettirilmesi gerekirken..." 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O el yazısı kiminmiş acaba? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — "... mektup üzerinde satın alma 

komisyonu üyelerinin paraflarının bulunmadığı. Değerlendirme komisyonuna intikal eden tek
lifin değerlendirme komisyonu raporunda yer aldığı, 15 üye tarafından imza edilmesi gerekir
ken, mektup üzerinde sadece değerlendirme komisyonu başkanı ve bir üyenin imzasının bu
lunduğu, bu hususun satın alma yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aykırı olduğu.,., 

21.8.1990 tarihli satın alma komisyonunda, değerlendirilme komisyonu raporu olmadığı 
halde, sadece iki paraflı, şu kadarlık teklifin satın alma komisyonunda değerlendirmeye alın
dığı. 21.2.1990 tarihine kadar değişik tarihlerde firmalardan 5 adet teklif alındığı, bu durumun 
genel ihale usul ve esaslarına aykırı olduğu... 

1992 yılı içerisinde yörüngeye oturtulması planlanan TÜRKSAT uydusundan Kafkasya ve 
Orta Asya cumhuriyetlerine Secam yayın aktarmayla ilgili öneriniz dikkate alınacaktır." Dışiş
leri Bakanlığından gelen yazıya PTT'nin verdiği cevap. 

Tekrar okutuyorum : 
"1992 yılı içinde yörüngeye oturtulması planlanan TÜRKSAT uydusundan Kafkasya ve 

Orta Asya cumhuriyetlerine Secam yayın yapılmakla ilgili öneriniz dikkate alınacaktır, denil
mesine rağmçn, bu hususun dikkate alınmadan ihale işlemlerinin sürdürülüp, 22.8.1990 tari
hinde falanca firmaya, şu kadar bedelle verilmesinin karara bağlandığı;... Firmasıyla (yani, şimdi 
işin verildiği firmayla) temasa geçildiği ve firmayla yapılan müzakereler sonucunda 3.10.1990 
tarihinde PTT'ce bir ek rapor tanzim edildiği, bu müzakereler sırasında falanca firma ile te
mas kurulduğu -mümkün mertebe isim söylemiyorum, çünkü burada bulunmayan kişilerden 
bahsetmemek için- falanca firmasınca tek bir firmaya Dışişleri Bakanlığının Orta Asya'ya yö
nelik yayın yapın deyip, buna peki, bunu yapmadan bu ihaleyi yapmayacağız denilmiş olması
na rağmen, ihale yapılıp bittikten sonra firma çağrılıp, 'Gel sen bu eki kaça yaparsın?' diye 
sorulup, çıkardığı 45 milyon markı, ihale bedelinin üzerine ilave ettiği..." öyle diyor, laf uzun 
da, özetini söylüyorum... 

— 576 — 



T.B.M.M. B : 55 20 . 3 . 1992 O : 2 

ADİL AYDIN (Antalya) — Bu firmanın ortakları kim Sayın Bakan? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sonunda... "hususlarının ilgili 

bakanlıkça soruşturulması gerekir" diyor. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Tarih?.. Bizden evvel mi? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Soruşturursunuz efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Soruştururmuşuz; bakanlık so

ruşturma dosyası... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Soruşturursunuz... Suçlayamazsınız efendim... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben suçlamıyorum... Ben suçla

mıyorum... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Hem hâkim hem savcı olamazsınız; bütün ka

muoyu önünde suçladınız. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben suçlamıyorum, ben burada-

kini, sadece... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Suçlu olduğuna mahkemeler karar verir. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır, hayır kesinlikle kimseyi 

suçlamıyorum, suçladığım falan yok; ben değil, savcılık suçluyor. Savcılık suçlamış, dava aç
mış; davaya bakan mahkeme olayı Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uygun bulmuş. 
205 inci madde der ki, "ihaleye fesat karıştırmak suretiyle irtikap yapmak : Yani, menfaat te
min etmektir; "Ağır cezalıktır" diye oraya göndermiş, dosya kamuya mal olmuş, bitmiş her 
şey; ben, suçlamıyorum. Ben burada şimdi eğer, sabrınız varsa "suçsuz" dediğiniz kişilerin 
kendi ifadesini okuyacağım, yani, komisyon başkanının ifadesini okuyorum : "Orta Asya'yı 
kapsaması için firmalardan teklif alındığını, böylece, tüm proje bedelinin şu kadar marka ulaş
tığı..." diyor... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yusuf Bey de biliyor bunları. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ben doğruyu söylüyorum; "suçlu" diye bir keli

me kullanamazsınız. Soruşturma açarsınız; ama suçlayamazsınız. ~ 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — "Suçludur" demedik, "Mahke

meye verdik" dedik. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Basında çıktı. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Mahkemeye verdik işte, doğru 

söyledik. Evet; basında çıkan metinleri dikkatli okuyunuz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Mahkemeye verirsiniz, suçu varsa suçludur, ce

zasını çeker. Suçu sabit olmamış kişileri burada suçlayamazsınız; memlekette hukuk var... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Mahkemeye vermişsiniz; mahkeme suçlu görürse, suçludur... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bizim de beklediğimiz bu zaten; 

ben hiç kimseyi suçlamadan sadece olayın seyri konusunda kamuoyuna bilgi verdim. Yani, 57 
milyon inşan, gazetelerin günlerce yazdığı bu iş hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan, ben dö
nüp de 57 milyon insana, "vallahi beni ilgilendirmez, ben mahkemeye gönderdim, size de bilgi 
veremem mi" diyecektim? 
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Bu ifadeler zorla alınmamıştır, bunlar imzalı ifadelerdir, bu ifadeleri okuyorum. Bütün 
ifadelerde -isim söylemiyorum- deniyor ki: "Her üç firmanın da teknik şartnameyi sağladığı, 
firmaların teknik şartnameye göre değerlendirildiği ve üçünün de şartnameye uygun teklif ver
miş oldukları -bunlar onların ifadeleri- teklif veren üç firmanın da teknik şartnameyi karşıla
dığı..." Devamını okumuyorum. Şimdi, ihale komisyonu başkanlığı yapan zatın, yani mahke
meye sevk edilen zatın ifadesini okuyorum : "1990 yılı Ağustos ayında genel müdür -isim zik
retmeden okuyacağım- kendisiyle yaptığı istişareler sonunda ihalenin -söze dikkat etmenizi ri
ca ediyorum- "Fransız firmasına verilmesinde bir mahzur bulunmadığını belirttiğini, bunun 
üzerine kendisinin de satın alma komisyonunu toplayarak konuyu görüşmeye açtığım, komis
yon üyeleriyle genel müdürün yaptığı görüşmeler neticesinde ihalenin Fransız firmasına veril
mesinde mahzur bulunmadığını belirttiğini, komisyon üyelerinin ihalenin Fransız firmasına 
verilmesi yolunda genel müdürün herhangi bir makamdan talimat aldığını söylemediğini" 
söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu TÜRKSAT olayı çok zaman aldı. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir saniye efendim... Hemen bi

tiriyorum; affedersiniz... 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Nerede bu adam şimdi Sayın Bakan? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Üye, "Genel müdürlükçe ilgili 

makamlarla temas kurulması için ihalenin beklemeye alındığını, bu nedenle, satın alma ko
misyonu olarak yaklaşık 6 aylık bir dönemde hiçbir işlemin yapılmadığını, bilahara ağustos 
ayı içinde şifahî çağrı üzerine toplandığı..." diyor, komisyon başkanına atfen, "Komisyon baş
kanı, daha önce alınan karar uyarınca genel müdürün üst makamlarla yaptığı temas sonucun
da ihalenin Fransız firmasına verilmesi için karar almalarını istediğini..." (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Bir dakika durun arkadaşlar... Bir dakika arkadaşlar... 
"Bu talimat doğrultusunda satın alma komisyonu olarak karar verdiklerini..." 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Böyle usul olmaz!.. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşursanız böyle olur efendim. 
Lütfen... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Eğer, bu şekilde talimat alma

saydı... Satın alma komisyonu üyesi olarak önereceği teklifin başka olduğunu söylüyor. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, bu konu mahkemeye intikal etmiştir. 
BAŞKAN — Lütfen... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir saniye efendim... Bir şey söy

leyeceğim... Ben sizi dinledim. Bu konudaki eleştirilerin hepsini dinledim. 
Burada genel müdürün de ifadesi var. Genel müdürün ifadesinde de, komisyon üyelerinin 

ifadesi var. Diyorlar ki, "Sayın Cumhurlbaşkanına atfen genel müdür ve başkan bize Fransız 
firmasına verilmesini istedi." İmzalı... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Demiş olabilirler..^ 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir saniye efendim... Ben hukuk

çuyum... imzalı beyan,".. Biz burada kimseyi suçlamıyoruz. Burada bizzat genel müdür, "Her
hangi bir kişinin komisyon üzerinde şu veya bu şekilde telkin kurması yasaktır" diyor; ama, 
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kendisi de aynı şekilde -ben burada zamanınızı almamak için ifadeleri tekrar etmiyorum- "Ben 
Ulaştırma Bakanıyla konuştum -devrin Ulaştırma Bakanıyla- Ulaştırma Bakanı bana, 'Fran
sız firmasına verilmesinde sakınca yoktur' dedi" diyor. 

Ne anlarsınız bu laftan? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz ona, "komisyon kararı var 

Fransız firmasına vereceğiz, ne dersiniz?" diye sordunuz da ondan dolayı mı? dedi yoksa... 
Bu laf ne demek? Yani, durup dururken, bakanın bir şeyden haberi yok, komisyonun kime 
verdiğinden haberi yok; ama, bakan durup dururken genel müdüre diyor ki, "Buna vermeniz
de bir sakınca yok." 

Buna, hukukta, tevil yoluyla ikrar denir. 
BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tamamlıyorum. 
BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Burada benim yaptığım şey, şu 

dosyadaki ifadelerin soruşturmaya zarar vermeyecek olanlarının köşe noktalarını halka açık
lamak ve böyle böyle olmuş ben de bunu yargıya intikal ettirdim demektir. Bunun sonunda 
ben başka hiçbir şey söylemedim; ama... 

• YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Şimdi, hâlâ söylüyorsun... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben söylemedim, sizin sözcünüz 

söyledi. Biraz evvel burada olsaydınız dinlerdiniz. 
...ama, baktım buna Çankaya'dan cevap geldi; "Suçsuzdur" dedi. Peki, ben suçludur de

miş olduğum zaman, bu, Anayasa, kanun ihlali oluyor da, Çankaya, "Suçsuzdur" dediği za
man, bu ihlal olmuyor mu? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Çankaya istisna! 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sen söylüyorsun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla).— Bu, yargıya intikal etmiş olan bir 

iş... 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sen söylüyorsun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben söylemiyorum. Gazetelerde 

haber çıkıyor. O sizin okuduğunuz haberin işte kaynağı burada. Sizin okuduğunuz haber ora
lardan yayılıyor. Dışarıdan bu şekilde bize beyanat geliyor. Biz, yargıya terk ettiğimiz işler ko
nusunda konuşmuyoruz. Ben hukukçuyum, bir basın toplantısı dışında da en küçük beyanım 
olmadı. Basın toplantısında sadece bu kadar söyledim. Bunun dışındaki beyanların tümü baş
kalarından geldi; ama, sanki ben öyle bir duruma geldim ki, suçsuz bir adamı, bir siyasî hırs 
uğruna tuttum oraya sevk ettim. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — öyle... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ne alakası var? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
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ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ne alakası var? (ANAP sırala
rından gürültüler) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Mahkemeye intikal etmiş bir konu hakkında suç
lamalarda bulunuyor, savcı gibi konuşuyorsunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bitmedi efendim, bir saniye... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. Lütfen... Bağlıyor efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Binaenaleyh, oradan haber yayı

lıyor. "Efendim, Başbakanlık raporunda temiz..." Yani, Başbakanlık raporu temizlemiş; ben 
suçluyorum!.. Ne münasebet... Başbakanlık raporu burada, teftiş kurulu raporu burada, mah
kemenin verdiği karar orada. Şu anda dosya dördüncü ağır ceza mahkemesinde. Yani, hâkime 
de ben mi karar verdirdim bunu ağır cezaya şevket diye... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —• tşte bak etkilemeye çalışıyorsunuz; savcı gibi ko
nuşuyorsunuz... 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır, etkilemeye çalışmıyorum, 
savcı gibi konuşmuyorum... Ben... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Şu kürsüyü Anayasaya aykırı olarak kullanı
yorsunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz onu başka yerde arayın, siz 
onu söylediğim yerlerde arayın. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Siz burada insanları suçlayamazsınız. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben kimseyi suçlamıyorum, bunlar 

beyanlar, kendi beyanları beyefendi... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Mahkemeye gitmiş... Mahkemeleri etkilemeye 

çalışıyorsunuz. (DYP sıralarından "otur" yerine sesleri, gürültüler) 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hiçbir şey yapmıyorum. Siz ge

tirmezseniz buraya ben ağzımı açmam, Gazetelerde yalan yanlış haberler yaymazsanız, ağzımı 
açmam. Oradan, devletin en yüce makamından, "suçsuzdur" diye beyanat vermezseniz, ben 
ağzımı açmam. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Suçu ispat edilene kadar, insanlar suçsuzdur... 
Siz, insanları, suçsuz iken suçlu gibi gösteriyorsunuz. (DYP ve SHP sıralarından "otur yerine" 
sesleri, gürültüler) 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — O başka şey... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Suçlu diyemezsiniz... insanların namusu, şerefi 
var. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben yapmam o işi. 
Size şunu söyleyeyim; ben hukukçuyum, bu tür beyanlar benden sadır olmaz, onu siz baş

ka yerde arayın; ama, benim yaptığım iş, kanun neyi emrediyorsa onu yapmaktır. Yolsuzlukla 
Mücadele Kanunu var, Yolsuzlukla Mücadele Kanunu bana dosyayı savcılığa sevk etmemi em
rediyor, ben de emri yerine getirdim. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Burada da tesir etmeye çalışıyorsunuz. Anayasa 
hükmüne aykırı hareket ediyorsunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır, hiçbir şey yapmıyorum. 
Dava açılmış, bitmiş, hiçbir şey yapmıyorum; sadece, burada imzalı ifadeleri okudum bir daha 
konuşmayasınız diye. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

Saygı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Bakan, adliyeye intikal etmiş bir konuda bu kürsüden 

konuşmanız yanlıştır, size yakışmıyor. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sizin sözcünüz söyledi. 
BAŞKAN — Lütfen... Bitti efendim... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sizin sözcünüz dedi ki... 
BAŞKAN — Bitti, Sayın Bakan... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinpo) — Arkadaşınız, "Suçsuz insanları mah

kemeye gönderdiniz'1 dedi; zaptı getirtin bakın. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bitti efendim, bitti... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Burada hâlâ suçluyorsunuz. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
Aleyhinde, Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Lehinde söz almış arkadaşımız yok mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN —Yok. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)— Lehinde söz almak istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Yazıcıoğlu... 
Lehinde, buyurun Sayın Dağcı. , 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerime baş

larken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Ulaştırma ve haberleşmenin günümüzdeki yeri ve önemi, tartışma kabul etmeyecek bir 

gerçektir. Ulaştırma ve haberleşmenin ekonomik kalkınma üzerindeki tesirleri bilinmekle bir
likte, bunu net bir şekilde ölçecek teknik henüz gerçekleşmemiştir. Mesela, bir metro yapımı 
veya havaalanı inşaatı gibi, memleket çapında bir işin değerlendirilmesinde özel maliyet ve fay
dayla birlikte sosyal maliyet ve faydasını da hesaba katmak gerekir. 

Ulaştırma sektöründe çok büyük bir dengesizlik mevcuttur. 1950-1960 yılları arasında, bil
hassa kara, deniz ve hava yollarında bazı gelişmelere karşılık, günümüzde olduğu gibi, demir-
yollarımız sürekli ihmal edilmiştir. Sön yıllarda bütün ağırlık karayoluna kaydırılmış, bilhassa 
Anavatan iktidarı döneminde otoyol yapımı bile övünülmüş, övünmek bir yana, karayolları-
mızda, her gün, bir muharebede ölen insan sayısı kadar vatandaşımızı kaybediyoruz. Dün, vi
layetimiz durumundaki ülkelerde çoban kulübesine bile asfalt yolla gidilirken, biz birkaç kilo
metre otoyolla övünürsek, hiçbir yere varamayız. Adana'ya 13 kilometre otoyol yapıyorsunuz, 
o yolu 5 dakikada çıkıyorsunuz, çok güzel bir şey, ücret alıyorsunuz. Aslında, Anavatanın, 
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bu kısa yol için, geçenden bir akçe, geçmeyenden iki akçe alması lazımdı; ama, sanıyorum bu
nu gerçekleştirmeye ömrü yetmedi. Otoyollar yapılmalı, ağırlık verilmeli, bunları biliyoruz, Tür
kiye'nin buna ihtiyacı var; ama 10 kilometre, 13 kilometre değil, Edirne'den başlayıp, Türkiye 
sınırlarını terkedene kadar, çağa uygun, gerçekçi yollar yapılmalı ve öncelikle devletin yolları 
halledilmeli. Şehirlerimize kasabalarımıza, ilçelerimize ulaşım imkânı sağlanmazken, otoyol
lara trilyonların gömülmesi, ülke kalkınmasının ihmali gibi yorumlanabilir. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Göz boyayıcılık yapıyorlar. 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla) — Evet efendim. 
Karayolunda taşımacılık yapan taşıtlarımız, TIR filolarımız -ki kapasite olarakAvrupa 

birincisiyiz- maalesef yaşlıdır. Bunların yenilenmeye ihtiyacı vardır. TIR taşımacılığında bü
yük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Transit geçiş yaptığımız ülkelerde çok yüksek paralar ödüyo
ruz. Kamyoncu esnafımız çok perişan bir durumdadır. Bilhassa dış ülkelerde bunların can ve 
mal güvenliği sağlanamamaktadır. Irak'ta birçok kamyonumuz ye TIR'ımız yakılmış, Yugos
lavya ve diğer bazı ülkelerde şoförlerimiz katledilmiş; ama, dönemin iktidarı bir şey yapamamıştır. 

Sayın Bakanımdan özellikle rica ediyorum, bu konuların üstü açılmalı ve gerekli hesap 
sorulmalıdır. Dünyanın süper gücü olarak kabul ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri, iki va
tandaşının öldürülmesini bahane ederek bir ülkeye savaş açabilmektedir. Bu arada, İzmir kıyı
larımızda Yunanlılar tarafından öldürülen balıkçımızın hesabının da mutlaka sorulmasını rica 
etmekteyim. 

Kamyoncu esnafımız, Bakanlığımız tarafından teşkilatlandırılmalı, mağduriyetleri gide
rilmeli, mümkünse bazı yollarda rekabet kaldırılmalıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde de durum 
böyledir. Kayseri'den Ankara'ya bir kamyon 300 bin liraya geliyor, uzaklık ise 315 kilometre 
ve kilometre başına ortalama 900 -1 000 liralık da yakıt kullanmaktadır. Bu demektir ki, kam
yoncu, Kayseri'den Ankara'ya getirdiği yük için mazotunu bile karşılayamıyor. 

Ayrıca, vatandaşlarımızın, her türlü kara, hava, deniz araçlarıyla, hatta özel otomobille 
hacca gitmeleri hususunda, Sayın Bakanımızın yardımcı olacaklarını beklemekteyiz. 

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan kişi ve kuruluşlar, can ve mal güvenliği açısından 
çok iyi denetlenmelidir. Şehiriçi toplu taşımacılığında otobüs ve dolmuş yerine, ondan üçte bir 
oranında daha ucuz olan düz tramvay işletmeciliği tercih edilmelidir. Bilhassa, Ankara ve İs
tanbul gibi büyük şehirlerimizde metro ve raylı taşımacılığa önem verilmeli. 

1980 ihtilali öncesinde Kayseri'de başlatılan raylı taşıma projeleri rafa kaldırılmış ve bu
güne kadar gerçekleştirilememiştir. Bakanlığımızdan, bu konuyla da ilgilenilmesini beklemektetiz. 

Hızlı tren - çift ray projesi mutlaka uygulamaya konulmalıdır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; denizyollarına gelince; üç tarafımızın denizlerle çev

rili olduğunu, deniz filosu olan 33 ülke arasında maalesef son sıralarda olduğumuzu vurgula
maktan geçemiyorum. Limanlarımız yetersiz, gemi sanayimiz teşvik ve ilgi beklemektedir. Ge
milerimiz, Türk tersanelerinde, Türk işçi ve mühendisi tarafından çağa ve teknolojiye uygun 
olarak yapılmaktadır, özel sektör, gemi yapım sanayii ve gemi yan sanayii için teşvik edilmeli
dir. Limanlarımızdaki yükleme ve boşaltma yavaş olmakta, kapasite yetersiz kalmaktadır. 

Bu arada, Mersin Limanında çalışan işçilerimizi huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. 
Ermenistan'a gidecek olan malzemeyi yüklememek gibi millî bir davranış içerisine girmişler
dir. Onları, tekrar tekrar kutlamakta fayda vardır. 
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Gemi adamı yetiştirmede eğitime yeniden önem verilmesini rica ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP döneminde de havayollanmızda güzel geliş

meler olduğunu da burada vurguluyorum. Bilhassa, Türk Hava Yolları personilini huzurunuz
da kutluyorum. 

Bu arada, Kayseri Havaalanı bugüne kadar -ANAP dönemi başta olmak üzere- ihmal edil
miştir. Bu havaalanına gerekli ilginin gösterilmesini Hükümetimizden istirham etmekteyim. 

Yine, çağ atlamakla övünülen, sık sık bu terimin kullanıldığı yerlerden biri de PTT hiz
metleridir. Bazı Afrika ülkelerinde bile yamyam kulübelerinde telefon vardır. Bizde ise, 100 
kişiden ancak 13 kişi telefon hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bunun neresi çağ atlamak, bir 
türlü anlayamıyorum. 

"Mobil telefon" demişsiniz; bir kaç bin kişiye verebilmişsiniz, çağrı cihazında da durum 
böyle, henüz daha 60 bine ulaşmamış, bunlarla övünüyoruz. Üstelik, kullandığımız bu çağrı 
cihazı ve mobil telefonlar Ülkemizin her yerinde çalışmadığı gibi, yurt dışına çıktığınızda da 
hiçbir işe yaramamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasayla televizyon yayınlarının TRT'ye verildiği, 
bir tekel oluşturulduğu sabittir. Buna rağmen, bugün korsan olarak Star-1, Tele-On, Şhow-TV 
gibi kuruluşlar yayın yapmaktadır. Nasıl yayın yapıyorlar? PTT'nin link hatlarıyla yayın yapı
yorlar, uydunun dışında bundan da yararlanıyorlar. Bu arada, bazı vatandaşlarımızı ve kuru
luşlarımızı da mahkemeye vermişiz. Niye?.. Çanak anten takıyorlar diye. Bunun demokrasiyle, 
insan haklarıyla, Anayasayla bağdaşır tarafı yok. Devlet olarak ya bir an önce Anayasamızı 
değişirip, özel televizyonların kurulmasına izin verelim ya da bu korsan televizyonları önleye
lim ve vatandaşlarımızı mağdur etmeyelim. Bu davranışlar hukuk devletine yaraşmayan davra
nışlardır. 

TÜRKSATa gelince : Şöyle olmuş böyle olmuş, o yönü fazlaca beni ilgilendirmiyor. Suç 
işleyenler varsa, mahkemeler onların cezasını verecek; ama, mutlaka uyduyu uzaya fırlatınız 
ki, diğer Türk cumhuriyetlerinde yaşayan, Türk milletinin birer ferdi olan insanlarımız, bir 
an önce, Türkiye'den yapılacak olan yayınlardan faydalansınlar. Bu yayınlar da, mutlaka, mil
lî menfaatlarımıza, kültürümüze uygun olarak yapılsın diyorum. 

Ayrıca, yeni bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleriyle her türlü ulaşım -kara, hava, 
deniz ve haberleşme- anlaşmaları bir an önce yapılmalı, bunun uygulamasına geçilmelidir. 

Ayrıca, "Alo Bilgi" olarak adlandırılan, birkaç kişinin köşe dönmesi sağlanan uygulama 
da bir an önce sona erdirilmelidir. 

Yine "ITT" diye anılan, "Altın Rehber" basımı ile görevlendirilen kuruluşun imtiyazı 
da -ANAP tarafından verilmişti- önlenmelidir. Vatandaşlarımız, bu rehbere bir kaç santimet-
rekare reklam için, bir yıllığına, milyonları ödemektedir. Bu firmaya verilen öncelik kaldırıl
malıdır. Eğer böyle bir uygulama yapılacaksa, bu iş birkaç şirkete verilmeli, bunlar da bu hak
tan faydalanmalıdır. 

Kıt olan bütçe imkânlarının, israf edilmeden, en rantabl şekilde kullanılacağına inanıyor, 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin Bakanlığımıza, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olması
nı diliyor, bugüne kadar -Hangi iktidar döneminde olursa olsun- ülkemize hizmet edenleri şük
ranla anıyor, Yüce Heyetinize saygılarımı arz ediyorum. (MÇP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağa. 
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Aleyhinde konuşmak üzere, Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yazıcıoğlu; buyurun efendim. 
(MÇP sıralarından alkışlar) 

MUHSİN >İAZICIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulaştırma Ba
kanlığı 1992 yılı bütçesinin milletimize hayırlı olmasını diliyor ve hepinizi en içten duygularla 
selamlıyorum. 

Türkiye'de çok sözü edilen millî birlik ve beraberlik kavramını sadece sosyal ve kültürel 
ortak paydalar çerçevesinde değerlendirmek yanlış olmasa da, eksik bir tutumdur. Millî birlik 
ve beraberlik açısından son derece önemli temel unsurlardan birisi de, ülkenin ekonomik alan
da bütünleştirilmesidir. Eğer bir ülkede farklı gelişmişlik seviyeleri ve birbirinden ayrı ekono
mik yapılar varsa ve sosyal ve kültürel alanda da kolonileşmeye hizmet ediliyorsa, o zaman, 
memleketimizde millî birlik ve .bütünlüğü de korumak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, Edir
ne'deki insanımızdan Hakkâri'deki insanımıza kadar milletimizin ekonomik ortak paydalar
dan faydalanabilmesini temin edebilmek için, millî birliğe paralel olarak ekonomide de millî 
birlikteliği sağlamak zorundayız. 

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, diğer bakanlık faaliyetlerinin önemi saklı kalmak kay
dıyla, Ulaştırma Bakanlığının faaliyetleri bu açıdan çok önem arz etmektedir. Ulaştırma Ba
kanlığı, çağımızın getirmiş olduğu iletişim ihtiyacım en süratli noktaya getirebilmek ve ekono
mide bütünlüğü sağlayabilmek açısından çok önem ifade etmektedir. Bu bakımdan, Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana meseleye yaklaştığımızda ulaştırma alanında ülkemi
zin kıt kaynaklarına rağmen ciddî yatırımların, ciddî çalışmaların olduğunu inkâr etmek mümkün 
değildir. Ancak, başından itibaren bir tercih olarak ele alman, ulaştırmada kara taşımacılığına 
ağırlık verilmesinin, ekonomide bütünlüğü büyük ölçüde engellediği kanaatini taşımaktayım. 
Diğer Avrupa ülkelerinde, Japonya'da kara taşımacılığından daha çok demiryolu taşımacılığı
na önem verilmiştir. Bunun, yük taşımacılığında ve aynı zamanda insan taşımacılığında hızlı 
trenlerin geliştirilmesiyle, toplum arasındaki iletişime yoğunluk kazandırılmasına büyük kat
kısı olmaktadır. 

Millî bütünlük ölçütünün ciddî şekilde düşünülmesi gerektiğine inanmaktayım. Bu çerçe
vede, GAP'ı merkez alacak bir otoban ve hızlı tren taşımacılığı projesi hızla hayata geçirilmeli
dir diyorum. Böylelikle, GAP'ın gerçekleşmesiyle doğacak ekonomik potansiyelin daha iyi de
ğerlendirilmesi, diğer yandan, hızlanan coğrafî mobilitenin, millî bütünlüğün oluşmasında da 
önemli katkısının olacağına inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ulaştırma alanında bir diğer proje, Sovyetler Birliğinin dağılma
sından sonra ortaya çıkan Türk cumhuriyetlerine ve Uzakdoğu'ya yönelik hızlı bir taşımacılık 
sisteminin planlanması ve uygulanmasıdır. Tarihin bu dönüm noktasında, Türkiye, yeni bir ipek 
yolunu kurmanın öncülüğünü yapmalıdır. Bu proje, sadece Türklük coğrafyası için değil, bü
tün bölge ülkeleri için refahın ve barışın can damarı olacaktır. 

Bakanlık faaliyetleriyle ilgili bir diğer mesele, kitle iletişimi alanındaki devlet tekelciliği
dir. Son senelerde bu tekelcilik belli ölçüde kırılmış olmakla beraber, halen fiilî durumuyla ka
nunî mevzuat arasında bir uyumsuzluk söz konusudur. Kanaatimce, demokrasi, temel hak ve 
hürriyetlerde, örgütlü toplum anlayışına uygun olarak gerekli kanunî düzenlemeler yapılarak, 
bu alanda devlet tekelciliği son bulmalıdır. Belediyeler, siyasî partiler, dinî cemaatler, meslek 
kuruluşları, sendikalar ve her türlü örgütlü kesim, modern iletişim tekniklerini serbestçe kulla
nabilmeli, görüş ve faaliyetlerini topluma ulaştırabilmelidirler. Sosyal ve siyasî pluralizm, 
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modern toplumun en temel değerlerinden biri olarak kabul ediliyorsa, bunun gerçekleşmesine 
teknik alanda imkân verilmelidir. Kitle iletişiminden bahsetmişken -yeri geldiği için- Türk dün
yasına yönelik bir projeden söz etmeden geçemeyeceğim. 

Bugün bu coğrafyada süratli ve sağlıklı bir bilgi akışına ihtiyaç vardır'..Bu alanda PTT'nin 
altyapısını üstleneceği Türk Cumhuriyetleri Ajansı şeklinde ortak bir ajansın oluşturulmasın
da fayda görmekteyim. Böyle bir ajans, iyi bir planlamayla, dünya haber trafiği içinde, şüphe
siz, hatırı sayılır bir öneme kavuşmuş olacaktır. 

TRT'nin radyo-link ve verici istasyonlarında çalışan personeli, bir kanunla, PTT'ye nak
ledilmişti. Bu kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilerek, 6 ay içerisinde uygun bir 
kanun çıkarılması şartına bağlanmıştı. Sayın Bakan, geçtiğimiz dönemde bu hususta en çok 
eleştiri getiren milletvekillerinden birisiydi/Dolayısıyla, bugün çalışanları büyük ölçüde mağ
dur eden bu uygulamanın, bir kanunî boşluk içerisine düşülmesi dolayısıyla endişeye sevk edi
len ve mağdur edilen personelin durumunun nehal alacağını, bu uygulama ve kanunî boşluğu
nun ne zaman ortadan kadırılacağını merak etmekteyiz. Bu konuyu bir soru olarak yöneltiyor 
ve aydınlığa kavuşturulmasının yararlı olacağına inanıyorum. 

Uydu yayınlar, toplumumuzun ahlakî ve manevî değerlerini büyük ölçüde tahrip etmek
tedir. Dolayısıyla, uydu yayınlarının millî kültürümüze yaptığı tahribatı önlemek için, kültür
lerin gümrük duvarı tanımadığını ve kültürlerin uydular aracılığıyla gümrükleri tamamen or
tadan kaldırdığını dikkate alarak hareket etmemiz lazım. Yabancı kültürlere karşı kültürümü
zün mücadele edebilmesi için, uydu yayınlarının karşısında millî kültürümüzü güçlü kılacak, 
ayakta tutacak, bunlar karşısında denge oluşturacak şekilde kendi millî uydu sistemimizi oluş
turup, buna karşılık da millî kültürümüzün bu kavgada başarılı çıkmasını sağlamak zorundayız. 

Bu nokdada, zamanımızın çok dar oluşu sebebiyle, karayolu taşımacılığıyla alakalı ola
rak bir iki hususa değinmek istiyorum. 

1992 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısında, Bakanlıkça, kara ulaştırması sektörüyle ilgili ola
rak; taşımaların düzenli ve güvenli hale getirilmesi hususunda denetimler yapmak ve tedbirler 
almak, karayolu taşımacılığıyla ilgili bütün kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın 
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek..." denilmektedir. Ancak, bu tedbirleri hangi perso
nelle aldığı ve denetlemeyi hangi personele yaptırdığı hususu merak konusudur. Eğer böyle bir 
şey yapıldıysa, şayanı dikkattir; çünkü, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 55 adet Genel 
Müdürlük ve Bakanlık merkezinde, 50-60 civarında da taşrada, çeşitli bölge ve mahallerde per
soneli var. Bunların da tamamı idarî personeldir. Bunlarla, hangi taşıma olayında hangi firma 
bürosunun veya taşımacılık sektöründe meydana gelen istenmeyen olumsuz bir olayın deneti
mini yaptı, bunu, hangi yatırım gücüne istinaden yaptı ve bu konuyla ilgili hangi raporları ha
zırladılar? Bu konuda denetim yapan kaç tane denetim elemanı var? Yoksa, idarî personel günlük 
işlemleri yetiştirip, ayrıca denetleme görevi de mi, yapıyor? Bunlar, cevap bekleyen sorulardır. 
Artık, yönetim olarak, sorumlular olarak önümüzü görmeliyiz. 

Bir diğer husus da, uluslararası çalışan TIR filosunun güçlendirmesi konusudur. Bugün 
Türk taşıma filosu, 8-12 yaş arasındaki araçlardan müteşekkil olup, ekonomik ömrünü dol
durmak üzeredir. Devamlı surette, 10 yaşın üzerindeki taşıtların Avrupa ülkelerine sokulmaya
cağı yönünde sesler yüksemektedir. Ayrıca, Türkiye'de üretilen çekiciler 260-280 beygir gücün
den oluşmaktadır; oysa Avrupa'da 560-580 beygir gücünde, yani daha güdü çekicilerden olu
şan filolar vardır. Hal böyle olunca, pek tabiî ki, bizim taşımacılarımız rakiplerinin bu güçlü 

— 585 — 



T.B.M.M. B:56 20 .3 .1992 0 : 2 

fılolarıyla rekabet şansını yakalayamamaktadırlar. Lüks tüketim malları ithali yerine, ya bu 
güçlü çekicilerin ülkemizde üretimi sağlanmalı ya da bu evsaftaki çekicilerin ithali için gerekli 
kaynak ve teşvik tedbirleri, zaman geçirilmeden alınmalıdır. Çünkü, taşıma sektörü, hem Türk 
turizmi açısından, hem ithalat ve ihracat açısından hem de navlun girdisi açısından çok büyük 
bir önem taşımaktadır. 

Uluslarası kara taşımacılığı, 1983-1984 yıllarından sonra, yıllar itibariyle, ülkemize 600 mil
yon ile 1 milyar dolar arasında döviz girdisi sağlamaktadır. Bu itibarla, anında gelire veya üre
time dönüştürebilecek sektörlerin desteklenmesinde önceliklerin iyi tespit edilmesi gereklidir. 

Bu vesileyle, Sivas'ta bulunan TÜDEMSAŞ'ın, ülke ekonomisine büyük katkılarda bulu
nan, köklü ve ciddî bir fabrika olduğunu, cumhuriyetimizin kuruluşunda en önemli yatırım
lardan birisi olarak meydana getirildiğini; ama, her geçen gün kapasite olarak, personel olarak 
azaltıldığını ve dolayısıyla Tüdemsaşın tam kapasiteyle çalışır hale getirilip, ülke ekonomisine 
katkıda bulunacak bir şekle -bir an evvel- dönüştürülmesini Sayın Bakanlığımızdan istirham 
etmekteyim. 

Bakanlık bütçesinin ülkemize hayırlar ve uğurlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum. 
(MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. . 
Şahısları adına görüşmeler de tamamlanmıştır. 
Şimdi, »soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini tespit ediyoruz... 
Sayın Haşefe, Sayın Toskay, Sayın Yılmaz, Sayın Baş, Sayın Bayrak, Sayın Dikici, Sayın 

Korkutata ve Sayın özdemir. 
Soru sormak için başvuru tamamlanmıştır. 
Şimdi, soruları sırasıyla sorduracağım; tabiî sorular da, yanıtları da kısa olacaktır. 
Sayın Bakan, soruların tümünü aldıktan sonra mı cevap vereceksiniz? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Olabilir efendim, not tutmaya ça

lışayım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Haşefe. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan aracılığınızla 

sormak istediğim sorumu arz ediyorum : Sayın Bakan, Arifiye - Sincan demiryolu inşaatlarını 
yürüten ve tünelleri kazan müteahhit firmalardan birinde, bugünkü Bakanlar Kurulunda üye 
bulunan bir bakanın hafriyat sırasında müşavirlik yaptığı doğru mudur? Böyle bir ilişki olmuş 
mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Bakan, ister ayrı ayrı, isterseniz hepsine birden cevap verebilirsiniz, nasıl isterseniz 

efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ayrı ayrı cevap vereyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bu firmadan şimdiye kadar kimle

rin çalıştığını takip etmediğim için, böyle bir konuyu bilmiyorum, yani sorunun cevabını bil
miyorum. Ayrıca, firmanın kimleri çalıştırdığı benim sorunum değil, ilgili bir konu da değil, 
benim için, yaptığı iş önemli. 
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BAŞKAN — Peki, teşekkür ederiz. . - . . ' , 
Sayın Toskay, buyurun. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sayın Başkanım, Sayın Bakandan cevaplandırmasını ar

zu ettiğim sorularımı arz ediyorum! Soruların kısa olmasını istediğinizden satır başları halin
de soruyorum efendim. 

1. Sayın Bakan, TÜRKSAT ihalesini iptal edecekler mi etmeyecekler mi? 
2. İptal etmeyeceklerse, PTT'nin ve yabancı firmanın mukaveledeki yükümlülüklerini 

harfiyen yerine getirecekler mi? 
3. Eğer böyle ise, bu seneki ödenek mukaveledeki öngörülen miktarı karşılıyor mu kar

şılamıyor mu? • i • 
4. Eğer bu ödenek meselesi yüzünden herhangi bir gecikme olursa, Türkiye adına rezer

ve edilmiş olan uydu pozisyonunun, gecikme sebebiyle elinden çıkmasının sorumluluğu kime 
ait olacaktır? 

5. Üstelik bu uydu, hepimizin malumu olduğu üzere, Orta Asya'daki Türk cumhuriyet
lerini de yayın alanı içine almış bulunmaktadır... Bu, fevkalade büyük bir zarar olacaktır. Bu 
konuda Türkiye'nin komşusu olan ve aynı bölgelerde siyasî nüfuz kazanmaya çalışan bazı ül
kelerin acaba bizim bu girişimlerimizi sabote eden bir çalışmaları veya kulisleri var mıdır? 

6. Sayın Bakanımızın bu ihaleyle ilgili bir beyanatı basında yer aldı; "Bu ihale, İhale 
Kanununa aykırıdır" dediler. Sorum şu : PTT İhale Kanununa tabi midir? 

7. Sayın Bakanımız bir hukukçu, bu nedenle sormak istiyorum; bir insana "Suçlu" de
mekle, "Suçsuz" demenin hukukî sonuçları aynı mıdır? 

8. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda bu konuyu inceleyen müfettişin raporu, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Genel Kurulunda değiştirilmiş midir? 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakan. • 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim sorulara cevap veriyorum : 
Birinci soruları, "TÜRKSAT ihalesi iptal edilecek mi?" şeklinde. Şu anda böyle bir şey 

söz konusu değil, mahkeme sefahatından ne çıkar onu bilmem. 
İhalenin ödenek durumundan bahsettiler... Krediyle imal ediliyor. Krediyle imal edildiği 

için ayrı bir ödenek dilimi yok, sadece belli ödeneklerin Hazine tarafından kabul edilmesi söz 
konusu. 

"Başka ülkeler menfi propaganda yapıp, acaba bizim elimizden bunu almaya çalışıyorlar 
mı?" dedi. Hayır böyle bir şey söz konusu değil, tamamen hüsnükuruntu. 

Yanlış anlamadıysam "PTT İhale Kanununa tabi midir, kendisi hukukçudur" dediler. Evet 
tabidir. Yönetmeliğin son hükmü, "Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hü
kümler uygulanır" der; hukukta, 2886 sayılı Kanuna atıftır. Bu İhale Kanununa tabidir. Kaldı 
ki, biz, burada, doğrudan doğruya PTT İhale Yönetmeliğine aykırılıktan dolayı soruşturma 
tanzim ettirmişizdir. 
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"Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporu değiştirilmiş midir?" dediler. Bu, bir mü
fettiş raporu değil, müfettişer kurulu raporudur. Bunun sonunda da şöyle bir ifade vardır, ma
dem merak ediyor arkadaşımız okuyayım : "Bu rapor, şu tarihte, şu sayılı kanun hükmündeki 
kararnamenin falanca maddesi gereğince üyeler kurulunun falanca tarihli toplantısında kabul 
edilmiştir" diyor. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Bir sorum daha vardı efendim. 
BAŞKAN — "Suçlu demekle, suçsuz demek aynı mıdır?" dediler. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — "Suçlu" demekle, "suçsuz" demek 

arasındaki fark soruluyor. Ben kimseye "suçlu" demedim; ancak, "Yaşar Topçu hukukçudur, 
uydu işinden ne anlar, bu genel müdür ve yöneticiler suçsuzdur" diye karşımdan cevap geldi. 
Ben karpuz seçmeye gitmedim, bu uyduyu almaya da gitmedim. Bir işin usulüne uygun yapılıp 
yapılmadığı hukukçu işidir, mühendislik işi değildir. Onun için, benim ihtisasım dahiline girer. 
Ben, kimseye suçlu demeden, müfettiş raporlarıyla ilgili-olarak, böyle bir ropar var, tespitler 
bunlardır, mahkemeye gönderiyorum" dedim, mahkemeye gönderdim, ağzımı da kapattım. On
dan sonra konuşan ben değilim. Savcılığa gönderdim, savcılık değerlendirdi, dava açtı, benim 
işim değil... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın, Sayırt Bakan ta

rafından cevaplandırılmasına aracılığınızı talep ediyorum. ; 
Sayın Başkanım, ülkemizde toplu taşımacılığa en uygun sektör demiryolları dır. Sayın Ba

kan, konuşmasında, çift raylı sisteme yönelineceğini, ülkemizde demiryolunun bu yöne kaydı
rılacağım söylediler. Çift raylı sistem ülke genelinde mi uygulanacaktır zaman içerisinde, yok
sa, belli iller arasında, örneğin istanbul - Ankara, Ankara - İzmir gibi iller arasında mı uygula
nacaktır? '• 

İkincisi, benim seçim bölgem olan Malatya'da bir fabrika yapıldı. Fabrikanın adı vagon 
onarım fabrikasıdır. Ekonomik ömrünü tamamlamış vagonları onarma yerine, bu fabrikayı 
daha çağdaş ve akılcı olan üretim fabrikasına dönüştürmek daha iyi olmaz mı? Bir de, fabri
kanın ANAP döneminde satışa çıkarıldığı, bazı yabancı firmaların gelip almak istediği şeklin
de duyumlarımız oldu. ANAP döneminde satışa çıkarıldığı hususu doğru mudur? Satım ko
nusunda Bakanlığımız ne düşünmektedir? Bu fabrika tüm üniteleriyle tamamlandığı, sadece 
makineleri kaldığı halde, bugüne kadar niçin geciktiriliyor? 

Arz ediyorum efendim; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, birinci sorusuna cevap ve

reyim izin verirseniz, diğer sorularına yazılı cevap vereyim; çünkü, incelemem lazım. 
Çift hat ihtiyaca bağlıdır. Eğer o iki hat arasında yük ve yolcu potansiyeli daha çok tren 

tahsisini gerektiriyorsa, buraya çift-hat yapılır; bu, ihtiyaca dayalı bir şey. Diğerlerini incele
mem lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın, Baş, buyurun. •" .< 
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MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Bakana şunu sormak istiyorum : Bakanlığın yükünü 
çeken önemli bir grup da posta taşıyıcılarıdır. Bugün özellikle büyük şehirlerde, bayramlarda 
da izin yapamayan, yıllık izinlerini kullanamayan bu grup, kullanamadıkları izinleri karşılı
ğında ücret de alamamaktadırlar. Acaba, bu haksızlığı gidermek için bir çalışmanız var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baş. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Şimdi, bu bayram izni ve bayramda 

izin alamamaktan dolayı posta dağıtıcılarının ücret talebi sadece posta dağıtıcılarıyla ilgili de
ğil, genel bir kuralla ilgilidir. Yıllık izninde çalışan kişi, çalıştığının yerine ücretini alır; bu böy
ledir. Eğer bayramda çalışmışsa, fazla mesaiye girer, izne girmez; fazla mesai olarak ücretini 
alır. Memur statüsünde olan varsa, bütçe kanunlarında tayin ediliyor bunun miktarı, benim 
halledebileceğim bir konu değil; işçi statüsünde olanlar varsa, bunlar da toplusözleşmelerde 
tayin ediliyor ve onlara ödeniyor. Söylediğiniz, zannediyorum memur statüsünde olanlar için
dir; bütçe kanunlarında, memurlara ne kadar fazla mesai verilebileceği gösteriliyor, benim onu 
resen veya PTT aracılığıyla halletmem mümkün değil. 

Arz ederim. 

, BAŞKAN — Sayın Bayrak, buyurun. 
ŞABAN-BAYRAK (Kayseri) — Sayın Başkan, Bakanımızdan bir sualim olacak; Kayseri 

Havaalanının yıllardır terminali yapılamamıştır. Bu yıl, Kapadokya - Sultan Sazlığı - Erciyes 
üçgeni içerisindeki bölgeye 15 bin turistin geleceği Turizm Bakanlığı verilerinden anlaşılmıştır. 
Acaba, bu yıl da, gelecek turistler baraka gibi yerlerde mi ağırlanacak, yoksa, bir ödenek ayrıl
dı da terminal binası yapılacak mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bakın, elimde not, Kayseri Havaa

lanı terminal binası ihalesi Valilikçe yapılmıştır; inşaat devam etmektedir. Biz sadece kontrol
lük hizmetini yürütüyoruz; buna rağmen de, ödenek ihtiyacı olduğu zaman, kendi yardım fas
lımız var, oralardan bu yardımları -belli miktarlarda tabiî- göndermeye çalışıyoruz; yoksa, bu 
işleri yapan bizim Devlet Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüz; kı
saca, DLHt. Onun işi değil, Valilik yapıyor. Biz kontrollük hizmetlerini yürütüyoruz, teknik 
yardımda bulunuyoruz, paramız olduğu nispette de yardım gönderiyoruz. Kapadokya bölge
sinde, Nevşehir'de bu sene bir havalimanı inşa edilecektir ve bu sene bitirilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Orası için ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
BAŞKAN — Tamam efendim, sorunuz bitti. Ayrıca görüşürsünüz. 
Sayın Dikici. 
HASAN DİKlCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Sayın Bakanım; birinci sorum şu : 

Milletin kürsüsünden, Alo Servisinin başka maksatlar için kullanıldığını belirttiniz. Maksat 
dışı kullanılan bu servisleri kapatacak mısınız? 78 milyar lira kazanan bu şahısları açıklayabi
lir misiniz? 
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tldnci sorum : Küçük uçakların kalkıp inebilmesi için Kahramanmaraş Havaalanı pistinin 
300 metrelik kısmı tamamlanmıştır. Geriye kalan 600 metrelik kısmı ne zaman tamamlanabile
cektir? 

Üçüncü sorum : Türkoğlu - Kahramanmaraş demiryolunun Narlı istasyonuna bağlanma
sı bölgeye büyük bir canlılık getirecektir. Acaba bu planlanmış mıdır; düşünülüyor mu? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, birinci sorunuzun cevabı 

Şöyle : Firma ismi açıklamak yanlış olur. Burası Büyük Millet Meclisi: Büyük Millet Meclisin
de olayı kişiselleştirmiş oluruz. Ancak, bir araştırma falan olur da o sebeple açıklarsınız. Fir-' 
ma ismi açıklamak... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Yazılı olarak verin. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yazılı olarak size veririm, yalnız şu

nu söyleyeyim; PTT Genel Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Firmadan, Bahçelievler bi
nasındaki tesislerini dışarı alması istenmiştir; çünkü, PTT binalarına kimse giremez. Toplu
mun değeri hükümlerine gayrî ahlakîlik noktasından aykırı olan bantların kullandırılmayaca-
ğı, devam edilirse kesileceği bildirilmiştir ve tarafımdan izlenmektedir. Bundan müsterih olunuz. 

Diğer sorunuzu inceleyip cevaplandırayım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Korkutata. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Sayın Bakanım, Sayın Başkanım; korsan ya

yın yapan TV istasyonlarının kanunlara aykırı olduğunu daha önce yetkili kişiler söyledi; fa
kat bunlar hakkında herhangi bir muamele yapılmadı. Bunların candamarı, hayatdamarı sizin 
elinizdedir. Bunlar hakkında ne yapacaksınız? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Korsan yayın yaptığını söylediğiniz 

kuruluşlardan bir tanesi, 1991 yılı içinde, Hükümetimizden Önce, bir sözleşmeyle, kanal kira
lamıştır, bunun için ücret ödemektedir; bu kanal ve vericiyle yayınını dışarıya götürmeye çalış
maktadır, daha doğrusu dışarıya taşımaktadır. Evvela, o bakımdan sözleşmeyle bağlıyız. Hu
kuktaki sözleşmeler genellikle -arkadaşlarımızın bilgisi olması için söylüyorum- yasa değerin
dedir. Binaenaleyh, bir sözleşme yapılmışsa, buna, o sözleşme ortadan kalkıncaya kadar uya
caksınız Sayın Korkutata. 

Yasa derken, eğer Anayasayı ve ona göre çıkarılmış olan kanunları kastediyorsanız, olaya 
şöyle de yaklaşılabilir. Sizce uygun mu bilemiyorum cevap olarak; ama ben olaya siyaseten şöyle 
yaklaşıyorum : Anayasanın 22 ve 23 üncü maddelerine göre, herkesin, sınır ötesi yayınları ve 
kendi sınırları içerisindeki yayınları alma hakkı var. Bu yayınlar başladığı andan itibaren, yer
den biter gibi, bütün binaların tepelerinde çanak antenler kurulmuş. Belediyeler, kurmuş, PTT 
kurmuş, kurmuş, kurmuş... Bu yayınlar bugün 30 milyon kişi tarafından izleniyor ve bu yayın
ları almak için harcanan paraların kaba bir hesapla baliğ olduğu miktarlar trilyonlarla ifade 
ediliyor. Şimdi o yapılan yayını yasa dışı olarak, korsan olarak nitelesek bile, alanlarınki yasa 
dışı değil. Alan, anayasal hakkını kullanıyor. Çünkü, bu kadar masraf etmiş, yatırım yapmış 
bir kişiye, benden önceki hükümetler hata yapmış, sen o çanağını nereye atarsan at ya da 
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tesisi nereye atarsan at demek yanlış. Şimdi, Anayasayı değiştirip, yasayla bu siyasî tavrı bağ
daştırmaya çalışıyoruz. Anayasanın 127 nci maddesini değiştirip özel radyo televizyon yayını
na izin vermek suretiyle yasayla uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. O bakımdan, önümüzdeki 
günlerde, bütçe görüşmelerimizin hemen arkasından böyle bir yasa teklifi gelecektir. Olaya ben, 
sadece yayın yapan kuruluş değil, milyonlarca kişi açısından yaklaşarak, bu yasa çıkıncaya ka
dar sabretmeye çalışıyorum. Arz ederim. % 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın özdemir. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) — İnşaatı tamamlanmış olan Tokat havaalanını hizmete aç

mayı düşünüyor musunuz? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, henüz daha pist işi bit

miştir, o da tam değildir. Tokat'ta bir havaalanının işler hale getirilmesi o yöre için lüzumlu
dur, elzemdir, biz de aynı kanaateyiz. Kısa bir süre sonra inşallah bunu başaracağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sorma işlemi tamamlanmıştır. 
Böylece, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
1. — Ulaştırma Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 19 356 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ulaştırma Politikasının Düzenlenmesi 47 380 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ulaştırma İnşaatı İşleri 709 334 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 277 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 34 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1087 070 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesmhesabı 
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BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığının 1990 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. / 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ, 

özel kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri ., 11509 600 000 10 544 025 744 - 965 574 256 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ulaştırma politikasının düzen
lenmesi 14 514 840 000 12 046 201361 — 2 468 638 639 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ulaştırma inşaatı işleri 221 160 153 431 194 665 699 703 - 26 494 453 728 
BAŞKAN -Kabul edenler... Eme- l 

yenler... Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet programlanria dağıtılamayan 

transferler 141469 038 643 140 290 932 401 - •' , 1178 106 242 
BAŞKAN - Kabul edenler... Eme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 3 774 988 214 343 342 182 1 944 681 629 1 486 964 403 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış proje kredileri 40 499 211520 - - 40 499 211520 
BAŞKAN - Kabul edenler... Bme-
yenler.. Kabul edilmiştir. , 

GENEL TOPLAM 432 927 831 808 357 890 201 391 1 944 681 629 73 092 948 788 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı 1990 malî yılı ke
sinhesabınm bölümleri kabul edil
miştir. 

a) Telsiz Genel Müdürlüğü 
1. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yüt Bütçesi 
BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Telsiz Genel Müdür lüğü bütçesinin bölümler ine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 
Bölümleri oku tuyorum : ' • ' • ' • ' 
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kodu 

101 

111 

900 
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A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Telsiz ve Monitör Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

0 : 2 

Lira 

11 498 000 000 

18 502 000 000 

896 000 000 

Gelir 
türü 

2 

3 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
i(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

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

30 896 000 000 

Lira 

25 296 000 000 

5 600 000 000 

30 896 000 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Telsiz Genel Müdürlüğü, 1992 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
2 . — Telsiz Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yık Kesinhesabı 

BAŞKAN —Telsiz Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kesinhesabıri bölümlerini okutuyorum ; 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

900 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Telsiz hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlanna dağıtılama
yan transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

8 326 132 841 

4 555 500 000 

337 300 000 

Toplam 
harcama 

5 306 154 594 

4 324 133 912 

278 533 356 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

1 588 451 932 

-

İptal edilen 
ödenek 

1 431 526 315 

231 366 088 

58 766 644 

GENEL TOPLAM 13 218 932 841 9 908 821 862 1 588 451 932 1 721 659 047 
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BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelinin bölümlerini okutuyorum : 

• • ' • • ' " • . B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü G e l i r i n ç e ş i d i Lira Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 714 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1 010 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Katma ve Genel Bütçeli idareler — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPIAM 6 724 000 000 12 815 831 211 

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

Ulaştırma Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanının şahsında, bakanlığa ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. (DYP ve SHP sıra
larından alkış)ar) 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, değerli Üyeler; Ulaştırma Bakan
lığı bütçesinin kabulü vesilesiyle, bu bütçeye katkıda bulunan bulunmayan tüm arkadaşlarıma, tüm millet
vekili arkadaşlarıma saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveninize ve bu katkılarınıza layık bir 
şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Sağ olun. (Alkışlar) 

B) ÇEVRE BAKANLIĞI 
1. — Çevre Bakanlığı 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Çevre Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programa göre, Çevre Bakanlığının bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine 

başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Şimdi, bütçe üzerinde söz alanları sırasıyla okuyorum : 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir; Refah 

Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş ve Kayseri Milletvekili Sayın Şa
ban Bayrak; Doğru Yol Partisi Grubu adına İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk; Ana
vatan Partisi Grubu adına Bitlis Milletvekili Sayın Safder Gaydalı ve Sayın Timur Demir. 

Şahısları adına, lehinde Yozgat Milletvekili Sayın Yaşar Erbaz, aleyhte Bartın Milletvekili 
Sayın Hasan Akyol ve Van Milletvekili Fethullah Erbaş, üzerinde Afyon Milletvekili Sayın Halil 
İbrahim özsoy. 

Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Muş Milletvekili Sayın Muzaffer De
mir; buyurun. 

Gruplar adına süre 45 dakika, şahıslar adına ise 10 dakikadır.-Birden fazla söz alan arka
daşlar, diğer arkadaşı için zamanı ölçülü kullanmalıdır. 

Buyurun Sayın Demir. 
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SHP GRUBU ADINA MUZAFFER DEMİR (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Çevre Bakanlığının 1992 yılı bütçesi üzerinde sözlerime başlamadan önce, Grubum ve şah
sım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevre, çevrebi
lim (ekoloji), ekolojik denge, çevre sağlığı, çevre sorunları, çevre kirlenmesi, çevre korunması, 
çevre düzenlenmesi, çevre planlanması gibi sözcükler en sık kullanılan deyimler arasına gir
miştir. Bütün bu olgular, insan-çevre ilişkilerinden ortaya çıkmaktadır, özellikle 19 uncu yüz
yılda başlayan endüstri devrimi ve teknolojik gelişmeler, nüfus artışıyla, kentleşme biçiminde 
önemli sorunlar yaratmıştır. Bu sonuçlar, insan için sosyal, ekonomik ve fiziksel yönden den
gesiz bir ekolojik ortam yaratırken, kentsel ve kırsal alanlarla doğal alanlar arasındaki ilişkile
ri olumsuz biçimde etkilemiş ve değiştirmiştir. 

Toplum sağlığı, ulusal güvenlik, turizm, tarihsel değerlerin korunması da çevre sorunları 
alanına girer. İnsanın uygarlaşma çabası ve sonuçları, teknik gelişmeler nedeniyle her geçen 
gün daha hareketli ve boyutları giderek büyüyen bir ortamı oluşturmaktadır. Acaba, bu uğraş 
sonucunda güzel ve olumlu bir ortama sahip olabildik mi? Yaşadığımız çevrede mutlu muyuz? 
Çocuklarımıza, torunlarımıza doğal zenginliklerle dolu bir dünya bırakabilecek miyiz? Bu so
runlar tüm dünyanın sorunlarıdır; ancak, çevre kavramı, 1972 yılında yapılan Birleşmiş Mil
letler İnsan Çevresi Konferansından bu yana, gelişmiş ve tüm ülkelerce gelecek nesillerin sağ
lıklı bir çevrede yaşamaya ve doğanın insanoğluna sağladığı kaynaklardan yararlanmaya hak
ları olduğu kabul edilmiştir. 

Çağımız ekonomisinde endüstrileşme, millî gelire en düşük payı aktaran, en çok katma 
değer yaratan, teknoloji geliştiren, çalışan nüfusa en geniş iş olanakları hazırlayan ve kişiler 
arasında daha âdil, dengeli ve yaygın bir gelir dağılımı sağlayan bölgelerarası gelişme farkları
nı giderici, sosyal ve ekonomik yönleriyle bir kalkınma aracı olmanın ötesinde, toplumların 
bir gelişme ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde endüstriyel gelişmelerin hız kazandığı 
Marmara, Ege ve Çukurova bölgelerinde hava, toprak ve su kirliliği, verimli tarımsal alanların 
yitirilmesi, ekolojik dengenin bozulması ve neticede doğal kaynak ve değerlerimizin zedelendi
ğini görmekteyiz. 

Bu bölgedeki kirlenme ve sorunlarla ilgili olarak birkaç örnek vermek istiyorum. 
Dünyada eşi bulunmayan Marmara Denizimiz elden gitmektedir. İstanbul, Kocaeli ve Bursa 

gibi büyük sanayi illerimizin pislikleri, sanayi atıkları bu denize akmaktadır. Marmara, ölü 
deniz haline gelmektedir. Marmara Denizini en fazla kirleten nehirlerden biri, Bursa Nilüfer 
Deresi ve ona bağlı derelerdir. Bu sular, köpüklü sanayi atıkları ile simsiyah bir görüntü arz 
etmektedir. Artık, bu sularla tarlalarımız sulanmadığı gibi, denizi de berbat etmektedirler. 

İzmit Körfezinin durumu içler acısıdır, kirlilik, Tuzla ve Pendik'e kadar gelmiştir. Bırakın 
buralarda denize girmeyi, balıklar bile barınamamaktadır. 

Kirlilik, yavaş yavaş, Ege Bölgesine yayılmaktadır. İzmir Körfezi'nin durumu perişandır. 
Erdek'te, Bandırma'da kurulan denetimsiz fabrikalar, bu turistik ve güzel beldelerimizin hava 
ve sularını kirletmektedir. 

Kısaca, güney illerimize bakalım : Antakya'nın, bir zamanlar piknik yeri olan Altınçay 
Deresinin, kenarında kurulan fabrikalar nedeniyle halkın sağlığını tehdit ettiği ve mikrop yu
vası haline geldiği; Amik Gölünün kurutulması sonucunda ekolojik dengenin tamamen 
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bozulduğu; Harbiye Şelalesinin yok olduğu; İskenderun'da denizin kirlendiği; Antakya'daki 
deri sanayii atıklarının Asi Nehriyle denize karıştığı; Adana ve çevresinde, birinci sınıf araziler 
üzerinde kurulan fabrikaların çevreyi kirlettiği bir gerçektir. 

Sanayimizin, aynı sektörde, organize sanayi bölgelerinde toplanmasında yarar vardır. Böy
lece, sağlığa zararlı atıkların toplu tasfiye ile yok edilmesi ve faydalı atıkların da şeritli arıtma 
tesisleriyle yeniden kazanılması mümkün olacaktır, Bu işe, henüz sanayi bölgelerimizin kurul
madığı doğu bölgelerinden başlamak mümkündür. 

Ülkemizde, çevre kirliliğine yol açan başlıca sanayi dalları, gübre endüstrisi, enerji üreti
mi, çimento endüstrisi, kâğıt ve selüloz endüstrisi, şeker endüstrisi, demir - çelik endüstrisi, 
tekstil endüstrisi, petrokimya endüstrisi, kimya sanayii, tarım ilaçları endüstrisi ve deri endüst-
risidir. 

Organize sanayi bölgelerinde, ayrıca, atık su tesisleri kurulmalıdır. 
Tarımsal yönden kullanılması gerekli alanların ve olağanüstü önemli yerlerin acilen sap

tanarak, tarımsal sit alanları olarak ayrılması ve korunması gerekmektedir. 
Sayın milletvekilleri, tarımsal sit alanları ayrılmasından bahsederken, genel anlamda sit 

kavramına değinmek istiyorum; çünkü, endüstriyel yerleşme bakımından önemi büyüktür. En
düstriyel yerleşim alanının seçiminde, sitler gözardı edilemez. 

Bu vesileyle, sizlere, GAP bünyesinde bulunan Ilısu Barajının yapılmasıyla sular altında 
kalacak kültür ve tarih hazinesi olan, antik şehir Hasankeyf'ten bahsetmek istiyorum. Hasan-
keyf, tüm dünyanın kültürel özleminin odaklaştığı bir ilçe merkezidir; tarihi binlerce yıl önce
sine dayanır. Artukoğullarına başkentlik yapmıştır. Helenistik devre ait 4 bini aşkın mağara-
sıyla, minare, cami ve türbeleriyle, antik çarşısı, kral sarayları, köprüsüyle, Mezopotamya me
deniyetlerine beşiklik etmiştir. Tarihsel yapının bozulmadan kullanılması amacıyla burası, 1988 
yılında koruma altına alınmıştır; ancak, bugün, büyük proje olan GAP'ın suları altında kal
ma tehlikesi vardır. Pek tabiîdir ki, GAP'a karşı değiliz; ancak, bir tarih hazinesi olan Hasan-
keyf'i de feda etmemeliyiz. 

Ilısu Barajından, yılda, 3 milyon 800 bin kilovat/saat elektrik üretilecektir. Tabiî ki, bu, 
vazgeçilmez bir rakamdır; ancak, Hasankeyf'ten de vazgeçilmemesi gerekir. Çünkü, Hasan
keyf, evrensel kültürün bir parçasıdır. Bu konuda 1989 yılından beri sempozyumlar yapılmak
ta, Hasankeyf'in kurtarılması için çeşitli toplantılar düzenlenmekte, sanat tarihi ve sosyoloji 
uzmanları bu konuda konferanslar vermektedirler. 

12.12.1991 tarihli gazete haberinde Hasankeyf dosyasının Kültür Bakanlığına gittiğini, ya
kında bir heyetin HasankeyPe girerek incelemelerde bulunacağını ve kurtarma olasılığının yüksek 
olduğu bildiriliyor. 24.1.1992 tarihli gazete haberinde, Hasankeyf taşınacak yer buldu diyor. 
Hasankeyf'in, ilçenin doğusunda bulunan Üçyol Köyü civarında merkez mevkiine taşınacağı, 
bölge ile ilgili ilçe krokisinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gönderildiği aynı haberde geçi
yor. Hasankeyf sulara gömülürse, bîr hazine suya gömülecek, insanlığın ortak malı bir kültür 
hazinesi yok olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, daha vakit erkenden Hasankeyf'i kurtaralım. Binlerce yıllık bir tari
hi feda etmeyelim. Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Haliç ve Gemlik Kör
fezleri, Sapanca, İznik ve Büyükçekmece gölleri son yıllarda kirlenme açısından kamuoyunu 
yoğun biçimde etkilemeye başlamıştır. Marmara Denizine giden gemilerin yarattığı kirlenme 
ise, ayrı bir sorundur. 
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Yabancı bandıralı gemilerin atıklarını denize bırakması, kıyıları, plaj ve kumsalları kulla
nılmaz duruma getirmekte ve su ürünlerine zarar vermektedir, özellikle büyük kentlerin atık
ları, çöpler ve plastik kaplar kumsallarımıza yerleşmektedir. İlgililer, çeşitli nedenlerin yarattı
ğı balık azalması bu hızla devam ederse, on yıl sonra, Marmaranın ölü bir deniz durumuna 
geleceğini söylemektedirler. 

İzmir ve İskenderun Körfezlerimiz için de aynı tehlikeler mevcuttur. 
Sayın milletvekilleri, ülkemizde çevre sorunlarından biri de orman yangınlarıdır. Orman 

yangınları her yıl yaz mevsiminde ve özellikle temmuz, ağustos aylarında karşımıza çıkmakta
dır. Bu yangınlar, neredeyse toplumun kanıksadığı bir olgu düzeyine ulaşmıştır. Üstelik, gü
neydoğu ormanlık alanları sözde güvenlik gerkçesiyle ateşe verilmiş ve çevrede büyük tahribat 
yaratılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bellibaşlı çevre sorunları ve alınabilecek tedbirlere değindikten son
ra, son olarak da çevrenin korunmasında eğitimin rolünden bahsetmek istiyorum. Televizyon, 
radyo, sinema, gazete, dergi ve benzeri tüm basın ve yayın araçlarından yararlanarak kırsal 
ve kentsel kesimlere yönelik bir yaklaşımla çevre eğitimi verilmeli, çevre bilinçlenmesi, çevreye 
dönük amaçların geliştirilmesi sürdürülmelidir. 

Sayın milletvekilleri, çevre, ortak geleceğimiz, çocuklarımız için önemli bir olgudur. Çev
renin sağlıklı ve dengeli tutulmasında devletin, toplumun ve kişilerin sorumluluğu vardır. Çev
re sorunlarının çözümü daha çok bilinçli bir istekle mümkündür. Devlet çevre korumasına destek 
vermeli ve öncülük etmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son vermeden önce Bakanlık bütçesinin 
halkımıza, yurdumuza, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerken, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir'e teşekkür ederiz. 
Refah Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş. 
Buyurun Sayın Baş. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; sözlerime başlarken, şahsım ve Refah Partisi Grubu adına, hepinize saygılarımı, 
selamlarımı sunuyorum. 

Bugün, Çevre Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Çevre sorunları, artık, ülkemizde ve bü
tün dünyada öncelikli olarak konuşulan konular arasındadır. Çevre, insanın kâinatla, evrenle 
ve bu kâinat ve evren içerisindeki canlılarla ve de cansızlarla olan ilişkilerini tanzim etme, dü
zenleme olarak algılanabilir. Kâinat, evren, yaratılmış ve insanın emrine sunulmuştur. İnsan, 
kendisine yerilen değerlerle, hem hayvanatın, hem de nebatatın kendi hizmetine kullanılmasını 
sağlayabilmektedir. İşte bu ilişkilerden, özellikle sanayi devriminden sonra problemler ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. Bugün, nasıl olacak, ne yapmamız gerekiyor ve ne yapalım ki, kâinatın 
düzenini yeniden bozmayalım konularını konuşuyoruz. 

İnsan, hırslı bir varlıktır, her şeye sahip olmak ister. Kutsal bir sözle ifade etmek istersek, 
"İnsana bir vadi dolusu altın verseniz, gözü doymaz, ikinci bir altın dolu vadi ister. Onun gözü
nü ancak bir avuç toprak doldurur" örneğini verebiliriz. Bu hırstan dolayı tabiata sahip ol
mak isteyen insan, nüfusun artmasıyla, çoğalmasıyla tabiatı paylaşma noktasında ve daha pratik 
yollardan sahip olma noktasında yavaş yavaş sanayi devrimini gerçekleştirmiş, daha çok üre
tim yapabilmek için makineleşmeye geçmiş ve özellikle İkinci Dünya Harbinden sonra bütün 
dünya, sanayi gelişmelerini alkışlarken, şimdi ise, sanayinin getirmiş olduğu bu problemleri 
çözebilme noktasında, ortaya çıkan zehire bir panzehir devrimi arayışı içerisine girmiştir. 
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Çevre kirlenmesi, insanlık tarihi kadar eski ve insanlık tarihi ile başlamış olmasına rağ
men, o zamanki şartlarda bu kirlenmenin farkına varmak zaten mümkün değildi. Nüfusun 
artmasından sonra ortaya çıkan hızlı şehirleşmenin meydana getirdiği sanayi gelişimi ve trafik 
sorunları, çevre kirliliğini yavaş yavaş insana fark ettirmeye ve insanları tedbirler almaya zorla
maya başlamıştır. 

Esasen, tabiat, toprak, su ve hava, kendi içindeki temizleme özelliğiyle, normalinde kirle
nen çevreyi temizlemesine, kirlenmeyi nötralize etmesine rağmen, yabancı madde ve atıkların 
hızlı bir şekilde çoğalması dolayısıyla, tabiat, artık, kendiliğinden bu pislenme ve kirlenmeyi 
temizleyemez hale gelmiş ve böylelikle çevre kirlenmesi söz konusu olmuştur. 

Çevre kirlenmesinin temel sebepleri arasında hepimizin bildiği gibi, sanayi ve şehirleşme 
için yanlış bölgelerin ve yerlerin seçilmesi başta gelmektedir. Yine yerleşim yerlerinde yeterli 
su, içme suyu, kanalizasyon ve kanal arıtma tesisleri gibi birtakım eksikliklerin bulunması, 
yine çevre kirliliğini meydana getiren unsurlar olmuştur. Sanayi tesislerinde altyapı noksanlığı, 
katı ve sıvı atıklar için arıtma tesislerinin olmaması, bilinçsizce yapılan tarım, tarım yapmak 
maksadıyla çok kıymetli tarım arazilerinin maksat dışı kullanılması ve önemli konulardan bir 
tanesi de, henüz ülkemizde gelişmemiş olan çöp imha sistemi, çevre kirliliğini ortaya çıkaran 
temel unsurlar olarak sayabileceğimiz unsurlar arasındadır. 

Bu kirlenmeden dolayı tabiatla olan ilişkimiz âdeta -Bilinçsizlik de ilave edilince- bir, efendi 
köle şeklinde olmuştur. Biz, tabiatı, kendisinden faydalandığımız ve bize sadık bir eş gibi gör
memiz lazım gelirken, günübirlik eğlenebileceğimiz bir varlık şeklinde görmüşüz ve ihmaller 
bunlardan doğmuştur. 

Anayasanın 56 ncı maddesi "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir" demektedir. Anayasa, devlete ve vatandaşlara, sağlıklı bir çevrenin oluş
ması için, çevrenin kirlenmemesi için ödev yüklemiştir. Bunun neticesinde -geç de olsa- 1991 
yılında, Çevre Bakanlığı kurulmuştur. Bugün her ne kadar bina sorunu varsa, henüz tam teş-
kilatlanamamışsa, Bakanlar Kurulundan yönetmelik çıkmadığı için henüz taşrada teşkilatla-
namamış durumdaysa, kadrolarını henüz yerleştirememiş durumdaysa da -geç de olsa- önemli 
bir adım atılmıştır, inşallah, yeni Hükümet ve yeni Bakanımız bu. noktada gayretli çalışmalar 
içerisinde olacaklardır; bu kanaatteyiz. 

Çalışmalar iki safhada yürütülüyor : Kirlenmiş çevrelerde kirlenmenin devamının önlen
mesi, bu çevrelerin eski haline dönüştürülmesi : Bu yol güç ve pahalı yoldur; yıllardan beri, 
gerek ihmallerden, göz yummalardan dolayı kirlenen bölgeleri temizleme, eski haline döndür
me mümkün gözükmemekte, ama eskiye benzer hale getirmek için çalışmaların yapılması ge
rekiyor. Bu yol güç ve pahalı olan ve aynı zamanda da zahmetli olan yoldur. 

ikincisi de, kirlenmemiş çevreleri koruma altına almak ve kirlenmelerine mani olmaktır. 
Bui daha kolay ve ucuz olan yoldur. Uzun vadeli ve kısa vadeli tedbirlerle, bu konuda, kirlen
memiş çevreleri önceden tedbirler alarak kirlenmelerine engel olmak, daha akıllı bir yol olsa 
gerektir. Bunun için, Bakanlık, zannediyorum 15 yeri özel koruma alanı ilan etmiş; ama, Tür
kiye'ye baktığımız zaman, bu yerlerin çok az olduğu görülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, insanı korumak, fiziken ve ruhen olmalıdır. Çünkü, insan fizikten ve 
ruhtan müteşekkil bir varlıktır. Batı'da endüstrinin gelişmesi insanda, ruhsal boşluğu, çökün
tüyü, asrımızın hastalıkları arasında sayılan, stresi, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkları da be
raberinde getirmiştir. Bu noktada, sadece fizikî olarak çevreyi korumak yetmiyor; insanı ru
hen de korumak gerekiyor. 
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Bugün Batı'da gerçekten insanlık sosyal noktada bir çıkmaz içerisindedir. Yüzlerce metre 
toprağın altında kömür madenlerine inerek, orada orkestralar kurarak, hayatlarından mem
nun olmak için, damarlarına eroin, uyuşturucu zerk ediyorlar. Yani, âdeta eroinman toplumu 
haline gelmiş durumdalar. Onun için, insanımızı koruyacağız derken, fizikî korumanın yanın
da, ruhen de korumanız gerekmektedir; bunu söylemek istiyorum. Bir örnek verecek olursak; 
gerek batıdan ülkemize giren Romen ve Polonyalı kadınların, gerekse Sarp Kapısından giren 
Rus kadınların ülkemizde neler yaptıkları hepimizin malumudur. Bunlar bir kirlenme meyda
na getiriyor, bu kirlenmenin yaralarını yarın tedavi edemeyiz. İşte bugün, Batı ülkelerinde, büt
çeden AİDS ile mücadele için çok büyük meblağlar ayrılmasına rağmen, henüz daha tedbirler 
bulunamamıştır. Bakanların televizyonda şu şu tedbirleri alın demelerini ben şahsen, çok ko
mik tedbirler olarak görüyorum. Bu noktada önleyici tedbirler almamız lazım. Hele, bizim 
gibi, bütçesi 32 trilyon açıkla, 42 trilyon faiz ödemeleriyle yüklü olan bir ülkenin, yarın bu 
kadınların getirdiği kirlenmeden dolayı ortaya çıkacak AİDS gibi hastalıkları, bütçeden para 
ayırarak tedavi etmemiz dahi mümkün olmayabilir. Onun için şimdiden bu noktada da tedbir
lerin alınmasında fayda görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, tabiî orman yangınları her zaman zikredilen hususlardır. Bugün, ge
rek İstanbul Boğazı, gerekse Akdeniz ve Ege sahilleri bir beton yığını haline dönüşmüştür. Tu
rizm gelişecek, turist gelecek, döviz bırakacak diye bütün sahillerimizi, beton yığını haline dö
nüştürüyoruz. Aslında, ben, hükümetlerin "turist döviz getirecek" politikasına da inanmıyo
rum. İşte, 3 milyar 130 milyon dolarlık turizm gelirleri vardır. "Aman turist gelsin" diye ne 
zahmetlere katlanıyoruz; turist gelsin diye onu esas duruşta bekliyoruz; bando, mızıka ile kar
şılıyoruz; ama yurt dışında çalışan işçi kardeşlerimiz, 1991 rakamıyla 3 milyar 200 milyon do
lar döviz getirmişlerdir. Üstelik, onlara bir kuruş yatırım da yapmadığımız gibi,, onları Kapı
kule'de soymaya başlıyoruz. Eğer, gerçekten döviz kazanmak temel maksat olsaydı, herhalde, 
bu insanlara da biraz yatırım yapmamız, bu insanları da saygıyla karşılamamız, bu insanların 
da problemlerine eğilmemiz gerekirdi. Otuz yıl orada çalışan ve sonunda emekli olan bir in
san, şayet arabasını Türkiye'ye getiremiyorsa, buna bir kolaylık sağlamıyorsak... Turist gele
cek, döviz getirecek diye böyle esas duruşunda beklememizin esas maksadı, zannediyorum dö
viz değil de, biz, onların getireceği kültüre kapılarımızı açıyoruz; o kültüre göğsümüzü açıyo
ruz; o kültürü yerleştirmek istiyoruz. Bunlar, kanaatime göre, iyi olmayan şeylerdir. 

Geçen gün gazetelerde bir haber gördüm. Hatta Turizm Bakanlığının bütçesi burada ko
nuşulurken gördüm; bir gazete, affedersiniz, "Altsızlığa alışın" diye manşet yapmış. Biz ne 
alışmak istiyoruz ne de... Bu noktada ilgili bakanlıkların bu manevi kirletmeye; bu insanların 
vicdanını, ahlâkını, kültürümüzü kirletmeye mani olması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, önümüzdeki problemlerin bir tanesi de, suların kirlenmesidir. Bildiği
niz gibi, dünyamızın oksijen ihtiyacının yüzde 70'i okyanuslardan, yüzde 30'u da bitki örtü
sünden sağlanmaktadır. Denizlerin kirlenmesi, ormanların azalması, bitkinin denizlerin kir
lenmesi, ormanların azalması, yanlış tarımsal uygulamalar neticesinde birtakım bitki örtüsün-
deki değişiklikler, dünyamızdaki oksijen arzını aşağı çekmiş durumdadır. O halde, bu noktada 
tedbirlerin alınması lazım; Çöplerin denize dökülmemesi, kanalların denizlere bağlanmaması 
gibi... 

Çocukluğumdan hatırlıyorum, memleketim Rize'de ilkokulda okurken, balık tuttuğumuz, 
hatta suyunu içtiğimiz ırmaklar şu anda simsiyah akmaktadır. Bir on sene, bir yirmi sene son
ra daha neler olabilir; yirmi sene öncesi ile bugünü mukayese ederek, tedbirlerimizi almamız 
lazımdır. 
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Türkiye'de birçok yerde kanallar, pislikler, çöpler, maalesef ve maalesef, denize dökülü
yor, suları akıtılıyor. Tabiî, bir de yanlış şehirleşme oluyor. Su havzalarına, şehirler ve sanayi 
tesisleri kuruluyor. Buralardan sızan sular, içme suyumuzun kalitesini düşürmekte ve mikrop
lar yaymaktadır. 

Çok önemli bir konu olarak zikrediyorum : İstanbul'da su meselesi büyük problem. Su
lar, bazen akar bazen akmaz... Akarsa halk şükreder; fakat, hem suların toplandığı havzalar; 
Terkos Gölü, Alibeyköy Barajı... Terkos Gölünden Alibeyköy Barajına kadar olan bölgede, başta 
Arnavutköy olmak üzere, birçok köy, suların toplanma havzasına yerleşmiştir. Nüfus şu anda 
bu köylerde toplam 75 bin civarına ulaşmıştır. Hiçbir arıtma tesisi yoktur. Bir taraftan, Şam-
lar'da yapılacak Sazlıdere Barajına, bir taraftan, Alibeyköy Barajına bu pislikler akmaktadır. 
Artı, Alibeyköy Barajından-sonra dağıtım yapılan şehir şebekesi, su dağıtım şebekesi, kanali
zasyon şebekesiyle birbirine çok yakındır. Zaman zaman sular kesiliyor. Borular patlak, kana
lizasyon boruları da patlak, sular kesilince geri emme yapıyor, geri emme yapınca, kanalizas
yon borularından sızan pislikleri emiyor. Bir daha su geldiği zaman, o pislikler musluklardan 
akıyor. Tabiî, o Batı ülkelerinin birinde böyle bir şey olsa hükümetler düşer. Tabiî, sizin suçu
nuz yok, öncelikle hükümetin düşünmesi lazım; ama, bu noktada tedbir almak lazım. 

Bundan sonra, tedbir olarak, belediye başkanı, yetkililer çıkıp diyorlar ki, "Aman suları 
kaynatmadan içmeyin" İşte bizim tedbirimiz bu. Çağ atladık, 20 nci asırdayız, musluklardan 
mikrop akıyor, tedbir; "Suları kaynatmadan içmeyin" Gerçekten, şu manzara, bizim ne halde 
olduğumuzu göstermektedir. İnşallah artık bunları duymayacağımız bir Türkiye'ye kavuşuruz. 

Değerli arkadaşlar, bir de gürültü meselesi var. Kısa geçiyorum. 
Sayın Başkan, benden sonra konuşacak olan bir arkadaşımız daha var. özür dilerim; kaç 

dakika oldu acaba? 
BAŞKAN — Efendim, sizin 20 dakikaya yakın. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Peki, 5 dakikam daha var. 
Değerli arkadaşlar, tabiî, çevre eğitimine çok önem vermemiz lazım, önce, bu eğitimi yap

tıracak ve çevremizi koruyacak uzman kadroların eğitimine ihtiyacımız vardır, Bakanlığımız 
yenidir, zannediyorum atılımları vardır; plan, proje devletin makro planı vardır. Artı, geniş 
halk kitlelerinin eğitilmesi gerekmektedir, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının hepsinden is
tifade etmemiz lazım. TV'den istifade etmemiz lazım. Basınla müşterek çalışmalar yapmamız 
lazım ve eğitim kurumlarıyla müşterek çalışmalar yapmamız lazım ve çocuklarımızı ta ilko
kuldan itibaren çevre bilinciyle yetiştirmemiz lazım. 

Bir de, yanlış şehirleşmeden bahsettim. Bugün, mesela, İstanbul Bayrampaşa'da Orta Ma- . 
hailede bir sokağın bir bölümünde sanayi tesisleri var, sokağın hemen karşısındaki binalarda 
da aileler oturuyor. Yani, sanayi kuruluşlarıyla, işyerleriyle konutlar iç içe bir durumda. Bun
lar büyük bir kirlenme meydana getiriyor. İkitelli Sanayi Sitesinin temeli yıllarca önce atıldı. 
Bütün kooperatiflerin kongrelerinde kavgalar var. Her hükümetin sanayi bakanı gelip, heli
kopterle o bölgeyi geziyor, "tedbirler alınacaktır" diyor, zannediyorum bu Hükümetin Sanayi 
ve Ticaret Bakanı da gezdi, İkitelli Sanayi Sitelerinin bir an önce bitirilmesi, altyapılarının ta
mam hale getirilmesi, arıtma tesislerinin kurulması ve İstanbul içerisindeki bu işyerlerinin bu 
bölgelere bir an önce taşınması, çevre sağlığımız açısından son derece önemlidir. 
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Diğer önemli konulardan bir tanesi, Türkiye'nin birçok bölgesinde cezaevleri, Batı'nın tam 
tersine, şehrin merkezlerindedir. Ben, burada, Parlamentonun ilk döneminde, Bayrampaşa Ce
zaevini konuşmuştum. Bayrampaşa Cezaevi, tamamıyla şehir merkezinde kalmıştır. Bu cezae
vinin buradan taşınması lazım. O siyah, büyük duvarlar dibinden her gün minibüs hattında 
geçen insanlar, psikolojik olarak etkilenmektedir. Ama, bu konuda da henüz bir adım gör
müyoruz. 

İstanbul'un Haliç meselesi, arkasından, tzmit Körfezi ve hemen arkasından Gemlik Kör
fezi önemli konulardır. Eğer, biz bu noktalarda tedbir almazsak, mesela Gemlik Körfezi konu
sunda, yarın, bir Haliç'le karşı karşıya geliriz. Yanlışı yaptık, Halic'in etrafında yıllarca sanayi 
tesislerini kurduk, Halic'i kirlettik, şimdi nasıl temizleyeceğiz? Ne paramız yetiyor ne gücü
müz yetiyor... öyleyse, yeni Haliçler temizletmemek için tedbirleri şimdiden almamız gerek
mektedir. 

Bu konu, o kadar önemli bir konudur ki, bu tesislere giden denetleyici elemanları -hep 
biliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz- üç beş kuruş vererek geri gönderiyorlar. Biraz daha büyük
se, başka makamlarda başka yerlerde devreye giriliyor, bu konularda, maalesef, yeterince ted
birler alınmıyor. Bu konu, çok önemli bir konu olduğundan dolayı, Bakanımızın inşallah bu 
konu üzerinde titizlikle duracaktır, buna inanıyorum. 

Bir teklifim de şudur : tstanbul, hem çok hızlı sanayileşiyor hem de büyüyor. Biz, büyü
yen şehirlere önceden arsa üretemiyoruz, altyapı yapamıyoruz. Halk bizden otuz sene kırk se
ne önce gidiyor, biz kırk sene sonra gidiyoruz; kanalizasyonu yok, altyapısı yok. öyleyse, İs
tanbul'un bu büyümesini durduramıyorsak, bütün İstanbul'u özel çevre koruma bölgesi ilan 
edelim. Her gün gazetelerde, "tstanbul, yaşanmaz hale geldi" diye okuyoruz; trafik sorunları 
karşımıza çıkıyor, gazetelerde bunlan okuyoruz. Mademki, bu şehirleşmeye şu anda mani ola
mıyoruz, öyle ise -İstanbul, 7-8 milyon insanın sıhhatini ilgilendiriyor, İstanbul, Marmara De
nizini ilgilendiriyor; İstanbul'u özel koruma bölgesi ilan edelim ve tedbirlerimizi alalım. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bütün bunları yapacak bakanlığımızın bütçesi son derece azdır. 
Biz, elimizden gelse destekleyelim, bütçeyi artıralım; ama, elimizde öyle bir yetkimiz yok. Ta
biî, bu, Hükümet olarak sizin yapacağınız bir meseledir. Bu bütçeyle bu saydıklarımızın yapıl
ması mümkün değildir. Ama, birtakım özel vakıflar kurabiliriz. Çünkü, çevre, bütün halk ta
rafından destek görebilecek bir olaydır; özel vakıflar kurabiliriz, özel fonlar kurabiliriz. 

Mesela, bir şey teklif edeyim : Biz, senetlere binde 5 oranında pul yapıştırıyoruz. Çeklere 
de binde 5 oranında pul yapıştırılması gibi bir hüküm koyalım ve bunu Çevre Fonuna aktara
lım; bu, milyarlarca para yapar, tahmin ediyorum birkaç trilyon olur; bütün insanların menfa-
atına, doğanın menfaatına, hayvanların menfaatına bunu kullanalım. Hiç kimse bundan go
cunmaz. Dolayısıyla, böyle bir olayı düşünürseniz faydalı olabilir. 

Benden sonra konuşacak arkadaşımızın zamanına tecavüz etmek istemediğimden dolayı, 
sözlerime son verirken, hepinizi saygıyla selamlar, bütçenin, Bakanlığa, Bakanımıza ve bütün 
Türkiye'ye hayırlı olmasını dilerim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baş'a teşekkür ederiz. 
Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere Kayseri Milletvekili Sayın Şa

ban Bayrak; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bayrak, size 18 dakikalık bir süre kaldı. 
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RP GRUBU ADINA ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; bugün, Yüce Mecliste Çevre Bakanlığının bütçesini görüşmek üzere toplanmış bulunuyo
ruz. Toplantımızın, millet ve memleketimizin maddî ve manevî kalkınmasında hayırlı ve başa
rılı hizmetlere vesile olması temenni ve duasıyla Yüce Divanı hürmetle selamlıyorum. 

Kalkınmanın temelinde sanayileşme yatmaktadır. Biçimleri ve şekilleri durmadan değişen 
kitle iletişim araçları, enerji üretim merkezleri, bilgisayarlar, yeni gıda teknolojisi, ambalajla
ma laboratuvarlârı ve bunu izleyen büyüleyici ürünler, her gün yepyeni çeşitleriyle ortaya çık
maktadır. Böylece, bütün dikkatler, yeni ürünler ve yeni üretim teknolojisi çevresinde toplan
maktadır. Bu yüzden, çevre, ürünlerin ve üretim teknolojisinin gizli yan etkileriyle süratle kir
lenmektedir. 

Son yıllarda ortaya çıkan aşırı kirlenmeyle dikkatler biraz da çerveye dönmüştür. Kırk yıl
dır ülkemizi idare edenler, ekonomik gelişmeler yönünden, ahlaka, dolayısıyla insana ilişkin 
sorunları hep gündem dışı tutmuşlardır. Üretim politikaları insanları yönlendirir, tutum ve dav
ranışları biçimlendirir olmuştur. Gerçekten, üretimin amaç edinilmesi sonucu çevremiz sorum
suzca kirlenmektedir. Tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, kullanılan ilaçlar, birçok zehirlenme olay
larının yanında, tabiattaki dengeyi bozmaktadır. 

Nehir ve göllere akıtılan kanalizasyon, su içindeki canlılığı yok ediyor; yeraltı ve yerüstü 
enerji kaynakları hoyratça tüketiliyor. Gittikçe karmaşıklığı artan trafikle şehirlerde can ve mal » 
güvenliği kalmıyor, ulaşım araçlarının egzoz gazlarıyla hava kirlenmesi kaçınılmaz oluyor. Ta
biat, barındırdığı canlılarla birlikte acımasızca tahrip ediliyor. 

Bu ortamda kirlenen sadece çevre midir?.. Yok olmakla tehdit edilen, yeraltı kaynakları 
ve bitki örtüsüyle tabiat mıdır? Elbette ki hayır. Kirlenen, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalan yalnızca tabiat değildir. Aslında, yok olmakla yüzyüze olan, öncelikle, insandır, thsanî 
değerleri bir kenara iterek, enerjisini tümüyle üretime dönüştüren insan da tabiatla ve tüm can
lılarla birlikte yok olmakla tehdit ediliyor. 

Kirlenmenin kaynağı, lüzumlu olup olmadığını araştırmadan üretimi rasgele artıran; in
sanlık için faydalı mıdır zararlı mıdır diye düşünmeden, sadece gelir elde etmek için, kazanç 
sağlamak için yapılan üretimlerdir. Bu durum, insanı yarışa sokarak yüreğini karartmaktadır. 

Çevre sorunu, yaratılış sebebini ve varoluş kaynağının anlamını yitirmiş, kendisini tümüy
le maddeye vermiş ve materyalist düşüncenin esiri olmuş toplumların icraatının sonucudur. İn
sanlığın ve çevrenin korunması için atılacak ilk adım, insanın, yaratılış gayesine uygun yaşa
masını öğrenip, onu bizzat nefsinde tatbik etmesi ve "insanların hayırlısı, insanlara en çok 
faydası dokunandır" prensibini benimsemesiyle mümkün olacaktır. Oysaki, birtakım ön ted
birlerle çevre kirlenmesinin önüne geçilmeye çalışılması, insanları da arıtmasına mani olamaz. 
Ancak insanın insan ruhunun yüceltilmesiyle, yüreğine derinlik kazandırılmasıyla, toplumla 
birlikte çevre de korunabilir. Bütün ülkelerde ilgililer, bilinçli ya da bilinçsiz, durmadan, çevre 
sorunları etrafında odaklanmaya başlıyor. Belki de, gerçek sorumluyu gözden ırak tutmak için, 
kirlenmenin kaynağı gizlenmeye çalışılıyor. 

Kaliteli yakıtların kullanılmasıyla hava kirlenmesinin azaltılması, tabiattaki bitki örtüsü
nü tahrip eden sanayi artıklarının zararsız hale getirilmesi, sulardaki canlıların yaşamını önle
yen kimyasal maddelerin yok edilmesi, çevre sorunlarını ele alacak araştırma ünitelerinin ku
rulması ve üniversitelerde konuyla ilgili bölümler açılması gibi konular, bu alanda gündeme 
getirilen tedbirlerdir. 
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Hemen hemen her ülkede bu doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır. Oysaki, gözden uzak 
tutulmaması gereken ve sorunun odak noktasını oluşturan olgu, öncelikle Batı dünya görü
şüyle kirlenen insandır. Çevre kirlenmesinde karşılaşılan sorunlar, insan ruhunda ortaya çıkan 
kirlenmenin tabiata yansımasından, çevrede açığa çıkmasından öte bir şey değildir. Bu yüz
den, sorunu, yalnızca çevre kirlenmesi olarak ele almak, sorunun tabiata yansımasından çıka
rak çözüm yolları aramak büyük yanılgıdır. Hem de ileride büyük açmazlara yol açacak bir 
yanılgı... İnsanı ele almadan, onu yönlendiren, oluşturan dünya görüşünü gözden geçirmeden 
çalışmaları sonuç üstüne yoğunlaştırmak çözüm getirmez; belki daha büyük açmazlara yol açar. 
Onun için, insanın yüreğinin arıtılmasına, ruhunun yüceltilmesine, eğitimin en üst seviyeye çı
karılmasına çalışılmalıdır. Çünkü, sorun tek başına çevre kirlenmesi değildir. 

Yeryüzü bir baştan bir başa kirlenirken gözden kaçırılan sorumlu, endüstriden önce, in
sandır. Çünkü, tüm kirlilik özellikle insandan kaynaklanmaktadır. İnsanı kirleten, ideolojiler
dir. Endüstri artıkları çevreyi kirletirken, ideolojiler ise ruhu kirletirler, etkinliği çığ gibi büyü
türler. Binlerce belki de milyonlarca insanı, değişik alanlarda gördükleri teorilerle karartırlar. 
Özünde, Allaha ve tabiata başkaldırma yatan insanın faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünle
rin çevreyle dost olması elbette beklenemez. Allah ile yarışan insanın ürünleridir dengemizi 
bozan. İnsan ruhunun ve insan çevresinin arınma yolu, makinelere sarılmakla değil; peygam
berlerle açıklanan değerlere gönülden bağlanmakla mümkün olacaktır. 

İsraf, inancımızda kesin yasaktır diye ifade edilen, haram hükmündendir. İsraf, çevre kir
liliğine yol açan birinci faktördür. Günümüzde, israfa ve tüketime yönlendirilen toplumumuz, 
havayı, eşyayı, tabiatı, çevreyi kendi kendini tüketmektedir. Tabiî, en üst düzeyde, en üst sevi
yede çevreyi kirleterek... 

Çevre düzenlenmesiyle, yemyeşil bir dünya için, bakınız, bir hadiste ne buyuruluyor; "Ya
rın kıyamet kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikmeyi ihmal etmeyiniz" ve "Yoldaki taşı 
kaldırma imanın bir parçasıdır" buyuruluyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi dikkatinizi bir başka noktaya çekmek istiyo
rum : 

Eğer insan doğru yoldan ayrılmışsa, bir an gelir ki, doğruları hep yanhşiarda arar; yüzyıl
larca zaman harcayıp, milyonlarca insanın sayısız mesaisi sonucu verdiği ve geldiği, noktadan 
geri dönmek için, aynı mesaiyi, aynı zamanı ve aynı parayı sarfetmek zorunda kalır. İşte Batı
nın gülünç hali budur. Teknoloji harikası dedikleri silahları, füzeleri, bombaları nasıl imha 
edebiliriz diye kara kara düşünürken, ABD topluluğu ve Avrupa, bu işi anlaşarak yapmakta
dırlar; ama, Irak'ın elindeki bomba ve füzeleri yok etmek için, kendi ellerindeki onbinlerce 
bomba ve füzeleri Irak'a yağdırarak yok ediyorlar, oradaki yüzbinlerce insanın yok olmasına 
da malolsa... İnsanoğlu kendi yaptığı makineye taptığı zaman, huzurunu ve geleceğini maki
nelerin buyruğuna vermiştir artık. Bu konuda, Batılı anlamda, sayısız feryatlar yükselmekte, 
film vesair sanat eserleri her gün vizyona girmektedir. Âdeta, insanlık, kendi başını kendi eliy
le belaya sokmaktadır. 

Çevre sorunu, günümüzde sadece gelişmiş ülkelerde değil, ekonomik ve sosyal gelişmenin 
çeşitli seviyesinde bulunan bütün ülkelerde ciddî boyutlara ulaşmıştır. Türkiye, sahip olduğu 
çok zengin çevre değerlerini korumak ve aynı zamanda karşıkarşıya bulunduğu çevre sorunla
rını giderebilmek amacıyla çevre konularına gerçekten önem vermek zorundadır. Ayak uydur
mak zorunda bulunduğumuz modern çağ ve eşiğinde bulunduğumuz 21 inci Yüzyıl bunu ge
rektirmektedir. 
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Batı ülkelerinde çevreye gayri safî millî hâsıladan aynlan pay yüzde 2-3 'ü bulurken, ülke
mizde sadece binde 5'Ierle ifade edilmektedir. Çevre Bakanlığının kendisine verilen görevleri 
etkin bir biçimde yerine getirilmesi için, 1992 yılı bütçesine konulan ödenekler yeterli değildir 
ve gerektiği gibi vazife yapması mümkün olmayacaktır; ancak, idareyi maslahat yönünden müm
kün olacaktır. 

Bakanlığa bağlı özel Çevre Koruma Başkanlığı bulunmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanu
nunun 9 uncu maddesi, "özel koruma bölgesi" olarak ilan edilen ve edilecek olan yerlerin, 
sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbir
lerin alınmasını hükme bağlamıştır. Koruma altına alınmış Gökova, Köyceğiz, Dalyan, Fethi
ye, Pamukkale ve buna benzer birçok yerlerin korunması için, yeterli olmasa bile, gayret sarf 
edildiğini görmekteyiz. Bu korumanın sürdürülmesini takdirle karşılıyor ve tebrik ediyoruz. 
Ancak, Kayseri'nin 70 kilometre güneyinde Develi Oyasının büyük bir kısmını kaplayan ve 18 
bin hektarı bulan saha 1971 yılında, Kara Avcılığı Kanununa dayanılarak, kuşları koruma ve 
üretme alanı ilan edilmiştir. Sazlıklar, bataklıklar, çayırlar, tatlı ve tuzlu göllerden oluşan bu 
sulak alan, ekolojik açıdan eşsiz güzelliktedir. 241 çeşit kuş türünün olduğu belirtilmektedir. 
Bu kuşların bazıları akgelin, küçük karabatak, filamingolar gibi kuşlardır. Kovalı ve Ağcaşar 
Barajlarından sulama tahliye çalışmalarıyla suyun bir bölümü çekilmiş durumdadır. Bu ne
denle, havzanın Yaygölü kesimi kurumuş, su dengesi bozulmuş ve özel korumada kuş yaşamı 
daralmıştır. 

özel Çevre Koruma Başkanlığı, tabiat harikası olan Sultan Sazlığını özel koruma sınırları 
içine almalıdır, tdarî yapılaşma ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla etkili iletişim sağlanması 
ve böylesine eşsiz değerdeki bir alanın gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılması için etkili 
bir tanıtım, koruma ve bilimsel araştırma için özel koruma altına alınmasını Sayın Bakanımız
dan rica ediyorum. 

Erciyes-Sultan Sazlığı-Kapadokya üçgeni, Kayseri'ye gelen turizmi olumlu yönde etkile
yecek önemli bir olgudur. Yine, Kayseri'de bulunan, dünyadaki meşhur şelaleler arasında yer 
alan ve bir doğa harikası olan Kapuzbaşı Şelalesi, Kayseri'nin Küçükçakır Köyü kuzeyinde En
semin Tepesinde yer almaktadır. Bölgenin, turizm potansiyeli açısından değerlendirilmesi bü
yük önem arz etmektedir. Kültür Bakanlığınca birinci ve ikinci derecede StT alanı olarak ilan 
edilmiştir. Ayrıca, Yahyalı Orman İşletmeleri Müdürlüğünce, bölgenin tabiat parkı olmasına 
ilişkin bir de rapor hazırlanmıştır. Kapuzbaşı Şelalesi ile Yedigöller ve Hazer Ormanı da bu 
kapsama alınmıştır. Bu rapor, Bakanlar Kuruluna sunulmuş olup, Bakanlar Kurulu kararını 
beklemektedir. 

Bölgenin, turizm potansiyeli açısından değerlendirilmesi amacıyla da, Turizm ti Müdür
lüğünce bir proje geliştirilerek, park yerleri, çardaklar WC'ler ve altyapı tesisleri vesaire yapıl
ması düşünülmektedir. Kapuzbaşı Şelalesinin de -özel Çevre Koruma Başkanlığının özel koru
maya aldığı Pamukkale ve Ihlara gibi- özel koruma altına alınmasında, çevrenin tahrip edilme
mesi için, büyük fayda vardır. Bu konu, Bakanlar Kurulunda görülüşürken, Sayın Bakanımı
zın buna sahip çıkmasını istirham ediyorum. 

Yine, Karpuzatan mevkiinde, şeker fabrikasının arkasında, sucuk ve pastırma imalatı ya
pan fabrikalar bulunmaktadır. Bunun yanında da Yeşil Mahalle diye bilinen, eskiden tertemiz 
su kaynakları ve dereleri bulunan bir yer mevcuttu. Buradaki fabrikaların atıkları, şeker fabri
kasının atıkları bu derelere bırakıldığından, dereler, bataklık ve mikrop yuvasuhaline gelmiştir. 
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Mahalle sakinleri, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalmakta ve nerede ise, bölgeyi terk etmek
tedirler. Ekolojik denge bozulmuş, çevre tahrip edilmiştir. Bu duruma acil önlem alınmadığı 
takdirde, ileride telafisi mümkün olmayacak büyük çevre tahribatı meydana gelecektir. Bakan
lık bünyesinde Kirliliği önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü adı altında, havayı, suyu, toprağı 
ve denizi; atık gazlar, tozlar, atık sular, katı ve sıvı atıklar ve kimyasal maddelerle kirleten, 
ve gürültüye sebep olan faaliyetleri ıslah eden, düzenleyen, denetleyen, koordine eden bir bi
rim daha bulunmaktadır. Bu birim, 1991 yılında 11 proje bitirmiş, 1992 yılında da 26 projeyi 
programa almıştır.. Ayrıca 20 yeni projenin daha programa alınacağı bildirilmektedir. 

Benim şahsen ricam, Kayseri'deki Karpuzatan Mahallesinin bu seneki projeye dahil edil
mesidir. 

Bakanlık çalışanlarının hayırlı hizmetlere vesile olması temenni ve duasıyla sözlerimi bu
rada bitiriyor, çalışmalarda basanlar diliyor, bütçenin, ülkemize hayırlar getirmesini niyaz edi
yorum. Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 19.00'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.30 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Işılay Saygın (İzmir) 

0 ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

B) Çevre Bakanlığı (Devam) 
1. — Çevre Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Çevre Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk; buyurun 

efendim. 
DYP GRUBU ADINA ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Çevre Bakanlığının 1992 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşleri
ni arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu nedenle, şahsım ve partim adına Yüce Meclisi ve Ba
kanlığın değerli mensuplarını saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz bir tabiî felaket çemberinden geçmektedir. Ülkemizin batı
sında son altmış yılın en büyük kuraklığı yaşanırken, ülkemizin doğusunda çığ yüzlerce can 
almıştır. 300'e yakın madencimizin hayatını kaybettiği Zonguldak Kozlu Maden Ocaklarında
ki kazanın akabinde Erzincan ilimizde meydana gelen deprem felaketi bütün yurdu yasa boğ
muştur. Her üç felakette hayatlarım kaybeden vatadaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakın
larına ye aziz milletimize sabır niyaz ederim. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz gündeminde, anarşinin, terörün, insan haklarının, demok
ratikleşmenin, şeffaflaşmanın ve enflasyonun yoğun olarak konuşulduğu bugünlerde, acaba 
dünyanın gündeminde ne var diye bir bakarsak, bizim ülkemizin gündeminde olan bu konula
rı halletmiş olan ileri, kalkınmış ülkelerde de gündemin en önemli maddesini, çevre ve çevre
nin korunmasına yönelik faaliyetlerin oluşturduğu görülecektir, 

Sayın milletvekilleri, günümüzde 6 milyar civarında olan dünya nüfusunun, asrın sonun
da 9 - 10 milyara ulaşacağı hesaplanmaktadır. Dünyamızın sınırlı kaynaklarının artan nüfusa 
ve artan nüfusun sosyal ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap vereceği ve yaşlı dünyamızın 10 milyarlık 
insan potansiyelinin çevre kirliliğini nasıl taşıyacağı, bilim adamlarının üzerinde en fazla dü
şündükleri konuların başında gelmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, bugün çevre kirliliği bakımından sanayileşmiş ülkeleri tahlil ederken, 
bu ülkelerin iki gruba ayrıldıkları gözükecektir, Birinci grup ülkeler kalkınmasını tamamlamış 
ve yoğun sanayi kirliliği içinde bulunan ülkelerdir. İkinci grup ülkeler ise, henüz kalkınma ham
lesini tamamlamamış, bu nedenle henüz kirliliğin başında bulunan Ülkelerdir. Bana göre Tür-
kiyemiz ikinci gruba dahil olan, yani henüz sanayileşme çabası içinde olan, dolayısıyla çevre 
kirliliği yönünden henüz başlangıç aşamasında olan bir ülkedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde 1950 yıllarında başlayan sanayileşme ve kalkınma hare
ketleriyle birlikte, köylerimizden şehirlere bir nüfus göçü başlamıştır. Bu yıllarda, köylerimiz
de yaşayan nüfus şehirlerde yaşayan nüfusun iki katı iken, ilerleyen yıllarda bu oran şehirde 
yaşayan nüfus lehine bozulmuş; 1990 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre ise, şehirde yaşayan 
nüfusumuz, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 60'ına ulaşmıştır. Asrın sonunda, gerekli tedbir
leri alıp, nüfûsumuzu doğup büyüdüğü yerde tutamazsak, toplam nüfusun yüzde 75'inin şe
hirlerde yaşayacağı hesaplanmaktadır. Bugün, nüfus sayım sonuçlarını iyi tetkik edersek, nü
fusun 12 büyük kentte yoğunlaştığını, 36 ilimizdeyse nüfusun eksildiğini, geri kalan illerimizin 
nüfusunda ise bir değişiklik olmadığı görülecektir. 

Sayın milletvekilleri, nüfus artışı, Türkiye'nin nüfus artış ortalamasının (yüzde 2,5'in) üs
tünde olan ve yoğun bir nüfus yığılmasına hedef olan bu 12 ilimizi incelersek, bu illerimizin 
sanayi, tarım ve turizm yönünden gelişmiş şehirler olduğu, daha doğrusu büyük şehirler oldu
ğu, dolayısıyla nüfusumuzun hızla şehirleştiği, hatta büyük şehirleştiği görülecektir. İşte, bu 
artan nüfus ve nüfus göçü, çevre kirliliğinin temel taşını teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü yapılarıyla, belediyelerimiz, bırakın artan nüfusa, yerleşik 
nüfusa bile yeterli hizmeti götürmekten acizdir. Her sene 500 bin artan bir nüfusa sahip olan 
İstanbul şehrimizde, her sene 100 bin konut üretemiyorsak; yol, su, elektrik, yeşil alan ve ben
zeri altyapı tesislerini hizmete sokamıyorsak -ki sokamıyoruz- çarpık ve düzensiz kentleşme 
ve buna bağlı olarak da çevre sorunları başlamış demektir. Mantar gibi biten gecekondular, 
yolu, suyu, elektriği, yeşil alanı olmayan mahalleler, toplanamayan çöpler, ulaşım ve trafiğe 
yetersiz caddeler, artık kentlerimizin değişmeyen manzaraları olmaktadır. Bu nedenle,madem-
ki çevre sorunlarının en önemli nedeni bazı kentlerimizdeki aşırı nüfus yığılmasıdır; o halde 
çözüm de bu kentlerimize nüfus göçünü önleyecek tedbirleri almaktır. 

Sayın milletvekilleri, çevre sorunlarının ikinci ve önemli bir sebebi de plansız ve sağlıksız 
sanayileşme ve bu sanayileşmenin çevreye olan etkileridir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, ülkemiz, kalkınma çabası içinde olan ve kalkınmasını 
ve sanayileşmesini henüz tamamlamamış bir ülkedir. Dolayısıyla, sanayiden doğan kirliliği he
nüz ileri sanayi ülkelerinde olan boyutlarda değildir; ancak, tedbir alınmadığı takdirde, bugün 
sanayileşmiş ülkelerin karşı karşıya kaldığı sanayi kirliliği Türkiyemizin de gündemine girecektir. 

Sayın milletvekilleri, sanayi ve çevre, birbirine düşman unsurlar değildir. Bilakis, çevreye 
etkileri düşünülerek inşa edilmiş bir sanayi, çevrenin ve insanlığın dostudur. Ancak, yurdu
muzda, kırk yılı aşkın zamandır yapılan sanayi tesislerimizde, tesislerin, çevreye olan etkileri
nin düşünülerek yapıldığını söylemek de mümkün değildir. Bugün, yurdumuzda, halen en bü
yük sanayici devlettir; dolayısıyla en büyük kirletici de devletidir. Devlet, elinde bulunan bü
tün sanayi tesislerinin çevresel etki değerlendirmesi raporlarını tanzim ederek, her tesisin çev
reye olan menfi tesirlerini ve bunların giderilmesi için gerekli tedbirlerin neler olacağı hususu
nu acilen tespit etmeli,ve bu tedbirleri alarak özel sektöre örnek olmalıdır. Aksi halde, kendi 
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sanayi tesisleriyle çevreyi kirleten devletin, özel sektörden çevreyi kirletmemeyi istemeye hakkı 
vardır; ancak, bu istek inandırıcı olamaz. 

Sayın milletvekilleri, daha önce bir sanayi tesisi kurulurken, tesisin kârlılığına en büyük 
etkisi olan istihdam imkânları, altyapı, hammadde, ulaşım, para, enerji gibi kıstaslar esas alı
nırken, toplumumuza yerleşen çevre bilinci sayesinde, bugün artık tesisin çevreye olan etkileri
ni de düşünmek zorundayız. Bugün, yoğun sanayi tesislerinin bulunduğu İstanbul, İzmit, Adana, 
Mersin, Bursa ve İzmir bölgesindeki sanayi tesislerinin yoğun bir sanayi kirliliğine neden oldu
ğu, hepimizin yakinen bildiği bir gerçektir. Bu tesislerin önemli bir bölümünde arıtma ve filt-
rasyon tesislerinin bulunmaması, her çeşit sanayi atığının, hiçbir işleme tabi olmadan göllere, 
denizlere ve denizlere ulaşan çay ve nehirlere bırakılması, bu göllerimizdeki ve denizlerimizde-
ki canlı hayatı yok etmektedir. Yer yer, nehirlerimizin, göllerimizin ve denizlerimizin, sanayi
nin çöp bidonu gibi görülmesi ve kullanılması yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülke nüfusumuzun yüzde 20'si işsizdir. Her geçen gün de ül
kemizdeki işsizliğin boyutları büyümektedir. Dolayısıyla, bir yandan bugünkü işsizliğe, diğer 
yandan artan işsizliğe çare bulabilmek için sanayileşmeye olan ihtiyacımız da açıktır. Sanayi
nin en büyük ihtiyacı ise enerjidir. Dolayısıyla, ülkemizin enerji açıklarını kapatacak ve ileride 
sanayie altyapı teşkil edecek enerji tesislerini yapmak ve üretime sokmak, ülkeyi yöneten hü
kümetlerin en temel görevlerinden biridir. Cumhuriyet kurulduğundan beri her hükümet, hü
kümet olduğu şartlar dahilinde bu temel görevini yerine getirmeye çalışmıştır. 

Enerji üreten çeşitli tesisler içerisinde, bilhassa kömüre dayalı termik santrallann yapımı 
ve bu arada bilhassa Gökova Termik Santralının yapımı, kamuoyunu uzun süre meşgul etmiş
tir. Bu husustaki görüşlerimize geçmeden önce bir önemli konuya açıklık getirmek isterim. 

Ülkemizin kalkınmasını ve sanayileşmesini asla politik gayelere feda edemeyiz. Bu neden
le, Gökova Termik Santralı konusu ele alınırken, bütün unsurlar tek tek gözden geçirilmeli ve 
karar ona göre verilmelidir. Santralın yapımına başlandığı 1984 yılından beri, başta santralın 
yapıldığı yer olmak üzere, santralın burada yapılmasını gerektirecek sebepler yeniden gözden 
geçirilecektir. Ancak, bu hususta kamuoyunun bildiği bazı gerçekleri de göz ardı edemeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Gökova Termik Santralının yapılması için ilk şart olan çevresel etki 
değerlendirilmesi raporu yapılmamıştır. Ayrıca, santralın bu bölgede yapılmaması için ısrarlı 
şikâyetlerde bulunan -başta Türkevli köylüleri olmak üzere- çeşitli kurum ve kuruluşların yap
mış olduğu müracaatlar üzerine, Türkiye Elektrik Kurumunun ve Yüksek Denetleme Kurulu 
üyelerinin yapmış olduğu inceleme ve tetkik sonucu hazırladıkları raporda, aşağıda sıralayaca
ğımız sebeplerden dolayı santralın bu yörede yapılmasını uygun görmemişlerdir. Bu sebepleri 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz : 

Gökova Termik Santralının yer seçimine tesir eden en önemli faktör, santralın ihtiyacı olan 
kömür rezervlerinin durumuyla ilgilidir. Santralın ihtiyacı olan kömürün Hüsamlar ve Çakıra-
lan kömür sahalarından karşılanması düşünülmüştür. Bu ocakların, kömür nakliyesi yönün
den santrala olan mesafesinin yakınlığı düşünülmüş bile olsa, ancak 13 yıllık bir rezerve sahip 
olduğu düşünülürse, 13 yıl sonra bölgedeki kömür ocaklarına ve bölge dışındaki kömür ocak
larına müracaat edileceğinden, ilk bakıştaki bu avantajın bilahara yok olacağı, hatta dezavan
taja dönüşeceği düşünülmektedir. 

Santralın burada kurulmasının diğer bir sebebi de, santralın ihtiyacı olan ve üç ünite için 
gerekli 100 bin metreküp/saatlik soğutma suyunun denizden karşılanmasının düşünülmesidir. 
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Halbuki, santralın ihtiyacı olan suyun, deniz suyuna müracaat etmeden yeraltı su kaynakla
rından veyahut Devlet Su İşleri tarafından bölgede inşa edilen Geyik Barajından karşılanması 
da mümkündür. Bu konudaki araştırmaların yeterince yapıldığını da söylemek mümkün değildir. 

Ayrıca, santralın kurulmasında esas alınan teknolojinin yeni teknoloji olmadığı ve kömür 
kalitesindeki değişiklikleri tolere edecek durumda bulunmadığı iddiaları da vardır. Bu iddialar 
yeteri kadar araştırılmalıdır. 

Santralın bacalarından çıkan gazların, bölgede yapılan tarıma, çevredeki yerleşim bölge
lerinde yaşayan insan sağlığına ve bölgede mevcut ormanlara verebileceği zararların yeterince 
incelenmediği kanaati de yaygındır. Bu konular incelenmeli ve kamuoyuna da açıklanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu sebeplerin yanı sıra, santralın yapıldığı yerin tarihî, turis
tik ve ekolojik potansiyeli de göz önüne alınarak inşaatın geleceğine karar verilmelidir. Bu hu
susta Hükümetimizin en uygun kararı vereceğine olan güvenimiz tamdır. 

Sayın milletvekilleri, ormanlarımız, hem milletimizin millî varlığı, hem devletimizin süsü 
ve servetidir. Dolayısıyla, orman varlığımızın korunması, devlet ve millet olarak enönemli gö
revlerimiz arasındadır. Bugün, 3 milyon insanımız orman içi köylerimizde yaşamaktadır. Or
mandan istifade eden 7 milyon insanımız da ilave edildiğinde, ülkemizde yaşayan her 6 kişiden 
birinin ormanla ilişkisinin olduğu görülecektir. Millet ve devlet hayatımızda bu kadar önemli 
bir yeri olan millî servetimizi gerektiği gibi koruduğumuzu söylemek mümkün değildir. Yeni
den tarım arazisi açmak ve güya turistik tesisler yapmak amacıyla son beş altı yıldan beri or
manlarımız sürekli tahrip edilmekte, yangınlar nedeniyle yok olmaktadır. Ülkemizin en önem
li ormanları, tahsis adı altında belirli kişi ve kurumlara âdeta peşkeş çekilmiştir. Bu kadar sa
hipsiz durumda olan ormanlarımızın, son bir düzenlemeyle, bakanlık kurularak sahiplendiril-
mesini, olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. 

Yurdumuzun yüzde 26'sı ormanlarla kaplıdır; ancak, bu orman alanlarının tamamı ve
rimli orman niteliğinde olmayıp, bir kısmi düşük verimli ormanlardan veya tamamen verim
siz, bozuk, makilik ve çalılıklardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, mevcut ormanlarımıza ilave
ten, yeniden dikimlerin yapılması, mevcut bozuk ve verimsiz ormanların ıslah edilmesi, eko
nomimize güç kazandıracaktır. 

Ormanlarımızın tabiî ve ekonomik değerlerinin yanı sıra, savunma ve güvenlik bakımın
dan faydaları da nazara alındığında, orman varlığımızın korunmasının mecburiyeti daha iyi 
anlaşılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yakın zamana kadar, ülkemiz, dünyada kendi kendine yetebilen en
der ülkelerden biri iken, son dönemlerde, daha fazla yapılan modern ziraate rağmen, kendi 
kendine yetebilme özelliğini kaybetmiştir. Bu durum, uygulanan yanlış tarım politikalarının 
sonucu olduğu gibi, bunda, giderek yorulan ve çoraklaşan topraklarımızın etkisi olduğunu da 
unutmamak lazımdır. 

Toplam tarım arazilerinin içinde, sulanabilen ve modern ziraatın yapıldığı arazilerin alanı 
giderek artmaktadır. Sulu ve modern ziraat, beraberinde, gübrelemeyi ve ziraî ilaçlamayı da 
getirmektedir. Gübreleme ve ziraî ilaçlamanın, bilinçli ve dozunda yapılırsa toprak verimi ba
kımından elbette yararlı olacağı açıktır; ancak, ülkemizde yapılan ziraatte kullanılan gübrele
menin ve ilaçlamanın usulünce ve bilinçle yapıldığını söylemek de mümkün değildir. Bilhassa 
göllerden istifadeyle sulanan arazilerin aşırı gübrelenmesi ve ilaçlanması sonucu, toprakların 
ve buna bağlı olarak yeraltı su kaynaklarının ve göllerimizin kirlendiği ve bu durumun, toprak-
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ların çoraklaşmasına, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesine ve bu alanlardaki canlı 
varlığın tükenmesine sebep olduğu bilinmektedir. 

Sayın milletvekilleri, toprak konusunda, kayıplarımızdan söz edince, topraklarımızın ta
rım dışı amaçlarla kullanılması konusu da gündeme gelmektedir. Ülkemizde, sanayileşmeyle 
birlikte başlayan şehirleşme, beraberinde, topraklarımızın yeni yerleşim alanlarına açılması mec
buriyetini de getirmiştir. Bu durumda, verimli topraklarımız, şehirleşmeye ve yer yer sanayi 
sektörüne taban oluşturmuştur. Bilhassa topraklarımızın tarım dışı amaçlarla kullanılmasının 
en kötü örnekleri, Adana - Mersin, İstanbul - tzmit, Bursa ve Ege Bölgesindeki verimli toprak
ların sanayie tahsis edilmesi şeklinde kendini göstermektedir. Ayrıca Afyon, Salihli, Turgutlu, 
Çorum başta olmak üzere, toprak sanayiinin en yoğun olduğu bölgelerde, verimli toprakları
mız, toprak sanayiine hammadde olarak sanayiin emrine verilmiştir. Birinci sınıf tarım arazi
lerinin bu tarzda kullanılması, ülkemiz geleceği ve ekonomisi açısından tehlike teşkil etmekte
dir. Ayrıca, tedbir alınarak bu verimli tarım topraklarımızın sanayiin elinden kurtarılması ge
rekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz toprakları için diğer mühim bir tehlike ise, erozyondur. Bazı 
akarsularımızın üzerinde yapılan akım ve sediment istasyonlarıyla elde edilen değerlere bakı
lınca, ülkemizin, erozyon ile yıllık toprak kaybının 500 milyon ton civarında olduğu görüle
cektir. Verimli tarım topraklarımızı denizlere taşıyan nehirlerin içinde, bilhassa Dicle, Fırat, 
Araş ve Çoruh nehirlerimizin, topraklarımızı yabancı deniz ve ülkelere götürmesi son derece 
önemlidir. Erozyon, verimli tarım topraklarımızın kaybolması yanında, çok çeşitli olumsuz et
kiler yapmaktadır. Bunları aşağıdaki şekilde söylemek mümkündür : 

1. Toprağın üretkenlik potansiyelinin azalması, 
2. Ürünlerimizde kalite düşmesi, 
3. Toprağın su tutma kapasitesinin azalması, 
4. Verimli toprakların sedimentlerle kaplanması, 
5. Su kalitesinin bozulması, ' 
6. Baraj, gölet ve göl sahalarında dolma olması. 
Sayın milletvekilleri, ülkemiz, son yıllarda artan bir turist akımına sahne olmaktadır. Ül

kemiz ekonomisi için de son derece önemli olan bu durumun muhafazası mecburidir. Ulusla
rarası turizmde, turisti çeken temel neden, bilindiği gibi doğadır. Çünkü, turizmin en önemli 
kaynak kullanım alanı da doğal varlıklardır. Nehirler, göller, denizler, üstün kaynak değerleri
ne sahip millî parklar, ormanlar, savanlar, termal kaynaklar, şelaleler, dağlar, vadiler, yaylalar, 
dünyaca ünlü ve simge haline gelmiş hayvan toplulukları, tabiat harikaları (Pamukkale, peri-
bacaları), volkan, mağaralar, yeraltı gölleri, tabiî kayak alanları ile birlikte doğal çevre, şüphe
siz ki turizm ve turizmin sürekliliği açısından önemli bir potansiyeldir. 

Bu doğal güzelliklerin, aşağı yukarı tamamına yakını, yurdumuzda en güzel örnekleriyle 
'mevcuttur. Bu potansiyeli çok iyi kutlanmak mecburiyetindeyiz. Bu potansiyelin korunması 
ise, ülkemiz için, ülkemiz ekonomisi için bir mecburiyettir; ancak, bu doğal güzelliklerimiz, 
doğal varlıklarımız, hızlı ve plansız gelişme sonucu ortaya çıkan otel, motel ve tatil köylerinin 
dünyanın en güzel kıyılarının betonlaştırılması, bazı turistik şehirlerimizde şehir kanalizasyo
nunun hiçbir arıtmaya tabi olmadan denizlere boşaltılması, atıkların ve çöplerin yeterince ve 
usulünce toplanamaması ve yok edilememesi ile giderek bozulmakta ve değerlerini yitirmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, bilhassa turistik önemi haiz köy, kasaba ve şehirlerimizin idaresine 
özel bir önem vermek ve buradaki yerel yönetimleri bilgi ve maddî yönden destekleyecek ted
birleri mutlaka almak mecburiyetindeyiz. 

Doğal çevrenin ve doğal varlıklarımızın korunması kadar, tarihî ve kültürel değerlerimi
zin korunmasının da ülkemiz turizmi açısından önemli olduğu hepimizin malumudur. Artık 
giderek tabiî çevre değerleri kabul edilen tarihî ve kültürel varlıklarımızın korunup muhafaza 
edilmesi ise, çevrecilerin en önemli görevleri arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, çevre olaylarının diğer bir özelliği ise, uluslararası olma özelliğidir. 
artık ülkeler, diğer ülkelerde meydana gelen çevre olaylarına karşı da duyarlı olmak zorunda
dır. Nitekim, güncel iki olay bunun en canlı misali olmuştur. Bunlardan birincisi, ÇernobiPde 
meydana gelen nükleer santralın patlaması olayıdır. Bu, netice ve tesirlerini, başta Türkiye ol
mak üzere Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Polonya ve Avrupa içlerine kadar göstermiş, 
bu bölgelerdeki tarım ve insan hayatında önemli tesirler icra etmiştir. 

İkinci bir olay ise, Körfez Savaşındaki hadisedir. Savaş sırasında yanan kuyulardan çıkan 
duman ve gazlar ile kuyulardan Körfeze boşalan petrolün bütün Körfez ülkelerindeki olumsuz 
etkileri hepimizce malumdur. 

Sayın milletvekilleri, sanayileşmiş ülkelerin, geri kalmış bazı ülkelere, sanayi kirliliği ve 
atıklarını çeşitli adlar altında ihraç etmesi, olayın diğer bir boyutunu teşkil etmektedir. Bu hu
sus, zaman zaman, mesela 1990 yılında, Karadeniz sahillerinde görülen zehirli variller olayı 
ile ülkemiz gündemine de girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, dünyada, gittikçe boyutları büyüyen ve ülkemizde de tedbir alınıp 
çare bulunamadığı takdirde aynı boyutlara ulaşacak olan çevre olaylarının tespiti, takibi ve çö
zümü için alınması lazım gelen tedbirleri ve bu husustaki düşüncelerimi de arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, çevre olaylarının sorumlusu ve görevlisi olarak, Çevre Genel 
Müdürlüğünün önce Çevre Müsteşarlığına, sonra da Çevre Bakanlığına dönüştürülmesini tak
dirle karşılıyoruz. Çevre Bakanlığı, kısa zamanda, önce merkezde, daha sonra da taşra birim
lerinde teşkilatlanmasını tamamlamalıdır. Daha sonra da çevre mevzuatı baştan sona ele alın
malıdır. Başta Çevre Kanunu olmak üzere, Çevre Kanunuyla ilgili bütün yönetmelikler günün 
gerçekleri ve gerçek kıstas ve değerler nazara alınarak, yeniden tanzim edilmelidir. 2872 sayılı 
Çevre Kanununda bahsedilen yönetmeliklerin, kanunun öngördüğü süre içinde çıkmadığını ve 
bu durumun çeşitli aksamalara sebep olduğunu biliyoruz. Bu yönetmeliklerin diğer bir özelliği 
ise, ülkemiz şartlarına uymadan, başka bir ülkenin yönetmeliğinden alınmış olmasının yarattı
ğı sıkıntılardır. Su Kirliliği Yönetmeliği bunun en bariz örneğidir. 

Çevre Bakanlığının kurumlaşma imkân veren kanun hükmündeki kararnamenin bir an 
önce kanunlaşması en büyük dileğimizdir. 

Sayın milletvekilleri, çevre konusunun önündeki engellerden biri de, çevre mevzuatının ba-
, sitleştirilmesi ve sadeleştirilmesidir. Bugün, çeşitli bakanlıklar, çeşitli kanunlarla çevre konu
sunda yetkilidirler. Bu karmaşa giderilmeli ve çevre konusunda tek yetkili Çevre Bakanlığı ve 
yerel yönetimler olmalıdır. Bu hususun hukuken sağlanmasına kadar, çevre konusunda yetkili 
bakanlıklar arasında, Çevre Bakanlığının başkanlığında bir koordinasyon kurulu oluşturulma
lıdır. Gökova Termik Santralının kurulma işlemlerindeki karmaşa, bu hususun en bariz örneği 
olmuştur. 
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Sayın milletvekilleri, çevre konusunda, Çevre Bakanlığından sonra en yetkili organlar ye
rel yönetimler olmalıdır Belde sakinlerinin her türlü yaşantısından sorumlu olan yerel yöne
timlere çevre konusunda daha fazla yetki ve sorumluluk verilmeli ve bunlar maddî bakımdan 
desteklenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, ülkemizin, çevre kirliliği envanteri henüz çıkarılmış değildir. 
Ülkemizin hangi bölgesinin, hangi boyutta ve ne tür bir kirliliğe maruz olduğu hususu acilen 
tespit,edilmelidir. Kirliliğin yeri ve boyutları bilinmeden çare aranmasının meseleye çözüm ol
mayacağı kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, bundan da önemlisi, ülkemizin bir fizikî haritasının acilen çıkarıla
rak, bu harita üzerinde kıstaslar tespit edilerek, hangi bölgelerin sanayie, hangi bölgelerin mes
kene, şehirleşmeye, turizme, yeşil alanlara ayrılacağı hususu belirtilmeli ve bu tespitten sonra, 
siyasî amaçlar uğruna bu haritadan taviz verilmemelidir. Başta organize sanayi bölgeler olmak 
üzere, her meslek ve sanayi grubu sanayi siteleri yapılırken, sitelerin arıtma tesisleri kurulma
dan açılmalarına izin verilmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, gerek devletin gerekse özel sektörün elindeki fabrikalar ve sanayi te
sisleri acilen bir sınıflamaya tabi tutulmalı, bu tesislerin sınıflandırma ölçüsü içinde ve branş
ları tespit edilerek, maaşları fabrikalarca karşılanmak, kadroları bakanlık bünyesinde kalmak 
üzere her fabrikada ve tesiste bir çevre mühendisi mecburen çalıştırılmalıdır. Bu elemanlar, Çevre 
Bakanlığının fabrika ve tesisteki kontrol mühendisi olmalı ve tespit edilecek zamanlarda tesi
sin çevreye olan etkileri hususunda bakanlığa rapor vermelidirler. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda saydığım ve alınması gereken tedbirler, şimdiye kadar ya
pılmış olan kirliliği önlemeye matuf tedbirlerdir. 

Bundan sonra kirliliğin yapılmaması için alınacak tedbirler hakkında da düşüncelerimi 
söylemek istiyorum. 

Her konuda olduğu gibi, çevre konusunda da çözüm için iki anakönu vardır : Birincisi, 
eğitim; ikincisi, konuya ayrılan maddî kaynağın yeterli olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, çevre eğitimi, artık bütün dünyanın en fazla ilgi odağı haline gelmiş
tir. Bizde de bu konu üzerine eğilme zamanının geldiği kanaatindeyiz. Çevre Bakanlığının, Millî 
Eğitim Bakanlığıyla işbirliği yaparak, çevre bilincini bütün topluma yansıtacak tedbirleri al
masını temenni ediyoruz. Çevre eğitimi ilkokuldan başlayarak mecburî ders olarak okutulma
lı, böylece, çevre bilinci daha çocuk yaşlarda insanlarımıza aşılanmalıdır. Çevre konusunun politik 
bir yönü olmayacağına göre, bu konuda camiden ve kışladan mutlaka istifade edilmelidir. Ay
rıca, televizyonla müşterek programlar düzenli olarak yapılarak çevre bilincinin toplumda yer
leşmesine yardımcı olunmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, konuya tahsis edilecek kaynak ise, meselenin en önemli boyutunu 
teşkil etmektedir. Bugün için konuya tahsis edilen kaynakların, konunun önemiyle bağdaştığı
nı söylemek mümkün değildir. Çevre Bakanlığı yeni kurulmuştur. Teşkilatlanma dahil olmak 
üzere birçok problemi vardır. Ancak, 1992 bütçesinin bir derlenip toparlanma bütçesi olma
sından dolayı, bu sene Bakanlığa ayrılan kaynağın yeterli olmadığı, Hükümetin konuya verdi
ği önemi de yansıtmadığı kanaatini taşıyoruz. Parti olarak, Hükümetimizin çevre konusuna 
Verdiği önemin bilincindeyiz. İnşallah, önümüzdeki senelerden başlayarak, Çevre Bakanlığı
na, Hükümetin çevre konusuna vermiş olduğu önemi yansıtacak kaynağın ayrılacağı kanaatini 
taşıyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, Çevre Bakanlığının emrinde bulunan Çevre Kirliliğini önleme Fo
nunun kaynaklarını artına kanunî düzenlemelerin de bir an önce yapılması gerektiği kanaa
tindeyiz. Bu fonun kaynaklarının artıralarak, Bakanlığın çevre konusunda öncü ve örnek tesis
ler yapmasının, çevre sorunlarının çözümünde önemli katkıları olacaktır. Geçmiş dönemde bazı 
aksaklıklar olmasına rağmen, bu fondan belediyelere yapılan yardımları da takdir ve şükranla 
anıyoruz; ancak, yine bu fonun, zaman zaman konusu dışına taşarak siyasî amaçlarla kulla
nıldığını ve bu fondan bilhassa Papatya Vakfı adıyla ünlenen vakfa tuvalet temizlenmesi için 
1 milyar Türk Lirası gibi bir paranın verilmiş olmasını ise üzüntüyle karşıladığımızı ve bunu 
fonun kullanım amacıyla bağdaştıramadığımızi da belirtmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Çevre Bakanlığının birinci bütçesini konuşuyoruz. Hem Çevre Ba
kanlığının hem de bütçesinin, vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, sözlerime son verirken, Yüce Meclisin ve Bakanlığın değerli temsilcilerini yeniden selam
larım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Bitlis Milletvekili Sayın Safder Gaydalı; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

tçinde bulunduğumuz 20 nci Yüzyıl, birçok teknolojik yararları insanlara sunarken, ika
mesi zor, hatta mümkün olmayan varlıkları da alıp götürmektedir. 

Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme, ziraî mücadele ilaçları ve kimyasal gübre kulla
nımı nedeniyle, ülkemizin çevre sorunlarının en önemli kısmını, hepimizin de bildiği gibi, çev
re kirlilikleri teşkil etmektedir. 

Başta su olmak üzere, hava ve toprak kirlenmeleri ve bozulmaları, hissedilir bir duruma 
ulaşmış haldedir. Bu çerçevede, özellikle Gediz, Nilüfer, Mustafakemalpaşa ve daha birçok akarsu 
aşırı derecede kirlenmiş, Porsuk, Ankara Çayı ve Çat Suyu ise elden çıkmış durumdadır. 

Bu akarsuların eski haline gelmesi, yani ekolojik dengelerinin yeniden sağlanabilmesi için 
milyarlarca liralık harcama yapmak gerekmektedir. 

Göllerimizde de durum farklı değildir, özellikle içme ve kullanma suyu temini amacıyla 
kullanılan göllerimizin, çok daha titizlikle korunması bir zarurettir. 

Burada, önemli bir hususa dikkat çekmekte yarar vardır : Son günlerde, içme ve kullan
ma suyu kaynağı olarak kullanılan göllerimizin yasal olarak teminat altına alınmış koruma 
fonları üzerinde, politik kökenli tasarruf girişimleriyle ilgili haberler almaktayız. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Son günlerde değil, sekiz senedir devam ediyor o. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) — Özellikle Sapanca Golüyle ilgili bu tür tasarruf 
girişimlerinin sonucunun çok iyi hesaplanması lazımdır. Sapanca Gölü, diğer tüm içme suyu 
kaynaklarımız için kötü örnek olmamalıdır. Fiilî durumlara bağlı birtakım zaruretler giderilir
ken, toplumun ihtiyaçlarına ve davranışlarına yön vermek, devletin görevidir; yoksa, birtakım 
arsa sahiplerinin gönlünü etmek, devlet sorumluluğuyla bağdaşmaz. Böyle bir yol izlenmesi 
halinde, Beyşehir ve Eğirdir başta olmak üzere, tüm içme suyu kaynaklarımızın geleceği tehli
keye girecektir. 
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Su kirliliğinden başka, genelde, endüstri tesislerinden, motorlu taşıtlardan, atmosferik özel
liklerden ve konutların ısıtılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin yanı sıra, erozyon, tarım 
topraklarının amaç dışı kullanımı, kirlenmiş sular, ziraî mücadele ilaçları, çöp ve katı atıklar 
ile radyoaktif atıklardan kaynaklanan toprak sorunları, dünden bugüne artarak devam et
mektedir. 

Diğer taraftan, orman azalmalarına bağlı çevre sorunları, sulak alanlar, doğa satışları, 
endemik bitkiler ve hayvanlarla ilgili problemler, çöp ve katı atıkların neden olduğu kirlenme
ler, tehlikeli atıkların sebep olduğu çevresel sorunlar, enerji üretimi ve tüketimi esnasında mey
dana gelen çevre sorunları ve gürültü problemi, üzerinde hassasiyetle durulması gereken konu
lardır. 

Marmara Denizi ve tzmir Körfezinin durumlarını her yıl burada dile getirmekten biz de 
bıkmışızdır. 

Çevre sorunlarının hemen kökünün kazınamayacağının bilinciyle, gelecekteki problemle
rin önlenebilmesi ve hatta kirlenme ve bozulmalar başlamadan bunların engellenmesi için, ya
ni koruma ağırlıklı bir model ile, dönemimizde Çevre Bakanlığı kuruldu. Çevre Bakanlığının 
kuruluşunda, çevre sorunlarının kaynakları iyi tespit edilmiş ve ülkemiz şartlarıyla uyumlu, 
çözüme yönelik sistematik bir yapı oluşturulmuştur. Kirlilik izleme, denetleme, koruma ve plan
lama anaunsurları üzerine oturtulan bakanlık yapılanmasıyla, ülke çevre sorunlarının temelde 
çözümlenmesi amaçlanmıştır. 

Böylece; 
1. Çevre alanında önemli bir eksiklik olan, ülke çapında kirlilik izleme ve denetleme ağı 

oluşacaktır. 
2. İyileştirme maliyetlerinin çok yüksek olması ve bozulan dengenin yeniden tesisinin 

uygulamada pek de mümkün bulunmaması nedeniyle, çevre bozulmalar daha oluşmadan ya 
da kirlenme ve bozulmalar aşırı boyutlara varmadan korunacaktır. 

3. Sektör politikalarında kullanılmak üzere ve tüm uygulamalara temel veri teşkili ama
cıyla, ülke çevre master planı ve 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planlarının hazırlanmasıyla, ülke 
yatırımları ve gelişmelerinde çevre boyutu entegrasyonu sağlanacaktır. Ancak, gelecek için iyi 
işaretlerle dolu Çevre Bakanlığı, her nedense, son günlerde, izlendiği kadarıyla, budanmaya, yet
kileri ve etkinliği azaltılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, Turizm Balcanlığının önderliğinde ve 
güdümünde, Başbakanlığa bağlı, 15 yıl süreli Akdeniz Ege Kıyıları Turizm Altyapısı ve Kıyı Yö
netimi Projesi İdaresi Teşkilatı (ATAK) kurulma çalışmaları vardır. Taslak halinde olan bu ka
nun hükmündeki kararnamede, Balıkesir - Çanakkale il hududundan başlayarak, Antalya - İçel 
il hududunu da içine alan kıyı bandında yer alan yerleşim yerlerinin mevcut ve gelişme alanların
da, mahallî idarelere plan, proje hazırlanması, altyapı yatırımlarının yapılması ve sistemlerin et
kin birşekilde işletilmesinde üst düzeyde idarî, teknik, malî yardım ve koordinasyonun sağlan
ması ve bunlar yapılırken hizmet birliklerinden yararlanılması amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, bu kanun hükmünde kararnamelerde, kurulması düşünülen ve Başbakan
lığın görev alanına giren konularda, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 
ve diğer kanunların altyapı, imar, çevre koruma ve çevre sağlığına ilişkin hak ve yetkileri, il 
özel ve mahallî idarelerle ortaklaşa ve işbirliği halinde yapılacaktır denilmektedir. Çevreyle il
gili bu kadar görev ve yetki üstlenen böyle bir oluşumda, Çevre Bakanlığının sistem içine işle
yişi, yüksek kurulda, sadece Çevre Bakanının temsiliyle sağlanmıştır. Bu durum, uygulamada 
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yeterli olabilecek midir? Adı geçen idareyi Çevre Bakanlığıyla daha fazla ilgilendirmede yarar 
görülmektedir. 

Diğer taraftan, temelde ATAK idaresinin de yararlanacağı, altyapı hizmet birliklerinin ku
rulmasıyla ilgili ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Altyapı Hizmet Birliği Anatüzüğü 
Taslağında, çevreyle ilgili konularda,yetkilerde ve gelirlerde önemli ölçüde transferler yapılmış, 
bu birliklerin işleyiş mekanizmalarında Turizm Bakanlığından başka bir kuruma da yer veril
memiştir. 

Oysa, Çevre Bakanlığı, bu birlikler içinde, en azından görüş verme katılımı ile temsil olun
malıdır. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile, çevresel anlamda yeterince yanlış karar alabil
me hakkına sahip Turizm Bakanlığının, şimdi de, hangi kıstasa göre tespit edildiği anlaşılma
yan üç kilometrelik kıyı bandında tüm bu yetkileri sahiplenmesi, gelecekte çevre aleyhinde ona-
rılmaz sonuçlar doğuracaktır. Biz bu altyapı hizmet birliklerinde Çevre Bakanlığının yeterince 
etkin bir konumda olmasını istiyoruz. 

Diğer taraftan, son günlerde çalışmalarına hız verilen Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısında, yukarıda sözünü ettiğimiz hususlara rastlanmakta
dır. Aynı durum,yine son günlerde kurulması için büyük gayretler sarf edilen Şehircilik ve Ko
nut Bakanlığı Kurulması Hakkındaki Kanun Tasarısı için de geçerlidir. Bu kanun tasarısına 
göre, Şehircilik ve Konut Bakanlığı, planlama, kentsel altyapı ve yerel yönetimlere yardımcı 
olma işlevleriyle donatılmıştır. Böylece, bu bakanlığa, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda
ki, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundaki, 383 sayılı Çevre Bakanlığı 
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamedeki 
ve diğer kanunlardaki plan ve yetkiler verilmiş olacaktır. Kabaca söylersek, büyük kentlerde 
plan yapma ve onaylama yetkisiyle donatılmış olacak bu bakanlığın, gerçekte büyük kentlerin 
gelişmiş çevre sorunlarıyla mücadelede Çevre Bakanlığı ile irtibatlandırılması zarureti vardır. 

Çevre boyutlu çağdaş bir gelişmenin sağlanabilmesi için, kanun tasarısında, Çevre Bakan
lığının adı zikredilmek kaydıyla işbirliği ve hatta bazı konularda uygun görüşünün alınması 
hususu, sistemin içine oturtulmalıdır. Kaldı ki, günümüzde büyük şehirlerin çevre kökenli prob
lemleri baş edilmez boyutlara tırmanırken, çevre boyutunu yeterince göz önüne almadan yapı
lan planlar ve uygulamalar da, durumu gittikçe kötüleştirmektedir. Buna örnek, İstanbul'da, 
Trakya serbest bölgesinin kurulması girişimidir ve bu, 22.11.1990 tarih ve 20703 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuş vaziyettedir. 

Sırası gelmişken, dikkat çekilmesi gereken ve sorunları bir çığ gibi büyüyen İstanbul'un 
çevre sorunlarının da artık yeni bir yaklaşımla ele alınmasının zorunluluğunu dile getirmek isteriz. 

İstanbul'un en büyük çevre sorununun kaynağı nüfus artışıdır. Bunu en yakından takip 
eden konu da kullanma suyu ihtiyacıdır. 1985 yılına kadar ortalama yüzde 4,62 olarak tespit 
edilen nüfus artış hızı, 1985 yılından sonra artarak yüzde 5-6 sınırına kadar dayanmıştır. Tür
kiye'nin genel nüfus artışının yüzde 2 - 2,5 dolayında olduğu dikkate alınırsa, aradaki fark, 
tamamen nüfus hareketleri, göç ve bunun getirdiği plansız ve ölçüsüz yerleşimden kaynaklan
maktadır. Böylelikle, özellikle su havzalanndaki kirlenme, önü alınmaz bir biçimde süregel
mektedir. Birbirlerine zincirleme etkilerle gittikçe büyüyen İstanbul'un çevre problemlerine zaman 
geçirilmeden el atmak zorunluluğu vardır. Bundan üç yıl sonra kilitlenme seviyesine ulaşacak 
olan bu problemlere bugünden çözüm aramak lazımdır. 
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Türkiye'nin olduğu kadar dünyanın eşi bulunmaz nitelikteki doğal, tarihî ve turistik gü
zelliklerini, artık İstanbul'un 7 433 585 kişilik nüfusu zorlamakta, her geçen gün hızla yeni 
gecekondu alanları oluşmaktadır. Dünyanın en güzel şehirlerinden olan tstanbul, ne yazık ki 
artık en kötü şehirleşmeye örnek gösterilir olmuştur. 

İstanbul'daki orman kıyımları, Sultanbeyli'den sonra Beykoz - Polonezköy'e de sıçramış, 
alabildiğine yayılmıştır. 

İstanbul'daki hava kirliliği de önemle ele alınmalı ve doğalgaz kullanımı hızla yaygınlaştı
rılmalıdır. Ayrıca, hava kirliliğini azaltıcı diğer önlemlerin alınmasına da zaman geçirilmeden 
kademeli olarak başlanılmalıdır. 

Islahı gereken dereler, hem kirlilik bakımından hem de taşkınlıklarıyla yöre halkını bez
dirmiş, sistemin etkileriyle birçok problemin kaynağı olmuştur. 

tstanbul elden gitmektedir. İstanbul'u siyasete alet edenler, çok değil, üç yıl sonra büyük 
pişmanlık duyacaklardır. 

1981 yılında kurulan İSKİ (tstanbul Su ve Kanalizasyon tdaresi Genel Müdürlüğü), yaptı
ğı olumlu hizmetlerin yanı sıra, tstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olması nedeniyle, bu 
hizmetlerinde politik davranışlar sergilenmektedir. Bu bakımdan, artık alarmlar verme seviye
sine ulaşmış çevre sorunlarına sahip İstanbul'un problemlerinin çözümünde -yönetimsel açı
dan da olmak kaydıyla- yeni alternatifler bulunmalı ve bunlar vakit geçirilmeden icraya dö
nüştürülmelidir. Bütçesi ve bilançosu tstanbul Büyükşehir Belediyesince tasdik edilen İSKİ, 
Büyükşehir tahakkümünden ne zaman kurtarılacak ve adil ve yararlı hizmetlerini ne zaman 
yapacaktır?.. 

Etrafındaki toplu konut alanı nedeniyle gelecekte çok büyük çevre problemlerine gebe Hal
kalı çöplüğü rehabilitasyon çalışmaları neden durmuştur? İstanbul'daki, mevcut Yakacık, Ke
merburgaz, Ümraniye çöplüklerine nazaran, kurulmuş olduğu alanın akiferli jeolojik yapısı 
nedeniyle, su havzaları ve Küçükçckmece Golüyle diğer su kaynaklan üzerinde şu anda en et
kili ve kirletici potansiyelli Halkalı çöplüğünün rehabilitasyon çalışmaları, Hükümetimiz za
manında belli aşamaya getirilmiş olmasına rağmen neden aksamaktadır? 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre, kota uygulamasıyla sağlanacak, pet şişeler 
için yüzde 25, alüminyum ve teneke mamuller için yüzde 15; cam mamuller için yüzde 25'lik 
geri dönüşümün, üretici firmaların kurduğu bir vakıf aracılığıyla Çevre Fonundan desteklen
mesi, amaca hizmet yerine, kısır döngüden başka işe yaramayacak; uygulama ancak psikolojik 
tedavi mertebesinde kalacaktır. Bugünkü Hükümetin çevre icraatı, sadece flaş ve sansasyonel 
çevre sorunlarıyla ilgilenmek şeklinde olmaktadır. Geçmişteki çevre sorunlarına köklü çözüm 
bulunma gayretlerinden ise, Çevre Bakanlığının yetkilerinin ve teşkilat gücünün baltalanması 
yoluyla, günden güne, sistemli bir biçimde vazgeçilmektedir. Büyük bir hata olarak değerlen
dirdiğimiz bu durum sonucunda ne umulmaktadır? Çevre sorunlarının unutulması ve müca
deleden kaçılmasıyla, ekonomik tasarruf sağlanacağı mı düşünülmektedir? Böyle düşünülmekte 
ise, gelecekte ekonomiye en büyük zararı vereceğimizi bilmelisiniz. 

Yine, geçmişte kurulan ve çalışmasını başarıyla ve oldukça kapsamlı bir rapor üreterek 
tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Araştırma Komisyonunun, bir araştırma ko-
misyohu olarak yeniden kurulmasının ne alemi vardır? Bu komisyon, daimî statüde; yani bir 
ihtisas komisyonu şeklinde teşekkül ettirilmelidir. Türkiye artık, kendi çevre sorunlarını teşhis 
etmiş, tanımlamış ve çözümlerini de tespit etmiş vaziyettedir. Zaman artık bunların uygulamaya 
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geçirilmesi zamanıdır. Bu amaçla kurulmuş olan Bakanlığın, hızla taşra teşkilatları oluşturul
malıdır. Çevre sorunları sınır tanımaz bir biçimde artarken, bakanlık taşra teşkilatlan henüz 
niçin oluşturulmamıştır? Yerel çevre sorunlarının böylesine büyüdüğü günümüzde, taşra teşki
latlarının tesisi niçin geciktirilmektedir? 

Gelişmiş ülkelerde çevre önlemlerinin ilk aşaması, kirlilik izleme ve denetim sisteminin 
kurulmasıdır. Bu, mevcut kirliliğin tespitinden başka, geleceğe yönelik olarak ne derece plan
lamalar yapıldığı ve alınan önlemlerin kirliliği ne derece önlediği anlamında önemlidir. 

Bugün, Uzakdoğu ülkelerinin bile izleme sistemleri kurulu iken, bizde bu hâlâ neden ak
satılıyor ve laboratuvarlarımızın kurulması niye geciktiriliyor? Bugün, gelişmiş ülkelere baktı
ğımızda, santrallarla ilgili bir çevre sorunu ortaya çıktığında, ilk aşamada yakıt değişikliğinin 
ele alındığını -doğalgaz da dahil olmak üzere- daha sonra da kirleticileri azaltmak amacıyla 
desülfürizasyon, denitrifıkasyon gibi kontrol sistemlerinin uygulandığını görüyoruz. 

I 

Bilindiği üzere, bugün gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan kontrol teknolojileriyle kirli
lik oldukça az düzeylere indirilebilmekte ve tesis, bulunduğu yöreye uygun hale getirilebilmek
tedir. Santralın kapatılması ve yer değişikliği ise, bütün çözüm yollarının sonuçsuz kaldığı yer
de başvurulan bir çözümdür. Diğer yandan, santralın, çevrede, insan sağlığı, doğal kaynaklar 
ve ekosistem üzerindeki etkileri, ancak çevresel etki değerlendirilmesi çalışmaları ve duman 
yayılması hesaplamalarıyla ortaya konulabilir. Bunlar acaba şu aşamada yapılmış mıdır?.. 

Diğer taraftan, enerji, günümüz yaşantısında ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel gir
dilerinden biri durumundadır, özellikle termik santrallarımız, ülkemizin önemli enerji kaynak
larını teşkil etmektedir; ancak, yarattıkları çevre kirliliği problemleriyle, son yıllarda üzerinde 
en fazla tartışılan çevre sorunlarından birini oluşturmuşlardır. 

örneğin, son günlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden, Kemerköy Termik Santralı ve 
bu santralın bir başka yere taşınması olayı vardır. Bu santralın taşınması hadisesinden önce, 
bizce üzerinde durulması gereken en önemli husus, çevre kirliliğini önleme yolundaki tüm al
ternatiflerin ve çözüm yollarının gözden geçirilmesi meselesidir. Acaba, santralın taşınması so
nucuna varılmadan önce, tüm alternatifler incelenmiş midir, yoksa santralın taşınması kararı 
önceden alınmış ve buna uygun kılıf hazırlama çalışmalarına mı girişilmiştir? Santralın dur
durulma karanndan sonra raporların hazırlatılması, çalışmaların yapılması ve bölgeye uzman
ların gönderilmesi de, bu durumu doğrular niteliktedir. 

Bugün, üzerinde durulması gereken en önemli nokta, santralın nakli için seçilen yer olan 
Yeniköy'de, yer seçim kararının doğru uygulanmasıdır. Acaba, Yeniköy yöresi şu durumda iki 
santralın kirlilik yükünü taşıyabilecek nitelikte midir? Bu bölgede, Kemerköy Termik Santralı 
da düşünülerek, iki sântralla birlikte bir yayılım modellenmesi çalışması ve çevresel etki değer
lendirmesi çalışması yapılarak mı yer seçimi kararı verilmiştir? 

Diğer taraftan, deniz kazaları, velhâsıl yeni çevre felaketleri konusunda acil müdahale plan
ları hazırlanmakta mıdır? -

Daha önce alınan zehirli çöplerin sonu ne olmuştur, bunlar nerelerde toplanmaktadır, bu 
konularda neler yapılmaktadır, acil önlemler gerektiren zehirli çöpler nereye gitmektedir? 

Radyasyonlu çayların sonu ne olmuştur? 
Beyşehir Gölünün kurtarılması için başlatılan çalışmalar ne durumdadır? 
Marmara'da batan koyun yüklü gemi konusu alelacele kapatılmıştır; ama bu geminin için

deki 20 bin baş koyunun kirlenmeye etkisi ne olmuştur? Zaten had düzeyde kirli olan Mar-
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mara'yı daha uzun yıllar önemli ölçüde etkileyecek olan bu konuda, ölçüm ve izlemeye dayalı 
çalışmalar yapılmakta mıdır, bu sonuçlar nasıl tablolar ortaya koymaktadır, gecikmiş önlem
lerin Marmara'nın kirliliğine etkisi ne kadar olmuştur? 

Egzoz gazlarının çevreyi kirletici etkilerinin önlenmesi konusunda neler yapılmaktadır, bu 
konuda yeni alternatif arayışları var mıdır? Ülkemizdeki nadir türlerin (soğanlı bitkiler, geo-
fitler) kaçırılması konusunda hangi önlemler alınmaktadır? 

Organize sanayi bölgelerinin yer seçiminde, atık suların ve atıkların kontrolünde Çevre 
Bakanlığı ne denli rol üstlenebilmektedir, bu konu Bakanlıkça ne derece izlenebilmektedir? 

Çevre sorunlarının ekonomik boyutunu hesaba katan yönde ve ekonomik davranışın çev
re lehine etkilenebileceği konusunda neler yapılmaktadır? Daha değişik bir deyişle, ekonomik 
sistem içerisinde, çevre sorunlarının önlenmesinde, giderilmesinde ve çevre korumaya hizmet 
için neler yapılmaktadır? 

Marmara Denizi ve tzmit Körfezi köklü çözümler bekliyor. Bu iki yer, proje safhalarının 
aşılması yönünde ve çevre sektöründe temel yatırımlar yapılması yönünde köklü çözüm bekle
mektedir. 

Van Gölümüz günden güne kirlenmektedir. 
Sayın milletvekilleri, önemli bir tespit yapmışızdır; o da şudur : Çevre mevzuatında kar

maşa vardır, bu karmaşa giderilmelidir. 
BAŞKAN — Sayın Gaydalı, benimki hatırlatma, uyarı değil; Grubunuzun yarı zamanını 

kullandınız; arkadaşınızla anlaşmışsınızdır muhakkak... 
Buyurun efendim, devam edin. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Çevreyi ilgilendiren tüm kanunları kapsayan bir çalışmayla mevzuat düzenlemesi yoluna 

gidilmeli, mevzuat uygulamalarında uyum ve kolaylık sağlanması yönünde gerekli düzenleme
ler yapılmalıdır. Bu düzenlemelerle, Kara Avcılığı Kanunu, ormanlarla ilgili kanunlar ve di-
ğer,yetersiz, aksaklıklar yaratan mevzuat, günün şartlarına göre revize edilmelidir. Ancak, bu
gün baktığımızda, çevre adına, sonuç çok üzücüdür. Kurmuş olduğumuz Çevre Bakanlığının 
geliştirilmesi gerekirken, var olan karmaşanın artırılması yoluna gidilmiştir. Seçimde bol mik
tarda il sözü vermenin yanı sıra, koalisyon pazarlıklarında da bakanlık sözü verilmiş olduğu 
ortadadır; ancak, bu durumun mevcut sistemi büyük oranda yaralamasına izin vermeyiniz. Ül
kedeki çevre problemlerini çözmek mi istiyorsunuz?.. Günübirlik işlerle ve sansasyonel olay
larla bir yere varmak mümkün değildir. Tesis ettiğimiz Çevre Bakanlığını geliştiriniz, ölçüm 
ve izleme ağını oluşturunuz, denetleme sistemini kurunuz, koruma konusuna önem veriniz... 
Yapılacak temel işler bunlardır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
ANAP Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın Timur Demir; buyurun efendim. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA TÎMUR DEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri ve Kornişon üyeleri; Çevre Bakanlığımızın 1992 yılı bütçesi üzerinde Grubumuz adına görüş
lerimizi açıklamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, çevre koruması konusuna trilyonlar ayıran gelişmiş ülkeler yanında, bizim, Ba
kanlığımız için ayrılan 45 milyarlık bir bütçe üzerinde aslında söylenecek pek bir şey olduğunu 
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zannetmiyorum. Ayrılan bu ödenekle ancak, bizim, Anavatan Partisi iktidarımız zamanında 
kurulan Çevre Bakanlığının, kuruluşundan kısa bir zaman sonra genel seçimlere gidilmesi ne
deniyle gerçekleştirilemeyen teşkilatlanması üzerinde durulacaktır. Kaldı ki, bu bütçe, Sayın 
Bakanın açıkladığı gibi, "öncelikle 30 ilde teşkilatlanmaya başlanacak" sözleri için bile yeterli 
değildir. Çevre Bakanlığı, dünyanın hiçbir yerinde icracı ve yatırımcı bir bakanlık olmayıp, çevre 
sorunlarına neden olan birtakım yatırımların, ilgili olduğu bakanlıklarla koordinasyonu sağ
layarak, daha sonra, bu yatırımların çevreye zarar verip vermediği konusunda yapılacak denet
lemelerde bulunur. Bu konularda daha etkin ve daha verimli çalışabilmesi açısından, bütçede, 
bu Bakanlığa daha fazla ödenek ayrılmasını isterdik. Bu küçük bütçeye rağmen, bizleri mem
nun eden taraf, çevre konusundaduyarlı ve olayların üzerine azim ve kararlılıkla gidecek bir 
bakanımızın görevde olmasıdır. Kendileri, Enerji, tskân, Bayındırlık, Sağlık, İçişleri, Turizm 
ve Kültür Bakanlığı gibi yatırımcı bakanlıklarla çok iyi bir koordinasyon sağlayarak, ilk aşa
mada, temizleme imkânı olmasa bile, bundan sonra sorun yaratacak yatırımlara müdahale ederek 
olayı başında durduracaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugün, dünyada hızla artan nüfus ve bununla birlikte 
artan ihtiyaçların karşılanmasında sanayi ve teknoloji büyük bir dilim teşkil etmektedir. Bu 
sanayi ve teknoloji tercihlerinin, hiç şüphesiz ki, en az kirleten veya hiç kirletmeyen ölçüsünde 
yapılması doğrudur; ancak, bunun da bir bedeli vardır, istisnasız tüm insanlık temiz bir doğa
da yaşamayı arzu ettiğinden, bu bedeli de ödemek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, ancak, tüm dünya milletleri, çevre sorunlarıyla ilgili problemlerine, 
kendi ekonomik imkânları nispetinde müdahale etmektedirler. Bugün dünyada, her türlü eko
nomik sorunlarından arınmış ülkeler, ihtiyaç duydukları malın imalatı çevre kirliliğine yol açı
yor ise, o malın ya dış piyasadan doğrudan teminine gidiyor, ya da elindeki o malın imaliyle 
ilgili eski teknolojiyle çalışan tesisini yeni gelişmekte olan ülkelere cazip fiyatlarla satıp, ihtiya
cı olan malı o ülkede imal ettirip, piyasa rakamlarını yine kendi ayarlayıp o malı alıyor ve bu 
suretle, yeni gelişmekte olan ülkelerde çevre kirliliği yaratırken, kendi ülkesinde çevresini koru
muş oluyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tabiî ki, Türkiye olarak biz, böyle bir ekonomiye sa
hip olamadığımız için, bizim en çok dikkat etmemiz gereken olay, kirlenmeye neden olduktan 
sonra hayli yüklü paralar harcayarak temizlemek yerine, kirletilmemesi için tedbirler ve ön
lemler almaktır. Bu tedbir ve önlemlerin alınması sırasında, bu konuyu -her zaman söylediğim 
gibi- siyasî polemik konusu yapmayıp.nasıl ki, bir iç güvenlik veya dış politika gibi, taviz veril
mesi mümkün olmayan millî sorunlarımızda tek vücut haline gelebiliyor isek, çevre sorunları 
konusunda da millî bir politika için, tek vücut haline gelmemiz gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kalkınan ve modern bir ülke haline gelen Türkiye, 
bu kalkınma hamlesine ve artan nüfusuna bağlı olarak, giderek yeni çevre sorunlarıyla karşı
laşmakta ve mevcut sorunları giderek ağırlaşmaktadır. Çocuklarımıza ve torunlarımıza, yaşa
nabilir bir ülke bırakıp bırakamayacağımız sorusunu akla getirecek derecede çevre sorunları, 
ülkemizde de giderek çeşitlenmekte ve büyümektedir. Aynı zamanda, uluslararası değerdeki 
zengin biyolojik varlığımızın korunması için gerekli tedbirleri Türkiye acilen almak zorunda
dır. Türkiye, zengin biyolojik varlığımızı korumakla, en başta kendi menfaatlarını korumuş 
olacak ve bundan da gurur duyacaktır. 

Sıkıntısını hissettiğimiz çevre sorunlarını ve kirlilikleri, anabaşlıklarıyla aşağıdaki şekilde 
sıralamak mümkündür : 
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Su kirliliği, hava kirliliği, arazi kullanımı ve toprakkirliliği, bitki ve ormanlar, çöp ve katı 
atıklar, enerji, gürültü, ithal ve illegal kirliliktir. 

Değerli arkadaşlarım, süremizin kısıtlı olması nedeniyle, yukarıda anabaşlıklarla ilettiğim 
konulara sırasıyla kısa kısa değinmek istiyorum. Bugün, ülkemizde, çeşitli şekillerde su kirlili
ği, had safhaya ulaşmıştır. Dikkat edersek, genellikle, büyük sanayi yatırımları, tzmit ve tzmir 
Körfezi çevresinde kümelenmiştir. Tabiî ki, bu tesislerin bu bölgelerde kurulması, gerek ham
madde gerekse mamul malların nakliyesi açısından, ekonomik olabilir; ancak, bu onlara, te
sislerinden çıkan kimyevî atıkların ve katı atıkların körfezlere verilmesi hakkını vermez. 

Bunun yanında, dereler ve nehirler, yakınlarında kurulan, gerek özel gerekse kamu sektö
rüne ait tesisler için, âdeta, tabiî bir drenaj ve fosseptik olmuşlardır. Bu olay nedeniyle, dere 
veya nehirler, denize veya göle ulaşana kadar, bu sulardan istifade eden çevresindeki tüm in
sanları mağdur etmekte ve sonunda ulaştığı göl veya denizlerdeki sonuçlar ise, hepimizce malum. 

Bugün, Türkiyemizin, üç tarafının denizlerle kaplı olması dışında, pek çok gölü bulun
makta olup ve iç kısımları, bir akarsu ağıyla kaplıdır. Buna rağmen, bütün bu sularımızdan, 
kirlilik yüzünden, başta, içme, sulama ve balıkçılık olmak üzere yararlanamamaktayız. Bu ko
nuda verilebilecek daha birçok örnek mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, ülkemizi tehdit eden kirlilik faktörlerinden birisi de, hava 
kirliliği olayıdır. Hava kirliliği, modern hayatın getirdiği en önemli problemlerden biri olup, 
esas kaynağı, yanma olayıdır. Dünyadaki enerjinin yüzde 30'u, hidrolik, geri kalan yüzde 70'lik 
bölümü de kömür, petrol, gaz veya bunların sentetik türevlerinin yakılmasıyla elde edilmekte
dir. Hızlı nüfus artışı, buna paralel olarak büyük şehirlerde nüfus yoğunlaşması ve bunun ge
tirdiği şehirleşme ve endüstrileşmede hatalı yer seçimleri, trafikten kaynaklanan emisyonlar ile, 
genel olarak çevre sorunları konusundaki bilgi eksiklikleri ve konunun, her şeye rağmen yete
rince önemsenmeyişi, hava kirliliğinin, giderek artan boyutlara ulaşmasına sebep olmaktadır. 

Kalkınmanın anasektörlerinden birisi olan sanayi ve çevre arasında, çok yönlü ve birbiri
ni etkileyici nitelikte, çok sıkı bir ilişki olup, bu etkileşimin yarattığı olumlu sonuçlar yanında; 
çevre koruma açısından gerekli önlemler alınmadığı ve uygun teknolojiler kullanılmadığı tak
dirde, çevre üzerinde ve toplumda olumsuz sonuçlar doğuran bir dengesizlik sorunu ortaya 
çıkarmakta; giderek, kaynakların tahribine, çevrenin hızla kirlenmesi ve sanayi sektöründen, 
kalkınmada beklenen yararların, giderek kaybolmasına neden olmaktadır. 

Günümüzde, ilerleyen teknolojinin ihtiyacı olan enerjinin, hem ucuz hem de yeterli mik
tarda olması gerekmektedir. Bunun için de, enerji üretim tesislerinin, ürettiği enerjiyi ucuza 
maledebilmesi için hammadde kaynaklarına yakınlığı ve üretilen enerjinin, çevredeki sanayi 
tesislerine ve çeşitli kitlelere en ekonomik şekilde iletilmesi sözkonusudur. Tabiî, bütün bunlar 
yapılırken, biraz önce de söylemiş olduğum, denenmiş ve neticesi sabit teknolojilerin uygulan
ması sözkonusudur. Ülkemizde başlatılmış olan ve bitme aşamasına gelmiş büyük yatırımla
rın, birtakım siyasî polemikler haline getirilerek birtakım siyasî hesaplara alet edilmemesi gerekir. 

Bugün, Orta Avrupa'da ve Japonya'da, bizde üretilen linyit kömürü ayarında kömürle ça
lışan bazı termik santrallarda kullanılan baca gazı arıtma üniteleri, son derece başarılı olmuş
tur. Böyle bir sistemin maliyetiyle, yapımı devam eden termik santrallarda düşünülen çözümle
rin ekonomikliği göz önüne alınmalıdır: O günlerde, kullanılan bu tesisler neticesinde, havada
ki kirlilik oranları, büyük ölçülerde düşürülmüştür. 
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Kaldı ki, ülkemizde, gün geçtikçe, Anavatan Partisi iktidarımız zamanında başlatılan do-
ğalgaz kullanımı yaygınlaşmakta olduğundan, planlanması yapılan doğalgaz boru hatlarının, 
bu gibi termik santrallara uzatılmasıyla, bu santralların, doğalgazla çalışması temin edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, hava kirliliği Üzerinde etken faktörlerden ikisi, sanayi dışın
da, evlerde kullanılan düşük kaliteli kömürler ve araçların egzozlarından çıkan gazlardır. Ül
kemizde üretilen linyit kömürlerinin kalitesinin düşük olması nedeniyle,evlerin ısınması sıra
sında, hava kirliliğini önlememiz mümkün değildir; ancak, devlet olarak yürütülmekte olan 
doğalgaz boru hatları ağının, vakit geçirilmeden tamamlanıp, daha fazla kentlerde doğalgaz 
kultandırılmasıyla azaltılabilir, örneğin, Ankara gibi büyük bir şehirde doğalgaz kullanımıy-

, la, kirlilik, büyük ölçüde azaltılmıştır. 
Dunun yanı sıra, araçların egzoz gazları, çevrede büyük etki yapmaktadır; ancak, bugün 

şehirlerde kullanılan doğalgaz fiyat politikalarındaki haksız uygulamalar neticesinde, vatan
daş, doğalgaz kullanmaktan kaçma noktasına gelmiştir, örneklerini, şu anda size takdim et
mek istiyorum. Bundan bir ay önce İstanbul için bahsedilen bir olay : "Doğalgaza ilgi az; se
bebi de vatandaşın, fiyatına karşı itimadının olmaması." Yine, evvelsi günkü bir gazetede baş
lık : "Doğalgazdan kaçış." Bu da, işte, biraz önce bahsetmiş olduğum, uygulanan haksız ve 
yanlış fiyat politikaları nedeniyledir. 

Ayrıca, halen İstanbul'da devam etmekte olan şebekenin tamamına yakını bitmesine rağ
men, 1 milyon civarında abone olması beklenirken, bu miktar, 10 ila 15 bin arasında bulun
maktadır. Bunun sebebi de, Ankara'da doğalgazın dağıtımı EGO tarafından yapılmakta ve 
EGO'nun yapmış olduğu gereksiz zamlar ve haksız kazançlar nedeniyle, aynı uygulamanın, 
İstanbul'da da İGDAŞ tarafından yürürlüğe gireceği korkusuyla, vatandaş endişelidir. 

Tabiî ki, kendilerini, devlet içinde devlet olarak gören ve astığı astık, kestiği kestik olan 
mahallî idarelerin başındaki başkanlar, başka kuruluşlardaki yanlış politikalar neticesi ortaya 
çıkan finans darlıklarını, en kolay yoldan ve -bu konuda açıklamaları var- "vergi alamıyoruz, 
bari zam yapalım" diyerek, bu yola başvurmaktadırlar. Onların bu yanlış politikaları yüzün
den, doğalgaz kullanımının geniş kitlelere yayılması gecikmekte veya mevcutlar vazgeçmekte 
ve bunun sonucunda, gördüğünüz gibi, çevre kirliliği ortaya çıkmaktadır. 

Hava kirliliğine etki eden faktörlerden bir diğeri ise, araçların egzozlarından çıkan gazlar
dır. özeUikle,,motor ayarları ve pompa ayarları bozuk olan araçlar, alınacak polisiye tedbirler
le, geçici olarak trafikten men edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, çevre sorunu denince, aklımıza, yalnız kirlilik gelmemelidir. Bugün 
ülkemizde, su, arazi ve toprak kullanımına önem vermemiz gerekmektedir. Ülkemizde hava, 
su ve toprak kirliliği sorunlarını çözmek ve ülkemizin yaşanabilir ülke olma vasfının korunma
sı dışında, artan dünya nüfusu karşısında, bugün artık, su ve tarım ürünleri, giderek stratejik 
değer ve önem kazanmaktadır. Dünyada kendi gıdasını kendi karşılayan yedi ülkeden biri ol
ma vasfını taşıyan Türkiye'nin, önemli özelliğini koruması, son derece önemli bir ulusal görev
dir. Bu nedenlerle, tüm kamu ve özel kuruluşların, faaliyetlerinde, öncelikle çevreyi dikkate 
almaları, son derece önemlidir. Bunun için de, Türkiye'de çevre kaynaklarını bilme, önemini 
anlama ve sonra da bunları korumak zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye'de karşı karşıya olduğumuz kirlilik dışında, önemli 
çevre sorunlarından olan erozyona karşı da tedbir almamız gerekmektedir. Türkiye yüzölçü
münün -yüzde 22'sinde çok şiddetli, yüzde 36'sı'nda şiddetli, yüzde 20'sinde orta şiddetli, 
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yüzde 7'sinde ise hafif şiddetli olmak üzere- toplam yüzde 86'sında su erozyonu sözkonusu 
olup; toprak, yerine konulamayacak değerde bir kaynak olması bakımından, erozyon.son de
recede önemli bir sorundur, örneğin; 1936'da işletmeye açılan Çubuk-1 Barajının, ömrünü, 
50 yılını doldurmadan tamamlaması, bize, haklı olarak övündüğümüz tüm barajlar için tedbir 
almamız gerektiğini, en açık biçimde anlatmaktadır. 

Ayrıca, Maden Kanunu, açık maden ocaklarında, önce, organik toprağın sıyrılıp bir yer
de korunması, daha sonra, maden üstündeki toprağın kazılması ve sonunda, en alttaki ma
denlerin işletilmesini; madencilik faaliyeti bittikten sonra, bu çukurların, tekrar aynı toprakla 
doldurulup,en üste de, korunmuş organik, yani verimli toprağın serilmesini emrederken, bu
güne kadar Türkiye'de, istanbul'da küçük bir istisna dışında, hiçbir madende, bu kanuna uyul-
mamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 1970'Ierde yapılan 1/100 OOO'Iik toprak haritalarında, bu toprakla
rın tarım bakımından önemleri de, bir, iki ve üçüncü sınıf araziler şeklinde gösterilmiştir. Top
raklarımızın korunması amacıyla çıkarılan yasalarda, inşaatların, bu verimli arazilere yapıl
ması yasaklanmıştır. Yapılacak inşaatlarda, Tarım Bakanlığından izin alınması esası getirilmiştir; 
fakat, uygulamada, yapılmış toprak haritalarında verimli arazi olarak gösterilen yerlere, tarı
ma uygun değildir denilerek raporlar verilmiş ve verilmekte, inşaatlar yapılmış ve yapılmaktadır. 

Ayrıca, tarım alanları yakınlarındaki kum ve çakıl ocaklarında, ruhsatlarda belirtilen 4 
metre derinlik sınırlamasına uyulmaması ve yetersiz kontrollar nedeniyle, ruhsat sahibinin da: 

ha derinlere inmesi ve buranın, tabiî bir drenaj halini almasıyla, civarındaki tarım alanlarında
ki mevcut taban suyunun bu drenaja doğru akması neticesinde, tarım alanlarında verim düş
mekte, hatta yok olmaktadır. 

Bugün ülkemizi tehdit eden çevre sorunlarının bir diğeri ise, ormanlarımız, bitkilerimiz 
ve tüm biyolojik değerlerimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, 1935 yılında çıkan bir kanuna göre, 5 yıl içinde, yani 1940 
yılına kadar, orman kadastrosunu bitirmesi gerekirken, bugüne kadar bu kadastroyu bitireme-
miştir. Buna bağlı olarak, çeşitli baskı gruplarının etkisi altında kalınarak, orman arazileri el
den çıkmıştır. Bugün orman arazilerimiz, Türkiye yüzölçümünün yüzde 26'sı olmasına karşı
lık; iyi ormanlarımız, Türkiye yüzölçümünün ancak yüzde 10'u civarındadır. Bugün Türkiye, 
birçok sektör için, ağaç eksikliğini hissetmektedir. Kuruluşunun 150 nci yılını 1989 yılında kut
layan orman idaremiz, hâlâ, orman haritalarının yapımını bitirememiştir. Ayrıca, uygulanmakta 
olan orman politikalarında, çevre kirlilikleri göz önüne alınarak, ağaçlandırmaya gidilmelidir. 
Bunun yanında, orman tali ürünleri ve ormandaki diğer canlılar kontrolsüz ve aşırı bir şekilde 
toplanıp, çeşitli maksatlarla kullanılmış ve böylece, birçok biyolojik kaynağımızın nesli tehlike 
altına girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün çok sık olmamakla birlikte, hiçbir şekilde göz yumamayaca
ğımız bir başka çevre kirliliğiyle de zaman zaman muhatap olmaktayız. Bu kirlilik, bazen itha
lat yoluyla oluşmaktadır, örneğin, Orta Avrupa ülkelerinden bazıları, kendi kimyevî atıkları
nı, ülkelerini kirletmemek için, ülkemize, yakıt adı altında satmaktadırlar veya illegal olan bu 
kimyevî atıklarını, getirip, Türkiye sahillerinde, variller içinde atıp gitmektedirler. Bu, yukarı
da bahsettiğim konuların örneklerini, maalesef yaşadık. 

Değerli arkadaşlarım, çevre konusunda alınması gereken önlemlere gelince : 
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1. öncelikle, Çevre Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığımız ile istişare ederek, yalnız 
lise l'de uygulamaya konulan kredili çevre dersleri yerine, genel kapsamlı çevre dersleri konul
ması suretiyle,yetişecek yeni nesillerin, bilinçli olarak yetişmeleri sağlanmalıdır. 

2. İçişleri Bakanlığı ile istişare edilerek, biraz önce konuşmamın arasında belirttiğim gi
bi, polisiye tedbir alınması sağlanmalıdır. 

3. TRT ve basın kanalıyla, çevre konusunda, kamuoyu, daha fazla bilinçlendirilmen ve 
eğitilmelidir. 

4. Çevreyle ilgili, bugüne kadar çıkmış yasa ve yönetmeliklerin, öngörüldüğü gibi işle-
meşini sağlayacak çevre denetim mekanizmasının kurulması veya kurulu bulunanların daha 
sağlıklı çalışmaya zorlanması gerekmektedir. Bütün bu çıkan yasa ve yönetmeliklere rağmen, 
çevre sorununun azalması beklenirken, hem kamu hem de özel sektör tarafından, bu sorunlar 
artmış olup; bu da, kurulu mekanizmaların, sağlıksız çalışmakta olduğunu göstermektedir, 

5. Çevreyle mücadelede, Hükümet olarak, Çevre Bakanlığına, yeterli kaynağın ve deste
ğin sağlanması gerekmektedir. 

6. Bundan evvel, Meclis araştırması açılması konusunda yapılan öngörüşmelerdeki ko
nuşmamda da belirttiğim gibi -çok önemli bir konu olduğu için tekrarlamakta fayda görüyorum-
çevre konusunda araştırmalara daha çok önem verilmesi ve özellikle Türkiye'deki kendi araş
tırma kurumlarımıza ve de özellikle Türk bilim adamlarına değer ve destek verilmesi gerek
mektedir. 

Bilime ve Türk bilim adamlarımıza sırt çevirmenin faturasını da bugüne kadar çok ağır 
ödemişiz, örneğin, 1946 - 1965 arasında Türkiye bitkilerini araştıran İngiliz bilim adamı Pro
fesör Doktor Peter Daves, devlet olarak büyük yardım yapmamıza rağmen, 1965 -1988 yılları 
arasında yazdığı 10 ciltlik "Flora Of Türkey" isimli Türkiye Bitkileri Kitabında, Türkiye hari
tasında, milattan önceki dönemlere ait bölge isimlerini kullanmış ve bunun dışında, etnik bö
lücülük yapmak amacıyla, Kürdistan, Ermenistan ve Lazistan kelimelerini kullanmış olup; ken
disine gelen zayıf tepkilerden sonra, bu haritayı, daha sonraki ciltlerde kullanmamasına rağ
men, 1988'de yazdığı 10 uncu cilde kadar, bitkilerin toplandığı yerler olarak, Kürdistan, Erme
nistan ve Lazistan bölge isimlerini ısrarla kullanmıştır. Dünyada çevreyle ilgilenen ve uğraşan 
bütün işilerin, bundan böyle en azından 150 yıl daha başvuru kaynağı olacak bu kitapta, bu 
kişilere, Türkiye'de böyle bölgeler olduğu mesajını vermekte olup; bunu, Türkiye'nin ve Dışiş
leri Bakanlığının düzeltmesi mümkün olamayacaktır. Bu nedenle, çevre konusunda da, bilime 
ve Türk bilim adamlarına gereken önemi vermek zorundayız. 

7. Mahallî idarelerin başındaki yönetici ve başkanlar sıkı kontrol ve denetim altına alı
narak, çevre konusunda yanlış ve partizana tutumlar sonucu verebilecekleri zararlı sonuçlar 
önlenmelidir ve bu konuya daha fazla hassasiyet göstermeleri sağlanmalıdır. 

Son olarak, önümüzdeki aylarda -fakat, kısa zamanda olursa, iyi olacağına inandığım-
Bakanlığımız tarafından organizasyonun yapılmasını istediğim, tüm ilgili bakanlık ve teşkilat
lar ile çevreci bilim adamlarının katılımı da sağlanmak şartıyla, Türkiye'deki çevre sorunlarını 
gözler önüne seren bir kongre düzenlenmesinde fayda görmekteyim. 

Netice olarak, çevre konusunda ciddî ve tutarlı olduğunuzdan, sorunların üzerine azim 
ve kararlılıkla gideceğinizden, şahsınız ve teşkilatta görevli arkadaşlarınıza güvenimiz vardır. 

Bu vesileyle, size ve teşkilattaki tüm görevli arkadaşlarınıza, çalışmalarında başarılar di
ler; 1992 yılı bütçemizin, ülkemiz için hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Demir, teşekkür ederiz. 
Şahısları adına, lehinde, Yozgat Milletvekili sayın Yaşar Erbaz. 
Buyurun. 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) —• Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de bütçesi en 

küçük; fakat, yapacağı görev, gerçekten çok büyük olacak olan bir Bakanlığın 1992 yılı bütçesi 
üzerinde şahsım adına görüşlerimi arz etmek için huzurlarınızdayım. Bu sebeple, hepinize say
gılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de çevre konumu ve çevre sorunu, 1970'li yıllarda Ankara 
hava kirliliğiyle gündeme gelmiştir. O günleri, Ankara'da yaşayan birçok değerli arkadaşımız 
hatırlar. Kirlilik, çekilmez boyutlara ve insan sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığı zaman, 
çok çeşitli çözüm teklifleri ortaya atıldı. Bir kısım bilim adamları, "Dikmen ve Çankaya sırt
larına büyük vantilatörler koyalım, Ankara'nın hava kirliliğini bunlarla taşıyalım" dedi; bir 
kısmı, "Elmadağ'ın altından bir tünel açalım, havayı buradan boşaltalım" dedi; diğer bir kıs
mı, "Etimesgut dolaylarına beton dökelim, onun üstünü siyaha boyayalım; siyah cisim, güneş 
enerjisini absorbe eder, ısınır, o da üzerindeki havayı ısıtır; böylece, bir sirkülasyon olur, An
kara'nın hava kirliliği kısmen azaltılır" gibi, göze ve kulağa hoş gelen fanteziler ileri sürdüler; 
ama, böyle bir tehlikeye karşı, 1960'Iı yıllarda kitle halinde ölümlerin bile bulunduğu Londra'
da bu mesele için bulunmuş olan çözümün ne olduğunu ve Türkiye'de uygulanabilir olup ol
madığını, akıllarına bile getirmediler. Londra'da, elektrik kullanılarak ısıtma yapıldığı için, hava 
kirliliği önlendi ve nihayet yıllar sonra, Ankara hava kirliliğinin, aklın istikametinde, ısıtmada 
kullanılan yakıt kaynağının değiştirilmesiyle çözülebileceği noktasına gelindi ve Ankara'da hava 

( kirliliği sorunu çözüldü. 
Bunu niçin anlatıyorum : Sayın Bakanım, bu konu, Türkiye'de yeni, Ankara'nın hava kir

liliği konusunda olduğu gibi, böyle fantezi teklifler sizlerin önüne de gelebilir.Bizim istirhamı
mız, çevre sorunları için önünüze konulacak olan çözüm yollarında, değerli uzmanlarınızın, 
ince eleyip sık dokuyarak, bu meseleleri, aklın istikametinde çözmesidir. Eğer bu şekilde yap
maz, kirliliği kaynağında kurutmazsak -aynen, bir nevi hastalığımız haline gelmiş olan ve sos
yal olaylarda, özellikle terör olaylarında, birkaç teröristin öldürülmesiyle meseleyi halletmek 
isteyen bir zihniyet gibi- bunun önlenemeyeceğinin, bataklık kurutulmadan kirliliklerin orta
dan kaldırılamayacağının bilincinde olmamız lazım. 

Değerli milletvekilleri, dünyada ekolojik denge, dediğimiz dengeyi iki şekilde tasnif edi
yorum : 

1. İnsan iradesiyle çözülebilecek ve bozulabilecek dengeler. 
2. tnsan iradesiyle çözülemeyecek dengeler; yani, ilahî dengeler. 
Eğer, insan iradesiyle çözülebilecek ve bozulabilecek dengeleri, insanlar, bir gün kendi aleyh

lerine bozarlarsa, dünyada yaşama imkânına sahip olamayız. 
Biz Türk Milleti olarak, kendi irademizin dışında, çevremizdeki şartların bozulmasıyla mey

dana gelen çok acı bir olay yaşadık. Dünyada hiçbir millet, çevrenin, insan hayatinin yaşan
maz hale geldiği bir zamanı, kendi anayurtlarından ayrılarak başka yerlere göç etmek gibi acı 
bir faturayla ödemediler. 

Bugün dünyanın en güzel yerlerinden ve yılda dört mevsimin yaşandığı bir cennet vatanın 
üzerinde 60 milyon insan bir ye beraber, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Eğer bu dengeyi kendi
miz bozarsak, kendi geleceğimizi tehlikeye atarız, kendi çocuklarımızın, torunlarımızın, nesille-
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rin geleceğini tehlikeye atarız, bizim, buradan başka, gidecek hiçbir yerimiz yoktur ve burası, 
bizim için son vatan toprağıdır; bunu böyle bilip, çevreye o değerde önem vermek mecburiye
tindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın ortalama sıcaklığı, 14,5 derece civarındadır. Eğer biz, ha
va kirliliğiyle veya başka sebeplerle, bu ortalama sıcaklığı 2 derece artıracak olursak, bütün 
sahil şehirlerimizin sular altında kalacağını bilmemiz lazım. Onun için de, attığımız her adım
da, yaptığımız her uygulamada, içinde bulunduğumuz ortamın bizim için yaşanılmaz hale gel
mesine mani olacak her tedbiri almaya mecburuz. 

1970'Ii yıllara gelinceye kadar, Türkiye, sanayileşmesini, en önemli problem olarak gör
müş ve ilk iki beş yıllık kalkınma planında, çevre sorunlarıyla ilgili en ufak bir görüş ortaya 
koymamıştır; hatta, o zaman, Türkiye, haklı olarak, çağı yakalamak için sanayileşmeye mec
bur olduğundan, ne pahasına olursa olsun sanayileşme, yani insan sağlığına rağmen sanayileş
me gibi bir felsefeyi benimsemiştir ve bugün karşı karşıya gelmiş olduğu tehlikeler dolayısıyla, 
çok şükür bu felsefeyi terk ederek, insan sağlığına rağmen değil, insan sağlığı için sanayileşme 
noktasına gelmiştir. Bu bilincin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her kademesinde yerleşmiş 
olmasından, herhalde, gelecek nesiller, büyük memnuniyet duyacaklardır. 

Değerli kardeşlerim, öyle şeyler yapılmıştır ki, biraz önce konuşan arkadaşımın söylediği 
gibi, yapmış olduğu kirliliği temizlemek için milyarlarca liralık masraf yapılması zarureti hâsıl 
olmuştur. Çimento fabrikaları kurmuşuz; işte, Çorum Çimento Fabrikası, Afyon Çimento Fab
rikası, Adana Çimento Fabrikası... Bunlar, belki, çok kısa zamanda, ekonomiye katkıda bu
lunmuşlar; ama, bugün, o şehirler için, fevkalade büyük kirletici kaynaklar olmuşlardır. Çö
züm bulunabilir; işte, filtreler takılıyor, benzeri şeyler yapılıyor; ama, şuna inanınız ki, böyle 
bir kirletici kaynağı ortadan kaldırabilmek için getirebileceğiniz her çözüm ve onu kurarken, 
çevreyi kirletmeyecek veya kirletici kaynaklardan insanlığın rahatsız olmayacağı bir yerde kur
makla bulabileceğimiz her çözüm, getirebileceğimiz çözümlerin en iyisidir. 

Değerli milletvekilleri, biz, sanayileşmek için çevreyi kirletirken, tabiatı da tahrip etmişiz. 
Evliya Çelebi, seyahatnamesinde, "Ankara'dan Sivas'a kadar, tavşan yere basmadan gidebilir" 
diye bahseder. Bugün, Ankara'dan Sivas'a kadar, gözünüze hoş gelecek, serinliğinden istifade 
edeceğiniz bir ağaç görmek mümkün müdür? Bu yanlış, bilinçsiz şekildeki katliamlar, aynı 
zamanda, Türkiye'de her yıl Kıbrıs kadar bir toprağın da erozyona uğrayarak yok olmasına 
sebep olmaktadır. Kaldı ki, hepinizin bildiği gibi, bir tarımsal arazinin yeryüzünde yeniden oluş
ması milyonlarca yıla baliğdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu mübarek günlerde, biz, eğer, kendimizden sonra 
gelecek nesillere, teneffüs edilemeyecek bir havayı; içine girilip serinlenemeyecek ve mahsulle
rinden istifa edilemeyecek bir denizi, çocuklarımızın güle oynaya koşup oynayamayacakları bir 
ormanı miras olarak bırakırsak, herhalde bunun vebali çok büyük olacaktır. 

Ben sözlerimi, Yüce Mevla'nın bizi böyle bir vebalden koruması dileğiyle bitiriyor, hepi
nize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erbaz. 
Hükümet adına, Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek. 
Buyurun,efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
ÇEVRE BAKANİ BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; benden evvel grupları ve şahısları adına konuşan arkadaşlarıma teşekkür 
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ederim. Bu konuşmaların hepsini değerlendireceğim. Şimdi yapacağım konuşma içinde, bazı 
arkadaşlarımızın temas ettiği hususlara ve sorduğu suallere cevaplar vardır. Onun için, arka
daşlarımın sordukları hususlar, konuşma metnim içinde yoksa -ki, bazıları vardır- onlara da 
konuşmamın sonunda ayrı ayrı cevap vereceğim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Çevre Bakanlığı bütçesiyle ilgili bu görüşme 
vesilesiyle, hepinize saygılarımı sunarak konuşmama başlamak istiyorum. 

Günümüz dünyasında tüm ülkelerin çevre konusunda ulaştığı ortak nokta, bugünkü ve 
gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasının yanı sıra, doğal kaynaklardan yararlan
mada eşit haklara sahip olduğudur; dolayısıyla, hepimizin, tüm ülkelerin geleceğinin ortak ol
duğu ilkesidir. Nitekim, bu anlayıştan hareketle, artık, kalkınma ve çevre arasındaki ilişki ve 
etkileşim, global, bölgesel ve ulusal düzeyde gözetilmekte ve uygulamalar buna göre şekillen
dirilmektedir. 

• ı • 

Dünyadaki gelişmeler, hepimizin izlediği gibi, gerek sayısal, gerekse niteliksel olarak geo
metrik bir hız gösteriyor. Her şey çoğalıyor, her şey genişliyor, her şey büyüyor. Endüstriyel 
ve teknolojik gelişmeler, ekonomik göstergeler, kentsel büyüme ve dünya nüfusundaki hızlı ar
tış, pek çok öngörüyü altüst edecek boyutlara ulaşmış durumda. Oysa, buna karşın değişme
yen bir tek.şey var; o da, dünyamızın kendisi. 

Şu halde, bu dünyanın dışında bir dünyada yaşam şartları henüz oluşmadığına göre, bu 
yaşlı dünyamızda, bu. küçük dünyamızda yaşamak ve bu dünyaya sığmak mecburiyetindeyiz. 
Bu gerçek ve tüm dünyanın çevre konularına yaklaşımı içerisinde, Bakanlığımızın hedefi, ülke 
kalkınmasının temel unsurlarından birisi olarak çevrenin korunması ve gelecek nesillere, yaşa
nabilir bir' dünya bırakmaktır. 

Anayasamızın belirlediği şekliyle, çevreyi korumak ve geliştirmek, görevimiz; çevre hakkı
nı güvence altına almak, temel ilkemizdir. Ülke kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması ve 
iyileştirilmesi, görevimizdir. Mevcut kirliliğin önlenmesi için kirletenin, yalnızca kirlettiği "branda 
değil, kirlettiği çevrenin onarımını da kapsayan giderleri karşılamasını sağlamaktır. 

Nitekim, Hükümeti oluşturan koalisyon protokolünde ifade edildiği gibi, ekolojik değer
leri gözeterek ve koruyarak kalkınmanın mümkün olduğuna inanan Hükümetimiz, sürdürüle
bilir kalkınma yaklaşımını benimsemektedir. Bu inanış çerçevesinde, gerek ulusal ölçekte, ge
rekse yerel yönetimler düzeyinde, gerçek bir çevre yönetim modeli uygulanacağı, Hükümet Prog
ramında yer almıştır. Programda yer alan başka bir husus ise, çevre kirliliğinin önlenmesi ve 
çevrenin korunmasında, gerçekçi, uygulanabilir bir teşvik sisteminin oluşturulmasıdır. 

Çevre politikamızın bir diğer ilkesi de, yine Hükümet Programında belirtildiği gibi, çevre
nin korunmasında birinci şartın, toplumun tümünde ve özellikle yönetenlerde, çevre bilincinin 
geliştirilmesidir. Bu nedenle, en önemli görevlerimizden biri de, hiç kuşkusuz, toplumun her 
kesiminin, çevre konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir. 

Bu konudaki yaklaşımımız, demokratik, katılımcı bir çevre eğitiminin gerekli olduğudur. 
Bu yönüyle, Millî Eğitim Bakanlığıyla başlattığımız çalışmalara devam etmekteyiz. İlkokullar
da, çevre eğitimi, teorik ve uygulamalı ders olarak üniteler halinde yer alacak; doğanın bir parçası 
oldukları, çocuklarımıza benimsettirilecektir. 12 - 14 yaşının bilinçlenme yaşı olduğu dikkate 
alınarak, ortaöğrenimde, çevre bilgisi ve eğitimine önem verilecektir. Fizik, kimya, biyoloji gi
bi derslerin çevrenin temel konularını teşkil etmeleri nedeniyle, 2000'li yılların eğitiminin özü
nü oluşturacak şekilde yeni düzenlemeler uygulamaya konulacaktır. Ayrıca, bu eğitimi verecek 
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eğiticilerin de öncelikle aynı doğrultuda yetiştirilmelerine yönelik çalışmalar bir arı önce başla
tılacaktır. Ülkemizde çevre duyarlılığını canlı tutabilmek amacıyla, kitle iletişim araçları, ağır
lıklı olarak devreye sokulacak, özellikle de görsel ve işitsel yayınlara daha çok yer verilecektir. 

Temel politikamız, çevreyi, kirlenmeden ve bozulmadan korumaktır. Bu bağlamda, bitki 
ve hayvan toplulukları olarak canlı doğal kaynaklarımız, diğer bir deyişle flora ve faunanın, 
hava su, toprak kaynaklarımız ile tarihî ve kültürel çevrenin korunması ve iyileştirilerek, gele
cek kuşakların kullanımına sunulabilmesi, önemli hedeflerimizden biridir. 

Diğer yandan, kirlenmeler meydana geldikten sonra bu kirlenmeleri gidermek için yapıla
cak harcamalar büyük rakamlara ulaştığından, hatta bazen de kirlenmeleri gidermek imkânı 
olmadığından, çevreyi koruma politikaları, daha da önem ve öncelikle uygulanması zorunlu 
politikalar haline gelmektedir. 

Bugüne kadar çok sınırlı olarak 12 özel çevre bölgesinde ele alınan koruma çalışmalarına, 
bundan sonra, Türkiye'de tüm bölge ve havza ölçeğinde koruma ve kullanım dengesi sağlana
rak kaynaklarımızın kullanılmasına, Bakanlığımızca yön verilecektir. 

Alıcı ortam diye bilinen hava, su ve toprak kaynaklarımızın korunması için bölgesel ve 
havza bazında planlama çalışmalarının yapılması ile alıcı ortama bağlı deşarj ve emisyon stan
dartlarının geliştirilmesine de imkân verilecektir. Böylece, daha rasyonel ve uygulanabilir bir 
koruma politikası geliştirilmiş olacaktır. 

Çevre yönetim planları ile sektörel ve fizikî kullanım esasları da, bu programlar çerçeve
sinde ele alınacaktır. Bu suretle, kirlenmeden koruma, kirletmeden kullanma programlan oluş
turulacaktır. Burada nemli olan, canlı doğal kaynakların taşıma kapasitesinin, alıcı ortamla
rında kendini yenileyebilmesi ve sağlıklı bir ortam yaratılabilmesi özelliğinin sağlanmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin çevre politikasının, ülkenin yapısına ve 
uluslararası konumuna uygun, sürekli ve dengeli kalkınma hedefini gerçekleştirmeye yönelik 
olarak geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Diğer yandan, 2872 sayılı Çevre Kanunu yeniden ele alınacak ve kanun, daha sistematik 
ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilecektir. Çevre suçları yeniden tanımlana
cak; bu suçların takibi için, Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yoluna gidile
cektir. 

Ülkemizde çevrenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulabilmesi, yalnızca çevre mevzuatının güç
lendirilmesiyle sağlanamaz. Çevre politikasının etkin ve yaygın olarak uygulanabilmesi, bu po
litikanın, ekonomik, sosyal ve diğer politikalarla uyumlu hale getirilmesine bağlıdır. Bu ise, 
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanması, bilimsel, teknik, teknolojik per
sonel imkânlarının geliştirilmesi, çevre yatırımlarının yapılmasında ihtiyaç duyulan finansman 
kaynaklarının belirlenmesi ve bu temeli oluşturacak mevzuat çalışmaları, önümüzdeki dönemde 
daha da hızlandırılacaktır. Ayrıca, bu çalışmalar, uluslararası düzenlemelerle, ülkemiz gerçek
leri ve çıkarları gözetilerek, uyumlu hale getirilecektir. 

Ayrıca, 1988 yılında gemiler için gross ton başına 100 TL. olarak tespit edilen gelir ile 
havayoluyla yük taşımada ton başına 500 TL. olan maktu gelir, 92/2628 sayılı Bakanlar Kuru
lu Kararıyla, kanunun elverdiği oranda, ancak yüzde 50 nispetinde artırılabilmiştir. 

Bu arada, 1992 yılı başından itibaren, tüm hükümleri uygulamaya başlatılan Katı Atıklar 
Kontrol Yönetmeliği gereğince, cam, plastik ve metal evsaftı ambalajların geri dönüşümünün 
sağlanması, dikkatle takibe alınmıştır. 
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Çevre Bakanlığının ve özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının Kurulmasına Dair 443 
ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin kanunlaşmalarıyla ilgili çalışmalar tamam
lanmış olup, Yüce Meclisimizin ilgili komisyonuna arz edilmek üzeredir. 

Yeri gelmişken belirtmek istediğim bir husus var : ti merkezlerimizde çevre koruma vakıf
ları kurulmuş olmakla birlikte, uygulamada, bu vakıfların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bu 
nedenle, Bakanlık taşra teşkilatının kurulması süratle gerçekleştirilecektir, ilk aşamada, 30 ili
mizde, il müdürlükleri kurulacaktır. Taşra teşkilatımız, öncelikle büyük yerleşim alanları ile 
sanayinin yoğunlaştığı bölgelerde ve büyük su havzaları dikkate alınarak oluşturulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çeşitli konuşmalarımda sık sık değindiğim gibi, çev
re koruma konusunda halkımızın ilgi ve duyarlılığından yararlanılmasına büyük önem vermek
teyiz. Çevre koruma konusunda faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlarla tam bir işbirliği sağla
nacak ve gönüllü çalışmalar teşvik edilecek, gönüllü kuruluşlara destek verilecektir. Bu amaç
la, çevre kirliliğiyle ilgili tespit, gözlemleme ve tutanak düzenleyerek, kirletenleri ilgili mercile
re duyurma yetkilerini içeren, gönüllü çevreci kartlarının verilmesi için gerekli kanunî düzenle
melere ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar çok sınırlı olarak 12 özel çevre bölge
sinde koruma çalışmaları yapılmaktadır. Bundan sonra ise, Türkiye'de tüm bölge ve havza öl
çeğinde koruma ve kullanım dengesi sağlanarak kaynaklarımızın kullanılmasına, Bakanlığı
mızca yön verilecektir. 

Alıcı ortam diye bilinen hava, su ve toprak kaynaklarımızın korunması için bölgesel ve 
havza bazında planlama çalışmalarının yapılması ile alıcı ortama bağlı deşarj ve emisyon stan
dartlarının geliştirilmesine de imkân verilecektir. 

Bakanlığımızca, mevcut yönetmelikler çerçevesinde uygulanan standartlar, gelişen çevre
sel koşullar ve teknolojiye bağlı olarak güncelleştirilecek ve diğer ülkelerde olduğu gibi, alıcı 
ortam standartları da geliştirilecektir. Bu amaçla, ilkdefa, 52 adet toprak, 197 adet su, 167 adet 
hava - gürültü, 95 adet atıkla ilgili olmak üzere, toplam 511 adet yeni ve muhtelif standardın 
belli Öncelikler içerisinde belirlenmesine çalışılmaktadır. Ayrıca, mevzuatımızda yapılacak de
ğişikliklerle, uygun standartlara uyma, zorunlu hale getirilecektir. Böylece, daha rasyonel ve 
uygulanabilir bir koruma politikası geliştirilmiş olacaktır. 

Çevre yönetim planları ile sektörel ve fizikî kullanım esasları da, bu programlar çerçeve
sinde ele alınacaktır. Bu suretle, kirlenmeden koruma, kirletmeden kullanma programları oluş
turulacaktır. Burada önemli olan, canlı doğal kaynakların taşıma kapasitesinin, alici ortamla
rında kendini yenileyebilmesi ve sağlıklı bir ortam yaratabilmesinin özelliğinin sağlanmasıdır. 

Ülkemiz, gerçekten, canlı doğal kaynaklar, tarihî ve kültürel çevre yönünden) yeryüzünün 
en zengin bölgelerinden birisidir. Tüm Avrupa Kıtasında, 12 bin civarında bitki türü tespit edil
miştir. Türkiye'de ise, tür sayısı 9 binin üzerinde olup, yaklaşık 3 bini de endemiktir; yani, yer
yüzünde yalnızca ülkemizde bulunmaktadır. Ayrıca, Anadolu, dünyanın en önemli merkezle
rinden biri olup, dünyada kültürü yapılan 138 meyve türünden 80 kadarı, ülkemizde yetiştiril
mektedir. 

Türkiye, hayvan toplulukları (fauna) bakımından da çok zengin bir kaynağa sahiptir. Av
rupa'da yaşayan memeli 150 hayvan türünden yaklaşık 120'sij ülkemizde yaşamaktadır. Ayrı
ca, 192 balık türü ve 3 milyon civarında da omurgasız hayvan türü bulunmaktadır. 
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Türkiye, kuş göç yolları itibariyle de çok önemli bir konuma sahiptir. 45'i yerli olmak 
üzere, 300 türün kuluçka yaptığı, 70 türün kışladığı, toplam 426 kuş türünün barındığı, zengin 
bir kuş popülasyonuna sahibiz. 

Bu kadar zengin flora ve faunamızın korunması çalışmaları, yine, bir çok kuruluşla işbir
liği halinde bir çalışmayı gerektirmektedir. Koruma çalışmaları, tür ve alan bazında olmak üzere 
iki grupta yürütülmektedir. Nesli tehlikede olan endemik bitki ve hayvan türlerimiz için, ulu
sal ve uluslararası çalışmalara bağlı koruma tedbirleri geliştirilmektedir. 1984 yılında taraf ol
duğumuz, Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Esaslarını Belirleyen Bern Sözleş
mesi, ülkemiz için, Avrupa devletleriyle birlikte izlenen ve uygulanan bir çalışmayı meydana 
getirmiştir. Kardelen, orkide, çiğdem, deniz kablumbağası, Akdeniz foku, bunlar meyanındadır. 

Yaşam ortamları olarak, alan koruması çalışmaları da Türkiye'de birçok kuruluş ve statü
de yapılmaktadır. Bunlar, özel çevre koruma alanları, millî parklar, tabiatı koruma alanları, 
tabiat parkları, tabiat anıtları ve StT alanlarıdır. Bu tip koruma alanlarının ülke yüzölçümüne 
oranı, yüzde 3,5 civarındadır. Aynca, tüm orman alanlarımız dikkate alındığında, yüzde 11,4'ü 
verimli ve yüzde 14,5'i verimsiz olmak üzere, ülke yüzölçümünün toplam yüzde 25,9'u da or
man alanı olarak sınırlı koruma altında bulunmaktadır. İlgili mevzuatla korunması sözkonusu 
olan tarım topraklarının birinci ve ikinci sınıf karakterdeki toplam 11,6 milyon hektar alanı,, 
Türkiye topraklarının yüzde 15'ini oluşturmaktadır. Böylece, toplam yüzölçümün yüzde 
44,3'ünün, etkin koruma altında bulundurulması gerekmektedir. Gelecekte, bu miktarlar da
ha da artacaktır. Bu nedenle, koruma ve kullanım çalışmalarının önemi ve boyutları çok fazla 

. artmış bulunmaktadır. Bakanlığımızca, koruma çalışmalarında uluslararası işbirliğini geliştir
mek amacıyla, 1971'de imzaya açılan ve RAMSAR adıyla anılan, özellikle Su Kuşları Yaşama 
Ortamları Olarak Uluslararası öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkındaki Sözleşmeye taraf olun
ması için ilgili kuruluşlarımızla birlikte yoğun bir çaba sarf edilmektedir. Dünyada 54 ülkenin 
taraf olduğu bu anlaşmayla, uluslararası entegrasyonda ülkemize önemli bir katkı sağlanacaktır. 

Ayrıca, Washington Sözleşmesi diye anılan Yabanî Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslarara
sı Ticaretini Düzenleyen Sözleşmeye taraf olunarak, nesli tehlikede olan flora ve faunanın tica
rî amaçlarla zarar görmesini engelleyen çalışmalara ülkemiz de dahil olacaktır. 1971 yılında 
imzaya açılan ve halen 104 ülkenin taraf olduğu bu sözleşmeyle de, Türkiye'deki koruma ve 
denetleme faaliyetlerindeki etkinlik artırılmış olacaktır. 

Hükümetimiz, yapacağı bu anlaşmalarla, korumaya özel bir önem ve boyut kazandırmış 
olacaktır. 

öte yandan, ülkemizde yetişen ve önemli ekonomik değeri olan doğal çiçek soğanları, kar
delen, gölsoğanı, nergis, sümbül, adasoganı, sankokulu ve yoğurtçiçegidir. Ancak, bunlardan 
5 milyon adet sÖküm izni verilen ve Akdeniz Bölgesinde yetişen kardelenin, yıllık 40 milyon 
adede varan kaçak sökümle tehdit altında bulunduğu, önceki yıllardaki tespitlerle bilinmekte
dir. Bu tür uygulamaların süratle azaltılması için alınan tedbirlere Bakanlığımızın etkin katılı
mı da artırılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye topraklarının yüzde 86'sında su ve rüzgâr 
erozyonunun etkili olduğu, dünyanın en hızlı toprak erozyonuna uğrayan ülkelerinden biri ol
duğumuz, malumlarınızdır. Yıllık erozyonla toprak kayıplarımız, 500 milyon ton civarındadır. 
Kısaca, her yıl, Kıbrıs adası büyüklüğüde ve 20 santim kalınlığında bir toprak tabakası, deniz
lere taşınmaktadır. 
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Toprakların tarım dışı amaçlarla kullanımı da, gelişen ülkemizin en önemli sorunlarından 
biridir. Ayrıca, Türkiye topraklarının yüzde 28,3'ünü kaplayan çayır ve meralarda tarla açıl
ması, aşırı ve yanlış otlatma gibi nedenlerle çayır ve meralarımız, giderek azalmakta ve tahrip 
olmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımız, şehirlerin düzenli ve planlı gelişmesini sağlamak, hava kirliliğini azalt
mak, barajların erozyonla dolmasını önlemek, turizm potansiyelini artırmak ve ülke toprakla
rını üretime kazandırmak amacıyla yapılan ağaçlandırma çalışmalarına özel önem ve destek 
vermektedir. 

Diğer yandan, Çevre Kanununun 10 uncu maddesi, kirletmeden önlem almaya matuf ola
rak gerçekleştirilmiştir. 

Bazı kurum, kuruluş ve işletmelerin çevresel etki değerlendirme raporları hazırlamasını 
amir olan kanun hükmümüze rağmen, sekiz yıldır, ÇED raporu yönetmeliği, maalesef çıkarıl
mamıştır. Bakanlığımız, önümüzdeki aylarda, ÇED raporu yönetmeliğini süratle hazırlayacak 
ve uygulamaya geçecektir. 

Sözkonusu yönetmelik, kısa sürede yürürlüğe konacaktır; ayrıca, çevre değerleri açısın
dan ülkemizin halihazır durmunu gösterecek olan çevre envanterinin hazırlanmasına başlan
mıştır. Çevre envanterinin ne kadar önemli olduğunu, benden evvel konuşan arkadaşlarımız 
da belirtmişlerdi. 

Çevre koruma çalışmalarının bir diğeri ise, özel çevre koruma alanlarında başlatılan çalış
malardır. Bu amaçla, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince, özel çevre koruma alanları ilan edil
miş ve arazi kullanma kararlarına ilişkin çevre düzeni planlarını onaylayan ve yörenin doğal 
zenginliklerini koruma çalışmaları yapan özel Çevre Koruma Kurumu kurulmuştur. 

Türkiye'de, çevre korumanın temel unsuru, arazi kullanma kararına ve buna bağlı olarak 
çevre düzeni planlarının varlığına, uygulamasına ve bu planların ekonomik ve sosyal* hayatın 
ihtiyaçlarına karşılık vermesine bağlıdır. Bu bakımdan, özel çevre koruma bölgelerinde, kanu
nun ve yönetmeliklerin amir hükümlerini eksiksiz uygulamak kararındayız. Bu konuda, devlet 
olsun özel sektör .olsun, hiçbir kuruluşa ve hiçbir şahsa, herhangi bir taviz vermemiz sözkonu
su değildir. 

Ayrıca, özel çevre koruma bölgelerinde kalan köylerin imar planları, kurumca yapılmaya 
başlanmıştır. Bu maksatla, Muğla İlimizde 10 köyümüzün imar planı çalışmaları, bu yıl içinde 
bitirilecektir. 

Çevre koruma alanında, eğitim faaliyetleri yanında, mahallî idarelerin, gönüllü kuruluş
ların desteğinin büyük rol oynadığı bir gerçektir, bu amaçla, mahallî müşterek ihtiyaç ve faali
yetlerin yönlendirilmesi ve hizmetin yerinden yönetimi amacıyla, çevre koruma birliklerinin 
kurulması teşvik edilecek ve desteklenecektir. 

Bu arada, bir hususu açıklıkla belirtmek isterim : özel çevre koruma bölgesindeki köyde 
yaşayan vatandaşlarımızın, köy evi ve tarımsal işletme yapamadıklarına dair bilgiler gelmekte
dir. Bu husus, öncelikle eksik bilgiden kaynaklanıyor; çünkü, bu bölgelerdeki köylü vatandaş
larımız, il bayındırlık ve iskân müdürlüklerinden izin almak şartıyla, köy yerleşim alanların
da, köy evi ve tarımsal tesisler yapabilirler. Bu. konuda, kanun hükmünde kararname ve Ba
kanlar Kurulu kararında, açık hüküm mevcuttur. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; koruma ve kurtarma alanları konusunda, izmit ve 
tzmir körfezleri, özel kurtarma yöreleri olarak, pilot bölge seçilmiştir. Buralarda, kurtarmaya 
yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda, tzmit Körfezinde daha önce başlatılan, fakat 
bir ara durdurulan çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir, tzmir Körfezinde ise, körfezi 
kurtarmak için başlatılan, fakat oldukça yavaş ilereyen büyük kanal projesi ve arıtma tesisinin 
yapımı işinde aksayan hususlar belirlenmiş ve bu yöndeki çalışmalara hız verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızca, ülkemiz denizlerinde kirlilik tespit 
izleme ve kontrol ile kirlilik kaynaklarının ve yüklerinin belirlenmesi çalışmaları sürdürülmek
tedir. Bu konuda, önemli parametreler bakımından, kirlilik haritaları çıkarılmıştır. 

Diğer yandan, başta Van Gölü ve Tuz Gölü olmak üzere, göller bölgesindeki Eber, Bur
dur, Eğridir, Akşehir, Karamık ve Acı Göl ile Uluabat, Kuş Cenneti ve tznik göllerinde kirlilik 
belirleme, izleme ve önleme çalışmaları sürdürülmektedir. Sözkonusu göllerde, kirlilik kaynaklan 
tespit edilerek, kirlilik envanteri çıkarılmış; bu gölleri kirleten tesislere, arıtım ünitelerini kur
maları için, belirli süreler verilmiştir. Kirlilik yaratan bu tesisler sürekli izlenerek, arıtım tesis
lerinin durumları ve yapmakta oldukları çalışmalar kontrol edilmektedir. 

Karadeniz'de kıyıdaş ülkelerle yürütülen müzakereler sonucu hazırlanan sözleşmeye, böl
gedeki yeni siyasî durum muvacehesinde, tüm kıyıdaş ülkelerin katılımının sağlanması için ça
lışmalar tamamlanmıştır. Sözleşme ile eklerinin, 21 - 22 Nisan 1992 tarihinde Bükreş'te bakan
lar düzeyinde gerçekleştirilecek bir konferansta, bu denize kıyısı olan ülkelerin imzasına açıl
ması öngörülmüştür. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgiyi biraz sonra sunacağım. 

Ayrıca, ülke ekonomisi için büyük önem arz eden Tuz Gölü ile Avrupa Konseyitarafından 
(A) sınıfı diplomaya layık görülen Bandırma Kuş Gölünde kirlenmenin ortadan kaldırılması 
için, Bakanlığımızın kontrol ve koordinasyonunda, ortak bir arıtma tesisi yapılmaktadır. 

Tamamen kamu müesseseleri tarafından kirletilen Eber Gölüne acilen müdahale edilmiş 
ve altı ay evvel arıtma tesisi bozulan aklaloid fabrikasının sebep olduğu kirlenmenin önlenme
si için, gerekli önlemleri almak üzere, Toprak Mahsulleri Ofisine, üretimi minimum seviyede 
sürdürmesi şartıyla yeteri kadar süre tanınmıştır. Bu konunun da peşindeyiz ve bırakmayaca
ğız; ta ki, o göl kirlenmeden arındırılıncaya kadar; ister devlet olsun, ister özel sektör olsun... 

Bandırma Kuş Cennetinin uluslararası öneminin yitirilmemesi ve Kuş Gölünün kirlenme 
sebebiyle kaybedilmesini önlemek için, Bakanlığımız öncülüğünde merkezî ortak arıtma tesisi 
inşasına 1991 yılında başlanmıştır. Böylece, gölü kirleten, sınaî, evsel ve tarımsal atıklar arıtı
lacak ve göle gelen kirlilik yükü tamamen ortadan kaldırılacaktır. 

Tuz Gölünde, sanayiden kaynaklanan kirlenmeyi önlemek için Konya İkinci Organize Sa
nayi Bölgesinde merkezî ortak arıtma tesisi projesi ile fiziksel arıtma ünitesi inşasına Kasım 
1991'de başlanmıştır. Bu projeyle, Tuz Gölünü kirleten organize sanayi bölgesi atıkları önlene
cektir. 

Ülkemizin önemli akarsularından olan Gediz, Yeşilırmak, Sakarya, Seyhan, Küçük Men
deres, Susurluk Havzası akarsuları ve Trakya Bölgesindeki akarsularda kirlilik durumları be
lirlenerek, bu yörelerdeki sanayi envanteri çıkarılmıştır. 

Kirlilik haritaları da çıkarılan akarsularda kirlenmeye sebep olan önemli kaynakların arı
tım tesisleri yapmaları için girişimlerde bulunulmuş, sözkonusu havzalardaki yerleşimlere ka
nalizasyon ve arıtım tesisi yapımında öncülük tanınması için DPT ile tiler Bankası nezdinde 
teşebbüslerde bulunulmuştur. 
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Gerede ve Yalvaç'taki deri sanayii atıklarından kaynaklanan kirlenmeyi önlemek amacıy
la, ortak arıtma etüt, proje çalışmaları başlatılmıştır. 

Arıtmasız olarak faaliyet gösteren Uşak ve ilçelerinde, Balıkesir Gönen'de, Bursa Mustafa 
Kemalpaşa'da, Tekirdağ Çorlu'da yoğunlaşan deri sanayii bölgelerinde inceleme yapılmış ve 
yol açtıkları su kirliliğinin giderilmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. 

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereğince, atıksu altyapı tesisleri tebliği taslağı hazırlan
mıştır; ancak, ortak atıksu altyapı tesislerinin yatırım ve işletme giderlerine katılma paylarıyla 
ilgili tarife esasları, 2872 sayılı Çevre Kanununa eklenecek ücret belirleme yetkisiyle yürürlüğe 
konabilecektir. 

Tehlikeli atıklar, teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan, çevre ve insan sağlığını 
tehdit eden endüstriyel nitelikli atıklardır. Ülkemiz, mevcut sanayiden kaynaklanan yılda 2 milyon 
ton tehlikeli atık yanında, zaman zaman, uluslararası atık trafiğinden de olumsuz olarak etki
lenmektedir. Bakanlık olarak, bu yönde mevcut mevzuat boşluğunun giderilmesi için, tehlikeli 
atıkların kontrolü mevzuat çalışmaları başlatılmıştır. 

Ülke genelinde çevre kirliliğinin kontrolü için, ölçüm ve analiz yapmak esastır. Bunu, benden 
evvelki konuşmacı arkadaşlarım da belirtmişti. Halen çeşitli kuruluşlara ait laboratuvarlarda 
ölçümler, farklı farklı metotlar ve standartlarla yapılmaktadır. Bu da, uygulamada ve dene
timde problemler yaratmaktadır. Bakanlığımızca kurulması planlanan ve bu amaçla arsa tah
sisi ve mimarî projesi yaptırılmakta olan Çevre Referans Laboratvarımn kurulmasıyla biyolo
jik, kimyasal, fiziksel ve radyolojik ölçümler yapılabilecek, diğer laboratuvarlarm birbiriyle 
uyumlu çalışabilmesi merkezden koordine edilebilecektir. Bu konuda Avrupa Topluluğundan 
temin edilen 2,5 milyon ECU (takriben 3 milyon dolar) tutarında hibe ile alet ve ekipman sağ
lanacaktır. Bu tesisin bu yıl sonuna kadar bitmesini bekliyoruz. 

Ülkemizde, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, bu tür santrallar için emisyon sınırı 
değerlerini belirlemiş olup, eski ve yeni kurulacak santrallar açısından alınması gerekli tedbir
ler açıkça gösterilmiştir. Dolayısıyla, mevcut tesislerin, bölgesel öncelikler göz önüne alınarak, 
yeni tesislerin, daha kuruluş aşamalarında baca gazı arıtma tesisleriyle teçhiz edilmesi, ekono
mik açıdan uygun görülmekte, sürekli ve dengeli kalkınma açısından da zarurî addedilmektedir. 

Bu meyanda, özellikle yeni kurulacak olan santrallar açısından yer seçimi aşamasından 
başlamak üzere, tüm çevresel tedbirlerin irdelenmesi, ülkemizin doğal, turistik, tarihî ve eko
lojik potansiyelini korumak ve bugün bazı santrallarımızda ortaklaşa olarak yaşadığımız so
runların zamanında önlenebilmesi açısında da çok önemlidir. 

örneğin, bugün üzerinde yoğun tartışmaların yapıldığı, Gökova - Kemerköy Termik Sant
ralının, tamamen yanlış yer seçiminden kaynaklanan pek çok çevre sorununa neden olacağı, 
teknik çalışmalar ve gözlemler neticesinde tespit edilmiştir. Bundan sonra önemli olan, yapıl
mış bir hatanın en ekonomik ve çevre açısından en uygun koşullarla telafisi ve alternatiflerin 
yeniden değerlendirilmesidir. , 

Bu nedenle, Kemerköy Termik Santralıyla ilgili olarak bugüne kadar yapılmış bütün çalış
malar değerlendirilmiş, yerinde inceleme yapılmış ve santralın yer seçiminin uygun olmadığına 
ilişkin bir rapor hazırlanarak ilgili makamlara sunulmuştur. 

Diğer yandan, yerli linyitlerimize dayalı olarak kurulması düşünülen Kemerköy Termik 
Santralı dışında gündeme gelen diğer bir konu da, ithal kömüre dayalı üretim yapacak Aliağa 
Termik Santralıdır. 
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Bakanlığımız, Aliağa Termik Santralıyla ilgili olarak Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı 
bilirkişi raporunu incelemiş ve kükürt dioksit arıtımının yüzde 100 kapasite üzerinden, en az 
yüzde 95 oranına kadar olması, aynı hassasiyetin toz emisyonları için de gösterilmesi ve azo-
toksit emisyonlarının da, bu konuda yeterli imkânlara sahip olan Japon teknik yöntemlerinin 
uygulanmasıyla giderilebileceği şeklinde bir değerlendirme yapılmıştır. Termik santralın, ge
rekli tüm çevresel tedbirlerin alınması ve başka bir yer bulunamadığı için tesisine izin verilebi
leceği düşünülmektedir. 

Uluslararası İklim Değişikliği Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'ye ait karbordioksit emis
yonları hesaplanmıştır. 

Kütahya - Simav'da toplam 6 500 konutun, jeotermal enerji ile ısıtılmasını sağlayacak ve 
hava kirliliğini tamamen önleyecek bir proje Bakanlığımızca krediye bağlanmıştır. Toplamı 5 
milyar liralık kredinin kullanılması sonucunda Simav'ı jeotermal enerji ile ısıtacak tesis bu yıl 
içinde faaliyete geçecektir. 

Arkadaşlar, bu ve buna benzer projelere emrimizdeki mütevazı Çevre Fonumuz açıktır. 
Böyle proje üreten illerimize ve belediyelerimize buradan sesleniyorum : Çevre Fonundan para 
istemesinler, Bakanlığıma para için başvurmasınlar; ama Bakanlığıma proje getirsinler. Uygun 
görülen bir proje, onların istediği paradan yüksek bir meblağ dahi olsa, yerine getirilir; yeterki 
bize proje getirsinler. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; çevre alanında uluslararası işbirliğinin önemi giderek art
maktadır. Uluslararasında ikili ve bölgesel düzeyde işbirliği çalışmaları artmış; ekonomik ve 
siyasî entegrasyon örgütleri, uluslararası kalkınma bankaları ve finans kuruluşları da çevre ile 
ilgili faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. Nitekim, Kasım 1990'da kabul edilen AGİK Paris Şar
tı, çevre konusunda ortak yükümlülük ve hedefler oluşturulmasında çok Önemli düzenlemeler 
içermektedir. Türkiye'nin de taraf olduğu AGlK Şartı uyarınca kabul edilmiş ilkelerden birisi, 
çevre konusundaki politikaların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, bunların, uygun yasal 
önlemler ve idarî tedbirlerle desteklenmesi gereğidir. Bu ilke ile tam bir mutabakat içinde olan 
Bakanlığımız, yine AGlK, Paris Şartı uyarınca kabul edilmiş olan, uygulanan politika.proje 
ve programların çevre üzerindeki etkinliklerinin halka açıklanması gereğine de inanmaktadır. 

Çevre konusunda ülkeleri görev almaya ve sorumlulukları paylaşmaya zorlayan uluslara
rası sözleşme, protokol ve deklerasyonların sayısı giderek artmakta; uluslararası siyasî konjonktür, 
sözkonusu yasal düzenlemelere uyulmaması halinde, uygulanacak yaptırımların güçlendiril
mesi trendini göstermektedir. 

öte yandan, uluslararası düzeyde kabul gören çevre politikaları, uluslararası ekonomik 
ilişkileri dahi etkiler hale gelmektedir. Çevrenin korunmasına yönelik politika, plan ve proje
ler, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarından başlayarak, İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teş
kilatı (OECD), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK), Avrupa Konseyi, Avrupa Top
luluğu, IMF ve Dünya Bankası, Gümrükler ve Tarifeler Genel Antlaşması GATT'a kadar uza
nan geniş bir yelpaze içinde ele alınmaktadır. Bütün bu platformlarda yürütülen çalışmaların, 
Türkiye'nin çevre politikaları ve kalkınma öncelikleri doğrultusunda yönlendirilmesi, büyük 
bir önem arz etmektedir. 

Türkiye, çevre konusunda 28 adet uluslararası anlaşmaya taraf olmuştur. Yeni uluslararası 
yasal düzenlemeler, program ve projelerle ilgili çalışmalar ise, yoğun bir şekilde sürdürülmek
tedir. Bu kapsamda -daha önce de belirttiğim gibi- ülkemiz açısından olduğu kadar, dünya 
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ölçüsünde de büyük önem taşıyan sulak alanlar ile flora ve fauna değerlerinin korunması amacını 
taşıyan RAMSA ve CITES sözleşmelerine taraf olma hazırlıklarımız tamamlanmış bulunmak
tadır. Bu sözleşmeleri en kısa zamanda Yüce Meclisin onayına sunacağız. 

Çevre alnında uluslararası bir ilke haline gelmiş bulunan sürekli ve dengeli kalkınma he
define ulaşılabilmesi için, çevrenin korunması anlayışının, kalkınma politikaları, plan ve prog
ramları ile uyumlulaştırılması ve bu alanlarda uluslararası ilişkilerin gözden geçirilmesi ama
cıyla, 2-3 Aralık 1991 tarihleri arasında Paris'te İktisadî Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatına üye 
ülkelerin çevre ve kalkınma bakanlarının katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Hemen hemen 
hepsi gelişmiş sanayi ülkeleri olan OECD üyesi ülkelerle, gelişmekte olan ülkelerin bu alanda 
yapacakları işbirliği modellerinin ele alındığı toplantıda, politikaların uyumlulaştırılması, ma
lî yardım, teknoloji ve yapısal güçlendirme konuları tartışılmıştır. Toplantıda, uluslararası ku
ruluşların uyması gereken ilkeler rehberi ile bakanlar bildirgesi de kabul edilmiştir. Toplantıya 
39 çevre ve kalkınma bakanı katılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, günümüzde, ekonomi, sanayi, enerji velhâsıl her türlü kalkınma giri
şimleri, çevreden onay almamış bir kalkınma, bugün dünyada kabul görmemektedir. 

öte yandan, Türkiye ile Almanya arasında 1988 yılından bu yana çevre konusunda çeşitli 
işbirliği çalışmaları sürdürülmektedir. Geçtiğimiz hafta Alman Çevre Bakanıyla yaptığımız ikili 
görüşmede, bu işbirliğinin hukukî bir çerçeveye oturtulması amacıyla, ülkelerimiz arasında ikili 

; bir işbirliği anlaşmasının yapılması konusunda mutabık kalmış bulunmaktayız. Bu sözleşme
nin önümüzdeki aylarda -hatta önümüzdeki ayda- imzalanarak yürürlüğe girmesi için çalış
malarımız devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu yıl haziran ayında, Brezilya'nın Rio De Janerio şehrinde, 
Birleşmiş Milletlerin şemsiyesi altında, çevre alanında dünyanın ikinci büyük konferansı olan 
"Çevre ve Kalkınma Konferansı", başka bir deyişle, Dünya Çevre Zirvesi yapılacaktır. Bu kon-
ferasta, kalkınma ve çevre politikalarının ulusal, bölgesel ve global ölçekte entegrasyonuna yö
nelik yeni kararlar alınacaktır. Biyolojik çeşitlilik ve iklim konusunda birer sözleşme imzala
nacak ve ülkeleri çeşitli sorumluluklar altına sokan yeni taahhütler ortaya çıkacaktır. Bu kon
feransta, bir anlamda, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin çevre konusundaki ortak 
sorumlulukları paylaşırken üstlenecekleri malî ve ekonomik yükümlülükler de tanımlanmış ola
caktır. Çevre konusu, Birleşmiş Milletler sisteminin yeni dünya dözeninde, yeniden yapılandı
rılması ve hayatiyete kavuşturulması konusunda temel bir unsur olarak nitelendirilmekte ve 
buna uygun kurumsal düzenlemelere gidilmektedir. Bu (açıdan da önemli kararların alınacağı 
Brezilya konferansına ilişkin Hazırlıklar, Bakanlığımızca ilgili kurum ve kuruluşların katkıla
rıyla sürdürülmektedir. Konferansın son hazırlık toplantısı halen Newyork'ta devam etmekte 
olup, Türkiye'den bir heyet dönüşümlü olarak bu toplantıya katılmaktadır. 

Konferansa, yaklaşık 50 bin delegenin katılması beklenmektedir. Türkiye, bölgesel düzey
de de çevre işbirliği çalışmalarını giderek güçlendirmektedir. Gerek Avrupa bölgesinde, gerek
se Akdeniz, Balkanlar ve Karadeniz'de bölge Ülkeleriyle ortaklaşa faaliyetler ve gerekli kay
naklar temin edilerek, çeşitli uluslararası projeler yürütülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız kaldı, toparlayınız lütfen. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkan. 
Daha önce belirttiğim gibi, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle yürütülen müzakereler sonu

cu hazırlanan sözleşme, 21 - 22 Nisan tarihlerinde Bükreş'te imzalandıktan sonra, Türkiye'de 
bu birliğin sekreteryası İstanbul'da kurulacaktır. 

— 634 — 



T.B.M.M. B : 56 20 . 3 . 1992 O : 3 

Şimdi, Sayın Başkan eğer müsaade ederse, beş dakika içinde arkadaşlarımızın konuşma
larının, benim konuşmamda olmayan kısımlarına, cevap vermek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Sayın Musta

fa Baş, binamızdan bahsetti. Çok şükür binamıza kavuştuk, binamızın tefrişini yapmakla meş
gulüz; iki üç ay içinde tam teşekküllü bir bakanlık haline inşallah geleceğiz. 

Daha evvel de söylediğim gibi, taşra teşkilatımız da iki üç ay içinde kurulacak. 
özel koruma bölgeleri, söylendiği gibi 15 değil, 12 Yerde, vaktim olsa sayardım; ama daha 

sonra size veririm. 
Yenilerine ihtiyaç duyulursa kurulacak; ama amacımız, yenilerine ihtiyaç duymamaktır; 

yani korumayı kuvvetli yapıp, özel bölgelere, özel kurtarmalara sebep olmamaktır. 
Ruhî kirliliği de elimizden geldiği kadar arıtmaya çalışacağız. (RP sıralarından alkışlar) 
Su havzalarına, Ömerli ve Sultanbeyli'ye, biliyorsunuz el attık; buralarda belediyelerle iş

birliği yapmamız lazım, buralara da gideceğiz, sizleri de davet ediyorum, hep beraber gidelim. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — inşallah, belediyeler bizim zaten. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Çok önemli 

bir konu arıtmayla ilgili,arıtma fabrikaları kuracağız. Ufak ufak tesislerimiz, ufak ufak atöl
yelerimiz var, ufak ufak sanayi tesislerimiz var, organize sanayi bölgeleri var, çevreyi öyle kirle
ten atölyeler var ki, biz bunlara bir anda, arıtma tesisi yap dersek, bunlar kepenk kapatacak 
durumdadırlar. Onun için, bunları arıtma tesisi yapmaya belki zorlamayacağız; ama ya arıtma 
tesisini kendisinin yapmasını şart koşacağız veyahut da bu tip fabrikalarda atıklarını götürüp 
arıttıracaksın şartını koyacağız; o zaman da ilk tesis masrafına lüzum yok, bir havuzda atıkla
rını biriktireceksin, bir vidanjör gelecek, bunları alacak, götürecek, fabrikada arıtacak ve sen 
ücretini ödeyeceksin diyeceğiz. 

Denetim konusuna değinildi; bu konuda hiç merak etmeyin, yakında, Dördüncü Murat 
gibi dolaşmaya çıkacağım. 

Çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, biyoloji mühendisliği ve hatta ziraat mühendis
liği konularında yetişmiş bir sürü arkadaşımız var, okullardan mezun olmuşlar. Bir hanım kı
zımız altı yıl evvel çevre mühendisi olmuş, yaptığı iş bugün ne biliyor musunuz? Arkadaşlar, 
vestiyerlik yapıyor, işte, bu gibi yetişmiş insanlardan şöyle faydalanacağız : Yurdumuzda çevre 
kirlenmesine sebep olacak her türlü tesise, ölçülerine göre, 1, 2, 3, 4, 5 adet çevre mühendisi, 
kimya mühendisi, kimyager, jeoloji mühendisi veya tarım mühendisi istihdamını kanunla şart 
koşacağız. O zaman, bu arkadaşlarımıza birdenbire bir iş imkânı açılacak, belki çok değerlile
ri, bize de gelmeden, özel sektöre gidecek. 

Çok önemli bir konu daha; evet, istanbul'a bir megapol ölçüsüyle bakmamız lazım. Yani, 
bir özel bölge değil, özel bölgenin de üstünde Özel bir bölge. Bu gibi yerler var. Biraz evvel 
söyledim, istanbul'da öyle, Kocaeli'de öyle, izmir'de öyle; bazı yerler de öyle olmaya nazmet. 

Arkadaşlar gelir kaynaklarımızın mütevazı olduğunu söylediler; doğrudur. Biraz sonra söy
leyeceğim, ben tutumlu bir insanım, elimdeki paraları da biraz tutumlu bir şekilde harcarım; 
ama ayrıca, gelirlerimizi artırmak için bazı düşüncelerimiz var. Mesela, Türkiye'de 4 milyona 
yakın ruhsatlı av tüfeği varmış. Yani, maşallah iyi avcılarımız var. Şimdi, bu avcılarımız, bizim 
hayvanlarımızı birer birer, 4 milyonu birden öldürmeye başlarsa, yakında avlayacak hayvan 
da kalmaz. Ben şimdi, hem onlara yardımcı olmak için hem de kaynak sağlamak için, belki tüfek 
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başına yüzbin lira bir av vergisi getiririm, bu şekilde onların avladığı hayvanların neslini tüket
memek için, ben de hayvan yetiştirmeye devam ederim. Hatta, Sayın Kahveci arkadışımız dedi 
ki, "Bu iyi; ama eksiktir, bir de fişek vergisi koyun." Onu da koyarız. 

Şaban Bayrak arkadaşımız, Kayseri'deKarpuzatan'da sucuk, pastırma imalathanelerin
den bahsetti. Karpuzbaşı'ndan, Sultansazhgı'ndan bahsederek "Kuş cenneti" dedi. Bunları 
da tetkik ettireceğim, eğer, icap ederse özel koruma altına alırız. 

Sayın Ertekin Durutürk, teşkilatımızın çever kanununun ele alınmasını söyledi. Alacağız; 
bunlar programımızda var. Bütçe geçtikten sonra... Çevre Komisyonu biliyorsunuz kuruldu... 
Komisyonumuz kurulduğuna göre, bu kanunlarımız peşpeşe gelecek, yönetmeliklerimiz de ye
niden ele alınacak. Sekiz yıldır çıkarılmamış ÇED Yönetmeliğini de hazırlıyoruz. Yani, tahmin 
ediyorum bu senenin ortalarına veya sonbahara doğru, artık yasal bütün eksikliklerimiz ta
mamlanacak, fizikî eksikliklerimiz, Bakanlığımızın yeri ye teşkilatımız tamamlanacak ve fii
len aktif olarak çalışmaya başlayacağız. 

Sayın Durutürk, 1 milyar liradan bahsetti. Benden evvelki yönetim, bahsettiği vakfa 1 milyar 
lira yardım yapacağına dair bir anlaşma yapmış; ama, bahsedilen vakıf 400 küsur milyon lira 
aldıktan sonra, bana bir yazı yazdılar, misyonlarının sona erdiğini söylediler, geri kalan parayı 
da istemediklerini belirttiler, bu şekilde 560 milyon civarında bir tasarruf sağlamış olduk. 

Safder Gaydalı arkadaşım, Sapanca'yla ilgili olarak düşüncelerini belirtti. Hiç merak et
mesin, Sapanca'yı şahsen takip ediyorum. Orasını bir özel koruma alanı haline getirtmeyece
ğim, 12 tane kaçak ev varmış, mühürlettirdim, yalanda da yıkılacak. 

ATAK Projesi hakkında, 100 kilometrelik kıyı bandından bahsettiler. Söylediği doğrudur. 
Bu konu hakkında Turizm Bakanlığı ile temas halindeyiz. 

Halkalı çöplüğüne önümüzdeki hafta cuma günü saat 10.00'da gidiyoruz. Buyurun, hep 
beraber gidelim. Orada tetkikat yapacağız. Burayla ilgili proje bitmek üzere. "Vakacık'taki bit
miştir. Ondan sonra, Ankara - Mamak'taki devam ediyor, belki o da bitme safhasında. Kemer
burgaz var, o da yapılacak. Bu çöplükleri topyekûn ele alacağız. Almanya'da Alman bakandan 
bu konuda bana yardım etmesini istedim, biraz da vaat aldım; ama, biraz zaman alacak. Yalnız, 
bu konuda her şeyin devletten beklenmemesi lazım, belediyeler de ellerini biraz ceplerine atacaklar. 

Şimdi, bu geri dönüşüm konusunda, Pet - PVC konusunda benden evvel hazırlanmış yönet
meliği şubatın başından itibaren efektif, ocak başından itibaren de uygulamaya koyduk. Bu yöne
timin uygulanması için de mevcut vakfa fondan yardım yapılmamıştır. Arkadaşımız yanlış duymuş. 

Laboratuvardan bahsettiniz. Biraz evvel söyledim; laboratuvar iki yıl gecikmiş arkadaş
lar; kusura bakmasın arkadaşlarım. Onu hemen gelir gelmez ele aldık ve verilecek olan o hibe 
yardımını kaçırmamak için, önümüzdeki aylarda temelini bir an evvel atacağız, malzeme, ekip
man ve teçhizat girecek. 

Gökova'dan bahsettiler. Benden evvel konuşan Gaydalı arkadaşımın dedikleri doğrudur.Gö-
kova'nın ÇED raporu yok. Biz de bundan şikâyetçiyiz. Gökova'nın temeli atılırken yok. Yani, 
Gökova, ÇED bakımından bir kaçak inşaat. 1983 yılında çıkarılan Çevre Kanununun 10 uncu 
maddesine göre, buraya bir kazma vurmadan evvel ÇED raporu yapılması lazım, yapılmamış, 
hâlâ da yapılmamış; bitmek üzere. ÇED raporu belki yapamadık ama, biz üç ayda ona benzer 
bir inceleme yaptık. 

Koyunlar konusuna gelince : Hiç merak etmeyin, teknik heyetin raporu doğrultusunda 
tedbirleri aldık, yürütüyoruz, öyle, korkulacak bir şey de yok. Çünkü, bakın burada şunu söyle-

— 636 — 



TA&M.M. D : 56 20 . 3 . 1992 0 : 3 

yeyim : Bizim milletimiz gözüyle gördüğü şeyden duyarlanıyor, gözüyle görmediğine hiç önem 
vermiyor. İki üç tane koyun çıktı; koyun organik bir maddedir, suda ekolojik bir yenilenmede 
temizlenecektir. Ona mukabil, Marmara Denizine gözle görülmeyen siyanürler akıyor, ağır me
taller gidiyor, bunlar daha fazla kirletiyor, bunlara da önlem alacağız. 

Sonra, Gaydalı arkadışımızın sorduğu şeylerin hepsini benim sormam lazım. Bakın ne
den? Çünkü, bahsettiği her şeyin son sekiz yıl içinde yapılması lazımdı. Eğer, biz hükümette 
olsaydık, ben bakan olsaydım, sekiz yılın içinde bunların hepsi yapılırdı, Gaydalı arkadaşımız 
da bana bu sualleri soramazdı. 

Timur Demir arkadaşımın şahsıma yönelttiği sitayişkâr ifadeler için çok teşekkür ederim. , 
Kendisinin bu ifadelerine layık olmaya çalışacağım. 

Etüt ve projeleri genellikle yurt içindeki üniversitelere veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. 
Doğu Bloku ülkeleriyle, son siyasî gelişmeler sebebiyle,meydana gelen cumhuriyetlerle te

maslarımız başlamıştır. Daha dün, Bosno - Hersek Çevre Bakanıyla beraberdim. Asya'daki 
cumhuriyetlerle de temaslarımıza başladık. Hatta, bu cumhuriyetlerin bir tanesinde altın elde 
etmek için siyanür kullanılmayan bir metot varmış, onu öğrendim Polonya'da, onu da sordur
duk. Eğer, böyle bir metot hakikaten başarılı olarak uygulanıyorsa, bizde yapılan altın arama
larında siyanür metodunu durduracağız. 

Yaşar Erbaz'a, yapıcı tenkitleri için teşekkür ederim, önerilerini de değerlendireceğim. 
Şimdi, arkadaşlar sözümün sonuna geldim; Sayın Başkanın da müsamahasına teşekkür 

ederim, sözlerimi bitiriyorum. 
Bütün arkadaşların dediği gibi, Bakanlığımın bütçesi, hakikaten işin vahametine uygun 

düzeyde değil; ama, bu seneyi bu şekilde geçireceğiz. Yani, 45 milyarlık bir bütçe ve 120 - 150 
milyarlık bir mütevazı fon. Bunun yüzde 60 - 70'i belediyelere gidecektir ve yüzde 60 küsuru 
da benden evvelki bakanlar tarafından harcanmış; Bir şey demiyoruz, elbette devlette devamlı
lık vardır; ama,bana bu sene bu fondan yapılacak pek fazla iş kalmamış. Biraz da, kanunlara, 
nizamlara riayet eden bir arkadaşınızım, benden evvel borç bırakmış, eksik ödemeler bırakmış 
arkadaşlanmtn da eksiklerini tamamlıyorum. Gerek Hazineye, gerekse Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Fonuna olan borçları -ki, bunlar amme alacağı niteliğindedir- peyderpey ödüyo
rum. Gelecek hafta ödeyeceğim 6 milyar lirayla, 30 milyar liralık borcu da kapatacağım. Bu 
borç kapandıktan sonra da, önümüzdeki aylarda belediyelerimize yardıma başlayacağım; ya
ni, bayramdan sonra inşallah teker teker başlayacağım. 

Biraz evvel de söylediğim gibi, buradaki ölçüm şudur : Proje getireni destekleriz. Ondan 
sonra anailkelerimizden birincisi, hiç yardım almamışları öne almak. 

İkincisi, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyelere öncelik vermek. 
Üçüncüsü, yerine gönderdiğimiz uzmanlar vasıtasıyla tetkikat yaptırıyorum. Yani, böyle, 

bir arzuhalci kâğıdına "Çevre düzenlemesi yapacağım, bana 150 milyon ver" diyene çıkarıp 
veznedar gibi para vermiyorum, "Ben sana bir uzman göndereceğim" diyorum ve uzman gidi
yor, tetkikat yapıyor. Biraz evvel dediğim gibi, belki belediye başkanının göremediği bir çevre
sel konuyu tespit edip getirecek -onu da yapacağız- ve bu şekilde dosyaları tamamlanmış olan
lara, uzman raporları gelmiş olanlara, peyderpey, bayramdan sonra ödemelere başlayacağız. 

Bir şeyi daha söyleyeyim : Benden evvel de bu şekilde bu fondan "Çevre düzenlemesi 
yapacağım" diye keş para almış olanlara da "Bunları ne yaptın?" diye bir suali de soracağım. 
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İnşallah mahalline masruf harcamalar olmuştur. Yani, "Çevre düzenlemesi" adı altında alı
nan paranın, bizatihi çevre düzenlemesine gitmiş olduğunu görmek isterim, temenni ederim. 

Demin de dediğim gibi, bu mütevazı bütçemi çok sıkı harcayacağım. Mesela, böyle, 10 
milyar liraya varan "Mehmet'in Rüyası", "Ahmet'in Rüyası" gibi, "Büyüklere Bodrum 
Köyceğiz" filan gibi böyle büyük broşür harcamalarına gidemeyeceğim. 65 milyarlık bütçemin 
de, yüzde 60'ı harcanmış, 120 milyarlık bir fonun da böyle şeylere 10 milyar ayıracak imkânı 
zaten yok. Daha evvel yapılmış olanları biraz uygun görmedim. Çünkü, bunlar alelacele yapıl
mış ve içine, zamanla değişmesi mukadder insanların fotoğrafları konmuş, şimdi ben onları 
kullanamayacağım, herhalde o fotoğrafları çıkaracağım. Bu gibi eğitsel yapılacak şeyler, uzun 
süre kullanılmak üzere yapılacak şeyler, uzun süre değişmeyecek insanların dışında kimselerin, 
bakanların, başbakanların resimleriyle donatılmâmalıdır. Çünkü, bunlar bu şekilde yapılırsa, 
harcanan para boşa gider. Yeni gelen bir bakan kendi resmini koymak ister, üç gün sonra ba
kan değiştirilir o da kendi resmini koymak ister. Bu gibi şeylere gitmeyeceğiz. Bizim resmimiz, 
ismimiz önemli değil; maksat, meydana getirdiğimiz kitapların okul öğrencilerimiz tarafından 
okunmasıdır. 

Bundan sonra, geçen yıl yapıldığı gibi, öyle 2 milyar 900 milyon lira harcayıp bir çevre 
şûrası yapmak istemiyorum. Bunun yerine 10 tane bölgesel şûra yapılabilir. 

Devlet imkânlarını şahsî propaganda için katiyen kullanmam ve kullanmayacağım; heli
kopter kiralayıp da seçim bölgeme hiç gitmem. 

Devletin düzenlediği çevre şûrasına, delege olmayan partili kişileri davet edip milyonlarca 
lira tutan ağırlama masraflarına hiç yanaşmam. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, onayınıza sunduğum Çevre Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığım ko
nuşmayı bitirmeden önce, bir hususu bir kere daha vurgulamak istiyorum : Sınırları ve kay
nakları genişlemeyen; ama, sorunları giderek artan dünyamızda, bizlerin ve gelecek kuşakla
rın daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşabilmesi için hepimize sorumluluk ve çaba düşüyor. Bu 
bilinç içerisinde, desteğinizle çok önemli mesafeler alınacağına inanmaktayım. 

Bakanlığımızın 1992 yılı bütçesinin ülkemize, Bakanlığımıza hayırlı olmasını diler, Yüce 
Heyetinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
Şahısları adına, aleyhte Sayın Hasan Akyol?.. Yok. 
Şahısları adına, aleyhte, Sayın Fethullah Erbaş, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çevre Bakanlığının 
1992 malî yılı bütçesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Türkiye'de "çevre" denilince, insanların daha güzel ve doğal ortamda yaşama şansına sa
hip olması anlaşılmaktadır. Bu kadar önemli olan bu hususta, insanın doğal yaşantısını mede
niyet ve teknoloji denilen ve insanın daha rahat yaşamasını sağlayan vasıtalar bozmaktadır. 
Doğallıktan sunîliğe bir geçiş vardır, tnsan, ne doğal yaşantısından ne de rahat yaşamasından 
vazgeçmek istememektedir. Bunların uzlaştırılması gerekmektedir, tşte, bu hususta "çevre" de
nildiği zaman, bu iki hususun; yani insanın rahat yaşaması ile doğal yaşamasının uzlaştırılma
sı konusunda bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu hususta da şunları sıralayabiliriz : 
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Birincisi, şehirlerimizdeki yaşantımız açısından. Şehirlerde hepimizin malumu olduğu üzere, 
çarpık bir şehirleşme ortaya konulmuştur. Yıllardır bu böyle devam etmektedir. Bu çirkin yapı
laşma, şehirlerin çevrelerinde gecekondu mahallelerini ortaya çıkarmıştır ve üretmiştir. Bunla
rın çıkarılacak yasalarla önlenmesi en büyük dileğimizdir. 

, Yine, şehirlerin içerisinde kalan sanayi tesislerinin şehir dışına çıkarılmasının zamanı gel
miştir, geçiyor bile; çünkü, doğal yaşamla insanın rahat etmesi arasındaki uzlaşmayı bozmaktadır. 

Yine, şehirlerin içerisinde bulunan kışlaların, spor tesislerinin, hal binalarının, hastanele
rin şehir dışına çıkarılmasından yanayıyz. Bu konuda şehirlerdeki imar planları yapılırken, bu 
hususlara dikkat edilmesi en büyük dileğimizdir. 

Yine, şehirlerimizdeki altyapı sorunları, çevre kirliliği açısından büyük sorunlar doğur
maktadır. Bir kere, arıtma tesisleri yapılmadan, şehirlerde kanalizasyon tesisleri yapılmakta
dır. Akan sular, şehrin atıkları, ya bir kuru dereye akmakta veyahut bir nehire karışmakta veya 
Van Gölünde olduğu gibi, göllere dökülmektedir. 

Van Gölünün etrafında 7 tane yerleşim birini vardır ve kapalı bir havzadır. Dünyanın en 
büyük soda gölüdür. Maalesef, Van'daki kanalizasyon tesisleri yapılırken, arıtma tesisleri ya
pılmamış ve Van'ın bütün kanalizasyonu direkt olarak Van Gölüne akmaktadır. 

Yine, Erciş'in henüz kanalizasyon projesi bitmiş, yapılmış, ancak arıtma tesisleri yapımı 
başlamamıştır. Van'da kanalizasyonun arıtma tesisleri bu sene sonunda bitecek inşallah da, 
ancak Erciş'te halen buna başlanılmamıştır. 

Muradiye, direkt olarak Muradiye Çayından Van Gölüne akmaktadır. 
Adilcevaz, Ahlat, Tatvan, Gevaş, Edremit ilçeleri de, direkt olarak kanalizasyonlarını Van 

Gölüne bağlamışlardır. Bu güzelim yurt köşemizin, bu şekilde arıtma tesisleri olmadan direkt 
olarak kanalizasyonlarını Van Gölüne bağlamaları, ileride Van Gölünü, dünyanın en şahane 
soda gölünü bir kanalizasyon çukuruna dönüştürecektir. Bunun için, Hükümetimizden ve Çevre 
Bakanımızdan ilgi bekliyoruz. İnşallah kısa sürede bu işe el atarlar. 

Yine, katı atıkların uzaklaştırılmasında, Çevre Bakanlığımız, Çevre Fonundan belediyele
re traktör yardımı, sıkıştırmalı çöp araçları yardımını eskiden beri vermektedir. Ancak, bu katı 
atıklar, şehrin hemen dışına belli yörelere dökülmekte ve üzeri kapatılmamaktadır. Avrupa ül
kelerinde bu gibi yerlerin üzeri hemen kapatılmakta, belli bir seviyeye geldikten sonra da ağaç
landırılması yapılmaktadır. Bizde bunlar yapılmadığı için, şehir dışında çok büyük çöplükler 
oluşturulmaktadır. Bunun da önlenmesi için, Sayın Bakanımızın bu hususta yasal düzenleme
lere girmesini bilhassa istirham ediyoruz. Belediyeleri sıkıştırırsa bu işler olacaktır. 

Şehirlerimizdeki bitkilerin ve yeşil varlığın korunması bizim için çok önemlidir; çünkü, 
şehrin akciğerleri ağaçlardır. Bu ağaçların, her apartman yapan tarafından kesilmesi veya eko
nomik değeri nedeniyle kesilmesi, şehirdeki bitki varlığını kökünden kurutmaktadır. Bu hu
susta, İran'daki uygulama şöyledir : İran şehirlerinde bir ağaç kesen insan, o ağacın parasını 
depozit olarak şehir belediyesine yatırır; üç yıl geçtikten sonra, yeni bir ağaç ürettiğinde o ağa
cı tespit ettirir ve parasını geri alır. Maalesef, bizde böyle bir uygulama yok, isteyen, kendi mül-
kümdür diye ağacını kesebilmektedir. Bu tip uygulamaların bizim şehirlerimizde de başlatıl
ması halinde, şehirlerimizin daha yeşil kalması ve mülkiyetin de daha yeşil kalması sağlanacaktır. 

1580 sayılı Belediye Yasası yeniden düzenlenerek, mahallî çevre kurullarına işlerlik kazan-
dırılırsa ve bu kurul da gerekli denetlemeleri yaparsa, şehirlerimiz daha yeşil olur. 
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Washington Antlaşmasına taraf bir ülkeyiz. Van kedilerinin soyu tükenmektedir; çünkü, 
Van'a gelen her turist bir kedi alıp götürmektedir. Şu anda, Van'da Van kedisi bulmak büyük 
mesele haline gelmiştir. Hayvan varlıklarımızın korunması açısından, bu kedilerin korunmaya 
alınmasını, Sayın Bakanlığımızdan istirham ediyoruz. 

Van ve civarında üretilmekte olan ve sanayi ürünü olarak kabul edilen meyan kökü ve sa
lep bitkisinin kökleri bilinçsizce toplanmaktadır ve bunlar tamamen yok olmak üzeredir. Bu
nun için de belli kuralların konulmasından yanayız, en azından VVashinton Antlaşmasına taraf 
ülke olmamızdan dolayı. 

Şimdi, bir de manevî kirliliğe bakalım. 20 nci Asrın insanı her şeyi maddede görmektedir. 
Zengin olmak için her şey mubah olmuştur. Sanayici, sanayi tesisini kurduğu zaman, bunun 
atıklarının kimlere zarar getireceğini düşünmemektedir. Halbuki, maneviyatı olmuş olsa, bu 
atıkların hangi canlılara zarar vereceğini düşünmüş olsa, bunun önlemini alır ve bu manevî 
mesuliyetten kurtulur. Bugün, tzmir Körfezindeki birçok fabrikanın atıklarını Körfeze deşarj 
etmesi, oradaki deniz canlılarını yok etmiştir. Sanayici, ben, bu balıklara zarar veriyorum, bu 
balıkları tutan çalıkçılara zarar veriyorum düşüncesiyle hareket etseydi, tzmit Körfezimiz bu
gün bu hale gelmemiş olurdu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Millî görüşte olanlar da orada tesis yapmış. 
BAŞKAN — Süreniz doldu, lütfen toparlayın. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) — Yine, manevî kirlilik açısından, hakkın korunması 

lazım ve başkalarının hakkına riayet edilmesi lazım. Eğer, manevî kirlilik bizim ruhumuza iş
lememiş olsa, her şeyi maddede görmemiş olsak, muhakkak surette, daha iyi, daha doğal bir 
çevreye sahip olabiliriz. 

Bu hususta devletimiz de çok hor davranmıştır. Van'ın en güze! yerlerinden birisi olan Ed
remit İlçemizde bir çimento fabrikası kurulmuştur, dünyanın en güzel elması yetişen bu ilçede, 
elma ağaçlarının tamamı kurumuştur. Bu gibi tesislerin, en azından, tarım sahalarının dışında 
yapılması çevre kirliliği yönünden büyük dileğimizdir. 

Sayın Bakanımıza bir iki sorumuz olacaktır. 1991 yılı içerisinde Bakanlığın ihtiyaç duydu
ğu şoför, memur, daktilograf olmak üzere toplam 250 eleman almak için sınav yapılmış; bu 
sınava 36 bin kişi katılmıştır. Sözlü sınavlar yapıldığı halde, sonuçları niçin ilan edilemiyor? 
Bu imtihan ANAP döneminde yapıldığı için midir, bilemiyoruz. 

Keza, müfettiş yardımcıları sınavı da yapılmıştır ve şimdiye kadar sonuçları açıklanma
mıştır. Devletin devamlılık ilkesinden hareketle, bu sınav sonuçlarının bir an önce açıklanması 
ve kazananların işe alınmasını Sayın Bakanımdan istirham ediyorum. 

Sonuç olarak şöyle diyebiliriz : Türkiye, sahip olduğu çok zengin çevre değerlerini koru
mak ve aynı zamanda karşı karşıya bulunduğu çevre sorunlarını giderebilmek amacıyla, çevre 
konularına gerçekten önem vermek zorundadır. Ayak uydurmak zorunda olduğumuz modern 
çağ ve eşiğinde bulunduğumuz 21 inci Yüzyıl bunu gerektirmektedir. 

Batı ülkelerinde, Çevreye, gayri safî millî hâsıladan ayrılan pay yüzde 2 - 3'ü bulurken, 
ülkemizde yüzde yarımlarda seyretmektedir. Çevre Bakanlığının kendisine verilen görevleri et
kin bir biçimde yerine getirmesi için, 1992 yılı bütçesine konulan ödenekler, görüşümüzce de 
yetersizdir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Çevre Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
1. — Çevre Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 32 577 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Çevre hizmetlerinin yürütülmesi / 11 638 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 21 687 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 65 902 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Çevre Müstesarltğt 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Çevre Müsteşarlığının 1990 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler».. Kabul edilmiştir. 
Okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

: Genel ödenek Toplam iptal edilen Ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri . 2 463 960 000 2 624 502 897 — 160 542 897 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler.,. Kabul edilmiştir. 

111 Çevre hizmetlerinin yürütülmesi 3 813 400 000 2 538 038 680 1 275 361 320 — 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilriıiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılanla-, 
yan transferler 30 176 640 000 30 174 457 600 2 182 400 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Et- , 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 36 454 000 000 35 336 999 177 1 277 543 720 160 542 897 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Çevre Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesiyle Çevre Müsteşarlığı 1990 malî yılı kesinhesabı 
kabul edilmiştir. ' ^ 

Çevre Bakanının şahsında, Çevre Bakanlığına ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

Saat 22.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.47 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 22.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Ali Günaydın (Konya) 

o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 
20,2,1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 
3/325) (S. Sayısı : 53) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırıl
ması ve Matrah Artırımı Hakkında 20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkere
si ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
17 nci maddeye kadar görüşülmüştü. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 

ödenecek Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Vergi Cezalarının Alacak Aslını Geçemeyeceği 
MADDE 17. — Bu Kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi 

cezalarının toplamı doğmalarına neden olan alacak aslını geçemez. 

BAŞKAN — Grupları adına söz alanlar : Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdullatif Şe
ner, ANAP Grubu adına Sayın Güneş Taner. 

Şahısları adına söz alanlar : Sayın Ekrem Pakdemirli ve Sayın Kamer Genç. 
Buyurun Sayın Şener; süreniz 10 dakikadır. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 17 nci madde, bu Af Kanununa göre, ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve 
vergi cezaları toplamının, doğmalarına neden olan alacak aslını geçemeyeceğini ifade ediyor. 
Bunun anlamı şudur; daha önceki maddelerde gecikme zammı, faiz ve cezaların yüzde 30'unun 
"ödenmesi halinde, yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçileceği ifade edilmekte idi. Bu madde de 
tahsil edilecek yüzde 30'luk miktar eğer alacak aslını geçiyorsa, tahsilat miktarının yüzde 30'un 
altına da düşeceğini ifade etmektedir. 

(1) 53 S. Sayılı Basmayazı 12.3.1992 Tarihli 48 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Sayın Maliye Bakanımız, komisyondaki konuşmalarında bu affın gerekçesini ifade eder
ken, bazı vergi asıllarının bugün gecikme zamları ve faizler sebebiyle 8 katına ulaştığı, dolayı
sıyla vergi yükümlülerinin büyük bir borç yükü altına girdiğini ifade etmişlerdir. Şimdi bu madde 
ile birlikte, Maliyeye olan borçlan, vergi idarelerine olan borçları 8 katına çıkmış bulunan ver
gi yükümlülerinin, yani mükelleflerin, sâdece bir kat vergi asılları, bir kat da cezaları olmak 
üzere, iki kat olarak tahsilatın yapılacağı ve geri kalanının da affedileceği ifade edilmektedir. 

Tüketici fiyatları endeksine göre hesaplarsak, 1987 yılından bugüne kadar 100 liralık bir 
vergi borcu 755 liraya ulaşmış bulunmaktadır, yani aşağı yukarı 8 katına ulaşmıştır. Aslında, 
rakamlar, fiktif değerler olduğuna göre, reel değeri itibariyle olaya baktığımızda, 1987'deki 
100 liralık vergi borcu, bugünkü değeri itibariyle aşağı yukarı 800 liraya yaklaşmış demektir. 
Bu madde ile birlikte bu mükelleflerden 200 İira tahsil edilecek, geri kalan 555 lira vergi aslı 
olarak -reel değer itibariyle- affedilmiş olacaktır. 

Bu bakımdan, birinci nokta "vergi aslına yönelik af yoktur" iddialarının gerçekçi olma
dığıdır. Reel miktarı itibariyle değerlendirecek olursak, bir vergi affının da gündemde olduğu
nu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu madde, özellikle gecikme zammının vergi aslını geçemeyeceği 
ile ilgili hüküm, 1980 öncesi, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 
maddesinde zaten vardı. Yani "gecikme zamları vergi affını geçemez" diye bir ifade vardı; bu, 
1980 sonrası düzenlemelerde kaldırılmıştı; fakat, özellikle gecikme faizleri ve vergi cezalarıyla 
ilgili olarak, "vergi aslını geçemez" diye bir hüküm vergi mevzuatında hiçbir zaman yer alma
mıştır. Bu tasarıyla birlikte bu hüküm de gündeme gelmiş oluyor. 

Aslında, 1980 yılı sonrasında çıkarılan vergi aflarında, vergi borçlarıyla ilgili olarak sü
rekli bir şekilde, yaptırımların iyi olmaması, caydırıcı olmaması sebebiyle mükelleflerin, ihti
laflı dosya sayılarının artırdıkları ısrarla ifade ediliyordu, özellikle de 1980 öncesi dönemde 
yargı sistemine baktığımızda, üçlü bir yargı mekanizmasının olduğu görülür. Mükellefler önce 
itiraz komisyonunda, daha sonra temyiz komisyonunda, daha sonra da Danıştayda itirazlarını 
sürdürüyorlar ve yargı safhasında bir dosya 11 ila 16 yıl kalıyor. Yargı safhasında geçen süre 
içinde de borçlarıyla ilgili hiçbir gecikme zammı ya da faiz ödemiyorlardı. Bu durumun, ihti
laflı dosya sayısını artırdığı gerekçesiyle 1980 sonrası düzenlemelerde, sürekli olarak ihtilaflı 
dosya sayısını azaltmaya yönelik bir anlayış içerisinde yaptırımlar artırılmaya çalışıldı. Buna 
paralel olarak, gecikme zamlarının vergi aslını geçemeyeceği hükmü kaldırıldı, onun ardından,, 
yargı ve ihtilaf safhasında bu alacaklara gecikme zammı uygulanacağı esasları getirildi ve neti
cede, vergi borçlarını zamanında ödemeyen mükelleflere caydırıcı bir unsur olması bakımın
dan yaptırımlar artırıldı. Bu yaptırımların artırılmasıyla ihtilafların azalacağı varsayımı içinde 
yapılan bu düzenlemeler, zaman içerisinde ihtilafların azalmadığını, aksine, sürekli olarak art
tığını gösterdi. Dolayısıyla, burada belirtmek istediğimiz nokta şudur : 1980 öncesi dönemde 
yaptırımların zayıf olması, ihtilaflı dosya sayısını artırdı, 1980 sonrasında yaptırımların ağır
laştırılması da ihtilaflı dosya sayısını azaltmadı, yine artış devam etti. 

Bu tasarıda, mükelleflere ödeme kolaylığı getireceği varsayımıyla bu hüküm düzenlenmiş 
ve vergi aslını geçemeyecek şekilde gecikme zammı, faiz ve ceza uygulaması getirilmiştir. Daha 
sonraki dönemde, yani, önümüzdeki günlerde eğer buraya bir vergi paketi gelirse, yaptırımla
rın artırılarak mı geleceği, yoksa azaltılarak mı geleceği tarafımdan bir merak ve ilgi konusu
dur. Aslında, geçmişte, konunun her iki boyutuyla da ilgili olarak bu olay denenmiş; fakat, 
bu denemeye rağmen, hiçbir zaman ihtilaflı dosya sayılarının azalmadığı; aksine, sürekli olarak 
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arttığı görülmüştür. Dolayısıyla, olayı sadece gecikme zamlarının, cezaların miktarını azaltma 
yoluyla çözülebileceğini veya artırma yoluyla çözülebileceğini düşünmek yanlış olacaktır ka
naatindeyim; fakat, burada Hükümet, tasarıyı hazırlarken, özellikle, verginin aslını geçemeye
cek bir faizden, cezadan ve gecikme zammından bahsettiğine göre, umarım bu, kendileri açı
sından kalıcı bir anlayıştır veya kendi anlayışlarına uygun bir düzenlemedir ve daha sonraki 
düzenlemelerde de, kalıcı maddelerde de buna benzer değişiklikler yapıp yapmayacakları me
rak konusudur. 

Şimdi, özellikle Anavatan Partisine mensup sözcüler, konuşmaları sırasında, bu maddeyi 
af içinde af getiren bir madde olarak değerlendiriyorlar. Bu konuda böyle kesin bir düşüncede 
olmadığımızı; ancak, yine de bu maddeyle, daha önceki maddelerdeki gecikme zamları, ceza 
ve faizlerin yüzde 30'unun tahsil edileceğiyle ilgili hükmün ortadan kaldırıldığını doğrudan 
doğruya söyleyebiliriz. Daha çok bu maddenin işleyeceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, vergi 
aslı ve vergi aslı kadar da bir zam veya ceza ile bu affın düzenlenmesinin amaçlandığı açıkça 
görülmektedir, ortada durmaktadır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) —- Sayın Başkan, 15 dakika oldu. 
BAŞKAN — Toparlıyor efendim, toparlıyor. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Evet, süremizin dolmuş olduğu da ifade ediliyor. 
Meclise saygılar sunar, teşekkürlerimi ifade ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
ANAP Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; görüşmekte olduğumuz tasan -kanunlaştığı zaman- 1992 senesinin vergi gelirlerine katkı
da bulunmak üzere hazırlanmıştır. Niyet budur. Tabiî, bizim görüşümüz, katkıyı buradan bu 
şeldlde ufak bir miktar yapacağımız yerde, bir kere bütçenin hazırlanması sırasında bütçenin 
samimi ve gerçekçi olmasıydı. 

Kanaatimiz şudur ki, Hükümet tarafından hazırlanan bütçenin giderler kısmında zaten 
bu rakamla tutturulmayacağı kesindir, geçenlerde de beyan ettim, gelirler kısmında da gerçekçi 
olmayacaktır. Diyeceksiniz ki, bu bir temenni mi; hayır, tam tersi. Keşke, gelirler kısmı da ger
çekçi olsun, hatta daha da öte, arzu edilen 175 trilyon aşılabilsin. Bunun aşılamayacağı hak
kındaki görüşlerimi daha evvel belirttim ve daha sonra da bir araştırma yaptım; 1977 senesine 
baktım. Acaba 1977 senesinde yapılan bütçedeki gelirler kısmı, 1977 senesi sonunda arzu edil
diği seviyede gerçekleşmiş mi? Bakınız, maalesef, 1977 senesinde, o günkü rakamlarla, 26 mil
yar lira bütçe açığı tespit edilmiş, gerçekleşen miktar 33 milyar lira olmuş. Yani, yüzde ll'lik 
bir açık, yüzde 14'lük bir açığa çıkmış. Bu sene de yüzde 15'lik bir bütçe açığı üzerinde konu
şuyoruz. 1977 senesinde 203 milyar lira gelir tahmini yapılmış, toplanan gelir 196 milyar lira 
olmuş. ' 

Şimdi, bu noktadan hareketle, bir kere, arzumuz şudur : Keşke bütçenin gelirler kısmı sağlam 
kaynaklara dayansaydı da, bu vergi affını gündeme getirmeseydik. Çünkü, gündeme getirdiği
miz vergi affı, gelirlerin yüzde 42'sini ödeyen bordro mahkûmlarına, yani vatandaşımızın bü
yük bir çoğunluğuna bir tesirde bulunmayacaktır. Onların maaşlarından her ay vergi kesilir. 
Onların affedilecek bir vergi borcu yoktur. Esnafımıza gelince, hepinizin malumudur ki, esnafı-
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mız zaten vergi vermeye meraklıdır; vergi memuruyla, polisle hiç başı derde girsin istemez. Onun 
için, zamanı geldiğinde kuzu kuzu vergisini götürür, yatırır. Kaldı ki, cezaların da miktarlarına 
baktığı zaman, bundan da imtina eder. Zaten, küçük esnafımızın ödediği vergi de 220 milyar 
liradır; geçen seneki gelirler içerisinde, 78 trilyon lirada 220 milyar lira vergi ödemişler. 

Peki, bu kimin işine yarayacaktır? Kimin işine yarayacağı bellidir; Kurumlar Vergisi mü
kellefleri bundan faydalanacaktır. Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 1990 senesi içerisinde öde
diği vergi 7 trilyondur, yani gelirlerin yüzde 9'u kadardır. Burada daha evvel de ifade ettim; 
bu vergi ödememe parasızlıktan değil, kasıtlı olarak yapılmaktadır; "Nasıl olsa biz bu devleti, 
önünde sonunda bir köşeye sıkıştırırız, biz bu vergiyi geç veririz, geç verirsek enflasyonun -ki, 
Türkiye'de enflasyon kronikleşmiştir- etkisinden faydalanırız ve biz bu işten kazançlı çıkarız, 
devlet zararlı çıkar. Çıkarsa çıksın canım!.." Niyet budur... 

Maddeye geçmek gerekirse, şöyle bir misal vereyim sizlere : Bundan beş sene evvel; devle
te 1 milyon lira borcu olan bir mükellef düşünün. Bu mükellef borcunu ödememiş. Getirdiği
niz bu kanunla, "Beş sene sonra sen bize, anapara olarak 1 milyon lirayı öde, aradaki cezalar 
falan da aslını geçmesin; yani toplam olarak 2 milyon lira öde" diyoruz. Bir an için cezaî kıs
mını unutalım. O günün 1 milyon lirası, bugünün kaç parası ona bakalım. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) •—2 milyon lira, aldığımız 2 milyon lira. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — 2 milyon lira; ama, bugünün 2 milyon lirası değil. Biz di

yoruz ki, "1 milyon lira borcun varsa, sen bize en fazla 2 milyon lira ödeyeceksin; ödediğin 
takdirde sen rahatsın, teşekkür ederiz." Aldığımız, toplam olarak 2 milyon lira. 

Bakın, rakamlar ne gösteriyor : Ben hesapları, hem toptan eşya fiyatlarıyla, hem-de tüke
tici fiyatlarıyla yaptım; hangisini kullanmak isterseniz kullanın, 1986 senesinde 1 milyon lira 
borcu olan vatandaşın bu borcu, ertesi sene 1 milyon 320 bin liraya, müteakip sene 2 milyon 
'220 bin liraya, sonraki sene 3 milyon 760 bin liraya, ondan sonraki sene 5 milyon 760 bin liraya 
... çıkıyor; yani, bugün, 9 169 920 lira öderse, bundan beş sene evvel borcu olan 1 milyon lirayı 
ödemiş olur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hesabı yanlış yapmışsın, hesapta hata var. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Maalesef, böyle!:. 
Ben burada anaparayı konuşuyorum; yani, cezalan falan konuşmuyorum, bugünün Tür-

kiyesinin gerçeğini konuşuyorum. Bundan beş sene evveli 1 milyon lira, toptan eşya fiyatlarına 
göre, bugün, 9 milyon İ69 bin lira ediyor. Bu kanunda, "kardeşim, sen beş sene evvelki borcu
nu bugün ödeyeceksen, 9 milyon 169 bin lira ödeyeceksin" deseydik, bu geçerli olurdu. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Beş senede neden almadınız? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, mesele, neden aldınız almadınız değildir; alma

dığınız zaman, takibe devam edeceksiniz. Bir sene geçer ödemez, iki sene geçer ödemez, beş 
sene geçer ödemez... Buradaki mesele, sadece bu paranın alınıp alınmaması değildir, o sıralar
da yapılan vergi beyanlarındaki matrahlara teşmil olunan faturaların esasıdır. Siz, bu vergi af
fıyla, bu faturaları da ortadan kaldıracaksınız; yani, defterlerdeki yanlışlar da alınacak, kena
ra konacak ve bu vatandaşlar, vergisini normal ödeyen, bu memleketin iyi vatandaşları gibi 
aynı sınıfta olacaklar. 
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Halbuki, hepimiz biliyoruz ki, dünyada, vergi verenle vermeyen arasında bir fark vardır. 
Niye, yabancı ülkelerde, ilerlemiş ülkelerde vergi vermeyeni hapse koyuyorlar; yani, onların ha-
pisaneleri bol da, içeri atıp onlara bakmak için mi koyuyorlar; yoksa, bu insanları hapse at
maktan zevk duydukları için mi?.. Hayır sayın milletvekilleri, bir mükellef, görevini yerine ge
tirmeli; bu memleket, ancak bu şekilde yürür. O yerine getirmezse, öbürü yerine getirmezse, 
neticede bütçe açıkları bu hale geldiğinde doğan enflasyonla, onların ödemedikleri, onların 
kaçırdıkları vergiler, her gün, zamanında vergisini ödeyen küçük esnafın, gelirlerinin yüzde 42'sini 
vergi olarak ödeyen işçinin, memurun, emeklinin ve bundan da öteye, çalışan insanın alın teri
nin karşılığından -ödedikleri vergilere ilave olarak haksız ve adaletsiz enflasyon vergisi olarak 
alınmaktadır, tşte bu madde, o açıdan yanlıştır; yalnızca bu madde değil, bu kanun tamamıyla 
yanlıştır. 

Bu kanunla biz, kazandıktan sonra, her vatandaş gibi vergi vermeyi âdet haline getirme
yen; ama, sistemdeki çarpıklıkları bilip, "nasıl olsa biz siyasileri, öyle veya böyle tongaya dü
şürür, onları Yüce Mecliste, adil olmayan kanunlar çıkarmaya zorlarız ve bu lobi faaliyeti so
nucunda da, biz yine iyi bir yere geliriz, günümüzü gün ederiz, villamıza ikinci bir villa kata
rız, mercedesimize üçüncü bir mercedes katarız, ihtiyacımız olursa bir uçak yerine iki uçak 
alırız denmektedir, tşte sayın milletvekilleri bu açıdan yanlıştır. Bu açıdan, devlet, burada kâra 
değil -açıkça, rakamlarla ifade ettiğim gibi- zarara sokulmaktadır. Halbuki bizim arzumuz, 
yüce milletimizin refahı için, ülkemizdeki gelirlerin en iyi şekilde artmasıdır, öyle değil mi?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Başkan, vakti doldu. 
BAŞKAN — Toparlıyor efendim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Nitekim, bütün siyasî partiler seçim sathı mailine çıktık

ları zaman kendilerine sorulduğunda şu lafı söylemektedirler.. Efendim, biz, verenden değil, 
vermeyenden vergi alacağız. Bunu Anavatan Partisi söylemiştir, bunu Doğru Yol Partisi de söy
lemiştir, SHP'nin de söylediğini tahmin ediyorum. Peki, eğer niyet bu ise, bu ne perhiz, bu 
ne lahana turşusu denilmez mi? O zaman, biz ne yapıyoruz? Hâlâ, vergi verenden almaya de
vam ediyoruz, vergi vermeyeninkini de affediyoruz ve diyoruz ki, ey vatandaş sen akıllısın, sen 
yaptığın işe devam et... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu olarak bizim bu zihniyeti ka
bul etmemiz mümkün değildir. Bu zihniyeti ve bu tasarıyı anlamamız da mümkün değildir. 
Rakamlar böyle söylüyor. Eğer burada arkadaşlarımın arasında -muhakkak Sayın Bakan da 
bilecektir- bu rakamların böyle olmadığını ifade eden biri varsa; bugünkü 10 milyon liranın 
bundan beş sene evvel de 10 milyon lira ettiğini veya o günkü 1 milyon liranın bugünkü 1 mil
yon lira ettiğini söyleyecek varsa, kürsü burada; buyursunlar, burada ifade etsinler. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Taner. 
Şahsı adına, Sayın Ekrem Pakdemirli; buyurun efendim. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Şahıslar beş dakika mı? 
BAŞKAN — Şahıslar adına beş dakika efendim. 
Buyurun Sayın Pakdemirli. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 17 nci maddenin 
başlığı "ödenecek Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Vergi Cezaları"dır. Şimdi, ödenecek 
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gecikme zammı nasıl doğuyor? Bir mükellefi düşünün, iyi niyetlidir; ama, ödeme gücü olma
mıştır, gecikme zammı ilk ay yüzde 10 oranında uygulanır veya yine iyi niyetlidir; ama, banka
dan alacağı kredi çok daha pahalıya geliyordur, hesabını yapar, vergiyi geciktireyim, önce bir 
yüzde 10 gecikme zammı ödeyeyim, ondan sonra da çeşitli yıllarda değiştirilen aylık farkları 
da ödeyeyim, bu daha uygun gelir bana diye bu gecikme faizlerini kabullenmiş olur. 

Burada aslında bir tercih yar. Yani, mükellefin iyi niyetinden kolay kolay şüphe edemiyo
ruz. Bir bakıma belki akıllılık etti bankaya gideceğine devletin parasını kullanıyor deriz; ama, 
ondan sonraki vergi cezalarına gelelim. Vergi cezası ne zaman uygulanıyor? 213 sayılı Kanunu 
ihlal ettiği zaman uygulanıyor/Kanunu nasıl ihlal ediyor? Ya sahte bir fatura kullanıyor veya 
kanunun masraf addedemeyeceği miktarı masraf olarak gösteriyor veya gizli kâr transferi ya
pıyor. Yani bir yerde kanunu ihlal ediyor. Kanunu ihlal ettiği zaman iyi niyetinden bahsetmek 
mümkün değil. Burada verilen ceza farklı oluyor. Vergi cezası başlangıçta verginin aslının üç 
misline kadar çıkıyor. Birisinde iyi niyet var, birisinde iyi niyetten bahsetmek mümkün değil. 
Belki cehaletinin bir katkısı olabilir, bilmeden muhasebecisi veya ona yol gösteren kişi bir yan
lış uygulama da yapabilir; yani onun için yüzde yüz kötü niyetlidir demiyorum; ama, birinci
sinde kanun ihlali yok; ikincisinde kanunun muhtelif maddelerinin ihlali var. Böyle olunca, 
her ikisini aynı kefeye koymak yanlıştır; ama, bu madde hepsini aynı kefeye koyuyor ve ödeme
de de büyük bir adaletsizlik doğuruyor. 

Şöyle ki : Şimdi, kendi içinde adil olmayan bu madde için, iki örnek veriyorum. Birinci
sinde, iyi niyetli olan ve ödeme güçlüğünden dolayı vergisini ödeyemeyen kişiye uygulanacak 
prosedür şudur : 1987 yılındaki 1 milyon liralık vergi borcuna karşılık gecikme zammı, gecik
me faizi olarak bugün, toplam 13 milyon lira ödemesi lazım. Eğer bu, 1 milyon liralık vergi 
kaçağı olmuş da, buna ceza uygulanmışsa, bugün ödeyeceği miktarın 39 milyon lira olması 
lazımdır. • • • . - , 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hesabı yanlış yapıyorsun. 
EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — Olabilir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) -— Çok yanlış yapıyorsun. 
EKREM PAKDEMÎRLt (Devamla) — Peki. 
Şimdi şunu söylüyorum : İyi niyetli bir mükellefin 1 milyon liralık borcu, bugün 13 mil

yon lira olmuşsa, enflasyonu çıkardığınız zaman yüzde 10 faize geliyor. Yani, gecikme faizi 
ve gecikme zammını topladığımızda enflasyon oranını bundan çıkarırsak, o mükellef aşağı yu
karı yüzde 10 faizle para kullanıyor demektir veya enflasyon haricinde yüzde 10 faiz ödüyor 
demektir; ama, bu kişi vergi kaçırdıysa, her iki olayın da başlangıcı aynı olmakla birlikte, vergi 
kaçıranın birincisine göre 3 misli ceza ödemesi gerekirken, her ikisini de aynı kefeye koyuyoruz 
ve "Tamamdır, 1 milyon lira vergi kaçırmışsınız, ikiniz de aynı kefedesiniz, l'er milyon lira 
daha verin, ikinizi de serbest bırakıyorum" diyoruz. Yani, devlet adil bir sistem oturttuğuna 
göre, vergiyi bizzat kaçıranla, hiçbir suiniyeti olmayan; fakat vergisini ödeyemeyen kişiyi aynı 
kefeye koyuyor ve ikisinden de aldığı miktarlar aynı oluyor(I) Bu, adil değil değerli arkadaşlar; 
bizim, bir kanun tasarısını, görüşürken, her yönüyle inceleyip mümkün olduğu kadar adil dav
ranma modunu bulmamız lazım. Aksi halde, "Enayiyimişim, keşke vergi kaçırsaydım. Ha ver
gi kaçırsaydım, ha bu parayı tesisimde kullansaydım, hiçbir şey fark etmiyordu. O halde ben 
de vergi kaçırayım ve bu böyle yürüsün" diye ihsanlara, ister istemez bir teşvik vermiş oluyo
ruz ve dolayısıyla, vergi mükellefleri arasında bir ayrıcalık doğurmuş oluyoruz. 
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İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — 6 dakika oldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Toparlıyor efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Arkadaşlarımız çok meraklılar, zamanı tutuyor

lar; doğru da, biz de burada nefes tüketiyoruz ve bir sebebi var elbette? Boşuna konuşmuyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlar dinliyorlar. Hiç dinleyen olmasa bile, zabıtlara geçiyor. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Hepinize saygılar sunuyorum değerli arkadaşla

rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Şahsı adına konuşmak üzere, Sayın Kamer Genc'e söz veriyorum. 
Sayın Genç, süreniz S dakikadır. 
Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vergi Tahsilatının Hız
landırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Üzerinde muhalefetin uzunca bir süre bilgi
sizce bir engellemesi yüzünden görüşmeleri uzatıyoruz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bak, yine sataşmaya başladın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın, anlatacağım : Şu maddede, "ödenecek olan gecik

me zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının toplamı doğmalarına neden olan alacak aslını 
geçemez" denilmektedir. Ben, sizi çok dikkatle dinledim ve acaba maddenin püf noktasını bu
lacaklar mı diye de bekledim; ama, maalesef bulamadınız. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Tahrik etmeden konuş! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın, bu maddede kaçakçılık cezası tarh edilen mükellef

lere getirilen yüzde 50'lik bir püf nokta var; ama siz, bilmiyorsunuz, bilmediğiniz gibi, araştır
mıyorsunuz da. Sizden rica ediyorum; Meclis kürsüsünden yaptığınız konuşmaların tutanak
larını alın bir okuyun, bu tutanakları getirin, konuyu bilen insanlara da sorun. 

Sayın Pakdemirli, Maliye Bakanlığı yapmış bir kişi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren gecikme faizi hükümlerini uygulayan ve değişti
ren bir kişidir. Burada, "İlk ay yüzde 10 oranında gecikme zammı alınır" diyor. Oysa, yüzde 
10 oranı eskidendi, şimdi yüzde 7'ye indi... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Değişti. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değiştiyse, öyle söyleyin. Bazı şeyleri burada böyle söyle

yince, insanların sözüne güven olmaz. 
Pakdemirli'nin ve ANAP Grup sözcüsünün buraya getirdiği bir olay daha var : Tabiî bun

ları hinliklerinden getiriyorlar. "PAKTAŞ" diyorlar ve özellikle isim veriyorlar; "Bu kanun 
yürürlüğe girdiği takdirde, sahipleri PAKTAŞ'ı geri alacak." Bu konuşmaları burada dile geti
riyorlar, PAKTAŞ'ın sahipleri de bu konuşmaları biliyor; kanun buradan çıktığı zaman gide
cekler vergi mahkemesine dava açacaklar ve "Efendim, bu kanun Mecliste müzakere edilirken 
falanca zat, 'PAKTAŞ'ı da gider sahipleri alır' dedi" diyecekler. Olay böyle değildir. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — İsim verilmedi, dikkat et. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır; bunu bilinçli kullanıyorsunuz, o insanlara birtakım 
mesajlar veriyorsunuz. 

PAKTAŞ gibi, geçmiş vergi borcunu ödememiş, Maliye, tarafından hakkında takibat ya
pılmış ve tefevvüz hükümleri uygulanarak mallarına el konmuş, tahsilat hükümleri cereyan et
miş mükellefler bu kanundan yararlanamaz; bu bir. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci konu şudur : Bu kanun tasarısı yılbaşından beri gündemde
dir. Vatandaş "Nasıl olsa böyle bir kanun çıkacak, biz de artık vergi borcumuzu ödemeyelim" 
diyor. Şu memleketi düşünen herkes, bu kanunun bir an önce çıkmasını ister; memleket men
faatini düşünen herkes bunu ister. Çünkü, devlet, tahsilat bakımından zaafa düşmüş vaziyette. 
Nasıl düşmüş?.. Sayın Çiller geçen gün burada anlattı; gitmişsiniz, kendinizin dolaylı veya do
laysız ortaktblduğunuz bankalardan yüzde 250 faizle para aldırtarak KİT'lere borç ödetmişsi
niz; böylece devleti iflasa sürüklemişsiniz. Bir yandan vergi toplamamışsınız, beş sene vergi 
mükellefinden tahsilat yapmamışsınız; ama, diğer taraftan gidip kendinizin ortak olduğunuz 
bankalardan yüzde 250'nin üzerinde faizle -İd, bu memlekete yapılacak ihanetlerin en büyü
ğüdür, bu memlekete yapılacak vatan hainliğinin en büyüğüdür- onlardan borç para alarak, 
devleti zaafa uğratmışsınız. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Kim ortak olmuş, söyle! 
KAMER GENÇ (Devamla) — İstiyorsunuz ki, Türkiye Cumhuriyeti de ekonomik yön

den tamamen ortadan kalksın. 
Biz diyoruz ki, siz bu kanun tasarısının ilk müzakeresinde muhalefet yapmadınız; çünkü, 

bu kanunun size faydası var, sizin çevrenize faydası var, onu bilerek yaptınız. İş Çankaya'ya 
gitti, Çankaya da, devleti iyice zaafa ve tıkanmaya sokmak için son günü bekledi ve geri gön
derdi; ondan sonra da çıkıyorsunuz, burada hikâye anlatıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, muhalefet yapmak bilgi işidir, birikim işidir, akıl işidir, mantık işidir. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Abuk sabuk konuşmaya başladın yine. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Güneş Taner'i çok dikkâtle dinledim; maddeyle ilgili 

tek cümle söylemedi. 
Değerli arkadaşlarım, madde ne diyor : Bu maddeye göre yapılacak tahsilatlar; yani ge

cikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının toplamı vergi aslını geçemez... 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Burada bir hata var -onu komisyonda söyledik- ama, siz hâlâ da anlamadınız; onu bura

da ilk maddede dile getirseydiniz, belki biz kabul edebilirdik. Ama, şuna inanıyoruz ki, size 
talimat veren o kişi, bu kanunun virgülünde bir değişiklik yaptığımız zaman tekrar geri gönde
recek, yeniden memleketi zaafa sokacak, onun için biz bunda ufacık bir değişiklik yapmak 
istemiyoruz. Sizin bu katı tutumunuz ve sizin bazı yerlere getirdiğiniz insanların bu ilkeye karşı 
olan kini ve bu koalisyona olan kini nedeniyle, maalesef, Türkiye'de, doğru bildiğimiz birta
kım şeyleri yapmaktan bizi alıkoyuyorsunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, sözcü konuşmasında "vatan hainliği" tabi
rini kullanarak, bizi tezyif etmiştir, tleri geri konuşarak, abuk sabuk konuşarak bizi suçlamış
tır. Cevap vermek için söz istiyorum efendim. (ANAP sıralarından "doğru" sesleri) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben "vatan haini" demedim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güney. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; aslında, bu konuş

mayı yapmak istemezdim. Yıllardır bu çatı altında bulunduğumuz bu arkadaşımız, daima, bu 
şekilde, hiçbir mesnede dayanmadan, uluorta konuşmalar yapmaktadır ve biz çoğu zaman bu
nu dikkate almamışızdır, her zaman, boş ver diyebilmişizdir; çünkü, konuşmalarında bir cid
diyet yoktur. Bu nedenle, çoğu zaman biz bunu toleransla karşıladık; ama şu anda görüyorum 
ki, bir gruba, bir partiye ve onun mensuplarına, dolaylı olarak, "bu yapılan iş vatana hıyanet
tir, vatan hainliğidir" gibi, belki maksadını çok aşan; ama her zaman olduğu gibi uluorta, 
anlamsız bir ifadede bulunmuştur. 

Grubum adına, bu sözleri kendisine iade ediyorum, asla kabul etmiyorum. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Anavatan Partisine mensup bütün milletvekilleri de bura
daki bütün değerli milletvekilleri kadar vatanperver ve vatanını seven, namuslu insanlardır. Bu 
arkadaşımızı burada, huzurlarınızda kınıyorum, söylediği bu küçük ve kaba sözleri tekrar ken
disine iade ediyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben de bu söylenenleri hiç dikkate almıyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; okutuyorum... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Bakana sorular olacak bu noktada Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Evet, daha önceki uygulamamız gibi, gerekçeler aynı olduğu için... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Sayın Bakana sorular olacak. 
BAŞKAN —• Soru mu var? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — önergelere geçmeden önce şu nokta da soru sor

mamız gerekiyor efendim. 
BAŞKAN — Talep olmadı efendim... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Talep olması gerekmez, sizin sormanız lazım; 

"soru sormak isteyen var mı?" demeniz lazım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ayağa kalk da konuşsana! (SHP sıralarından "Ayağa kalk 
da konuş" sesleri) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sen kendi işine bak, her şeye karışma! 
BAŞKAN — Neyse, oturun, oturun. 
Evet, önergelerin gerekçeleri mahiyetleri aynı olduğu için... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, müsaadenizle bir hususu açıklamak 

istiyorum. 
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Bugün akşam üzeri saat 16.00'da Meclis Başkanının başkanlığında bir Danışma Kurulu 
toplantısı yapıldı. Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı Orhan Dülgerler'in de iştirak ettikleri 
bu Danışma Kurulu toplantısında, daha önce Anavatan Partisi Grup Başkanları olarak verdi
ğimiz iki dilekçe gündemin konusu olmuştur. Bu dilekçeler, Başkanlık Divanında oturumlara 
riyaset eden sayın başkanların farklı uygulamalarına dair idi. Bu farklı uygulamalardan bir 
tanesi yoklamalarla ilgili husustu, itirazımız Meclis Başkanı tarafından aynen kabul edildi. 

İkincisi, önergelerin gerekçesinin ve önergenin kendisinin 500 kelimeyi aşmayacağı husu
sundaki itirazımız dikkate alındı. Grupların sayın başkanvekilleri de bu hususta görüşlerini 
belirttiler. 

BAŞKAN—500 kelimeyi aşar mı dediler?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır. Sayın Meclis Başkanı da önergenin kendisi 

ve gerekçesinin 500 kelimeyi aşmadıkça okunmasının mutlaka gerektiğini ifade ettiler. Meclis 
Başkanlığında riyaset makamında oturan kişinin de gerekçe hakkında bir yorum yapma sela-
hiyetinin olmadığını ifade ettiler; bunu zabıtlara aynen geçiriyorum, usulsüzlük yapmamanız 
bakımından bir İçere daha sizi uyarıyorum. 

BAŞKAN — Oturun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Genel Kurul bu konuda karar vermiş. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz konuşmayın, ben Başkan ile konuşuyorum. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Konuşma oradan! Otur oturduğun yerde; yeter artık! 

(Gürültüler) 

BAŞKAN —- Sayın Genç, bir dakika... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Görüştürmemek için ne lazımsa yapıyorsunuz... Bununla 

ilgili Genel Kurul kararı var... 
HAMDİ ERİŞ (Ankara) — Yettin artık!.. Yerli yersiz konuşmayı bırak sen! 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Yeter artık senin saygısızlığın, sus biraz! 
MAHMUT ALINAK (Sımak) —• Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen süs!.. Niye susacakmışım ki! 
BAŞKAN — Sayın Genç, bir saniye... 
Sayın Alınak bir şey mi söyleyeceksiniz? 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Evet, Sayın Başkan bir hususu açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Devamlı senin saçmalıklarının cezasını çekiyoruz. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
HAMDİ ERİŞ (Ankara) — Hep sen konuşuyorsun be!.. 
BAŞKAN —- Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 
HAMDİ ERİŞ (Ankara) — Yeter artık! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Konuşma! . 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Konuşursak ne olur? 
HAMDİ ERİŞ (Ankara) — Bana bak, bana!.. (Gürültüler) 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Biraz da senden başkaları konuşsun. 
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BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen efendim. 
Sayın milletvekilleri lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın başkan, bugün Danışma Kurulu toplandı; doğru

dur; ancak, İçtüzüğümüze göre, bilindiği gibi, Meclis Başkanı bir itiraz mercii değil. Dolayı
sıyla, Meclis Başkanımızın, söz konusu şikâyetleri kabul ettiğine ilişkin saptama gerçekçi de değil. 

Sayın Meclis Başkanımız, önergelerin, önerge metni ve gerekçesinin bir bütünlük içerisin
de toplamının 500 kelimeyi aşmaması halinde okutulması gerektiğini söyledi. Zaten sizin de 
uygulamanız o doğrultuda. Ancak, birden fazla önergenin söz konusu olması halinde, önerge
ler arasında bir aykırılık yok ise, sadece üç beş kelimenin değiştirilerek, farklı bir Önergenin 
Başkanlığa sunulması durumu söz konusu ise, yapılacak şey, geçmişte de olduğu gibi, sadece 
değişik olan kısımların okunmasından ibarettir şeklinde bir saptama orada da kabul gördü. 
Yani, Meclis Başkanının, bundan farklı şekilde herhangi bir durum tespiti söz konusu olmadı. 

Şimdi ben Sayın Başkanımıza arz ediyorum : Bu uygulamanız doğrudur. Bu uygulamanız 
geçen birleşimde de tarafımızdan tasvip görmüştür. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, aslında bu münakaşaya sebep ola

cak hiçbir şeyin olmaması lazım. Bu önergeler birkaç dakika alacak şeylerdir. Burada bu bir
kaç dakika için bir gerginliği meydana getirmeye gerek yoktur. Bu toplantıda Sayın Meclis Baş
kanı da, Sayın Alınak da, Sayın Kalemli de, Sayın Müftüoglu da aşağı yukarı aynı şeyi ifade 
ettiler. İfade edilen şudur : "Bu önergeler gerekçeleriyle beraber 500 kelimeyi geçmemesi ha
linde, Başkanlığın bir yorum yapmaya hakkı yoktur; bunlar okunur" dendi. 

Bunu Genel Kurulun bilgisine arz ederim. 

GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, yaptığımız toplantının üzerinden 

henüz beş altı saat geçti. Hafızam beni yanıltmıyorsa, Sayın Meclis Başkanımız, 500 kelimeyi 
aşmayan önergelerin okunması yönünde görüş belirtmişlerdir, doğrudur; ancak, önergelerin 
birbirine çok yakın ve gerekçelerinin aynı olması hallerinde, okunmaması yolunda bir görüş 
de ortaya çıktı. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, Başkanlık olarak, özellikle benim riyaset ettiğim toplantı
larda, oturumlarda geçmişte yapılan uygulamaları göz önünde bulundurarak, o belli bir ölçü
yü sürdürmek, alışılmış uygulamayı burada tatbik etmek gibi bir tutum içindeyim. Size geçmiş 
tutanaklardan da alıntılar okudum; özellikle Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu görüşülürken, 
Sayın Aras'ın uygulamaları bu doğrultuda. Bu uygulamayı Anavatan Partililer iktidardayken 
şiddetle savunmuşlar. Benim için parti farkı yok; burada Meclisin çalışması çok önemli. Ben 
Meclisi çalıştırmaya uğraşıyorum. Hiçbir kimseye de kişisel bir husumetim yok ya da farklı 
bir duygum yok. Milletvekillerinin hakkını sonuna kadar da korumaya niyetliyim. 

Sayın milletvekilleri, önergeler aynı olduğu için, daha önceki gerekçelerin fotokopisi ol
duğu için, alınıyor, paragrafların yeri değiştiriliyor ve bu önerge değişik oluyor. Şimdi, her şe
yin üstünde, iyi niyetli olmak zorudayız. Biliyorum, anlıyorum engellemek istiyorsunuz, bu 
hakkınız; ama, usulüne uygun engelleyin. 
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Şimdi, mahiyeti aynı olan önergeleri ve gerekçeleri, -Sayın Asiltürk, engellemek bir gün; 
bana da gerekebilir onu da düşünüyorum ama- ileride de emsal olmaması bakımından, bu Meclisi 
çalıştırma gibi bir göreyim olduğu için, şu anda okutmayacağım. (DYP ve SHP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar ANAP sıralarından ayağı kalkmalar) 

EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Oturun efendim; söz vermedim. 
EKREM PAKDEMÎRLt (Manisa) — Sayın Başkan, 4 kişi aynı şeyi nasıl yazsın? 
BAŞKAN — Bitirmedim daha; oturun efendim... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Söz istiyorum Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Siz, neye göre yerinizden kalkıp konuşuyorsunuz? önce, müzakereleri sekte

ye uğratamazsınız... Oturun!.. Söz vermedim... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum?.. 
BAŞKAN — Anladım efendim, oturun; tutumumda bir yanlışlık yok, söz vermiyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Tüzüğün maddesini okuyacağım, sizin burada takdir 

hakkınız yok; tüzük bu konuyu düzenlemiştir. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, önergelerin ya mahiyetini izah edin; veya 

tutumunuz hakkında söz verin. 

BAŞKAN — Efendim görüşünüzü yeteri kadar açıkladınız... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, "önergeler aynı mahiyettedir" diye 

zabıtlara geçiriyorsunuz, önergelerin aynı mahiyette olduğunun anlaşılması için, okunup zap
ta geçmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Geçti efendim... oturunuz! Söz vermiyorum... 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 17 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Hamdı Eriş 
Ankara 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Rauf Er tekin 
Kütahya 

Ali Er 
İçel 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 
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Yusuf Pamuk Gaffar Yakın 
istanbul , Afyon 

Cemal özbilen Faruk Saydam 
Kırklareli Manisa 

Sabri Öztürk Ahmet Kabil 
İstanbul Rize 

Naci Ekşi Rüştü Kâzım Yücelen 
İstanbul İçel 

Ülkü Güney 
Bayburt 

ödenecek Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Vergi Cezalarının Alacak Aslını Geçmeyeceği 
Madde 17. — Bu kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ceza

larının toplamı, doğmalarına neden olan alacak aslının yüzde 175'ini geçemez. Vergi kaçakçı
lığı cezaları bu orana dahil edilmez. 

Gerekçe : Mevcut kanunun 17 nci maddesi de vergi mükellefinin ödeyeceği gecikme zam
mı, gecikme faizi ve vergi cezalarının toplamı, doğmalarına neden olan alacak aslını geçemez 
şeklinde bir üst sınır getirirken, vergi adaleti bozulmakta ve vergi kaçırma âdeta ödüllendiril
mektedir. Bu mahzurları kaldırmak için iki önemli değişikliğe gidilerek çeşitli alternatifleri öner
gelerimizde Yüce Meclisin dikkatlerine sunmak istenmektedir. 

Bilindiği gibi, birçok gelişmiş Batı ülkelerinde vergi kaçakçılığı için ağır hapis ve para ce
zaları öngörülmektedir. Bunun ana sebebi, mükellefin kazancından ödeyeceği verginin, o top
lum içinde yaşamasının bir bedeli olarak görülmesindendir. Gelirin doğmasına içinde yaşadığı 
toplum vasıta olmaktadır. Bu anlayışın kendi kültürümüzde olması gerekir. Bu kültür varlığı
mızı öne çıkarmak, verginin kul hakkı olduğu gerçeğini her işadamına iyi anlatmak gerekir. 

Verginin konusu bakımından yapılacak bir seçimin daha ziyade maliye politikasına ilişkin 
bir oran olmasına karşılık, vergi kanunlarında esasen vergilendirilmesi gereken belirli birtakım 
vergi konularının kısmen veya tamamen devamlı ya da geçici bir şekilde vergi dışında bırakıl
masını ifade eden istisnaların saptanması, siyasî, iktisadî, sosyal, kültürel, teknik vb. sebeplere 
dayanarak yapılmaktadır. Gerçekten, örneğin Gelir Vergisine tabi ücret niteliğindeki bazı ge
lirler ile tarım kazançlarının vergi dışı bırakılmasında veya en az geçim indirimi istisnasında, 
daha ziyade vergi adaletini sağlamak ve teknik güçlüklerden sakınmak düşüncesi belirgindir. 
Keza, kamu yararına olan yerlerin vergi dışı bırakılması sosyal düşüncelere dayanır. Buna kar
şılık, serbest meslek faaliyetleriyle ilgili telif kazançları, istisnasında güzel sanatları ve fikir eser
lerini teşvik etmek gayesi güdülmektedir. Diğer yandan yeni mesken inşaatını teşvik etmek ama
cıyla ancak belirli bir süre devam eden "geçici istisnalar" tanınmaktadır. Belirli sanayi kolları
nın gelişmesine yardım etmek, sermaye birikimini artırarak iktisadî kalkınmayı hızlandırmak 
üzere yatırım indirimleri verilmektedir. Dış ticaretin teşviki yine malî politikalarla sağlanmak
tadır. Vergi konusunu sınırlandırıcı hükümlerin bir kısmı devletler arası hukuk kurallarına ve 
"karşılıklı durum şartına" bağlı istisnaları teşkil eder. Örneğin, çifte vergilendirmeyi önleme 
sözleşmeleri dolayısıyla vergiden istisna tutulan kazançlar, elçilik ve konsolosluklara mensup 
diplomatların maaşları veya milletlerarası ve milletlerüstü örgütlerde çalışan memurların al
dıkları ücretler vergiden istisna edilir ve nihayet, baskı gruplarının parlamento içinde ve dışın
da gösterdikleri faaliyetlerin etkisi sayesinde kabul edilen bazı istisnalar vardır, örneğin; çok 
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çocuklu aileleri ve nüfus artışını korumak için yapılan doğum ve evlilik yardımları, belirleri 
faiz gelirleri örnek gösterilebilir. 

önergemizdeki önemli değişikliklerden biri, vergi kaçakçılık hallerinde aftan farklı yarar
lanmayla, mükelleflerin ödeyeceği gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının toplamı
nın doğmalarına neden olan alacak aslından fazla olmasıdır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 17 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Hamdi Eriş 
Manisa Ankara 
Ali Er Hasan Korkmazcan 

içel Denizli 
Yusuf Pamuk Mehmet Sağdıç 

İstanbul Ankara 
Şerif Bedirhanoğlu Rauf Ertekin 

Van Kütahya 
Gürhan Çelebican Gaffar Yakın 

İstanbul Afyon 
Melike Haşefe Sabri öztürk 

İstanbul İstanbul 
El aattin Elmas Ahmet Kabil 

İstanbul Rize 
İlhan Kaya - Faruk Saydam 

İzmir Manisa 
Cemal Özbilen Naci Ekşi 

Kırklareli İstanbul 
Tunca Toskay Rüştü Kâzım Yücelen 

İstanbul İçel 

MADDE 17. — Bu kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi 
cezalarının toplamı, doğmalarına neden olan alacak aslının yüzde 150'sini geçemez. Vergi ka
çakçılığı cezaları bu orana dahil edilmez. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, önergeler çok, Divan üyesi arkadaşımız otur

duğu yerden okusun. 

BAŞKAN — Bir üyemiz, sayın Divan üyesinin önergeleri oturarak okumasını talep edi
yor. Bu hususu oylarınıza sunuyorum.: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerekçesi okunmadı. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Orhan Ergüdçr 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Ahmet Kabil 
Rize 

İlhan Kaya 
İzmir 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 
Ali Er 

İçel 
Rauf Er tekin 

Kütahya 
Elaattin Elmas 

İstanbul 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
Sabri Öztürk 

İstanbul 
Tunca Toskay 

İstanbul 
Naci Ekşi 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

MADDE 17. — Bu kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi 
cezalanmn toplamı, doğmalarına neden olan alacak aslının yüzde 25'ini geçemez. Vergi ka
çakçılığı halleri bu orana dahil edilmez. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerekçesi okunmadı. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Hamdi' Eriş 
Ankara 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 
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Mehmet Sağdıç Rauf Ertekin 
Ankara Kütahya 

Sabri Öztürk Cemal özbilen 
İstanbul Kırklareli 

Faruk Saydam Ahmet Kabil 
Manisa Rize 

ilhan Kaya Naci Ekşi 
İzmir İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen Tunca Toskay 
İçel İstanbul 

MADDE 17. — Bu kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi 
cezalarının toplamı, doğmalarına neden olan alacak aslının yüzde 225'ini geçemez. Vergi ka-, 
çakçılığı cezaları bu orana dahil edilmez. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Gerekçesi okunmadı. 
BAŞKAN — Beşinci önerge olarak bir önerge daha vardır; ancak, bir fıkra üzerinde dört 

önergeden fazla verilemeyeceği için, işleme koymuyorum. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Anayasaya aykırılık önergesi öncelik alır; okun
ması gerekir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Anayasaya aykırılık önergesi veri
lirse, ilk önce onu işleme koymanız lazım. 

BAŞKAN — Geliş sırasına göre okuyoruz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Anayasaya aykırılık önergesini öncelikle işleme 

koyarsınız. 

BAŞKAN — Anladım... Oturun efendim, oturun efendim... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ne anlamda "Oturun" diyorsunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre işleme koyacağım. 
Sadece değişiklik kısmını okuyun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Anayasaya aykırılık önergesini işleme koymuyor 

musunuz efendim? 
BAŞKAN — Sadece değişiklik kısmını okuyun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Anayasaya aykırı, Başkanım. 
BAŞKAN — Oturun efendim! Tutumumda aykırı bir şey yok. Bir fıkra için 4 önergeden 

fazla verilmiyor. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Anayasaya aykırılık önergesi öncelikle işleme ko

nuluyor. 
BAŞKAN — Oturun efendim! 
Buyurun okuyun : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

"alacak aslının yüzde 175'ini geçemez." 
BAŞKAN — Değişiklik yalnızca "yüzde 175" oluyor. 
EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Bizim böyle bir önergemiz yok. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTA Ş (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 17 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

ve arkadaşları 

"alacak aslının yüzde 150'sini geçemez." 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? . 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Böyle bir önerge yok. 
BAŞKAN — Okuduk hepsini, sırayla okuduk... 
Buyurun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 17 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
ve arkadaşları 

"alacak aslının yüzde 25'ini geçemez." 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Böyle bir önergemiz yok. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. (ANAP sıralarından "olmayan önerge" sesleri) 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — önergelerin işleme konulmadığı zabıtlara geçilsin. 
BAŞKAN — Koyduk, koyduk... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 17 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 
"alacak aslının yüzde 225'ini geçemez." 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — öyle bir önergemiz yok. 
BAŞKAN — Burada, nispet, "yüzde 225"olmuş. 
önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Şimdi maddenin açık oya sunulmasına dair bir önerge var. Okutup önergedeki imza sa- . 

hiplerini arayacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 53 Sıra Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 
ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının 17 nci maddesinin oylanmasının İçtüzüğün 
119 uncu maddesi gereğince açık oylamayla ve ad okunarak yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan?.. Burada. 
Ülkü Güney?.. Burada. 
Yaşar Eryılmaz?.. Yok. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Takabbül ediyorum 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Efendim, 19 imza var zaten. 
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Tunca Toskay?.. Burada. 
Selçuk Maruflu?.. Burada. 
Mehmet Keçeciler?.. Burada. 
Salih Ergün?.. Burada. 
Melike Haşefe?.. Burada. 
Timur Demir?.. Burada. 
Hüseyin Aksoy?.. Burada. 
Yusuf Pamuk?.. Burada. 
Engin Güner?.. Burada. 
Yüksel \alova?.. Burada. -
Refik Arslan?.. Burada. 
Şerif Bedir hanoğlu?.. Burada. 
Hasan Fecri Alpaslan?.. Burada. 
İbrahim Özsoy?.. Burada. 
Hamdi Eriş?., Burada. 
Edip Safder Gaydalı?.. Yok. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Bayburt) — Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Yeterli imza var efendim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, istem İçtüzüğe aykırı, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Oylamaya geçiyoruz efendim. 
Oylamanın şeklini oylarınıza sunacağım ve Genel Kurulun kararına göre hareket edeceğim. 
Biliyorsunuz, üç açık oylama usulü var. Birincisi : Açık oylamanın, adı okunan sayın mil

letvekilinin kürsüye konacak oy kutusuna oy pusulası atması suretiyle yapılmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bir hata oldu geçen dönemde. Üç 
tane oylama şekli var. Bir tanesi, oy pusulası atarak; bir tanesi, elektronik cihazla; birisi de 
ad okunarak. Kupanın buraya konulmasıyla dolaştırılması arasında bir fark yok. 

BAŞKAN — Ben, İçtüzüğe göre yapıyorum efendim. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

ikinci şekil : Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak "kabul, 
ret veya çekinser" şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylannıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü şekli oylamaya gerek yok. 
Açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, üç şekil yok ki. Bakın 119 uncu mad-
Jeyi okuyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün kaçıncı maddesini okuyorsunuz? Kaçıncı madde?.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — 119 uncu madde; açık oylamanın yapılması 

ıakkında... 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, üçüncü şekil yok. 

— 661 — 

file:///alova


T.B.M.M. B : 56 20 . 3 . 1992 O : 4 

BAŞKAN — Efendim, zaten o çalışmıyor, biliyorsunuz... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Elektronik cihaz çalışmayınca oylama şekli ikiye 

iniyor. 
BAŞKAN — Neyse.;. Oyladık. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Doğru da, oyladığınız şey hepsini yok ediyor. 
Sayın Başkan, kupa ister kürsü önünde olsun, ister sıralar arasında dolaştırılsın, ikisi ara

sında bir fark yok. Elektronik cihaz olmayınca iki tane şık var : Biri kupa, biri de el kaldırma 
ile işaret. İçtüzük böyle. 

BAŞKAN — Oylamaya başladık Sayın Asiltürk. (SHP sıralarından "Maddeyi mi 
oyluyorsunuz" sesleri) 

Maddeyi, okuduğumuz biçimiyle açık oylarınıza sundum. 
Oy pusulası olmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda ret, kabul ya da çekinser yazı

lacak ayrıca isim ve imza da olacak. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, İçtüzüğe baktınız mı? 
BAŞKAN — Bakacağım efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Elektronik cihaz olmayınca ya el kaldırma ya da 

oy pusulasıyla oylama yapılır. İçtüzük böyle. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, öbür maddenin müzakeresine geçelim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Nasıl devam eden 
BAŞKAN — Evet, öbür maddenin müzakerelerine geçeceğiz. (ANAP sıralarından "oyla

ma bitmedi Sayın Başkan" sesleri, gürültüler) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bu havada mı müzakere edeceğiz? 
BAŞKAN — Ne olmuş atmosfere?... Oturttururuz... Oturttururuz... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Oylama bitmedi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başkan siz değilsiniz, siz oturun efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Oy kullanmak için sıra bekliyorum. 
BAŞKAN — Sizi uyarıyorum... Sizi uyardım efendim, bir daha o şekilde müdahale etmeyin. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hangi konuda uyardınız Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Meclis çalışmalarına engel olmaktan... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kimin çalışmasına engel oluyorum? Siz, milletve

killiği görevimi yapmama engel oluyorsunuz. 
BAŞKAN — Herkes yerine otursun arkadaşlar, müzakerelere devam ediyoruz. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Daha oylama bitmedi oy kullanıyorlar, sonucu almadık 

efendim. 
BAŞKAN — Sonucunu alacağız efendim. Bugüne kadar uygulanan usul, oylama sonucu 

alınıncaya kadar diğerini müzekereye devam etmektir, bugüne kadar bu uygulanıyor. Yapma
yın lütfen„. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Çiftçilerin Taksitleri 
MADDE 18. — Yıllık gelir vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesi

nin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen Ekim, Kasım ve Aralık 
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aylarında ödeyen çiftçiler, bu Kanun hükümlerine göre ödeyecekleri tutarlar (Bu Kanunun 19 
uncu maddesi hükmü hariç) Ekim, Kasım ve Aralık 1992 aylarında olmak üzere 3 eşit taksitte 
öderler. 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden ilk ikisini hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş 
tutarların 31 Aralık 1992 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı °/o 10 fazlası ile birlikte öden
mesi şartıyla bu Kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdullatif Şener, ANAP Grubu adına Ad
nan Kahveci, şahısları adına; Sayın Pakdemirli, Sayın Genç, Sayın Yüceler, Sayın Kahveci. Sı
rayla iki kişiye söz verebiliyoruz. 

Buyurun Sayın Şener. ^ 

RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkındaki Ka
nunun, genel olarak, birçok makul noktası bulunmayan; ancak bu 18 inci maddeyi, kanunun 
kendi bütünü içinde makul sayılabilecek bir maddesi olarak değerlendiriyorum. 

Bildiğimiz gibi, Gelir Vergisi Kanununda, Gelir Vergisine tabi gelirler değişik gelir unsur
larına ayrılmıştır. Bu gelir unsurları içerisinde ziraî kazançlarda vergilerin ödenmesiyle, ödeme 
süreleri, taksitleri ile ilgili düzenlemede ayrı bir farklı yön vardır. Bildiğimiz gibi, yedi gelir 
unsuru; ziraî kazançlar, ticarî kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayri menkul ser
maye iratları, menkul sermaye iratları ve sair kazanç ve iratlardır, ziraî kazançlar dışındaki di
ğer gelir unsurlarında, beyanname üzerinden yapılan tarhlarda vergilerin ödenmesi nisan, ağustos 
ve kasım aylarında olmak üzere 3 taksitte yapılmaktadır. Normal koşullarda ziraî kazançlarda 
da bu 3 taksit esası uygulanmaktadır. Ancak, ziraî kazançlar açısından bu 3 taksit esasının 
uygulanması, zaman zaman, problemler ortaya çıkarmaktadır. Genellikle güz aylarında ürü
nünü satan ve eline para geçen çiftçiler, mart, nis'an veya ağustos aylarında vergilerini ödemek
te güçlük çektikleri için, Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesinde, ziraî kazançlarla ilgili 
olarak, bir özel ödeme zamanı düzenlenmiştir. Maliye Bakanlığı, çiftçilerin, ziraî kazanç sa
hiplerinin içinde bulundukları durumla uyumlu olarak, bu mükellefler için özel ödeme zamanlan 
düzenlemeye yetkili kılınmıştır. Bu özel ödeme zamanından yararlanan çiftçiler, Gelir Vergisi 
taksitlerini nisan, ağustos ve kasım aylarında değil; ekim, kasım ve aralık aylarında ödeyecek
lerdir. Bu, Vergi Kanununda düzenlenen biçimiyle çiftçilerin ödeme güçlüğü içerisinde bulun
mamalarını sağlamaya yönelik bir maddedir. 

işte, bu maddeyi makul görmemizin asıl sebebi de burada yatmaktadır. Çünkü, bu af ka
nunundan yararlanacak olan çiftçiler, aynı şekilde, kanunun diğer maddelerinde düzenlendiği 
biçimiyle, nisan, haziran, ağustos ve ekim aylarında bu aftan yararlanarak ödemeleri gereken 
vergi borçlarını ödemeye kalkacak olurlarsa sıkıntılar içerisinde kalacaklar ve muhtemelen de 
pek çok çiftçi nisan ve haziran aylarında ödemesini yapamayacağı için, otomatik olarak bu 
aftan çiftçilerin yararlanması engellenmiş olacaktır. Bu sakıncayı giderme bakımından bunu 
teknik açıdan düzenlenen bir madde olarak görüyorum. Aynı şekilde, çiftçiler eğer bu aftan 
yararlanmak istiyorlarsa, ekim, kasım ve aralık 1992 aylarında taksitleri ödemeleri öngörül
müş bulunmaktadır. 

\ . 
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Bu niteliği gereği, bu madde üzerinde fazla bir itiraz serdedecek durumun bulunmadığı 
kanaatlerimi belirterek, saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şener. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Adnan Kahveci. 
Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
kanunun bu maddesi üzerinde konuşmadan önce, Sayın Başkanın İçtüzükle ilgili uygulamala
rı konusunda bir iki konuya açıklık getirmek istiyorum. 

İçtüzüğün 85 inci maddesi çok açıktır : "Bir kanun tasarı veya teklifinin Genel Kurulda 
görüşülmesi sırasında tasarı veya teklifin belli bit maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerek
çesiyle reddini isteyen önergeler, diğer önergelerden önce oylanır." diyor ve bu çok net bir 
maddedir. 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, madde üzerinde konuşun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Madde Üzerinde. 
BAŞKAN — Siz oturun efendim, size söylemedim. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yine, İçtüzüğün 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 

önergelerle Meclisin engellenmesini önlemiştir. Çok net bir şekilde yazılmıştır. Kelime yönün
den sınırlama koymuştur. Gerekçeleri okumamak tamamen Anayasaya ve İçtüzüğe aykırıdır. 
Sayın Başkanın burada belirttiği... 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, bir saniye susar mısınız? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, bu da maddeyle ilgili. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... Yani, size zahmet vermemek için söylüyorum. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN — Bakın; sene 1985. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, yanlışlarda teamül olmaz. Bu konuda 

İçtüzük çok nettir. 
BAŞKAN — Yanlış değil efendim... 
Dinler misiniz? 
Kars Milletvekili Ömer Kuşhan "Gerekçesi ne oldu Sayın Başkan?" diyor, Başkan da di

yor ki, "Efendim, aynı mahiyettedir." 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Ö yapmış, olmuş. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Yanlışta ısrar edilir mi? * 
BAŞKAN — Siz yaptığınız zaman doğru... (ANAP sıralarından gürültüler) 
ADNAN KAHVECİ (DeYamla) — Sayın Başkan, devam edebilir miyim? 
BAŞKAN — Hayır efendim, doğru yapmış. Ben kutluyorum Aras'ı. 
Buyurun. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, gerekçeler mealen tabiî ki birbirine ben

zer; hepsi aynı madde üzerinde hazırlanmış. 
BAŞKAN — Vaktiniz geçiyor, siz maddeye gelin efendim. 
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ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şimdi, esasında, bu 
kanunda belki de tek mantıklı madde bu. Yani, kanunun bu kadar yanlışı içinde mantığı doğ
ru olan tek madde bu. Çünkü, çiftçilerin ekin, hasat zamanlarını düşünmüş, ödeme sürelerini 
ona göre ayarlamaya çalışmış; fakat, kanunun geneli içinde ufacık bir tarafının düzgün olması 
kanunu kurtarmıyor. 1983 yılında getirilen vergi affı kanunu, zannediyorum bu kanuna fikir 
analığı, fikir babalığı yapmış; o zaman da benzer bir mantıkla büyük gelir toplanması hesap
lanmış, matrah artırımı getirilmiş; fakat, hiç de tahmin edildiği gibi büyük bir gelir temin edi
lememişti. 

Burada bizim iddiamız şudur : Sayın Demirel de bütçe açış konuşmasında söz verir gibi 
olmuştur, isimleri açıklayacağım hemen hemen ağzından kaçırmıştır; biz, "Onu söz olarak ve
riyor musunuz?" diye burada çağn da yaptık; söz vermemiştir. Bizim bu kanunla bütün dava
mız, büyüklerin isimlerini açıklayın diyoruz. Burada isimlerin açıklanmasına engel nedir; bu
nu hiç kimse izah edemiyor. İktidar grubu sözcüleri, Sayın Bakan, isimlerin açıklanmasını önün
deki engelin ne olduğunu -bizi tatminden vazgeçtik- kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde 
açıklasın. 

Burada bizim iddiamız şudur : Bu kanun, büyük vergi geliri sağlamayacaktır, vergi ahla
kını zedeleyecektir, tddia edilen geliri sağlamayacak, vergi ahlakını zedeleyecek. Mükellef psi
kolojisinin ne olduğundan, maalesef biraz uzak bir zihniyetle hazırlanmış bu kanunu madem
ki bu kadar ısrar ediyorsunuz, gelin isimleri açıklayalım. Bu, çiftçilerin taksitleriyle ilgili de 
büyük çiftçiler de var. Zaten, afet bölgesinde olsalar çeşitli ertelemelerden, çeşitli indirimler
den yararlanacaklar, Ziraat Bankasının ucuz kredi taksitlerinden yararlanacaklar. Burada da 
ufacık tek bir örnek olsa dahi, bu da kamu vicdanını rahatsız edecektir. Gelin şu isimleri mille
te açıklayalım. Çünkü, bunları millet adına affediyorsunuz. Şunu sorayım : Bu maddeyle ilgili 
olarak, kanunun geniliyle ilgili olarak bu kanun gündeme geldiğinden beri, bakkalla, çiftçiyle, 
vergisini namusuyla tıkır tıkır ödeyen insanlarla hiç konuştunuz mu, onların tepkilerini aldı
nız mı? Size, helal olsun, böyle bir kanun çıkarıyorsunuz diyenler oldu mu? (DYP ve SHP 
sıralarından "Oldu, oldu" sesleri, gürültüler) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Senin onlarla ilgin yok ki. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Beraber gidelim mi? Yarın hemen gidelim. Neyine bahse 

giriyoruz? Bu kanunu geri alma hususunda bahse giriyor musunuz? 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Ne zaman istersen gidelim. 
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayın. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Burada verdiğiniz oyları geri almaya söz veriyor mu

sunuz? İsterseniz video kamerayla da gidelim ve vatandaşın, bakkalın, esnafın ne dediğini ge
lip şurada; bakkalla, çiftçiyle, esnafla konuştuğunu iddia eden sizlere gösterelim; tamam mı? 

, MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Senin işin gücün bahis. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, değerli arkadaşlar, bu maddeyle -demin de bah

settiğim gibi- çiftçilere -keşke çoğu ödeme güçlüğü içinde olsalar- bir kolaylık getirilmektedir; 
ama kanunun geneli üzerinde kamu vicdanını zedeleyici çok büyük unsurlar olduğu için, mu
tabık olmadığımız halde kanunun bu maddesine fazla bir şey diyemeyeceğiz; ama tekrar edi
yorum, gelin Sayın Demirel, burada bütçe açış konuşmasında az kalsın ağzınızdan söz verir 
gibi çıkan hususu, bu kanuna ekleyelim, bu isimleri açıklayalım; ek maddeyle limitleri getirelim. 
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Bu limitleri getirdiğimiz takdirde ve bu isimleri açıkladığımız takdirde faydası bize değil size 
olacaktır. Bunda müsterih olun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sen bizi hiç düşünme. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Biz sizi de düşüneceğiz, milleti de düşüneceğiz. Neden 

düşünmek zorundayız; çünkü, sekiz yıldır kurmaya çalıştığımız Maliyenin itibarını, Maliyenin 
belge düzenini kurma gücünü büyük ölçüde zedeleyecektir. 

Bakın, Sayın Demirel burada iken izah edeyim; artık, Bağ-Kura hiç güven kalmadı. Bağ-
Kurlu diyor ki : "Hizmet alamıyorum, niye bundan sonra prim ödeyeyim?" 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Kahveci, Vergi Usul Kanununun 5 inci madde
sini bilmeden nasıl Maliye Bakanlığı yaptın? Yazıklar olsun. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bakın, bir şey daha söyleyeyim : Bağ-Kur artık iflah 
olmaz durumdadır. Erteleme yapmış olsaydınız, belki Bağ-Kurun sağ kalma ihtimali vardı. Bu
gün, "Yeşil kart, yeşil kart" diye tutturdunuz, önce şu Bağ-Kurluya daha iyi hizmet vermenin 
yolunu bulunuz. Bağ-Kurlular, artık primlerini ödemek istemiyorlar, çünkü, Bağ-Kura güven
leri iyice kaybolmuş durumdadır. 

Saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Pakdemirli, buyurun. 
EKREM PAKDEMlRLt (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biz bu maddeye 

karşı değiliz; çünkü, bizim daha önce itiraz ettiğimiz noktalan karşılıyor. Bizim itirazımız, sı
nırsız bir affın olmasıydı, dolayısıyla çok az bir kimseye o haklardan birşeyler vermiş olmasıy
dı. Çiftçinin Gelir Vergisi taksitleri ve toplamı büyük rakamlara ulaşmadığı için, aslında bu 
maddede bir problemimiz yok; biz buna olumlu oy da veririz. Yalnız burada sıkıştığımız nok
ta, gecikme zammının yüzde 10 olarak alınması. Yani, çiftçi ödeyemediği takdirde, bir sıkıntı 
doğduğu takdirde, her ay için yüzde 10 ceza alıyoruz. Verdiğimiz önergelerle 10 rakamını de
ğiştirmişiz; mesela 4 demişiz, 5 demişiz, 6 demişiz, neyse; ama 10 dememişiz. 

Şimdi, Sayın Başkan kendine özgü bir müzakere sistemi oturttu. Bizim olmayan gerekçe
leri bizim gerekçemiz gibi, o mealde okuttu ve sıkıntı çıktı. Şimdi, bu maddeyle ilgili verdiği
miz farklı önergelere, birbirinden tamamen farklı gerekçe yazmak mümkün mü?.. Biz bir öner
gemizde 4 yapıyoruz, bir önergemizde 5 yapıyoruz; belki ikna ederiz de bir tanesini tuttururuz 
diye. Bu da bizim doğal hakkımız. Şimdi, Sayın Başkan,diyecek ki: "Gerekçelerin mealleri 
aynı" Tabiî aynı olacak. Farklı farklı kalemlerden çıkmış; ama bu madde için çıktığı için, tabiî 
ki birbirine benzeyen gerekçeler olacaktır. Bunun için "fotokopi olmuş" demenin bir çıkar yol 
olmadığını ifade etmek isterim. Sayın Başkan, maalesef burada içtüzüğe aykırı hareket ederek 
müzakereleri yönlendirmektedir. Kendisi taraftır; ama biliyoruz ki bu kanun, kamu vicdanın
da da, amme vicdanında da mahkûm edilecektir. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 17 nci madde ile ilgili oy kullanmayan sayın üye var mı? 
Kupalar kaldırılsın! 

HILMÎ YÜKSELEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, ben daha oyumu kullanmadım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan... 
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Bir dakika, kupaları kaldırmayın; sayın milletvekili oy kullanmamış... (ANAP sıraların
dan "kupalar kaldırıldı" sesleri) 

Peki efendim, kupalar kaldırılsın. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; kanunun 18 inci maddesi üzerinde müzakerede bulunuyoruz. Değerli grup söz
cüleri madde ile ilgili görüşlerini söylemek üzere kürsüye çıktılar. Refah Partisini temsilen ko
nuşan Sayın Abdullatif Şener arkadaşımız, maddenin, tekniği ile de mantığı ile de fevkalade 
yerinde olduğunu ifade ettiler. Maliye eski bakanı Sayın Adnan Kahveci geldiler, her zamanki 
üsluplarıyla, maddenin dışında, hiç ilgisi olmayan, biraz da başka zeminlere hitap eden bir 
konuşma daha yaptılar. Esasında, ben buraya çıkıp cevap da vermek istemiyordum; ama bazı 
tespitleri yapmak için çıkmak zorunda kaldım. 

Şimdi, dediler ki: "Efendim önce Bağ-Kuru düzeltseydiniz" 
Biz, Hükümete yeni geldik ve geldiğimiz günden beri Bağ-Kurun durumunu düzeltmeye 

çalışıyoruz. Eğer Bağ-Kur bu durumdaysa, bu, sizin uyguladığınız politikaların sonucudur. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sizin zamanınızda, Bağ-Kur, ilaç parasını ödeyemez hale geldi. Sizin zamanınızda Bağ-
Kurluya haciz gönderdiniz. Biz o durumu düzeltmeye geldik, meseleye de doğru teşhis koyduk, 
ileriye de gidiyoruz. Nitekim, Bağ-Kur'u da, diğer müesseselerde olduğu gibi düzelteceğiz. 

Ayrıca, "vergi kanunlarını biz sekiz senede düzelttik" diyorsunuz. Sizin döneminizde Türk 
vergi sistemi fevkalade bozulmuş ve fevkalade gayri adil bir yapıya kavuşmuştur. Burada tahsi
lat neticelerini okuyoruz, bizim ocak ayındaki tahsilatımız, sizin, geçen dönem aynı aydaki 
tahsilatınızdan yüzde 91,4 fazla. Yine, şubatta iki aylık netice var. Sizin tahsilatınızdan yüzde 
86,4 fazla ve sizin bozduğunuz vergi sistemini biz düzelteceğiz. Siz sekiz sene içerisinde dört 
defa vergi affı çıkardınız; ama şimdi siz, bizim bu getirdiğimiz Tahsilatı Hızlandırma Kanunu
nu düzeltmek için önergeler verdiniz. O önergeleri basına veya kamuoyuna şöyle bir gösterin 
bakalım; ama biz göstereceğiz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O önergelerin amacı belli, soygunu önlemek. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Biz, şurada cezanın yüz

de 30'u alınsın, yüzde 70'i şilinsin diyoruz. Sizin verdiğiniz önergelerde ise, yüzde Pi alınsın, 
yüzde 99'u şilinsin!.. Bu mu yani sistemi düzeltmek?.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bu 
mu yapıcı eleştiri?.. Yıllarca Maliye Bakanlığı yapacaksınız, yıllarca Başbakan yardımcılığı ya
pacaksınız, bu önergeleri vereceksiniz, ondan sonra da gelip, bunları savunacaksınız... Burada 
engelleme yapınız; ama engellemenin de bir mantığı vardır, bir ciddiyeti vardır. Bakınız, geç
mişte bu Mecliste engelleme yapılmıştı ve engelleme önergelerinin de bir ağırlığı olmuştu. Biz 
fotokopileri yapmışsınız, birbirine eklemişsiniz, maddeyle gerekçe birbirine uymuyor... Peki, 
siz şimdi kamuoyuna ne diyeceksiniz. Biz "yüzde 30'unu tahsil edelim, yüzde 70'ini silelim" 
diyoruz. Siz de "yüzde Pini tahsil edelim, yüzde 99'unu silelim" diyorsunuz. Kamuoyuna na
sıl cevap vereceksiniz? 

EKREM PAKDEMİRLl (Manisa) — Orada 50 milyon liralık sınır var. Ne biçim Maliye 
Bakanısın?.. Ayıp!.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Şimdi, bu Parlamento 
zemini herkese açıktır; ama bu Parlamentoda şu konuşmaları ve verdiğiniz önergeleri yüce millet 
takip edecek; biz de yardımcı olacağız takip etmelerine. 
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Hepinize saygılar sunarım efendim. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 18 inci madde üzerinde kişisel olarak söz istiyo

rum efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz sırası benim Sayın Başkan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biliyorsunuz, söz sırası benimdi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... OtUrunl ' 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz sırası benimdi Sayın Başkan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Onu Sayın Başkan söyler. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kamer Genç. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî, biz bu kürsüye çok 

geldik, çok insanlara Bir, şeyler öğretmek istedik; ama bazı insanlar bazı şeyleri çok geç anlı
yorlar!.. 

Şimdi i bu madde, çok yerinde bir maddedir. Türk çiftçisine bir rahatlık getiriyor. Siz, Türk 
çiftçisine rahatlık getiren bir maddeye karşı mısınız değil misiniz? 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Değiliz dedik ya... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değilseniz, o zaman, engelleme önergelerinizi geri çekersi

niz. Eğer, engelleme önergelerinizi geri çekmezseniz, o zaman, Türk çiftçisine getirilen kolaylı
ğa karşısınız demektir. 

Şimdi, bir arkadaşımız burada dedi ki, "sizin Bağ-Kur için getirdiğiniz af, Bağ-Kur'un 
borçlularını, bundan sonra borçlarını .ödememeye teşvik eder." 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma Bakanlığının büt
çesinin müzakeresi sırasında, orada Sayın Bakanımız bize şu açıklamayı yaptı: Bağ-Kur'da 
yılda sadece 30 bin Bağ-Kur mükellefi normal prim ödeme görevini yapıyor... Bakın, 30 bin!.. 
Bağ-Kur'un mükellef sayısı ortalama olarak 2,5 milyon kişinin üzerindedir. Yani, 2,5 milyon 
kişinin üzerinde mükellefi olan Bağ-Kur'un, görevini yapan mükellef grubu oranı ancak yüzde 
1, seviyesinde. 

Sayın arkadaşlar, çıkıp da burada, "sizin getirdiğiniz bu kanunla, Bağ-Kur mükellefleri 
görevini yapmaz" demekte mantık var mı? Zaten siz, Bağ-Kur*u çıkmaza sokmuşsunuz... Yüzde 
1 seviyesinde Bağ-Kurlunun mükellefiyetini yerine getirdiği bir statüden... Biz diyoruz ki, za
ten, yüzde l'i yerine getiriyor yüzde 99'u getirmiyor; bunlara bir ferahlık getirelim, buna bir 
işlerlik kazandıralım. Siz de çıkıp diyorsunuz ki, bundan sonra Bağ-Kur mükellefi görevini ye
rine getiremez. Buna gerçekten kargalar falan da güler; ama artık o kargaların nesli de tükendi 
memlekette. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu maddeyle ilgili bir konu var. Gerçi artık usul haline de geti
rildi. Arkadaşlarımız hep sınır getirmek istediler; ama ben her yerde söyledim ki, şu anda mu
halefette olan ANAP dört ay önce iktidardaydı ve kimin ne kadar vergi borcu olduğunu bili
yorlar, bilmemeleri mümkün değil; ya kendilerinin menfaatine geldiği için saklıyorlar veyahut 
da'bu kanunun bu şekilde çıkmasını kendileri de istedikleri için bunu saklıyorlar. Eğer bu kişi
leri burada açıklasalardı, buradaki her milletvekili vicdanına danışırdı, bunu bir demagoji ol
madığını kabul ederdi ve gerçekten birtakım insanlar haksız olarak bu kanundan yararlanıyorsa, 
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o zaman buna karşı çıkardı. Bu kanunun çıkmasına neden olan ANAP iktidarı ve bakanları
dır. Biz bunu seçim meydanlarında söyledik, her meydanda da söyleriz; çünkü, bu kanunun 
çıkmasına sebep olan sizlersiniz ve işi inada döktünüz. (ANAP sıralarından "Aaa" sesleri, al-
kışlar(!)) 

Bu kanunun bu maddesi, normal mükelleflerden, nisan, haziran, ağustos ve ekim ayların
da gerek vergi borçlarına ve gerekse matrah artınmlanna göre tahakkuk edecek borçlannı ödeyen 
ticarî kazanç sahibi, serbest meslek erbabı ve sair mükelleflerin aksine ziraî kazançlar için ekim, 
kasım, aralık ayını getiriyor ki, bu da çiftçinin bu aylarda mahsul elde etme durumu söz konu
su, mahsulünü bundan sonra değerlendirmesi söz konusu olduğundandır. Bu maddenin üze
rinde çıkıp konuşmak da, bence bir mantık ürünü değildir. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Genç. 
17 nci madde oylamasının sonucunu okuyorum : 
243 oy kullanılmış, 178 kabul, 64 ret, 1 geçersiz oy verilmiştir. Bu suretle, 17 nci madde 

kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 17 nci maddeyle ilgili, 85 inci maddeyi uygulama
danız Sayın Başkan. Anayasaya aykırıdır 17 nci madde. 

BAŞKAN -r- Madde üzerindeki görüşmeler... 
Sizi uyarmıştım, bir daha uyarmak istemiyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Uyarmaya hakkınız yok bunu söylediğim için, İç

tüzüğü hatırlatıyorum size 
BAŞKAN — Herkes oturduğu yerde istediği kadar konuşursa bu Meclis çalışamaz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 85 inci maddeyi bir okuyun Sayın Başkan, önce 

85 inci maddeyi okuyun. 
BAŞKAN — Şimdi bundan sonra da bu tür usul değerlendirmesi olur diye, önce Sayın 

Asiltürk'ün bir itirazını okuyacağım. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Uyarmak bizim hakkımız. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... İçtüzüğü okuyorum... 
Uygulamamızı da belirteceğim. Bugüne kadar yapılan uygulamayı yaptım; ama yanlış da 

olabilir. Şimdi tekrar okuyorum. 
İ15 inci maddenin ikinci paragrafı "Açık oylama" diye başlıyor. Tamam mı efendim? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Evet. 
BAŞKAN — "Açık oylama, üzerinde milletvekillerinin ad ve soyadlarıyla seçim çevreleri

nin yazılı olduğu oy pusulalarının kutuya atılması veya elektronik oylama mekanizmasının ça
lıştırılması..." 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Ama... 
BAŞKAN — Bir saniye... Tamam mı? Bunu oyladım ben. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Hayır Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... Bir dakika... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Peki, buyurun. 
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BAŞKAN — Bunu oyladım... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ve reddedildi. 
BAŞKAN — Evet, reddedildi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Geriye bir şık kaldı. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim, lütfen... 
"... yahut ad cetvelinin okunması üzerine adı okunan milletvekilinin ayağa kalkarak 'ka

bul', 'çekinşer' veya 'ret' kelimelerinden birini yüksek sesle söylemesi ve böylece açıkladığı oyunun 
Divan Üyelerince kaydedilmesi suretiyle olur." 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bu da reddedildi. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... Bu da reddedildi. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Açıkta kaldı. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Devam ediyorum, izleyin lütfen. 
Devam ediyorum. "Oy pusulalarının toplanması kürsüde bulunan bir kutuya oy pusula

larının atılması suretiyle olabileceği gibi kutuların özel görevliler tarafından sıralar arasında 
dolaştırılması suretiyle de yapılabilir." ••* ' 

Şimdi, sayın milletvekilleri kararlarını verirken diyorlar ki, "biz oraya kadar gelmeyelim, 
oy kutuları dolaştırılsın; zaten, oy pusulasında adımız da yazılı, hangi oyu kullandığımız belli, 
tefrik ettiğiniz zaman kimin hangi oyu kullandığı ortaya çıkacaktır. Böyle yapın" diyor Genel 
Kurul; ben demiyorum. Bugüne kadarki uygulamada da bu ve biz, daha bir stlre önce, olağa
nüstü halin uzatılması hususunu da böyle oyladık ve bu şekilde yürürlüğe girecek. Yapmayın... 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, izin verirseniz, çok kısa... 
BAŞKAN — Ama, bu kadar açıkladıktan sonra halen... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — 1 dakikada bitireceğim efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır!.. Lütfen... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, yanlışlık şurada : Birincisi kabul edi

lirse diğeri oylanacak... (DYP sıralarından gürültüler) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Yeter artık!.. Sayın Başkan İçtüzüğü izah etti. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bunun yeteri falan yok; şu İçtüzük tatbik edilsin. 
BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önergeleri okutacağım : 
Madde üzerinde verilmiş 11 önerge var, bunları numaraladık. 1, 2, 3, 8, 9, 11 numaralı 

önergelerin gerekçeleri aynı; 1 numaralı önergenin gerekçesini okuyacağız, iyi dinleyeceğiz; di
ğerlerinin gerekçeleri aynı olduğu için okumayacağız. 4, 5, 6 numaralı önergelerin de, kendi 
içinde gerekçeleri aynı; 4 numaralı önergenin gerekçesini okuyacağız 5 ve 6 numaralı önergele
rin gerekçelerini okumayacağız. 7 ve 10 numaralı önergelerin gerekçeleri ayrı ayrı olduğu için, 
onların gerekçelerinin tümünü okuyacağız. 

önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Orhan Ergüder 
İstanbul 
Ali Er 

İçel 
Rauf Ertekin 

Kütahya 
Engin Güner 

İstanbul 
İsmail Sancak 

İstanbul 
Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 
Adem Yıldız 

Samsun 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 

MADDE 18. — Yıllık gelir vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesi
nin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarında ödeyen çiftçiler, bu Kanun hükümlerine göre ödeyecekleri tutarları (Bu Kanunun 
19 uncu maddesi hükmü hariç) Kasım 1992, Ekim, Kasım 1993 aylarında olmak üzere 3 eşit 
taksitte öderler. 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden ilk ikisinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş 
tutarların 31 Aralık 1993 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlası ile birlikte 
ödenmesi şartıyla bu Kanundan yararlanılır. 

Gerekçe : Osmanlı Devletinin sükûtundan sonra kurduğumuz genç Türk Devleti, kendi 
toplumunun yönetimi için çıkardığı vergi kanunlarını sık sık değiştirmiş ve hep mükemmeli 
aramıştır. Vergi düzeni ile ilgili mevzuatı çok rafine etmiş, çok uzun müzakerelerden sonra Ser
best Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Malî Müşavirlik ile Yeminli Malî Müşavirlik Ka
nununu çıkarmıştır. 

Bu müessese, Batı ülkelerinde olduğu gibi çalıştırılması ve fonksiyon ifası ile vergi mükel
lefinin bilmeden vergi kaçakçısı veya kaçakçılığa teşebbüs durumuna düşmesi önlenecektir. 

Ülkede, hemen her iktidar çiftçinin dostu olduğu, hatta milletin efendisi olduğunu ifade 
etmelerine rağmen, askerliği yapan, vergiyi veren insanların çoğu küçük çiftçimizdir. Osmanlı 
döneminde aşar veya öşür denilen verginin birçok halde küçük çiftçiyi ezdiği ve onu büyük 
sıkıntılara hatta zaman zaman isyan noktasına getirdiği bilinen bir gerçektir. 

Kanunun bu maddesi, küçük çiftçinin Gelir Vergisi borcunun bu yılın Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarında ödenmesini öngörmektedir. Önergemiz, bu maddeye çiftçilerin Gelir Vergisi 
borç taksitleriyle ilgili bir düzenleme getirmektedir. Yeni yazılım ile çiftçilerin genelde Kasım 
ayında tahıl, üzüm, pamuk gibi mahsûlün parasım aldığından, bu kanundan istifade etmek 
isteyen çiftçinin ilk taksidini ekim yerine kasım ayında ödemesi gelecek yıl içinde üç taksit ile 
borcunu ödemenin sağlanması uygun olacağı düşünülmüştür. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Orhan Ergüder 
Manisa istanbul 

Mehmet Sağdıç Gürhan Çelebican 
/ Ankara İstanbul 

Rauf Ertekin Yusuf Pamuk 
Kütahya İstanbul 

Engin Güner . / ' ' İsmail Sancak 
İstanbul İstanbul 

Sabri öztürk Abbas tnceayan 
İstanbul Bolu 

Faruk Saydam Refik Arslan 
Manisa Kastamonu 

Cenap Gülpınar Cemal özbilen 
Şanlıurfa Kırklareli 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

MADDE 18. — Yıllık gelir vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesi
nin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarında ödeyen çiftçiler bu kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 50 milyon TL. ye kadar 
olan vergi borçları affedilir. 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Orhan Ergüder 
Manisa İstanbul 
Ali Er Mehmet Sağdıç 

İçel Ankara 
Gürhan Çelebican Rauf Ertekin 

İstanbul Kütahya 
Safder Gaydalı Yusuf Pamuk 

Bitlis İstanbul 
Ismali Sancak Abbas İnceayan 

İstanbul . Bolu 
Gaffar Yakın Faruk Saydam 

Afyon Manisa 
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Refik Arslan Cenap Gülpınar 
Kastamonu Şanlıurfa 

Adem Yıldız Rüştü Kâzım Yücelen 
Samsun içel 

MADDE 18. — Yıllık gelir vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesi
nin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarında ödeyen çiftçiler bu kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 50 milyon TL. ye kadar 
olan vergi borçlarının yarısı affedilir. Borç Ekim, Kasım 1993 yılında iki eşit taksitte ödenir. 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu kanunun 16 nci maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden birincisinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş 
tutarların 31 Aralık 1993 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlasıyla birlikte 
ödenmesi şartıyla bu kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
Daha evvel belirttiğim gibi, dördüncü önergenin gerekçesinin tamamını okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Orhan Ergüder 
Manisa İstanbul 

Mehmet Sağdıç Bülent Akarcalı 
Ankara İstanbul 

Süha Tanık Rauf Ertekin 
İzmir Kütahya 

Engin Güner Abbas Inceayan 
İstanbul Bolu 

' Sabri öztürk Refik Arslan 
İstanbul . Kastamonu 

Faruk Saydam Cenap Gülpınar 
Manisa Şanlıurfa 

Cemal özbilen Adem Yıldız 
Kırklareli Samsun 

MADDE 18. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 117 nci maddesinin Maliye ve Gümrük 
bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödeyen 
Zonguldak, Hakkâri, Şırnak ve Erzincan çiftçilerinin bu kanun hükümlerine göre ödeyecekle
ri vergi borçları tümüyle affedilir. 

Gerekçe : 
Bu madde ile tabiî afetlerle grizu patlamasına sahne olan Zonguldak, Hakkâri, Şırnak 

ve Erzincan çiftçilerinin tahsil edilemeyen borçları için bir düzenleme getirilmektedir. Türk köy-
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lüsü hâlâ olumsuz tabiat şartlarının etkisi ile zor şartlar altında yaşamakta, zaman zaman ta
biî afetlerle yüzyüze kalmaktadır. Osmanlı döneminden bu yana çoğu zaman vergi ödeme güç
lüğü içine düştüğü bilinen bir gerçektir. ' 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan bu yana vergi mevzuatında oldukça sık dü
zenleme yapılmış ve sistemini devamlı geliştirmiştir. Son dönemde KDV, Serbest Muhasebeci 
ve Malî Müşavirlik Kanunları da çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Bu müessesenin verimli ve 
etkin çalıştırılması halinde vergi mükelleflerinin birçok problemi halledilecektir. Küçük çiftçi
lerimizde bundan yararlanacaktır. Küçük çiftçimizin toplam vergi yükü küçümsenemeyecek 
büyüklüktedir. Cumhuriyet tarihinde çiftçimiz için çeşitli sübvansiyonlar uygulayarak onların 
ekonomikman güçlenmesi amaçlanmıştır. - . ' 

Teklif edilen maddemizde tasarıdakinden farklı olarak gelir vergisi ödeme düzenlemesi 
getirilmektedir, öyleki 1989 yılındaki kuraklık, Körfez krizi, haşere zararlıları, çığ, grizu pat
laması ve deprem gibi afetler sebebiyle bu illerde çiftçinin ödeme güçlerini çok düşürmüştür. 
Bundan dolayı çiftçilerin vergi borçlarının tamamının affedilmesi uygun olacaktır. 

Çiftçilerin 5 milyon TL. sına kadar olan borçlarının faizlerinin affı hatırlanırsa, bu dü
zenleme afet bölgelerinde yaşayan çiftçilerimize yapılacak aynı istikamette yeni bir uygulama 
olacaktır. 

Böyle bir yaklaşım çiftçilerimize tabiat şartları ve tabiî afetle ağırlaşan ve zorlaşan şartlar 
içinde kısmî de olsa ferahlık sağlayacaktır. Amacımız, teklif kabul edildiğinde vergi borçlan 
affedilen çiftçilerimiz, gelecek yıla rahatlıkla girebilecektir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 

İstanbul 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Ali Er 
İçel 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 
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MADDE 18. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 117 nci maddesinin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenip Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödenmesi 
gereken çiftçilerin Gelir Vergilerini, bu Kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 110 milyon TL. 
ye kadar olan vergi borçlarının yarısı affedilir. Borç taksitleri Ekim, Kasım 1993 yılında 2 eşit , 
taksitte ödenir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 ncı mad
desinin 1 inci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Birinci taksitin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş tutarla
rın 1 Ocak 1994 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 3 fazlasıyla birlikte ödenmesi 
şartıyla bu' kanunun ilgili hükümlerinden yararlandırılır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Halil Orhan Ergüder 
Manisa İstanbul 

Refik Arslan Mehmet Sağdıç 
Kastamonu Ankara 

Ali Er Gürhan Çelebican 
tçel istanbul 

Engin Güner İsmail Sancak 
İstanbul İstanbul 

Abbas Inceayan Gaffar Yakın 
Bolu Afyon 

Cemal Özbilen Cenap Gülpınar 
Kırklareli Şanlıurfa 

Adem Yıldız Rüştü Kâzım Yücelen 
Samsun İçel 

MADDE 18. — Yıllık Gelir Vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 117 nci maddesi
nin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarında ödeyen çiftçiler, bu Kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 100 milyon TL. ye kadar 
olan vergi borçlarının yarısı affedilir. Borç taksitleri Ekim, Kasım 1993 yılında 2 eşit taksitte 
ödenir 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden birincisinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş 
tutarların 31 Aralık 1993 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 4 fazlasıyla birlikte 
ödenmesi şartıyla bu kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 
Ali Er 

içel 
Gürhan Çelebican 

tstanbul 
İsmail Sancak 

tstanbul 
Âbbas İnceayan 

Bolu 
Cemal özbilen 

Kırklareli 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Engin Güner 
tstanbul 

Sâbri öztürk 
tstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

MADDE 18. — Yıllık Gelir Vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci madde
sinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarında ödeyen çiftçiler, bu Kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 75 milyon TL. ye 
kadar olan vergi borçlarının yarısı affedilir. Borç, Ekim, Kasım 1993 yılında 2 eşit taksitte ödenir. 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden birincisinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş 
tutarların 31 Aralık 1993 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 3 fazlasıyla birlikte 
ödenmesi şartıyla bu Kanundan yararlanılır. 

Gerekçe : 
Hepimizin bildiği gibi tarım kesimimiz ülkemizin birçok bölgesinde tabiat şartlarının et

kisi altında güçlük içindedir. Bu Kanun Tasarısının 18 inci maddesiyle ilgili bu önergemizle 
çok zor şartlar altında, verimsiz topraklarda geçimini sağlamaya çalışan köylümüze kısmî de 
olsa bir rahatlama getirmeyi amaç edinmekteyiz. 

Özellikle 1950'li yıllarda başlayan tarım kesimimizin gelişmesi günümüze kadar sürmüş
tür. Tarım kesimimizin bugünkü durumunun 1950'li yıllardan çok farklı olduğu bir gerçektir. 
Ancak, tarım dünyanın bütün ülkelerinde özellik arz eden bir ekonomik faaliyet alanıdır. Baş
ka hiçbir üretim dalında rastlanmayacak kadar tabiat şartlarının etkisinde olduğundan, riskler 
fazladır. Bu sebepledir ki, bu kesimle ilgili vergi düzenlemelerinde çok dikkatli olmak, tarımın 
özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir. 

Türk vergi mevzuatında, gelişmelere paralel olarak, tarım kesimi vergilendirilmesinde aşama 
kaydetmiştir. 

Yukarıda kısaca değindiğimiz gerçekler ve tarım kesimi özellikleri sebebiyle, kanun tasarı
sının 18 inci maddesinin yeniden düzenlenmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Önergemizle çiftçilerin gelir vergisi borç taksitleriyle ilgili bir düzenleme getirmekteyiz. 
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Şöyle ki; 89 yılındaki kuraklık, Körfez Krizi, salgın haşare zararları dolayısıyla çiftçilerin 
uğradığı zararları dikkate alarak vergi borçlarının yarısının affını talep etmekteyiz. Küçük çift
çilerin tarımdan olan gelirlerinin vergi borçlarının 75 milyon TL. ye kadar olan kısmının yan
sının affedilmesi uygun olacaktır. Bunun bütün ülke için geçerli olarak mümkün olmaması 
halinde, affın Hakkâri, Şırnak, Zonguldak ve Erzincan illeriyle sınırlı olarak kabulünü teklif 
etmekteyiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Selçuk Maruflu 
Manisa İstanbul 

Mehmet Sağdıç Ali Er 
Ankara İçel 

Gürhan Çelebican Rauf Ertekin 
İstanbul Kütahya 

E. Safder Gaydalı Engin Güner 
Bitlis İstanbul 

Abbas tnceayan Cemal özbilen 
Bolu Kırklareli 

Adem Yıldız Rüştü Kâzım Yücelen 
Samsun İçel 

MADDE 18. — Yıllık gelir vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 117 nci maddesinin 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarında ödeyen çiftçiler bu kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 75 milyon TL. ye kadar 
olan vergi borçlarının yarısı affedilir. Borç Ekim, Kasım 1993 yılında iki eşit taksitte ödenir 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında, bu kanunun 16 ncı maddesinin 1 fıkrası 
hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden birincisinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş 
tutarların 1.1.1994 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 4 fazlasıyla birlikte ödenmesi 
şartıyla, bu kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

îkrem Pakdemirli 
Manisa 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 
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Orhan Ergüder 
İstanbul 
Ali Er 

İçel 
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E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Engin Güner 
istanbul 

İsmail Sancak 
tstanbul 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Adem Yıldız 
Samsun 

MADDE 18. — Yıllık gelir vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesi
nin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen ekim, kasım ve ara
lık aylarında ödeyen çiftçiler, bu kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 150 milyon liraya kadar 
olan vergi borçlarının yarısı affedilir. Borç Ekim, Kasım 93 yılında iki eşit taksitte ödenir. Er
zincan, Zonguldak, Hakkâri, Sımak illerindeki çiftçinin 150 milyon liraya kadar olan borcun 
yarısı silinir. 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu kanunun 16 ncı maddesinin 1 inci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden birincisinin hiç ödenmemesi yada eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş 
tutarların 31 Aralık 1993 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlasıyla birlikte 
ödenmesi şartıyla bu kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Bunun, tamamı okunacaktır. v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı» Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemîrli 
Manisa 

Süha Tanık 
tzmir 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Sabrı Öztürk 
tstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

Faruk Saydam 
Manisa 

Ali Er 
tçel 

Gruhan Çelebican 
tstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

tsmail Sancak 
tstanbul 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Adem Yıldız 
Samsun 
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MADDE 18. — Yıllık gelir vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesi
nin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarında ödeyen çiftçiler bu kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 120 milyon TL. ye kadar 
olan vergi borçlarının yarısı affedilir. Borç, Ekim, Kasım 93 yılında iki eşit taksitte ödenir. 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu kanunun 16 ncı maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden birincisinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş 
tutarların 31 Aralık 1993 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayn yüzde 2 fazlasıyla birlikte 
ödenmesi şartıyla bu kanundan yararlanılır. 

Gerekçe : Tarım kesimi Türkiye ekonomisinde büyük önem taşıyan bir kesimdir. Cumhu
riyetin kurulmasından bu yana tarım kesimi büyük gelişme kaydetmiştir, özellikle, 1950'lerde 
başlayan atılım bu kesimin otarşik bir yapıdan hızla pazar için üretim yapan bir faaliyet kolu 
haline gelmesi sonucunu doğurmuştur. 

Günümüzde tarım kesimimizin gayri safî millî hâsılamız içindeki payının ve istihdam için
deki payının 1950'ler ve 1960'Iara oranla açık azalmasına rağmen önemi devam etmektedir. 

Ekonomimiz için önemini kısaca belirttiğimiz tarım kesimimizin vergilendirilmesi mesele
si de özellik arz eden bir meseledir. Ülkemizin birçok bölgesinde çiftçilerimiz son derece güç 
ve değişken tabiat şartları altında faaliyet göstermektedir. Tabiat şartlarının değişkenliği ve olum
suzluğu, çiftçilerimizin ekonomik riskini artırmaktadır. 

Hükümet tarafından getirilen tasarının 18 inci maddesi küçük çiftçinin Gelir Vergisi bor
cunu bu yılın Ekim, Kasım, Aralık aylarında ödemesini öngörmektedir. 

Biz, bu maddeyle sunduğumuz önergemizle, çiftçimizin 1989 yılındaki kuraklık, Körfez 
Krizi, tarım haşerelerinin verdiği yaygın zararların etkisini hafifletmek amacıyla vergi borçla
rının yarısının affını teklif etmekteyiz. Bu teklifimiz 5 milyon TL.'na kadar olan çiftçi borçla
rının faizlerinin affedilmesiyle de paralellik arz etmektedir. Bu önergemiz kabul edildiğinde 
küçük çiftçilerimizin ağır yükü bir nebze olsun hafifleyecektir. 

Sonuç olarak, teklifimiz, küçük çiftçinin tarımdan olan gelirlerinin vergi borçlarının 120 
milyon TL. ile sınırlı olmak kaydıyla affedilmesidir. Bu teklifimiz kabul edilmediği takdirde, 
önergemizin Zonguldak, Hakkâri, Şırnak ve Erzincan ile sınırlı olarak kabulünü arz ederiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Son önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemir Refik Arslan 
Manisa Kastamonu 

Mehmet Sağdıç Ali Er 
Ankara içel 

M. Rauf Ertekin E. Safder Gaydalı 
Kütahya Bitlis 
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Yusuf Pamuk Tunca Toskay 
İstanbul İstanbul 

Engin Güner Sabri öztürk 
İstanbul İstanbul 

Abbas tnceayan Cemal özbilen 
Bolu Kırklareli 

Cenap Gülpınar ) Adem Yıldız 
Şanlıurfa > Samsun 

MADDE 18. — Yıllık Gelir Vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci madde
sinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarında ödeyen çiftçiler bu kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 25 milyon TL. ye 
kadar olan vergi borçlarının tümü affedilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar işleme koyacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 18. — Yıllık Gelir Vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci madde
sinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım, Aralık 
aylarında ödeyen çiftçiler, bu Kanun hükümlerine göre ödeyecekleri tutarları (bu Kanunun 19 
uncu maddesi hükmü hariç) Kasım 1992, Ekim, Kasım 1993 aylarında olmak üzere üç eşit tak
sitte öderler. / .. ' 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 nci maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden ilk ikisinin hiç ödenmemesi ya da eksik Ödenmiş olması halinde ödenmemiş 
tutarların 31 Aralık 1993 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlasıyla birlikte 
ödenmesi şartıyla bu Kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 18. — Yıllık Gelir Vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 inci madde
sinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım ye 
Aralık aylannda ödeyen çiftçiler, bu Kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 50 milyon liraya 
kadar olan vergi borçlan affedilir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN,VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

tınmı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 18. — Yıllık Gelir Vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci madde
sinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım ve 
Aralık aylannda ödeyen çiftçiler, bu kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 50 milyon liraya 
kadar olan vergi borçlarının yarısı affedilir. 

Borç, Ekim, Kasım 1993 yılında iki eşit taksitte ödenir. 
Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu kanunun 16 ncı maddesinin birinci fık

rası hükmü uygulanmaz. 
Taksitlerden birincisinin hiç ödenmemesi, ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenme

miş tutarların 31 Aralık 1993 tarihi sonuna kadar, her ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlasıyla birlik
te ödenmesi şartıyla bu kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MÂLİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

' Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 18. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesinin Maliye ve Güm
rük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, belirlenen Ekim, Kasım ve Aralık aylarında öde
yen Zonguldak, Hakkâri, Şırnak ve Erzincan çiftçilerinin bu kanun hükümlerine göre ödeye
cekleri vergi borçları tümüyle affedilir 

I. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. • • 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 18. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesinin Maliye ve Güm
rük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, belirlenip, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında öden
mesi gereken çiftçilerin Gelir Vergilerini bu kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 110 milyon 
TL. ye kadar olan vergi borçlarının yarısı affedilir. Borç taksitleri Ekim, Kasım 1993 yılında 
iki eşit taksitte ödenir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi, ödeme yapan mükellefler hakkında bu kanunun 16 ncu mad
desinin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Birinci taksidin hiç ödenmemesi, ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş tutarla
rın 1 Ocak 1994 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 3 fazlasıyla ile birlikte ödenme
si şartıyla bu kanunun ilgili hükümlerinden yararlandırılır. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ILYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. > 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 18. —Yıllık Gelir Vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci madde
sinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarında ödeyen çiftçiler bu kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 100 milyon liraya 
kadar olan vergi borçlarının yarısı affedilir. Borç taksitleri Ekim, Kasım 1993 yılında iki eşit 
taksitte ödener. 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden birinin hiç ödenmemesi, ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş tu
tarların 31 Aralık 1993 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 4 fazlasıyla birlikte öden
mesi şartıyla bu Kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
'MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 
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MADDE 18. — Yıllık Gelir Vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci madde
sinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım ve 

•, fe 
Aralık aylarında ödeyen çiftçiler bu kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 75 milyon liraya ka
dar olan vergi borçlarının yarısı affedilir. Borç Ekim, Kasım 1993 yılında iki eşit taksitte ödenir. 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 net maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden birinin hiç ödenmemesi, ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş tu
tarların 31 Aralık 1993 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 3 fazlasıyla birlikte öden
mesi şartıyla bu kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. * 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

ı . • -. 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 18. — Yıllık Gelir Vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci madde
sinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarında ödeyen çiftçiler bu kanun hükümlerine göre ödeyecekleri 75 milyon liraya ka
dar olan vergi borçlarının yarısı affedilir. Borç Ekim, Kasım 1993 yılında iki eşit taksitte ödenir. 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 nci maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden birinin hiç ödenmemesi, ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş tu
tarların 1*1.1994 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 4 fazlasıyla birlikte ödenmesi 
şartıyla bu kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 18. — Yıllık Gelir Vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci madde-
" sinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım ve 
Aralık aylannda ödeyen çiftçiler bu kanunun hükümlerine göre ödeyecekleri 150 milyon liraya 
kadar olan vergi borçlarının yansı affedilir. Borç Ekim, Kasım 1993 yılında iki eşit taksitte ödenir. 
Erzincan, Zonguldak, Hakkâri, Şırnak illerindeki çiftçilerin 150 milyon liraya kadar olan bor
cunun yansı silinir. 
" Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden birinin hiç ödenmemesi, ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş tu
tarların 31 Aralık 1993 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 5 fazlasıyla birlikte öden
mesi şartıyla bu kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ye teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 18. — Yıllık Gelir Vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci madde
sinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen, Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarında ödeyen çiftçiler, bu kanunun hükümlerine göre ödeyecekleri 120 milyon lira-

-ya kadar olan vergi borçlarının yarısı affedilir. Borç, Ekim, Kasım 1993 yılında iki eşit taksitte 
ödenir. 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 
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Taksitlerden birincisininhiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde, ödenmemiş 
tutarların 31 Aralık 1993 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı yüzde 2 fazlasıyla birlikte 
ödenmesi şartıyla bu kanundan yararlanılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 18. — Yıllık Gelir Vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci madde
sinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen Ekim, Kasım ve ' 
Aralık aylarında ödeyen çiftçiler bu kanunun hükümlerine göre ödeyecekleri 25 milyon liraya 
kadar olan vergi borçlarının tümü affedilir , 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. s 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
önergelerle ilgili işlem tamamlanmıştır. 
Maddenin fıkra fıkra oylanmasına ilişkin üç önerge vardır; birisini okutup Genel Kurulun 

kararına başvuracağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 
ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının 18 inci maddesinin birinci fıkrasının, İçtüzü
ğün 84 üncü maddesine göre ayrı ayrı oylanmasını; 

Ayrıca, bu oylamaların İçtüzüğün 119 uncu maddesi gereğince açık oylamayla ve ad oku
narak yapılmasını; 

Arz ve teklif ederiz. 
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Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Salih Ergün 
İstanbul 

Timur Demir 
İzmir 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Engin Güner 
İstanbul 

Yüksel Yalova 
Aydın 

İbrahim özsoy 
Afyon 

Safder Gaydalı 
Bitlis 

Adem Yıldız 
Samsun 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Melike Haşefe 
İstanbul 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

İsmail Sancak 
İstanbul 

BAŞKAN — Maddenin fıkra fıkra, oylanması hususundaki önerge okundu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, sadece oylamanın şeklini oya suna

bilirsiniz. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... Sizden önce, Sungurlu söz istedi. 
Buyurun efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, sanıyorum bugün bu 
oturumda iktidarın bu kanunu çıkarma arzusu barizdir; muhalefetin de engelleme yapması. 
Ama, zatı âlinizin, burada Meclis Başkanı olarak, usul hükümlerine riayet etmeniz lazımdır 
ve Meclisin sükûneti de size bağlıdır. Milletvekili arkadaşlarımız, usul hakkında, tutumunuz 
hakkında söz istediklerinde vermiyorsunuz... 

BAŞKAN — Her söz isteyene söz veriliyor mu?.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Tutumunuz hakkında söz isteyenlere 

vermiyorsunuz. 
önergeleri okutmuyorsunuz, gerekçelerini okutmuyorsunuz ve İçtüzük hükümlerini tat

bik etmiyorsunuz. 
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İçtüzüğün 85 inci maddesi açık. Anayasaya aykırı olan... 
BAŞKAN— Geçtik efendim onu... Şimdi, bu önergeyle ilgili bir usulsüzlük var mı? Onu 

geçtik...' f 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bağırmakla bu oturu
mu idare edemezsin. Hele bana karşı hiç edemezsiniz... (DYP ve SHP sıralarından "senin özel
liğin ne?" sesleri, gürültüler) ' 

BAŞKAN — Yani, siz istediğiniz gibi davranabilecek misiniz? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Hayır, ben sizden söz istedim. 
BAŞKAN — Sözü ne için istediniz?.. Bu önergeyle ilgili istediniz; buyurun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Anayasaya aykırılık id

dialarını işleme koymadınız. Burada muhalefetin görev yapmasına imkân vermiyorsunuz. İç
tüzüğün 84 üncü maddesi size oylama yapma yetkisi vermiyor, "gereği yerine getirilir "hük
münü taşıyor. Açın bir bakın... 

BAŞKAN — Oturunuz efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Söylediniz efendim... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Söylemedim efendim. 
Sayın Başkan, eğer bu oturumu idare etmek niyetindeyseniz, usul hükümlerine uyarsınız. 

Eğer Anamuhalefet Partisine muhalefet yapma görevini vermiyorsanız/izin vermiyorsanız, bunu, 
Anayasayı ihlal ederek yapıyorsanız, bizim bu birleşimde bulunmamızın bir manası yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, şimdi oturun efendim. 
Şimdi gene, bu konuda da Tüzük hükümlerini ve bugüne kadar yapılan uygulamaları ay

nen uygulayacağım. Sayın Sungurlu, lütfen dinleyin. 
84 üncü maddenin ikinci fıkrası, "Görüşülen bir madde birçok mesele veya fıkralardan 

mürekkep ise ve bunların ayrı ayrı oya konmaları onbeş üye tarafından yazılı olarak teklif olun 
muşsa gereği yapılır" der. Şimdi ben gereğini yapıyorum. Gereği ne?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)— Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Durun efendim... 
7.7.1970 tarihli Birleşimde Genel Kurulun oyuna sunulmuş; 20.9.1978 tarihinde Genel Ku-\,"»•• 

rulun oyuna sunulmuş, gereği öylece yapılmış; 12.6.1985 tarihinde gereği benim dediğim gibi ^ 
yapılmış; 19.3.1987 tarihinde gereği benim uygulamam gibi yapılmış; 30.4.1987 tarihinde gere
ği benim dediğim gibi yapılmış; 17.3.1988 tarihinde gereği benim uygulamam gibi yapılmış. 
(DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN— Bir dakika efendim... Müsaade edin. Niye acele ediyorsunuz. Bakın, ben 

Sayın Sungurlu'yu dinledim, bir de itham var... 
Şimdi bir örnek veriyorum : 
1987 tarihli Birleşim : 

"BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 84 üncü maddenin gerekçesini okuyorum : Bu mad
dede fıkra ve bent tarifleri üzerinde mevcut tereddütleri kaldırmaktadır. Madde, ayrıca hukukun 
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genel ilkelerinden olan bir maddenin bent, alt bent ve fıkralarının ayrı ayrı oylanması istendiği 
takdirde, bu istemi, Genel Kurul kararıyla yerine getirilmesi lüzumunu hükme bağlamıştır." 

Bu başkana, o zamanki Halkçı Parti ya da SHP tarafı itiraz ediyor. 
Devam ediyor "Bu bakımdan, uygulamada bir yanlışlık olmadığı düşüncesindeyiz ve aynı 

uygulamayı sürdürüyoruz" diyor. Sonunda da konuşmalar olmuş. 
Böyle, sizin gibi değerli milletvekilleri itiraz etmiş, Başkan demiş ki, "Sayın Milletvekille

ri, bu yasama dönemindeki uygulamanın, tarafımızdan da devamı doğru görülmüştür." 
Şimdi, önergeyi okuduk; uygulamayı da tarihleriyle birlikte bilgilerinize sundum. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Önerge 2 madde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi bütünüyle oyluyorum efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 119 da var orada efendim, açık oylama da var. 
BAŞKAN — Efendim önergeyi bütünüyle oyluyorum. Ayrı ayrı önerge değilki o. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Açık oylamayı ne yapacaksınız? 
BAŞKAN — Kabul edilirse açık oylama yapılacak gayet tabiî efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ona göre zapta geçsin. 
BAŞKAN — önerge okundu ve zapta geçti Sayın Kalemli. 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
18 inci maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gümrük Vergi ve Cezaları 

MADDE 19. — 1. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Ka
nunun yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük 
vergilerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel hale geldiği halde tamamen veya 
kısmen ödenmemiş olanların aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 
149 uncu maddeleri uyarınca kesilmiş ve muaccel hale gelmiş para cezası ve gecikme zammının 
% 30'unun bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmiş olması kaydıyla °/o 
70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî itiraz mercilerine 
itiraz edilmesi veya Yargı Organlarında dava açılması nedeniyle, ihtilaflı bulunanlar için ihti
laftan vazgeçilmesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarı
daki fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu fıkraya göre ödenecek para cezalarının tespitinde, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş 
miktar esas alınır. En son safhada bozma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödene
cek miktar ilk aşamada istenen miktardır. 

Yukarıda belirtilen esaslara göre ödenen gümrük vergilerine bağlı para cezalarından bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanlar ile bu tarihten sonra tebliğ 
edilecekler için ihtilaf yaratılmaması ve tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içinde % 30'unun öden
mesi şartıyla % 70,'inin tahsilinden vazgeçilir. 
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b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykı
rı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 
nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlük tarihinden önce mu
accel hale geldiği halde ödenmemiş olanların bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 ay 
içinde % 30'uhun ödenmesi kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

2. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerin
den bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî 
itiraz mercileri veya İdarî Yargı Organları nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunanların, aslı
nın tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesi
lecek para cezaları ile uygulanacak gecikme zamlarının % 30'unun bu Kanunun yürürlük tari
hinden itibaren 2 ay içinde ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla ödenmesi halinde % 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre ödenecek vergi ve resim asıllarının tespitinde bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş olan miktar esas 
alınır. Ancak en son safhada bozma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödenecek 
miktar ilk aşamada istenen miktardır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mükellefine tebliğ edilen ek tahakkuk konusu 
gümrük vergilerinin ihtilaflı hale getirilmemesi kaydıyla, bu vergi ve resimler ile bu asla bağlı 
cezalar hakkında da yukarıdaki fıkrada yer alan hükümler uygulanır. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykı
rı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 
nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaf
lı bulunanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanların ihtilaf
tan vazgeçilmek veya ihtilaf yaratılmamak ve °/o 30'u bu Kanunun yürürlük tarihinden itiba
ren 1 ay içinde ödenmek kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. Bu hükme göre ödenecek 
para cezasının tespitinde ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş miktar esas alınır. 

3. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerin
den, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilenlerin tamamının ihtilaf yaratıl-
maksızın ödeme süresi içinde ve bu vergilere bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu mad
deleri uyarınca kesilecek para cezalarının % 30'unun da aynı sürede ödenmesi kaydıyla °/o 70'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununa aykırı olarak iş
lenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 nci madde
leri uyarınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen para cezalarının % 
30'unun tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

4. Bu,Kanun hükümleri; 
a) 1918sayıIıKaçakçılığınMen ve Takibine Dair Kanun ve Teşvik Mevzuatı hükümlerine 

aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, resim, para cezaları ve gecikme zamları; 
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b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddeleri hükümlerinin bu Kanu
nun yürürlük tarihinden sonra ihlal edilmesi sebebiyle Gümrük Kanununun 149 uncu maddesi 
uyarınca kesilecek para cezaları; 

Hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde şahısları adına söz isteyenleri sırasıyla okuyorum : Sayın 
Ekrem Pakdemirli, Sayın Kamer Genç, Sayın Rüştü Kâzım Yücelen, Sayın Adnan Kahveci. 

tki arkadaşımıza söz verebileceğiz. 
Grupları adına : Refah Partisi Grubu adına, sayın Abdullatif Şener, ANAP Grubu adına 

Sayın Hasan Korkmazcan. 
Buyurun Sayın Şener. 

ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletveklileri; artık, görünen odur 
ki, bu Kanunun maddelerinin sonlarına doğru gelmiş bulunuyoruz. Bu bakımdan, bu madde 
üzerinde uzun konuşmayı düşünmüyorum. Hükümetin değerli üyeleri de bütün ağırlıklarıyla 
buradalar. Yarın yapılacak çok işler var, özellikle de icra makamında bulunan Hükümet üyele
ri için yorucu bir gün olabilir. 

Diğer taraftan, burada verilen değişiklik önergelerinin 500 kelimeyi geçip geçmediği de 
tartışma konusu oluyor. Görüşmeleri uzatmamak için; 500 kelimeyi aşan önergelerin gerekçe
leri okunmuyor. Bu 19 uncu madde de bir hayli uzun, 500 kelimeyi de geçiyor. O halde, deği
şiklik önergelerinde 500 kelime şartını aradığımıza göre, bu maddeyi, en azından, konuşmalar
la uzatmayı gerekli görmüyorum. 

Ancak, bu konuda bir noktayı belirtmek istiyorum. Bu da, Vergi Affı Kanununun kapsa
mı ile ilgilidir. Sayın Maliye Bakanımızın daha önceki bir konuşmasında, "Bu tasarının kap
samı açıktır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergileri ve bir de ecrimisilleri kap
sar, bu nettir*' ifadesinin üzerinde durmak istiyorum. Daha önce 13 üncü madde görüşülür
ken, "Bu maddede kapsam genişlemiştir. 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunla ilgili cezalar da 13 üncü madde ile af kapsamına 
girmiş ve Sayın Bakanımızın belirttiği kapsam 13 üncü maddede genişlemiştir" demiştik; fa
kat -13 üncü madde ile ilgili değişik bir yorumla- Sayın Bakanımız, kapsamın genişlemediğini 
ifade etmişlerdi. Şimdi 19 uncu maddeyi görüşüyoruz; ilk belirtilen kapsamın bu maddede de 
aşıldığını görüyoruz. Çünkü, 19 uncu madde, gümrük vergi ve cezalarıyla ilgilidir. 1615 sayılı 
Gümrük Kanununu ilgilendiren bir madde ile karşı karşıyayız. Gümrük Kanununa göre tahsil 
edilen vergiler ve cezalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kapsamına girmezler. Nitekim, Ver
gi Usul Kanununun 2 nci maddesine baktığımızda şu ifadeler hemen yer alıyor : "Gümrük 
ve tekel idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir" Açık bir hükmü
müz de var. Demek ki, bu vergi affı ile ilgili kanunun kapsamı, yalnızca 213 sayılı Vergi Usul 
Kanuna göre tahsil edilen vergiler ve ecrimisillerle ilgili değil, bunun dışında, kapsamın zaman 
zaman genişlediğini de görüyoruz. 

Sadece bu hususu belirtir, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şener. 
Sayın Korkmazcan, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 
milletveklileri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu akşam da tarihî oturumlarından birini yaşa-



T.B.M.M. B : 56 20 . 3 . 1992 O : 4 

maktadır; ama, bu oturum, maalesef, Meclis usul ve esaslarına, Meclisin çalışması ile ilgili 
Anayasanın 88 inci maddesine ve içtüzüğe aykırı uygulamaların geçerli bir usul haline getiril
mesi teşebbüsü dolayısıyla tarihî bir hüviyet kazanmıştır. 

Her şeyden önce şunu ifade etmek zorundayım : Anavatan Partisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grubu olarak, Meclisin çalışmasını engellemek istemiyoruz. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Madde üzerinde konuşsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — "Madde üzerinde konuşsun" diyor bakın, milletvekilleri... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum. 

* İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Madde üzerinde konuş. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Grup adına konuşuyor. 
BAŞKAN — Madde üzerinde ama; Grup adına... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bir maddenin esası ve usulü üzerinde konu

şuyorum. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Madde üzerinde konuşmak için ufak bir giriş yapıyor efendim. 
BAŞKAN — Grup Başkanvekilişiniz... Grup adına madde üzerinde konuşacak. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN,— Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bir maddenin, gerçek bir kanun hükmü haline 

gelebilmesi için, evvela Anayasanın 88 inci maddesine ve içtüzüğün hükümlerine uygun tarzda 
müzakere edilmesi lazımdır. Biz bunu sağlamaya uğraşıyoruz. Sizin, madde dediğiniz, biraz 
sonra oylamaya sunacağınız önergelerle zaten rapor olmaktan çıkacak uyguladığınız usul do
layısıyla. Buraya bir Plan ve Bütçe Komisyonu raporu gelmiş. Biraz sonra önergeler verilecek, 
önergelere Komisyon katılmak suretiyle bu rapor ortadan kalkacak. Bugüne kadarki uygula
manız öyle. Eğer uygulamanızı şu andan itibaren terk edecekseniz, buradaki hatayı anlamışsa
nız, şu ana kadar yaptığınız bütün işlemleri yeniden yapmak zorundasınız. 

BAŞKAN — Hatalı yapılmamış... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Yoksa, geçmiş dönemdeki uyguladığınız 18 mad

deyle ilgili metin, Plan ve Bütçe Komisyonunun metni değil, burada müzakere edilen Sayın 
Ekrem Hocanın hazırladığı bir metin olmuştur. Yani, burada, Plan ve Bütçe Komisyonunun 
raporu değil, Ekrem Hocanın hazırlamış olduğu önergelerden oluşan bir metin müzakere edil
miştir. Biz buradaki yanlışlıkları ortaya koymazsak, "kanun yapıyoruz" düşüncesiyle, günler
ce, gecelerce burada hazırladığımız, sarf ettiğimiz mesai boşa gidecektir. Hem de, Sayın Baş
bakanı, Başbakan Yardımcısını ve sayın bakanlarımızı meşgul etmek pahasına, yaptığımız me
sai boşa gidecektir. Bunu birkaç ay sonra görüşürüz. Bugün bunu söylemiştim, birkaç ay son
ra, hukukun ilkeleri içerisinde bu yasa gözden geçirildiği zaman, Hasan Korkmazcan mı hak
lıydı, bu birleşimi, Anayasa dışı, içtüzük dışı yönetmeye çalışan Sayın Başkan mı uyarı cezası 
almaya müstahaktı, o zaman ortaya çıkacaktır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Gel oylama yapalım, hangisi haklıysa... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz, bu kanunun bir üst 

sınır getirmemesi sebebiyle, Anayasanın 73 üncü maddesine (vergi ödeviyle ilgili maddeye) aykırı 
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olduğunu söylüyoruz. Anayasanın 10 uncu maddesine aykırı olduğunu söylüyoruz, Anayasa
nın 163 üncü maddesindeki gider artırıcı kanunların müzakere usullerine uyulmadığı için Ana
yasaya aykırı olduğunu söylüyoruz ve her şeyden önce, İçtüzüğün sayılamayacak kadar çok 
maddesine aykırı bir uygulama yapıldığı için, artık bu kanun kanun olmaktan çıkmıştır diyoruz. 

Vergi affında eğer bir üst limit getirilseydi, o zaman vatandaşların belli bir sınıra kadar 
vergi ödemekte karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırmak, vatandaşlarla devlet arasındaki 
davaları ortadan kaldırmak gibi bir kamu yaran gözetilerek, eşitlik hükmü göz ardı edilebilir
di. Çünkü, eşitlik hükmü, ancak kamu yararı olan hallerde göz ardı edilebilir. 

Çek sahtekârlığı yaparak devleti dolandırmaya kalkışan bir kişinin affedilmesi veya devle
te olan vergi borcunu yıllarca biriktirmek suretiyle, vergisini ödeyen vatandaşlar karşısında avan
tajlı bir ticarî konuma gelmek isteyen kişinin, sınırsız olarak vergi borçlarının affı, "kamu ya
rarı gözetildiği" gibi bir iddiayı tamamen ortadan kaldırmaktadır. 

Vergi ödeviyle ilgili 73 üncü maddeyi, 163 üncü maddeyi ve eşitlikle ilgili 10 uncu maddeyi 
ortadan kaldırmakta bu kadar cesur davramlmasının sebebini biz biliyoruz. O da şudur; düşü
nüyorsunuz ki, "Bu yasa, yürürlüğe girdikten sonra, bir grup tarafından Anayasa Mahkeme
sine götürülürse, Anayasa Mahkemesi bunu iptal etse dahi, nasıl olsa, biz, affetmek suretiyle 
vaatte bulunduğumuz çevrelere gerekli servisi yapmış olacağız. Anayasa Mahkemesi bunu ip
tal etse dahi önemli değildir, önemli olan bizim hedefimize ulaşmaktır" diyorsunuz. Onun 
için, her türlü usulsüzlüğü göze alarak kanun çıkarmaya teşebbüs ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, mesele, bir yönüyle kamu vicdanını tatmin meselesidir. Eğer kamu 
vicdanını tatmin edemezseniz, geçen akşam da söylediğim gibi, birtakım vatandaşlarımız, na
muslu vergi mükellefleri, bu kanun yürürlüğe girdiği gün, bunu Resmî Gazetede okur oku
maz, bölge idare mahkemelerine başvurularda bulunacaklardır; vergisini ödemediğini bildik
leri mükellefler aleyhinde yürütmenin durdurulması talebinde bulunacaklardır. Yani, siz, dev
leti bugüne kadar dolandırmaya çalışmış olanların davalarını tasfiye edelim derken, namuslu 
vatandaşlarla devleti davalı hale getireceksiniz; kanunun sonu buraya varır. 

Bir başka şey daha ifade edeyim; Anayasanın 73 üncü, 163 üncü ve 10 uncu maddeleri, 
maalesef, bu kanun geriye dönük bir düzenleme olduğu için, sizin tahmin ettiğiniz gibi, bura
da işlemez hale geliyor. Kanunun iptal edilmesiyle, kanun nasıl olsa geriye dönük düzenlen
miştir, işlemez hale geliyor. Bu da, kanunu, bir bakıma 73 üncü ve 163 üncü maddeyi fiilen 
ortadan kaldırmak haline getirmektedir. Yani siz, Vergi Affı Kanununu bu usulsüzlükler içeri
sinde çıkardığınız takdirde, doğrudan doğruya Anayasanın ilgili maddelerini de fiilen ortadan 
kaldırıyorsunuz. Bunun kendine mahsus hukukî müeyyideleri vardır, önümüzdeki günlerde 
bu müeyyidelerle de karşılaşabilirsiniz. 

Bizim istediğimiz gayet açık. Bizim önergelerimizin arkasına sığınarak kamu vicdanım tat
min etmeniz mümkün değil. Sayın Bakan diyor ki, "Sizin verdiğiniz önergeler de bizim siste
mimize uygun." Bu önergelerin ne maksatla verildiğini Türk kamuoyu bilmiyor mu? Meseleyi 
o kadar hafife alarak bunun altından sıyrılabilmeniz mümkün mü? Onun kavgasını her dük
kânda yaparız, her bakkal dükkânında, her köy kahvehanesinde bunun kavgasını yaparız. Siz 
bizim önergelerimizi götürün, biz de devleti dolandırmaya çalışmış olanların listeleriyle kahve
lere girelim, konuşalım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, bir hususa daha yer vermek istiyorum konuşmamın sonunda : Bu
günkü birleşimi yöneten Sayın Başkan, zannediyorum, 19 uncu Dönemin ilk disiplin cezasını 
bendenize tatbik etmeye kalkıştılar. Yani, o uyarmayı böyle ikaz mahiyetinde söylemediler, ha- . 
kikaten İçtüzük anlamında ifade ettilerse, bana disiplin cezası verdiler; ama, onun gerekçesini 
de söylemediler. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, ben, "uyarı cezası veriyorum" demedim, "uyarıyorum" 
dedim. İçtüzük, uyarı cezasını ayrıca belirtmiştir. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Teşekkür ederim. O zaman problem yok Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ama, ben bunu, geçen gün, benim, Yüce Mecli

se saygılarımı ifade etmeme bile mani olarak mikrofonu kapatmış olmanın bir devamı zannet
miştim. Şahsıma yönelik bu hareketi, elbette, ben, Meclis Başkanlığı koltuğunda oturduğu için 
Sayın Fehmi Işıklar'ın cevaplandırması ihtiyacını duyuyorum, başka yerde olsa bu türlü yapı
lan davranışları kişinin kendi düzeyini ortaya koyan bir davranış olarak görür, üzerinde dur
mam; ama, Meclis Başkanlığı mevkiinde oturan arkadaşlarımızın yaptıkları usulsüzlükler, sa
dece kürsüdeki hatibe karşı değil, Genel Kurula karşı, Meclisin manevî şahsiyetine karşı yapıl
mış bir yanlışlık olur. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, süreniz doldu, toplayın efendim. 
- HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bakın, sizin de istediğiniz gibi, İçtüzüğü uyguluyorum. 
Süreniz doldu... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başkanım, konuşmamı tamamlıyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, tamamlayın. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bundan sonra hiç olmazsa, temenni ettiğimiz 

tarzda, Meclis Başkanlık kürsüsüne daha fazla zarar vermezsiniz düşüncesindeyim. Çünkü, 
biz burada bulunduğumuz müddetçe, siz sayın iktidar gruplarına vaat ettiğiniz şekilde bu ka
nunu şekle, usule, esasa riayet etmeden çıkarmak kararlılığındasınız. Onun için, böyle bir şeye 
iştirak etmek suretiyle, bu makamın daha fazla zedelenmesini uygun bulmuyoruz ve şu andan 
itibaren bu kanun bitinceye kadar Yüce Meclisin Genel Kurulunu terk ediyoruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Ekrem Pakdemirli; buyurun. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Feragat ediyorum Sayın Başkan. 
(ANAP Grubu Genel Kurul salonunu terk etti) 
BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın başkan, sayın milletvekilleri; değerli ANAP sözcüsü

nü çok dikkatli bir şekilde dinledim. Tabiî, insanların her hareketinde hüsnüniyet kuralları esastır. 
Eğer insanlar hüsnüniyet kuralları içinde görev yaparlarsa, yazılı kurallara riayet ederlerse hiç
bir problem çıkmaz. Şimdi, "İçtüzük hükümlerini illa benim dediğim şekilde anlayarak uygu
lamak zorululuğu" altında kalınarak bir değerlendirmeye gidilirse, insanlar o zaman yanılgıya . 
kapılır. 
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Şimdi, 88 inci madde diyor ki, "Her fıkra için 4 önerge verilir" ama, 85 inci maddede 
de : "Anayasaya aykırılık önergeleri öncelikle oylanır" diyor. Şimdi, bu iki maddeyi birlikte 
yorumlarsanız, 88 inci maddede 4 önerge verilmesi öngörülmesine rağmen, arkasından Ana
yasaya aykırılık önergelerinin işleme konulabilmesi için, 88 inci maddede "85 inci madde hariç" 
demesi lazımdı. 

Değerli arkadaşlarım, ben, Grup sözcüsü arkadaşımızı dinledim; maddeyle ilgili hiçbir şey 
konuşmadı. Zaten bu kanun müzakereye başlandığından beri, hep, maddelerle ilgisi olmayan 
sözler sarf ettiler. Demin de söyledim, bu kanunun bu şekilde çıkmasının nedeni ANAP'lılar-
dır. Bu kanunun böyle çıkmasında çeşitli yararlar bekliyorlar. 

Şimdi 19 uncu madde görüşülürken salonu terk ettiler; niye terk ettiler, onu size açıklaya
yım : Bu arkadaşlarımızın bu madde ve bu maddeden sonraki maddeler üzerinde önergeleri 
yoktur. Burada bir hataya düştüler. Tutmuşlar 18 inci maddeye kadar önerge vermişler. Ben 
bunu fark ettim ve bundan sonraki maddeler üzerinde her fıkra için 4 önergeyi biz hazırladık 
verdik. 24 üncü maddeye kadar, aşağryukarı 88 tane önerge verdik. Ama, niye verdik; sırf on
ların kasıtlı olarak yaptıkları engellemelerin önüne geçmek için verdik. Tabiî, hatalarını kabul 
edip de kürsüye çıkıp, "biz İçtüzüğü bilmiyoruz, doğru dürüst uygulamıyoruz" demeleri gere
kirken, bir yiğitlik yaparak, "biz salonu terk ediyoruz" dediler. Ama, bu böyle değildir. Keşke 
bunu çıkıp da burada söyleselerdi; bence daha doğru hareket etmiş olurlardı. 

Meclis Başkanvekili arkadışımız, gerçekten, Meclisi çok sağlıklı yönetiyor. 
Kendilerine şunu öneriyorum : Kendilerinin Meclis Başkanvekilinin Meclisinin dünkü bir

leşimini nasıl yönettiğini, tutanakları okuyarak öğrenmelerini istiyorum. Dün, Vergi Yasasının 
müzakere edilmemesi için, bütçeler üzerindeki gruplar adına konuşmaları keyfî olarak uzat
mak suretiyle Meclisi 5 saat fazla çalıştırmıştır. Yani, İçtüzük hükümlerine uymayarak; keyfî 
uygulama yaparak ve sırf kendi Grubuna yaranmak için bu Meclisi 5 saat fazla çalıştırmıştır. 

Son olarak, şunu söylemek istiyorum : Bu maddenin en önemli özelliği, ANAP İktidarla
rı zamanında affedilen silah kaçakçıları ve hayalî ihracatçıları af, dışı bırakmasıdır. Bizim on
lardan anlayış farkımız buradan kaynaklanmaktadır. 

Bu kadar çok iddialı hale gelmiş ve aşağı yukarı üç aydır kamuoyunu meşgul etmiş bir 
kanunun, bir an önce çıkarılarak, hem devletin hem de vergi veren mükelleflerin rahatlaması 
gerektiğine inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Genç. 
Sayın Rüştü Kâzım Yücelen?.. Yok. 
Sayın Adnan Kahveci?.. Yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde 100'e yakın önerge vardır. 
Madde 11 fıkradan ibarettir; her fıkra için 4 önerge verilebileceğine göre, 44 önergeyi veri

liş sırasına göre okutup, sonra aykırılık sırasına göre işleme koyacağım : 
Buyurun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 
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Hacı Filiz Ömer Lütfi Coşkun 
Kırıkkale Balıkesir 

Sami Sözat Adil Aydın 
Balıkesir Antalya 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Madde 19. — l/a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu kanu
nun yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin güm
rük vergilerinden, bu kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel hale geldiği halde tamamen 
veya kısmen ödenmemiş olanların, aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı kanunun 
146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca, kesilmiş ve muaccel hale gelmiş para cezası ve gecikme 
zammının yüzde 30'unun bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde ödenmiş olma
sı kaydıyla yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — önerge bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Madde 19. — 1. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Ka
nunun yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük 
vergilerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel hale geldiği halde tamamen veya 
kısmen ödenmemiş olanların aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 
149 uncu maddeleri uyarınca kesilmiş ve muaccel hale gelmiş para cezası ve gecikme zammının 
% 30'unun bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenmiş olması kaydıyla % 
70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu maddenin düzenlenişinde, aslında, hukukta 
fıkra tek olur, " 1 , 2, 3" diye numaralanırsa bent olur. Eğer "a, b, c" olursa alt bent olur. Ka
nunlar Müdürlüğümüz maddeyle ilgili bir değerlendirme yaparsa iyi olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Değerlendirme yapılmıştır Sayın Genç; teşekkür ederim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
: Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Madde 19. — 1. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Ka
nunun yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük 
vergilerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel hale geldiği halde tamamen veya 
kısmen ödenmemiş olanların aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 
149 uncu maddeleri uyarınca kesilmiş ve muaccel hale gelmiş para cezası ve gecikme zammının 
°ÎQ 30'unun bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmiş olması kaydıyla 
% 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz Ömer Lütfi Coşkun 
Kırıkkale Balıkesir 

A. Şeref Erdem Sami Sözat 
Burdur Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Madde 19. — 1. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Ka
nunun yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük 
vergilerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel hale geldiği halde tamamen veya 
kısmen ödenmemiş olanların aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 
149 uncu maddeleri uyarınca kesilmiş ve muaccel hale gelmiş para cezası ve gecikme zammının 
% 30'unun bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmiş olması kaydıyla 
% 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

.BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın . 
Antalya 

Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî itiraz mercilerine 
itiraz edilmesi veya Yargı Organlarında dava açılması nedeniyle, ihtilaflı bulunanlar için ihti
laftan vazgeçilmesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarı
daki fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu fıkraya göre ödenecek para cezalarının tespitinde, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu eh son safhada belirlenmiş 
miktar esas alınır. En son safhada bozma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödene
cek miktar ilk aşamada istenen miktardır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî itiraz mercilerine 
itiraz edilmesi nedeniyle, ihtilaflı bulunanlar için ihtilaftan vazgeçilmesi ve yukarıda belirtilen 
esaslar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, 
bu fıkraya göre ödenecek para cezalarının tespitinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih iti
bariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş miktar esas alınır. En son safhada boz
ma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödenecek miktar ilk aşamada istenen miktardır. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî itiraz mercilerine 
itiraz edilmesi veya Yargı Organlarında dava açılması nedeniyle, ihtilaflı bulunanlar için ihti
laftan vazgeçilmesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarı
daki fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu fıkraya göre ödenecek para cezalarının tespitinde, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş 
miktar esas alınır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Yukarıda belirtilen esaslara göre ödenen gümrük vergilerine bağlı para cezalarından bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanlar ile bu tarihten sonra tebliğ 
edilecekler için ihtilaf yaratılmaması ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde °7o 30'unun öden
mesi şartıyla °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Yukarıda belirtilen esaslara göre ödenen gümrük vergilerine bağlı para cezalarından bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanlar ile bu tarihten sonra tebliğ 
edilecekler için ihtilaf yaratılmaması ve tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde % 30'unun öden
mesi şartıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : Y*r-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Yukarıda belirtilen esaslara göre ödenen gümrük vergilerine bağlı para cezalarından bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanlar ile bu tarihten sonra tebliğ 
edilecekler için ihtilaf yaratılmaması ve tebliğ tarihinden itibaren 4 ay içinde % 30'unun öden
mesi şartıyla °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 
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Yukarıda belirtilen esaslara göre ödenen gümrük vergilerine bağlı para cezalarından bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanlar ile bu tarihten sonra tebliğ 
edilecekler için ihtilaf yaratılmaması ve tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde % 30'unun öden
mesi şartıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykı
rı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147,148,151,152,153,154,155, 156 ve 157 nci 
maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel 
hale geldiği halde ödenmemiş olanların bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde 
% 30'unun ödenmesi kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykı
rı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147,148,151, 152, 153,154, 155, 156 ve 157 nci 
maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel 
hale geldiği halde ödenmemiş olanların bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde 
°/o 30'unun ödenmesi kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif "ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ömer Lütfî Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur' 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykı
rı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153,154, 155, 156 ve 157 nci 
maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel 
hale geldiği halde ödenmemiş olanların bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde 
°/o 30'unun ödenmesi kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykı
rı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 nci 
maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel 
hale geldiği halde ödenmemiş olanların bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde 
% 30'unun ödenmesi kaydıyla °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

A. Şeref Erdem 
Burdur 
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Ömer Lütfi Coşkun Sami Sözat 
Balıkesir Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

2. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerin
den bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî 
itiraz mercileri veya tdarî Yargı Organları nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunanların, aslı- . 
nın tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesi
lecek para cezaları ile uygulanacak gecikme zamlarının % 30'unun bu Kanunun yürürlük tari
hinden itibaren 6 ay içinde ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla ödenmesi halinde % 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
1 Diğer önergeyi okutuyorum : 

s • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz A. Şeref Erdem 
Kırıkkale Burdur 

Ömer Lütfi Coşkun Sami Sözat 
Balıkesir Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

2. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerin
den bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî 
itiraz mercileri veya tdarî Organları nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunanların, aslının ta
mamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesilecek 
para cezaları ile uygulanacak gecikme zamlarının % 30'unun bu Kanunun yürürlük tarihin
den itibaren 1 ay içinde ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla ödenmesi halinde °/o 70'inin tahsilin
den vazgeçilir. -

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Hacı Filiz A. Şeref Erdem 
Kırıkkale Burdur 

Ömer Lütfi Coşkun ^ Sami Sözat 
Balıkesir Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

2. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerin
den bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî 
itiraz mercileri veya İdarî Yargı Organları nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunanların, aslı
nın tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesi
lecek para cezaları ile uygulanacak gecikme zamlarının % 30'unun bu Kanunun yürürlük tari
hinden itibaren 3 ay içinde ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla ödenmesi halinde % 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz A. Şeref Erdem 
Kırıkkale Burdur 

Ömer Lütfi Coşkun Sami Sözat 
Balıkesir Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

2. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 Üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük yergilerin
den bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî 
itiraz mercileri veya tdarî Yargı Organları nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunanların, aslı- * 
nın tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesi
lecek para cezaları ile uygulanacak gecikme zamlarının % 30'unun bu Kanunun yürürlük tari
hinden itibaren 4 ay içinde ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla ödenmesi halinde % 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

— 704 — 



•mM.M. B : 56 20 . 3 . 1992 O : 4 

Hacı Filiz 
Kınkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Yukarıdaki fıkraya göre ödenecek vergi ve resim asıllarının tespitinde bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle İhtilafın bulunduğu ve en son safhada belirlenmiş olan miktar esas 
alınır. Ancak en son safhada bozma karan ya da terkin karan bulunması halinde, ödenecek 
miktar ilk aşamada istenen miktarın yüzde 99'udur. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kınkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Yukarıdaki fıkraya göre ödenecek vergi ve resim asıllarının tespitinde bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş olan miktar esas 
alınır. Ancak en son safhada bozma kararı ya da terkin karan bulunması halinde, ödenecek 
miktar ilk aşamada istenen miktarın yüzde 98'idir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
' Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 
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Yukarıdaki fıkraya göre ödenecek vergi ve resim asıllarının tespitinde bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş olan miktar esas 
alınır. Ancak, en son safhada bozma kararı ya da terkin karan bulunması halinde, ödenecek 
miktar ilk aşamada istenen miktarın yüzde 96'sıdır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Ömer Lütfı Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Adil Aydın 
Antalya 

Yukarıdaki fıkraya göre ödenecek vergi ve resim asıllarının tespitinde bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş olan miktar esas 
alınır. Ancak en son safhada bozma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödenecek 
miktar ilk aşamada istenen miktarın yüzde 97'sidir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Bu Kanunun yürürlüğe girdikten bir ay sonra mükellifine tebliğ edilen ek tahakkuk konu
su Gümrük Vergilerinin ihtilaflı hale getirilmemesi kaydıyla, bu vergi ve resimler ile bu asla 
bağlı cezalar hakkında da yukarıdaki fıkrada yer alan hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten üç ay sonra mükellefine tebliğ edilen ek tahakkuk 
konusu Gümrük Vergilerinin ihtilaflı hale getirilmemesi kaydıyla, bu vergi ve resimler ile bu 
asla bağlı cezalar hakkında yukarıdaki fıkrada yer alan hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iki ay sonra mükellefine tebliğ edilen ek tahakkuk 
konusu Gümrük Vergilerinin ihtilaflı hale getirilmemesi kaydıyla bu vergi ve resimler ile bu 
asla bağlı cezalar hakkında da yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz Ömer Lütfi Coşkun 
Kırıkkale Balıkesir 

Sami Sözat A. Şeref Erdem 
Balıkesir Burdur 

Adil Aydın 
Antalya 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 4 ay sonra mükellefine tebliğ edilen ek tahakkuk 
konusu Gümrük Vergilerinin ihtilaflı hale getirilmemesi kaydıyla bu vergi ve resimler ile bu 
esasa bağlı cezalar hakkında da yukarıdaki fıkrada yer alan hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin 8 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz Ömer Lütfi Coşkun 
Kırıkkale Balıkesir 

Sami Sözat A. Şeref Erdem 
Balıkesir Burdur 

Adil Aydın 
Antalya 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunun hükümlerine aykırı 
olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı kanunun 147, 148, 151, .152, 153, 154, 155, 156 ve 157 
nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaf
lı bulunanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanların ihtilaf
tan vazgeçilmek veya ihtilaf yaratılmamak ve yüzde 30'unu bu Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren 6 ay içinde ödenmek kaydıyla yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. Bu hükme göre öde
necek para cezasının tespitinde ihtilafın bulunduğu en son haftada belirlenmiş miktar esas alınır. 

> • 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulumşutur 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Ömer Lütfı Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Adil Aydın 
Antalya 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykırı 
olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, ve 157 
nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalanndan, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı 
bulunanlar ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanların ihtilaftan 
vazgeçilmek veya ihtilaf yaratılmamak ve yüzde 30'u bu İcanunun yürürlük tarihinden itibaren 
üç ay içinde ödenmek kaydıyla, yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. Bu hükme göre ödenecek 
para cezasının tespitinde ihtilafın bulunduğu eh son safhada belirlenmiş miktar esas alınır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Adil Aydın 
Antalya 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykırı 
olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 
nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihti
laflı bulunanlar ile, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanların, ihti
laftan vazgeçilmek veya ihtilaf yaratılmamak ve yüzde 30'u bu Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren 4 ay içinde ödenmek kaydıyla yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. Bu hükme göre öde
necek para cezasının tespitinde ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş miktar esas alınır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Adil Aydın 
Antalya 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununun hükümlerine ay
kırı odlarak işlenmiş fiiller nedeniyle, aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 
157 nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte ihti
laflı bulunanlar ile, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanların ihtilaf
tan vazgeçilmek veya ihtilaf yaratılmamak ve yüzde 30'u bu Kanunun yürürlük tarihiden iti
baren 2 ay içerisinde ödemek kaydıyla yüzde 70'inin tahsilinden vaz geçilir. Bu hükme göre 
ödenecek para cezasının tespitinde ihtilafın bulunduğu en son safhada belirtilmiş miktar esas 
alınır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Adil Aydın 
Antalya 

3. a) 1615 sayılı Gümrük Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük tari
hine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinden, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilenlerin tamamının ihtilaf yaratılmaksı-
zın ödeme süresi içinde ve bu vergilere bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri 
uyarınca kesilecek para cezalarının yüzde 29'unun da aynı sürede ödenmesi kaydıyla, yüzde 
71'inin tahsilinden vaz geçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Adil Aydın 
Antalya 

3. a) 1615 sayılı Gümrük Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük tari
hine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinden, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilenlerin tamamının ihtilaf yaratılmaksı-
zın ödeme süresi içinde ve bu vergilere bağlı olarak aynı kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri 
uyarınca kesilecek para cezalarının yüzde 39'unun da aynı sürede ödenmesi kaydıyla yüzde 
61'inin tahsilinden vaz geçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Adil Aydın 
Antalya 

3. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük tari
hine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinden, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilenlerin tamamının ihtilaf yaratılmaksı-' 
zın ödenme süresi içinde ve bu vergilere bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri 
uyarınca kesilecek para cezalarının yüzde 49'unun da aynı sürede ödenmesi kaydıyla yüzde 
51'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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. Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

B : 56 

Adil Aydın 
Antalya 

20 . 3 . 1992 

Ömer Lütfı Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

O : 4 

3. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük tari
hine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinden, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilenlerin tamamının ihtilaf yaratılmaksı-
zın ödeme süresi içinde ve bû vergilere bağlı olarak aynı kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri 
uyannca kesilecek para cezalarının yüzde 59'unun aynı sürede ödenmesi İcaydıyla yüzde 41'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin onuncu fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Ömer Lütfı Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair'Kanun ve Teşvik Mevzuatı hükümlerine 
aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan para cezaları; 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin onuncu fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
. Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 
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a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve Teşvik Mevzuatı hükümlerine 
aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, para cezaları ve gecikme zamları; 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin onuncu fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Adil Aydın 
Antalya 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve Teşvik Mevzuatı hükümlerine 
aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, resim ve gecikme zamları; 

..BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin onuncu fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve teşvik mevzuatı hükümlerine 
aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, para cezaları.ve gecikme zamları; 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin onbirinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

-* 

Adil Aydın 
Antalya 
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Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddeleri hükümlerinin bu Kanunun 
yürürlüğünden bir ay sonra ihlal edilmesi sebebiyle Gümrük Kanunun 149 uncu maddesi uya
rınca kesilecek para cezaları; 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin onbirinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir . 

Adıl Aydın 
Antalya 

b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddeleri hükümlerinin bu Kanunun 
yürürlüğünden iki ay sonra ihlal edilmesi sebebiyle Gümrük Kanunun 149 uncu maddesi uya
rınca kesilen para cezaları; 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin onbirinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Ömer Lütfi. Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Adil Aydın 
Antalya 

b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddeleri hükümlerinin bu Kanunun 
yürürlüğünden üç ay sonra ihlal edilmesi sebebiyle Gümrük Kanununun 149 uncu maddesi 
uyarınca kesilecek para cezaları; 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin onbirinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 
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b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddeleri hükümlerinin bu Kanunun 
yürürlüğünden 4 ay sonra ihlal edilmesi sebebiyle Gümrük Kanununun 149 uncu maddesi uya
rınca kesilecek para cezalan; 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Her fıkra için 4 önerge olmak üzere, 44 önerge okunmuştur. Bunun dışında, 50'den fazla 

önerge vardır. Bu önergelerin 52 tanesi 1 000 kelimeyi geçmektedir. Tüzüğümüze göre, gerekçe
si ve metni 500 kelimeyi geçmemek koşuluyla önerge vermek mümkündür ve söz konusudur. 
Bu nedenle, 44'ten fazla önergeyi, hem her fıkra için 4 önerge söz konusu olduğu için, hem 
de 52 önerge 1 000'den fazla kelimeyi içinde taşıdığı için işleme koyamıyoruz. 

Şimdi, okunmuş olan önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağız. 
Buyurun efendim: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 

Gümrük Vergi ve Cezaları 
MADDE 19. — 1. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanu

nun yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin Güm
rük Vergilerinde bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muccel hale geldiği halde tamamen 
veya kısmın ödenmemiş olanların aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı kanunun 146 
ncı ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesilmiş ve muaccel hale gelmiş para cezası ve gecikme 
zammının yüzde 30'unun bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde ödenmiş olma
sı kaydıyla yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Başkan, önergelerin sa

dece değişik kısımlarını okutunuz... ~ 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, önergelerin değişik kısımları okunsun. 

BAŞKAN — Evet, aynı fıkra üzerindeki önergelerin yalnız değişiklik kısmını okuyacağız. 
Buyurun: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"6 ay içinde" 
BAŞKAN — Değişiklik bu efendim? 
Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümeti?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"Tarihinden itibaren 3 ay içinde" 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu bu değişikliğe? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içinde" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. . 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihten sonra 1615 sayılı Gümrük Kanunda belirtilen idari itiraz mercilerine 
itiraz edilmesi veya yargı organlarında dava açılması nedeniyle, ihtilafta bulunanlar için ihti
laftan vazgeçilmesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarı
daki fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu fıkraya göre ödenecek para cezalarının tespitinde 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş 
miktar esas alınır. En son safhada bozma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödene
cek miktar ilk aşamada istenen miktardır. 

BAŞKAN — Komisyon Önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl-

miyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ye arkadaşlarının önergesi: 
Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihten önce 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen yargı organlarında dava 
açılması nedeniyle, ihtilafta bulunanlar için ihtilaftan vazgeçilmesi ve yukarıda belirtilen esas
lar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanın Ancak, bu fık
raya göre ödenecek para cezalarının tespitinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 
ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş miktar esas alınır. En son safhada bozma ka
rarı ya da terkin kararı bulunması halinde ödencek miktar ilk aşamada istenen miktardır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş-

'BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihten önce 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idari itiraz mercilerine 
itiraz edilmesi nedeniyle, ihtilafta bulunanlar için ihtilaftan vazgeçilmesi ve yukarıda belirtilen 
esaslar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, 
bu fıkraya göre ödenecek para cezalarının tespitinde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle ihtilafın bulunduğu ert son safhada belirlenmiş miktar esas alınır. En son safhada bozma 
kararı ya da terkin kararı bulunması hâlinde ödencek miktar ilk aşamada istenen miktardır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye lcatılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 

Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 

Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idari itiraz mercilerine itiraz 
edilmesi veya yargı organlarında dava açılması nedeniyle ihtilafta bulunanlar için ihtilaftan vaz
geçilmesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarıdaki fıkra 
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hükümleri uygulanır. Ancak, bu fıkraya göre ödenecek para cezalarının tespitinde bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş miktar 
esas alınır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde" 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde" 

BAŞKAN — Komisyon değişikliğe katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"tebliğ tarihinden itibaren 4 ay içinde" 

BAŞKAN — Komisyon değişikliğe katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAICANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Ömer Lüfti Coşkun ve arkadaşlarının önergesi: 
"tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde" 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. • . 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa).— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve arkadaşlarının önergesi: 
"yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde" 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem ve arkadaşlarının önergesi: 
"Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde" 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Antalya Milletvekili Adil Aydın ve arkadaşlarının önergesi: 
"Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde" 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul "edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfî Coşkun ve arkadaşlarının önergesi: 
"yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içinde" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve arkadaşlarının önergesi: 
"Kanunun yürürlük tarihinden itibaren.3 ay içinde" 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem ve arkadaşlarının önergesi: 
"Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde" 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Antalya Milletvekili Adil Aydın ve arkadaşlarının önergesi: 
"istenen miktarın yüzde 99'dur" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfi Coşkun ve arkadaşlarının önergesi: 
"istenen miktarın yüzde 98'idir." 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?,. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

; Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"istenen miktarın yüzde 96'sıdır." 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işlçme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve arkadaşlarının önergesi: 
"istenen miktarın yüzde 97'sidir." 

BAŞKAN — Komsiyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Antalya Milletvekili Adil Aydın ve arkadaşlarının önergesi: 
"yürürlüğe girdiği tarihten 1 ay sonra" 

BAŞKAN— Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem ve arkadaşlarının önergesi: 
"yürürlüğe girdiği tarihten 3 ay sonra" 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu önergeye? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"yürürlüğe girdiği tarihten 2 ay sonra" 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
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BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfi Coşkun ve arkadaşlarının önergesi: 
"yürürlüğe girdiği tarihten 4 ay sonra" 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve arkadaşlarının önergesi: 
"yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde" 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem ve arkadaşlarının önergesi: 
"yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde" 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Antalya Milletvekili Adil Aydın ve arkadaşlarının önergesi: 
"yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde" 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?,. 
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MALtYE VE GÜMRÜIC BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde" 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfi Coşkun ve arkadaşlarının önergesi: 
"para cezalarının yüzde 29'unun" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN'— Hükümet?.. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAICANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve arkadaşlarının önergesi: 
"para cezalarının yüzde 39'unun" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem ve arkadaşlarının önergesi: 
"para cezalarının yüzde 49'unun" 

• . — 724 — 



T.B.M.M. B : 56 20 . 3 . 1992 O : 4 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Antalya Milletvekili Adil Aydın ve arkadaşlarının önergesi: 
"para cezalarının yüzde 59'unun" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜIC BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: , 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"n) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve Teşvik Mevzuat hükümlerine 

aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan para cezaları" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfi Coşkun ve arkadaşlarının Önergesi: 
"a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve Teşvik Mevzuatı hükümlerine 

aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, para cezaları ve gecikme zamları;" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve arkadaşlarının önergesi: 
4 *a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve Teşvik Mevzuatı hükümlerine 

aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, resim ve gecikme zamları;" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem ve arkadaşlarının önergesi: 
"a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve Teşvik Mevzuatı hükümlerine 

aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, para cezaları ve gecikme zamları*' 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAICANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Antalya Milletvekili Adil Aydın ve arkadaşlarının önergesi: 
"b) Kanunun yürürlüğünden bir ay sonra" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
"Kanunun yürürlüğünden iki ay sonra" 

BAŞKAN — Değişikliğe Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfi Coşkun ve arkadaşlarının önergesi: 
"Kanunun yürürlüğüden üç ay sonra" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve arkadaşlarının önergesi: 
"Kanunun yürürlüğünden dört ay sonra" 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Maddenin fıkra fıkra oylanmasıyla ilgili bir önerge var; okutoyurum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 53 sıra sayılı, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 

ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının 19 uncu maddesinin l/a fıkrasının içtüzüğün 
84 üncü maddesine göre ayrı ayrı oylanmasını: 

— 727 — 



T.B.M.M. B : 56 20 .3 .1992 0 : 4 

Ayrıca, bu oylamaların, İçtüzüğün 119 uncu maddesi gereğince açık oylamayla ve ad oku
narak yapılmasını; 

Arz ve teklif ederiz. 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Yaşar Eryılmaz 

Ağrı 
Selçuk Maruflu 

istanbul 
Salih Ergün , 

İstanbul 
Engin Güner 

İstanbul 
Hüseyin Aksoy 

Eskişehir 
Yüksel Yalova 

Aydın 
Şerif Bedirhanoğlu 

Van 
Hamdi Eriş 

Ankara 
Bahri Kibar 

Ordu 
Adem Yıldız 

Samsun 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Tlınca Toskay 
İstanbul 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Timur Demir 
İzmir 

Refik Arslan 
Kastamonu 

H. İbrahim özsoy 
Afyon 

Safder Gaydalı 
Bitlis 

Abbas tnceayan 
Bolu 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

BAŞKAN — Maddenin fıkra fıkra oylanmasına ilişkin önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Açık oylama isteyen bir önerge var; okutuyorum: 
İmza sahiplerini arayacağız... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 53 sıra sayılı, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 

ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının 19 uncu maddesinin oylanmasının, İçtüzü
ğün 119 uncu maddesi gereğince açık oylamayla ve ad okunarak yapılmasını; arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Ülkü Güney 
Denizli Bayburt 

Yaşar Eryılmaz Tunca Toskay 
Ağrı İstanbul 

Selçuk Maruflu Mehmet Keçeciler 
İstanbul Konya 

Salih Ergün Melike Haşefe 
İstanbul İstanbul 
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Timur Demir 
izmir 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Adem Yıldız 
Samsun 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Engin Güner 
İstanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

H. İbrahim özsoy 
Afyon 

Safder Gaydalı 
Bitlis 

. İsmail Sancak 
İstanbul 

Bahri Kibar 
Ordu 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

BAŞKAN — Hasan Korkmazcan?.. Yok. 
Ülkü Güney?.. Yok. 
Yaşar Eryılmaz?.. Yok. * 
Tunca Toskay?.. Yok. 
Selçuk Maruflu?.. Yok. 
Mehmet Keçeciler?.. Yok. 
Salih Ergün?.. Yok. 
Melike TUgay Haşefe?.. Yok. 
Timur Demir?.. Yok. 
Hüseyin Aksoy?.. Yok. 
Yusuf Pamuk?.. Yok. 
Engin Güner?.. Yok. 
Yüksel Yalova?.. Yok. v 

Refik Arslan?.. Yok. 
Şerif Bedirhanoğlu?.. Yok. 
İbrahim özsoy?.. Yok. 
Hamdi Eriş?.. Yok. 
Edip Safder Gaydalı?.. Yok. 
Adem Yıldız?.. Yok. 
İsmail Sancak?.. Yok. 
Abbas tnceayan?.. Yok. 
Bahri Kibar?.. Yok. 
Elaattin Elmas?.. Yok. 
Mehmet Sağdıç?.. Yok. 

önerge sahipleri hazır bulunmadıkları için, açık oylama istemi düşmüştür, önergeyi işle
me koyamıyoruz. 
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19 uncu maddeyi okunduğu biçimde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 19 uncu madde, okunduğu biçimiyle kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

20 inci maddeyi okutuyorum: 

ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

İade Edilmeycek Alacaklar 
MADDE 20. — Bu Kanun kapsamında yapılan ödemeler her ne suretle olursa olsun red, 

iade ve mahsup edilmez. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ödemeler ile 6183 sayılı Amme Ala

caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tahsil edilen tecil faizleri
nin bu Kanun hükümlerine dayanılarak ret ve iadesi yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alanları okuyorum: Refah Partisi Grubu adına Sayın 
Abdullatif Şener; şahısları adına, Sayın Ekrem Pakdemirli, Sayın Kamer Genç. 

Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Abdullatif Şener?.. Yok. 
Sayın Ekrem Pakdemirli?.. Yok. f 

Sayın Kamer Genç?... v 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Konuşmuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş olan önergeler vardır; sırasıyla okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 53 sıra Sayılı Yasa Tasarısının 20 nci maddesinin birinci fıkrasının aşa

ğıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 
Ömer Lütfi Coşkun Sami Sözat 

Balıkesir Balıkesir 
Adil Aydın Hacı Filiz 

Antalya Kırıkkale 
A. Şeref Erdem 

Burdur 
Madde 20. — (Birinci fıkra) Bu Kanun kapsamına giren ödemeler her ne suretle olursa 

olsun nakit olarak ret ve iade olunmaz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 53 sıra Sayılı Yasa Tasarısının 20 nci maddesinin birinci fıkrasının aşa

ğıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 
Ömer Lütfi Coşkun Sami Sözat 

Balıkesir Balıkesir 
A. Şeref Erdem Hacı Filiz 

Burdur Kırıkkale 
Adıl Aydın 

Antalya 
Madde 20. — (Birinci fıkra) Bu Kanun kapsamında yapılan ödemelerin yarısı ilgilisine 

ret, iade veya mahsup edilir. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 53 sıra Sayılı Yasa Tasarısının 20 nci maddesinin birinci fıkrasının aşa

ğıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 
Ömer Lütfi Coşkun 

Balıkesir 
A. Şeref Erdem 

Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya Hacı Filiz » 

Kırıkkale 
Madde 20. — (Birinci fıkra) Bu Kanun kapsamında yapılan ödemeler gerektiğinde mah

sup edilir. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 53 sıra Sayılı Yasa Tasarısının 20 nci maddesinin birinci fıkrasının me
tinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Şeref Erdem 
Hacı Filiz B u r d u r 

Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Sayın Başkanlığa 
Görülüşmekte olan 53 sıra Sayılı Yasa Tasarısının 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının tasa

rı metninden çıkarılmasını dileriz. 
Ömer Lütfi Coşkun 

Balıkesir 
A. Şeref Erdem 

Burdur 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya Hacı Filiz 

Kırıkkale 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 53 sıra Sayılı Yasa Tasarısının 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasının so
nundaki "ret ve iadesi yapılmaz" ifadesinin "yüzde 25'inin ret ve iadesi yapılmaz" biçiminde 
değiştirilmesini dileriz. 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Hacı Filiz A n t a I y a 

Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 53 sıra Sayılı Yasa Tasarısının 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının so

nundaki "ret ve iadesi yapılmaz" ifadesinin "yarısı ret ve iade yapılmaz" biçiminde değiştiril
mesini dileriz. 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Hacı Filiz Antalya 
Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 53 sıra Sayılı Yasa İksansının 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının so

nundaki "ret ve iadesi yapılmaz" ifadesinin "ret ve iade yapılır" biçiminde değiştirilmesini 
arz ederiz. 

Sami Sözat Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir Balıkesir V 

A. Şeref Erdem Adil Aydın 
Burdur , Antalya 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

BAŞKAN — Bu önergelerin dışında 5 önerge daha var. Her fıkra için 4'er önerge olduğu 
için bu önergeleri işleme koyamıyorum: 

önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve arkadaşlarının önergesi: 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı yasa tasarısının 20 nci maddesinin birinci fıkrasının me

tinden çıkarılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem ve arkadaşlarının önergesi: 
Madde 20.— (Birinci fıkra) Bu kanun kapsamına giren ödemeler her ne suretle olursa 

olsun nakit olarak ret ve iade olunmaz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: ' 
Antalya Milletvekili Adil Aydın ve arkadaşlarının önergesi: 
Madde 20. — (Birinci Fıkra) Bu kanun kapsamında yapılan ödemelerin yarısı ilgilisine 

red, iade veya mahsup edilir. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN— önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..* Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
Madde 20. — (Birinci Fıkra) Bu kanun kapsamında yapılan ödemeler gerektiğinde mah

sup edilir. ( 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfi Coşkun ve arkadaşlarının önergesi: 
5.3 sıra sayılı Yasa Tasarısının 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının tasarı metninden çıkarıl

masını dileriz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. ' 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer Önergeyi okutuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve arkadaşlarının önergesi: 
2.0 nci maddenin ikinci fıkrasının sonundaki "ret ve iadesi yapılmaz" ifadesinin "yüzde 

25'inin ret ve iadesi yapılmaz" biçiminde değiştirilmesini dileriz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem ve arkadaşlarının önergesi: 

. ; • 
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20 nci maddenin ikinci fıkrasının sonundaki "ret ve iadesi yapılmaz" ifadesinin "yarısı 
'"' ret ve iade yapılmaz" biçiminde değiştirilmesini dileriz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. ' 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. < 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Antalya Milletvekili Adil Aydın ve arkadaşlarının önergesi: 
20 nci maddenin ikinci fıkrasının sonundaki "ret ve iadesi yapılmaz" ifadesinin "ret ve 

iade yapılır" biçiminde değiştirilmesini arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Maddenin fıkra fıkra oylanmasına ilişkin bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 

ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının 20 nci maddesinin birinci fıkrasının İçtüzü
ğün 84 üncü maddesine göre ayrı ayrı oylanmasını: 

Ayrıcı bu oylamaların İçtüzüğün 119 uncu maddesi gereğince açık oylamayla ve ad oku
narak yapılmasını. 

Arz ve teklif ederiz. 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Yaşar Eryılmaz 

Ağrı 
Şükrü Yürür 

Ordu 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Timur Demir 

İzmir 
Refik Arslan 
Kastamonu 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Salih Ergün 
İstanbul 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 
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Şerif Bedirhanoğlu Esat Canan 
Van Hakkâri 

Adem Yıldız , 
Samsun 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi, maddenin açık oylamaya sunulmasını isteyen önerge var; okutup, önerge sahiple
rinin salonda olup olmadıklarını tespit edeceğim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 

ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının 20 nci maddesinin oylamasının İçtüzüğün 
119 uncu maddesi gereğince açık oylamayla ve âd okunarak yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Timur Demir 
İzmir 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Hamdi Eriş 
Ankara 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Ali Er 
İçel 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Salih Ergün 
İstanbul 

Selçuk Maruftu 
İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Engin Güner 
İstanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

H. İbrahim özsoy 
Afyon 

Safder Gaydalı 
Bitlis 

Adem Yıldız 
Samsun 

Abbas Inceayan 
Bolu 

BAŞKAN — Şimdi, önerge sahiplerinin salonda bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim: 
Hasan Korkmazcan?.. Yok. 
Ülkü Güney?.. Yok. 
Yaşar Eryılmaz?.. Yok. 
Tunca Toskay?.. Yok. 
Melike Haşefe?.. Yok. 
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Salih Ergün?.. Yok. 
Mehmet Keçeciler?.. Yok. 
Selçuk Maruflu?.. Yok. ' 
Timur Demir?.. Yok 
Hüseyin Aksoy?.. Yok. 
Yusuf Pamuk?.. Yok. 
Engin Güner?.. Yok. 
Şerif Bedir hanoğlu?.. Yok. 
Refik Arslan?.. Yok. 
Yüksel Yalova?.. Yok. , 
İbrahim özsoy?.. Yok. 
Hamdi Eriş?.. Yok. " 
Safder Gaydalı?.. Yok. 
ismail Sancak?.. Yok. 
Adem Yıldız?.. Yok. 
Fecri Alpaslan?.. Yok. 
Abbas tnceayan?.. Yok. 
Ali Er?.. Yok. 

önerge sahipleri salonda bulunmadıkları için, önerge düşmüştür. 
Maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
Usul ve Esaslar 
MADDE 21. — Bu Kanunun uygulamasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakan

lığınca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenleri okuyorum: Refah Partisi Grubu adına Ab-
dullatif Şener; şahısları adına, Ekrem Pakdemirli, Kamer Genç. 

Sayın Abdullatif Şener?.. Yok. 
Sayın Ekrem Pakdemirli?.. Yok. 
Sayın Kamer Genç. , 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Madde üzerinde verilen değişiklik önergelerini, veriliş sırasına göre okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Yasa Tasarısının 21 inci maddesinin "Maliye ve Gümrük 

Bakanlığınca" ibaresinin "Gelirler Genel Müdürlüğünce" biçiminde değiştirilmesini dileriz. 
Ömer Lütfi Coşkun Sami Sözat 

Balıkesir. Balıkesir; 
A. Şeref Erdem Adil Aydın 

Burdur Antalya 
Hacı Filiz 
Kırıkkale 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Yasa lisansının 21 inci maddesinin tasarı metninden çı
karılmasını arz ederiz. 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Yasa Tasarısının 21 inci maddesindeki "Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca" ibaresinin "Bakanlar Kurulunca" biçiminde değiştirilmesini dileriz. 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

Adil Aydın 
Antalya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Yasa Tasarısının 21 
tirilmesini dileriz. 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

A. Şeref Erdem 
Burdur Hacı Filiz 

Kırıkkale 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

inci maddesinin aşağıdaki gibi değiş 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Adil Aydın 
Antalya 

Madde 21. — Bu kanunun uygulamasına ait usul, esas ve genel düzenleyici ilkeleri Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 4 önerge daha var; ancak, 4 önerge işleme konulabildiğin-
den diğer önergeleri işleme koyamıyoruz. 

Şimdi, aykırılık durumlarına göre, madde üzerindeki önergeleri işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfi Coşkun ve arkadaşlarının önergesi: 
21 inci maddenin tasarı metninden çıkarılmasını arz ederiz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve arkadaşlarının önergesi: 
21 inci maddenin "Maliye ve Gümrük Bakanlığınca" ibaresinin "Gelirler Genel 

Müdürlüğünce" biçiminde değiştirilmesini dileriz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
' BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem ve arkadaşlarının önergesi: 
21 inci maddedeki "Maliye ve Gümrük Bakanlığınca" ibaresinin "Bakanlar Kurulunca" 

biçiminde değiştirilmesini dileriz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve arkadaşlarının önergesi: 
Bu kanunun uygulamasına ait usul, esas ve genel düzenleyici ilkeleri Maliye ve Gümrük 

Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
21 inci maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir, 
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22 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 22. — Bu Kanun hükümleri, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu Üyeleri 

ve birinci derecedeki yakınları ve bunların hissedarı bulundukları ortaklık ve şirketler için uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz alanları okuyorum: Refah Partisi Grubu adına Abdul-
latif Şener; şahısları adına, Ekrem Pakdemirli, Selçuk Maruflu, Kamer Genç. 

Sayın Abdullatif Şener?.. Yok. 
Sayın Ekrem Pakdemirli?.. Yok. 
Sayın Selçuk Maruflu?.. Yok. 
Sayın Kamer Genç?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Madde Üzerinde önergeler var; sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 22 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 

teklif ederiz. 
Oğuzhan Asiltürk Hasan Dikici 

Malatya Kahramanmaraş 
Fethullah Erbaş Kemalettin Göktaş 

Van Trabzon 
Faruk Ekinci Hüsamettin Korkutata 

Ankara Bingöl 
Bu kanun hükümleri, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu Üyeleri, milletvekil

leri ve birinci derecedeki yakınları ile bunların hissedarı bulundukları ortaklık ve şirketler için 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Yasa Tasarısının 22 nci maddesindeki "birinci derecedeki 

yakınları" ibaresinin "üçüncü derecedeki yakınları" biçiminde değiştirilmesini dileriz. 
Ömer Lütfi Coşkun Sami Sözat 

Balıkesir Balıkesir , 
Şeref Erdem Hacı Filiz 

Burdur Kırıkkale 
Adil Aydın 

Antalya 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Yasa Tasarısının 22 nci maddesinin tasarı metninden çı

karılmasını dileriz. 
Ömer Lütfi Coşkun Sami Sözat 

Balıkesir Balıkesir 
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Şeref Erdem Hacı Filiz 
Burdur Kırıkkale 

Adil Aydın 
Antalya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Yasa Tasarısının 22 nci maddesinin "Bakanlar Kurulu 

Üyeleri ve birinci derecedeki yakınları" ibaresinin "Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı üst bürokratları ve üçüncü derecedeki yakınları" biçiminde de
ğiştirilmesini dileriz. 

Ömer Lütfi Coşkun Sami Sözat 
Balıkesir Balıkesir . 

Şeref Erdem Hacı Filiz 
Burdur Adil Aydın Kırıkkale 

Antalya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bundan başka 4 önerge daha vardır; ama, 4'ten fazla önergeyi işleme koyamayacağımız 

için, ilk 4 önergeyi aykırılık durumlarına göre okutup işleme koyacağım: 
Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfi Coşkun ve arkadaşlarının önergesi: 
22 nci maddenin tasarı metninden çıkarılmasını dileriz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve arkadaşlarının önergesi: 
22 nci maddenin "Bakanlar Kurulu üyeleri ve birinci derecedeki yakınları" ibaresinin, "Ba

kanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı üst bürokratları ye üçüncü 
derecedeki yakınları" 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mü? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve arkadaşlarının önergesi: 
Bu kanun hükümleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri 

ve birinci derecedeki yakınları ile bunların hissedarı bulundukları ortaklık ve şirketler için uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem ve arkadaşlarının önergesi: 
"Birinci derecedeki yakınları" ibaresinin "üçüncü derecedeki yakınları" biçiminde de

ğiştirilmesi. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mü? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyeni er... öner
ge kabul edilmemiştir. 

22 nci maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde teklifleri vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hak

kında Kanuna Ek 4 madde, geçici madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Halit Dumankaya Gürhan Çelebican 

İstanbul İstanbul 
Adnan Kahveci Sabri öztürk 

İstanbul İstanbul 
Bülent Akarcalı Şadan Tuzcu 

İstanbul İstanbul 
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öneri: 
Ek Madde 4. — Bu kanundan yararlananlar KDV ve bordrodan kesilen stopaj borçlan 

müstesnadır. ' , 
Gerekçe: KDV halktan tahsil edilen emanet bir hesaba yatırılan bir paradır, bordroludan 

kesilen de aynı bir olaydır. Vergi değildir. Af kapsamı dışında tutulmasını arz ederiz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. . • . ; 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa)— Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Tükiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki maddenin ek madde olarak eklenme

sini arz ve teklif ederiz. 
Adnan Kahveci Refik Arslan 

İstanbul Kastamonu 
Hüseyin Aksoy Avni Akyol 

Eskişehir Şadan Tuzcu B o l u 

İstanbul 
Ek Madde. — Bu kanundan yararlananlardan affolunan cezaları 1 milyar liranın üstünde 

olanların isimleri kamuoyuna açıklanır. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenleri.. Öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki maddenin ek madde olarak eklenme

sini arz ve teklif ederiz. 
Adnan Kahveci , / Avni Akyol 

İstanbul Bolu 
Refik Arslan Şadan Tuzcu 
Kastamonu Hüseyin Aksoy t s t a n b u I 

Eskişehir • • ' . . ' 
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"Ek Madde. — Bu vergi affından yararlananların isimleri en geç bir ay içinde kamuoyu
na açıklanır. Ancak, affedilen ceza ve gecikme zamlarının toplamı 100 milyon liranın altında 
ise isimlerin açıklanmasına gerek yoktur." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup, işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki maddenin ek madde olarak eklenme

sini arz ve teklif ederiz. 
Adnan Kahveci Avni Akyol 

İstanbul Bolu 
Refik Arslan Şadan Tuzcu 
Kastamonu İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Ek Madde. — Bu kanundan yararlananların isimleri, yararlanmalarından sonra en geç 
bir ay içinde basma ve kamuoyuna açıklanır. Bu açıklamada affedilen ceza ve gecikme zamları 
da belirtilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 53 sıra sayılı Kanuna aşağıdaki maddenin ek madde olarak eklenme

sini arz ve teklif ederiz. 
Adnan Kahveci Avni Akyol 

İstanbul Bolu 
Refik Arslan Hüseyin Aksoy 
Kastamonu Şadan Tuzcu Eskişehir 

İstanbul 
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Ek Madde. — Bu kanundan ve daha önceki vergi aflarından yararlananların isimleri ka
muoyuna açıklanır. Vazgeçilen ceza ve zamlar bu açıklamada belirtilir. 

Gerekçe: Daha önceki vergi aflarından yararlananların isimlerinin açıklanmadığını söyle
yen Maliye Bakanına, çözüm olarak herkesin ismini açıklama imkânını getirmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. • 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. ~ 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Kanunun geçici ek 20 nci madde eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Halit Dumankaya Gürhan Çelebican 

İstanbul istanbul 
Bülent Akarcalı Şadan Tuzcu 

İstanbul İstanbul 
Sabri öztürk Adnan Kahveci 

İstanbul İstanbul 
öneri: 
Sahte fatura kesenler bu kanundan yararlanamazlar. 
Gerekçe: -
Naylon fatura keserek gerek haksız KDV almak suretiyle devleti soyanlar, gerek bu fatura 

ile devlete vergisini ödemeyen, bu vergilerle Ege sahillerinde oteller yapıp, şirketler kurup met
resti, Mercedesli hayat yaşayan devlet düşmanı bu anarşistler bu af kapsamı dışında kalmalı. 
Eğer bu ahlaksız insanlar affedilmek suretiyle şımaracak, devlette bir boşluk doğacaktır. Bu 
iktidar döneminde kıyım gören devlet bürokratları ve Maliyede vergi toplayan birimler görev
lerini yapamayacaklardır. Şehir eşkıyası olan bu şahıslann vergi affı dışında tutulmasını Genel 
Kurula arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 
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Ek madde önergeleri kabul edilmemiştir. 
Şimdi, geçici maddelere geçiyoruz. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
Geçici Maddeler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü merkez 

ve taşra teşkilatında çalıştırılan personele (Gelir İdaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliği gere
ğince fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde doğrudan görevlendirilen personel dahil) karşı
lığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3418 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen ek 13 üncü 
maddeye göre kurulan Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'ndan ödenmek üzere, 5 yıl süre ile Ge
lirler Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 80, İstanbul İlinde 70, Büyükşehir Belediyesi bu
lunan diğer illerde 60, nüfusu 100 OOO'in üstünde olan il ve ilçelerde 50, bunun altında olan 
il ve ilçelerde de 40 saate kadar aylık fazla çalışma yaptırılabilir. 

Fazla çalışmaların normal mesai günlerinde ve daire içinde yaptırılması halinde fazla ça-
. lışma saati karşılığı olarak; (10) gösterge rakamının Devlet memurları aylık katsayısı ile çarpı
mı sonucu bulunacak ücret ödenir. Bu ücret; tatil günlerinde daire içinde yapılan çalışmalara 
katılan personele 2 kat, normal mesai günlerinde ancak mesai saatleri haricinde yapılan daire 
dışı çalışmalara katılan personele 3 kat, tatil günlerinde daire dışında yapılan çalışmalara katı
lan personele ise, 4 kat olarak ödenir. 

Normal mesai gün ve saatleri dahilinde yukarıda illere ve nüfus büyüklüklerine göre be
lirlenen saatlerle sınırlı olmak kaydıyla ayrıca yapılacak yaygın ve yoğun vergi denetimi çalış
malarına (vergi dairesi dışında) katılan personele, bu çalışmaları karşılığında saat başına veri
lecek ücret, bir saatlik fazla çalışma için belirlenen ücretin yarısıdır. 

Şehirlerarası yollarda yapılacak vergi denetimlerine, İl Defterdarları tarafından; adedi, ça
lışma mahal ve saatleri belirlenmek suretiyle, yardımcı olmak üzere görevlendirilen güvenlik 
görevlilerine de bu esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler: 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullatif Şener?.. Yok. 
Şahısları adına, Sayın Ekrem Pakdemirli?.. Yok. 
Sayın Şeref Erdem ve arkadaşları, madde üzerindeki önergelerini geri çektiler. 
Geçici 1 inci madde üzerinde bir önerge vardır; okutup işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun Geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul Hüseyin Aksoy 

Eskişehir 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Safa Giray 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Gaffar Yakın 
Afyon 
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GEÇİCİ MADDE .1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü merkez 
ve taşra teşkilatında çalıştırılan personele karşılığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3418 sayılı 
Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen ek 13 üncü maddeye göre kurulan Gelir İdaresini Geliştir
me Fonundan ödenmek üzere, 5 yıl süre ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkezteşkilatlnda 60, 
İstanbul İlinde 50, Büyükşehir Belediyesi bulunan diğer illerde 40, nüfusu 100 000'in üstünde 
olan il ve ilçelerde 30, bunun altında olan il ve ilçelerde de 20 saate kadar aylık fazla çalışma 
yaptırılabilir. 

Fazla çalışmaların normal mesai günlerinde ve daire içinde yaptırılması halinde fazla ça
lışma saati karşılığı olarak; (20) gösterge rakamının devlet memurları aylık katsayısı ile çarpı
mı sonucu bulunacak ücret ödenir. Bu ücret; tatil günlerinde daire içinde yapılan çalışmalara 
katılan personele 3 kat, normal mesai günlerinde ancak mesai saatleri haricinde yapılan daire 
dışı çalışmalara katılan personele 4 kat, tatil günlerinde daire dışında yapılan çalışmalara katı
lan personele ise, 5 kat olarak ödenir. , 

Normal mesai gün ve saatleri dahilinde yukarıda illere ve nüfus büyüklüklerine göre be
lirlenen saatlerle sınırlı olmak kaydıyla ayrıca yapılacak yaygın ve yoğun vergi denetimi çalış
malarına katılan personele, bu çalışmaları karşılığında saat başına verilecek ücret, bir saatlik 
fazla çalışma için belirlenen ücrettir. 

Gerekçe: Bu maddede belirtilen oranların tümünü yeniden değiştirerek gelir idaresinde ça
lışanların tatil, ve bayram günleriyle normal günlerde alacakları fazla mesai ücretlerini anlam
la bir hale getirilmek istenmiştir. 

Bilindiği gibi, kamuda çalışanlardan bir kısmı kadro karşılığı sözleşmeli personel, bir kıs
mı sözleşmeli personel, bir kısmı da kadroludur. Geçen yıllarda sözleşmeli personelin kadrolu 
personele göre ücretleri bir hayli aştığı için, Sayın Mesut Yılmaz Kabinesinin çıkardığı bir ka
nun hükmünde kararname ile ücret farklılığı azaltılmak istenmiş, aynı zamanda çeşitli adlar 
altında yapılan fon ödemelerini de küçülterek, devlet memurları arasındaki ücret ayırımlarını 
asgariye indirmek istemiştir. Ancak, kurulan koalisyon Hükümetinin, başta Başbakanlık ve 
bağlı kuruluşlarında tekrar yeni adlar altında ödeme getirmiş olduğu dikkate alındığında, ge
lir idaresinde çalışmaların da tekrar ilave ödemelerini en az eski seviyede alması amaçlanmıştır. 

Ücret farklılığı sivil idarede oldukça büyük rahatsızlık doğurur. Buna rağmen, bu rahat
sızlık ilk bakışta fark edilmez. Sivil idarede belirli birtakım ender ve meşakkatli olan meslekle
re fazla ödeme, ücret farklılığı yadırganmamaktadır. Nitekim, 1963 yılında Devlet Planlama 
Teşkilatına, o güne kadar maaşlı olan devlet memurlarının maaşlarının iki-üç katı ücret veril
diğinde yadırgama olmamış, bilakis bakanlıklarda iyi yetişmiş personeli cezbetmiştir. 

Bu gerekçe ile gelir idaresindeki ek mesai, aslında ihtisas elemanlarına ödenecek bir ek 
gelir şeklinde ödeme yapılması imkânı getirilmek istenmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: ' k 

GEÇİCİ MADDE 2. — 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci madde
sinin (a) bendi hükmüne göre madde kapsamındaki personele yapılan ödemelere; 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya ve 449 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan yapılacak ek ödemele
rin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı bendine göre tespitine 
kadar 15.6.1991 tarihinde yürürlükte olan kanunî dayanakları gereğince ve bunlara göre belir
lenmiş esas ve usuller uyarınca, bu tarihteki oranların tamamı üzerinden devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz isteyenler: 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdullatif Şener?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Ekrem Pakdemirli?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Mustafa Kalemli 
Manisa Kütahya 

Safa Giray Adnan Kahveci 
İstanbul İstanbul 

Faruk Saydam Fevzi İşbaşaran 
Manisa İstanbul 

Gaffar Yakın Hüseyin Aksoy 
Afyon Eskişehir 

GEÇİCİ MADDE 2 . - 4 3 3 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Madde
sinin (a) bendi hükmüne göre madde kapsamındaki personele yapılan ödemelere; 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya ve 449 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan yapılacak ek ödemele
rin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı bendine göre bir ay 
içinde yönetmelikle tespit edilir. 

Gerekçe: Geçici Madde 2'nin yeniden yazılmasının ana gerekçesi, mevzuatımızda yapıl
mış olan değişikliklerin daha genişine giderek bugün yürürlükte bulunmayan kanunî dayanak
lara istinaden ödeme yapılmasının istenmesindendir. Bu maddenin sondan dört satırı değişti
rilerek Maliye ve Gümrük Bakanlığının bir ay içinde yönetmelik çıkarması temin edilmek is
tenmiştir. 

Bilindiği gibi hukuk düzenimizde kaldırılmış bulunan bir kanun, kararname veya yönet
melik, tebliğ veya sirkülere atıfta bulunularak, ona dayanılarak bir işlem yapmak mümkün de
ğildir. Hal böyle olunca, bu maddenin ruhu doğru olmakla birlikte şeklen tamamen yanlıştır. 
Bu yanlışlığı ortadan kaldırmak için, madde yeniden düzenlenmiştir. 
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BAŞKAN — Komsiyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan, 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum^Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum:'•"'" 
GEÇİCİ. MADDE 3. — Bu Kanunun Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri uyarınca yapıla

cak ödemeler, Gelir Vergisine tabi tutulmaz. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullatif 
Şener?.. Yok. 

Şahısları adına, Sayın Ekrem Pakdemirli?.. Yok. 
Geçici 3 üncü madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Mustafa Kalemli 
Manisa Kütahya 

Safa Giray Fevzi tşbaşaran 
İstanbul İstanbul 

Faruk Saydam Gaffar Yakın 
Manisa Afyon 

Adnan Kahveci Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir 

Geçici Madde 3. — Bu kanundan 50 milyon TL.'den büyük miktarda yararlanacak olan
lar vergi mükellefleri üç ay sonunda Ankara, İstanbul ve İzmirde münteşir tirajı günlük 50 bin
den fazla gazete vasıtası ile ilan edilir. 

Gerekçe: 
Toplumun, hangi vergi mükelleflerinin idare ile ihtilafa düştüğü ve ne oranlarda muhtasar 

vergi ile Katma Değer Vergisini toplayıp da idareye yatırmayanları tanıma hakkı vardır. Çünkü 
bu iki tür vergi de, vergi mükellefi, idare adına tahsildarlık yapmaktadır. Tahsil ettiği vergileri 
zamanında idareye teslim etmek aslî görevidir. Zaten bu vergileri ortalama olarak 21 gün kendi 
işletmesinde tutarak o miktarlar üzerinden bugünkü değerle asgarî yüzde 5 bir nema sağla
maktadır ki, bu da katlandığı tahsildarlık külfetini rahatça karşılamaktadır. 

BAŞKAN— Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın Milletvekilleri, geçici madde teklifleri vardır. 
Yalnız, bir hususu hatırlatmak istiyorum: Kanun, açık oylamaya tabidir. 
Ek geçici madde önergeleri vardır; okutup, işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında aşağıdaki maddeyi arz 

ve teklif ediyoruz. 
Geçici Madde 4. —Vergisini dürüst olarak ödeyen mükellef ve çalışanlann tahakkuk eden 

92-93 yıllan vergilerinin yüzde 30'u alınmaz. 
Oğuzhan Asiltürk .. Hüsamettin Korkutata 

Malatya Bingöl 
Kemalettin Göktaş Hasan Dikici 

Trabzon Kahramanmaraş 
Fethullah Erbaş Ömer Faruk Ekinci 

Van Ankara 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜIC BAICANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir, 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırılması Hakkında Kanununa geçici 5 inci maddenin eklenmesini arz ve talep ederiz. 
Halit Dumankaya Sabri öztürk 

İstanbul İstanbul 
Gürhan Çelebican Şadan Tuzcu 

İstanbul İstanbul 
Bülent Akarcalı Adnan Kahveci 

İstanbul İstanbul 
Esat Canan 

Hakkâri 
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öneri: Geçici Ek 5 inci madde. 
Vergi Usul Kanununun 344 ve 358 inci maddesine giren kaçakçılar bu yasadan yararlanamaz. 
Gerekçe: 
Vergisini, yani devlete olan borcunu çeşitli hileli yollara başvurarak vermemek suretiyle 

köye yapılacak yola, mahalleye yapılacak sağlık ocağına, okula harcanacak paralara, hastane 
kapılarında bekleyen insanların haklarını yiyerek toplum ahlakını bozan bu kişilerin af dışın
da kalmasını Genel Kurula arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutup, işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Kanununa geçici 6 ncı maddenin eklenmesini arz ve talep ederiz. 

Halit Dumankaya Adnan Kahveci 
istanbul İstanbul 

Gürhan Çelebican Bülent Akarcalı 
İstanbul / İstanbul 

Şadan Tuzcu Sabri öztürk 
İstanbul İstanbul 

öneri: Geçici 6. Madde. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği aybaşından başlamak üzere pe
şin vergi kaldırılır. 

Gerekçe: Üç ayda enflasyon yüzde 20'leri geçmiş, işsizlik artmış, mutfak yanıyor derken, 
yangına benzin dökülmüş, evler yanmaya başlamıştır. Koalisyon ortağı her iki parti de peşin 
vergiyi kaldıracağız vaadinde bulunmuşlardır, özellikle ana ortak, kazanılmayan paranın ver
gisi olur mu? diye diye bu kesime söz vermiş, bu kesimin oyunu almıştır. Küçük orta ise adil 
vergiden yana olduğunu daha bütçe görüşmeleri sırasında adil olmayan vergi uygulaması biz
den beklenmesin sözüne de güvenerek Genel Kurula arz edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu önerge, bir başka kanunu değiştirir nitelikte ve bir kanun teklifi niteliğin
de olduğu için, işleme koymuyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırılması Kanununa geçici 7 nci maddenin eklenmesini arz ve talep ederiz. 
Halit Dumankaya 

istanbul 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Esat Canan 
Hakkâri 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

öneri: 
GEÇİCİ 7 NCİ MADDE — Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere 1993 

yılı sonuna kadar, yazar ve çevirmenlerin gelirlerinin 200 milyonluk kısmından vergi alınmaz. 
Gerekçe: 
Okuma alışkanlığı olmayan ülkemizde göz nuru dökerek çalışan fikir işçileri bu değerli 

insanlar da ekonomik sıkıntı çekmektedir. Ayrıca da yazdığı kitap, basılan kitap belli. Yine 
af kapsamına giren kaçakçılardan bir miktar kesip bu insanlara bu hakkı tanırsak, onlar da 
biraz olsun rahatlayıp bu kaçakçılarla daha güçlü olarak mücadele ederler, onları kalemleriyle 
korkuturlar. Bu nedenle Genel Kurula arz olunur. 

BAŞKAN — Bu önerge de bir başka kanunu değiştirir niteliktedir ve bir kanun teklifi 
niteliğindedir; bu bakımdan, işleme koyamıyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırılması Kanununa Geçici 8 inci maddenin eklenmesini arz ve talep ederiz. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

öneri: 
GEÇİCİ 8 İNCİ MADDE — Gazete sahiplerinin 900 milyonluk gelirlerinden 1993 sonu

na kadar vergi alınmaz. 
Gerekçe: Bu fakir fukara halkın parası dağıtılıyorsa her kesime dengeli dağıtılmalıdır. He

le kamuoyunu oluşturacak kesime daha da hoş davranılmalıdır. Halk yoksulluktan gazete ala
mamakta, bu dördüncü kuvvet müessesesi de gittikçe bir uçurumun önüne düşmektedir. Bazı 
gazeteler kapanmış, bazıları kapanmak üzere, bazıları da çok zor koşullarda yaşamaktadır. O 
nedenle bu koşullar hafifletilmiş olunur. 

BAŞKAN — Bir önceki önergedeki gerekçelerle, bu önerge de işleme konulmamıştır. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırılması Kanununa geçici 9 uncu maddenin eklenmesini arz ve talep ederiz. 
• Halit Dumankaya Gürhan Çelebican 

İstanbul İstanbul 
Adnan Kahveci Bülent Akarcalı 

İstanbul İstanbul 
Esat Canan 

Hakkâri 
öneri: 
GEÇİCİ 9 UNCU MADDE — Bu Kanunun yürürlük tarihindeki aybaşından başlamak 

üzere emniyet ve jandarma kuvvetlerinde çalışanlardan 1993 yılı sonuna kadar vergi alınmaz. 

GEREKÇE: 
1992 yılında tırmanış gösteren anarşik olaylar büyük bir hızla devam etmektedir. Canını 

dişine takarak çalışan bu insanlar, hiç olmazsa rahat çalışmaları için ekonomik sıkıntı içinde 
olmamaları gerekir. Aynca, malî polis bu vergi kaçakçılarını yakalamak için büyük fedakârlık 
göstermektedir. Bu kaçakçıların affından biraz kısıntı yaparak bu fedakâr insanların ekono
milerine rahatlık getireceği düşüncesiyle Genel Kurula arz ederiz. 

BAŞKAN — Bu önerge de, bir önceki önerge üzerindeki gerekçelerle, işleme konmamıştır. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmeke olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artı

rılması Kanununa geçici 10 uncu maddenin eklenmesini arz ve talep ederiz. 
Halit Dumankaya Gürhan Çelebican 

İstanbul İstanbul 
Adnan Kahveci Esat Canan 

İstanbul Hakkâri 
Sabri öztürk 

İstanbul 
, öneri: 

GEÇİCİ 10 UNCU MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihinden ilk aydan başlamak üzere 
asgarî ücret vergi dışı bırakılır. 

GEREKÇE: 
Enflasyonun ağır yükü altında ezilen, zor şartlar altında yaşayan bordro mahkûmlarının 

yükünü hafifletmek için, onlann biraz rahat nefes almalarını sağlamak ve kendilerine yapılan 
zamlar iki ayda enflasyondan yok olmuştur. Hiç olmazsa bu affa bu kesimden gelecek tepkiler 
kısmen azaltılmış olur, sosyal adalet sağlanmış olur. Bu ülkenin imkânları hiç olmazsa kendi 
yağıyla kavrulmaya çalışan bu bordrolu mahkûmlar biraz ferahlamış olacaklardır. Bu kesimin 
devlete olan bağlılığı böylece devam etmesi, sosyal çalkantıların önlenmesi ve hiç olmazsa her 
kesime dengeli imkân sağlanması yönünden Genel Kurula arz edilmiştir. 
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BAŞKAN — Bu önerge de, önceki önergelerdeki gerekçelerle, işleme konmamıştır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırılması Kanununa geçici 11 inci maddenin eklenmesini arz ve talep ederiz. 
Halit Dumankaya Gürhan Çelebican 

İstanbul İstanbul 
Esat Canan Adnan Kahveci 

Hakkâri İstanbul 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

öneri: 
GEÇİCİ 11 İNCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihinden başlangıcı olan ilk aybaşın

dan başlamak üzere geliri yılda 18 milyon liraya kadar olan küçük sanayici, çiftçi ve serbest 
çalışanlardan 1993 yılı sonuna kadar vergi alınmaz. 

GEREKÇE: 
Günde siftah etmeyen esnaf, üç aydır yüzde 25'e varan enflasyon, piyasadaki durgunluk, 

anarşinin büyük şehirlere sıçraması, senet protestoları, hükümetteki kararsızlık, cezaevlerin
deki anarşi, sürgün korkusu ile çalışamayan bürokratlar, her partinin ilçe başkanının elindeki 
tayin listesiyle çalışamayan bakanlar, bu belirsizlikler piyasayı olumsuz yönde etkilemekte ve 
piyasa son senelerin en durgun anım yaşamaktadır. Büyük kaçakçılar affedilirken, küçük es
naf, serbest çalışandan, küçük sanayiciden 93 yılı sonuna kadar vergi alınmaması, bu vergile
rin bu kaçakçıların affı yanında devlete yük olmayacağı düşüncesiyle Genel Kurula arz olunur. 

BAŞKAN — Bu önerge de, önceki önergelere ilişkin gerekçelerle, işleme konmamıştır. 
Diğer önergeyi okutup işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hak

kında Kanuna 12 nci maddesinin geçici madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Halit Dumankaya Gürhan Çelebican 

İstanbul İstanbul 
Adnan Kahveci Sabri öztürk 

İstanbul İstanbul 
Esat Canan , 

Hakkâri 
öneri: • / 
GEÇİCİ 12 NCİ MADDE : Bu Kanundan yararlanan 18-19 uncu dönem milletvekilleri, 

eşleri, çocukları, kardeşleri, yeğenleri ve hissedar oldukları şirketler, Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren üç ay içinde isimleri Resmî Gazetede ilan edilir. 

Gerekçe: Vergisini ödememeyi alışkanlık haline getiren kişileri kanun baskısı ile bu hare
ketlerinden vazgeçirmek ve tüketicileri korumak için Genel Kurula arz edilmiştir. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hak

kında Kanuna 13 üncü geçici madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Gürhan Çelebican 

istanbul 
Sabri Öztürk 

Halit Dumankaya 
istanbul 

Adnan Kahveci 
istanbul istanbul 

Esat Canan 
Hakkâri 

GEÇtCt 13 ÜNCÜ MADDE : Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki aydan başlamak 
üzere, bordrolu memur ve işçilerden 93 yılı sonuna kadar stopaj vergisi kesilmez. 

Gerekçe: Bordrolu memur ve işçilerden geçim sıkıntısı içinde bulundukları, memurlara 
verilen zammın üç ayda enflasyonun altında kaldığı, bu inançla^Genel Kurula arz edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu önerge de, bir başka kanunu ilgilendirmektedir ve bir kanun teklifi niteli
ğindedir; bu nedenle, işleme koymuyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum:. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hak

kındaki Kanuna 14 üncü geçici madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Halit Dumankaya 
istanbul 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Gürhan Çelebican 
istanbul 

Sabri Öztürk 
istanbul 

Bülent Akarcalı 
istanbul 

öneri: 
GEÇlCİ MADDE 14. — Defterlerinde tahrifat yapan, yaprak yırtan, yerine yaprak ilave 

edenler, kaçakçılar bu aftan yararlanamazlar. 
Gerekçe: Kaçakçılığı meslek edinmiş, bu yolla devlete olan yükümlülüğünü yerine getir

meyen, ahlaksız kişilerin affı, toplum ahlakını bozacak, toplumu bunların affı zedeleyecek, 
siyasîlere, yani Meclisin saygınlığını azaltacaktır, bu nevi olay aftan sonra artacak. Dürüst 
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insanlarda bu şekilde dürüst olmayan insanlar arasında kavga başlayacak, toplumdaki yargı 
değerleri değişecektir. Toplum bir kenara itilecek, dürüst insanlar küsecek, dürüst olmayanlar 
şımaracak. Emeksiz para kazanma, fuzulî harcama, ekmek bulmada zorluk çekenlerle oyun 
olsun diye pastayı birbirinin suratına atanlar arasındaki kavga şiddetlenecek. Dürüst zengin
ler, vergisini verenlere de aynı gözle bakılacak. Bu nedenle Genel Kurula arz edilmiştir. 

BAŞKAN— Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. . . 
Ek geçici madde için son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Kanununa geçici 15 inci madde eklenmesini arz ve talep ederiz. 
Halit Dumankaya , Gürhan Çelebican 

İstanbul İstanbul 
Şadan Tuzcu Adnan Kahveci 

İstanbul İstanbul 
' • , Bülent Akarcalı 

İstanbul 

GEÇİCİ MADE 15. —Damga Vergisi kaçakçıları bu aftan yararlanamaz. 
Gerekçe : Damga vergisi büyük yekûnlar tutmaktadır. Benim ücretlimden kesilen bu pul 

bedellerinin yanında, şirket kurulurken yatırılması gereken damga vergilerini de yatırmayanlar 
yararlanmamalıdırlar. Daha şirket kuruluşunda devleti kazıklamayı kafasına koyan, böyle kö
tü niyetli kişilerin affı, bu yolda para kazanmak isteyen kişileri yüreklendirir. Devlete yatırma
sı gereken paraların yatırılmaması suretiyle devlet hizmetlerinde aksama yaratan bu kişilerin 
affı hiçbir ahlaka sığmaz. O nedenle bunların da af dışı bırakılması Genel Kurula arz edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl-

_ mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 23. — Bu Kanunun geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddeleri hükümleri 

1.2.1992 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullatif Şener söz is- • 
temişlerdir. 

Sayın Şener?.. Yoklar. 
Şahsı adına, Sayın Ekrem Pakdemirli?.. Yoklar. 
Şahsı adına, Sayın Kamer Genç?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Genç vazgeçtiler. 
Sayın Şeref Erdem ve arkadaşları madde üzerîrtde verdikleri önergelerini geri çektiler. 
Bir önerge vardır; okutup, işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 23 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

E. Safder Gaydalı Rauf Ertekin 
Bitlis Kütahya 

Yusuf Pamuk Hasan Korkmazcan 
İstanbul Denizli 

Şerif Bedirhanoğlu Ekrem Pakdemirli 
Van * ,- . - Manisa 

Yürürlük 
Madde 23. — Bu Kanunun geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü maddeleri hükümleri 1.1.1992 

tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Gerekçe : Bu maddenin tekrar yazılmasındaki ana gaye, Kanunun bazı maddelerinin ge

nelde gelir idaresinde daha verimli çalışmak, etkin vergi denetimini sağlamak için yeni bir şevk 
verecek olan bu maddelerin yürürlüğe girmesini öne almaktır. Maddenin bir an önce yürürlü
ğe girmesi elbette ki çalışanlar üzerinde büyük olumlu etkisi olacaktır. Çalışanlar kendilerinin 
unutulmadıgtnı kendilerinin hatırlandığını ve nihayet kendilerinin diğer çalışanlar nezdinde biraz 
farklı bir gayretlerinin, çalışmalarının olduğu hatırlanarak küçük de olsa farklı bir muameleye 
tabi tutulduklarını görecek ve manen tatmin olacaklardır. 

Önemli olan çalışanın çalıştığı yerdeki çalışmasının fizikî şartlarıyla manevî çalışma at
mosferidir. Fizikî şartların düzgün olması, onların mekân çalışma saatleri gibi faktörlerinin 
yanında manevî tatmin fevkalade önemlidir. Manen tatmin olmuş olan bir vergi denetim kad
rosunun olması, bu denetimin daha etkin ve yaygın biçimde uygulanmasını sağlayacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
23 üncü maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
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24 üncü maddeyi okutuyorum: \ 
Yürütme 
MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler:' 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullatif Şener?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Ekrem Pakdemirli?.. Yok. 
Sayın Şeref Erdem ve arkadaşları, madde üzerinde verdikleri önergelerini geri alıyorlar. 
Başkaca verilmiş bir önerge yok. 
Maddeyi, okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, kanunun tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, so

yadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 
Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplanıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Bazı Kamu Alacakalarının Tahsilatının Hızlandırılma
sı ve Matrah Artırımı Hakkında Kanunun tamamı oylanmış, 183 oy kullanılmış ve 183 kabul 
-ret yok, çekinser yok- oyuyla yasalaşmıştır. 

Yasanın hayırlı olmasını ve bu yasayla elde edilecek gelirin, toplumun ve ülkenin yararına 
harcanmasını diliyorum. Bir daha böyle yasalara gerek kalmayacak biçimde mükellefleri güç
lendirmek ve herkesi gönüllü olarak vergi dairesine göndermek için gereken gayretin sarf edile
ceğine inanmak istiyor, Sayın Maliye Bakanını kutluyorum. 

Programdaki kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için 21 Mart 1992 Cumartesi 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 02.50 
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; V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu 'nun, Sivas Demir Çelik Fabrikasında işe alınan ve işten 

çıkarılan işçilerin sayısına ve kamu kuruluşlarındaki binek araçları ile lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Adaliye ve Gümrük Bakanının yazılı cevabı (7/39) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. Azimet Köylüoğlu 

Sivas 
1. Hükümetçe güvenoyu alındıktan sonra atama ve nakilleri durduran Genelge yayınlan

mıştır. Sivas Demir-Çelik Fabrikasında işçi istihdamı devam etmektedir, işe alınan ve işten çı
karılan işçilerin adedi ne kadardır? 

2. 31.12.1991 Tarihi itibari ile Kamu İktisadî Devlet Teşekkülerinin her birinin ayrı ayrı 
kâr ve zarar durumu ne kadardır? 

3. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile KİT'lerde bulunan binek aracı sayısı ne kadardır? 
Bu araçlar ne amaçla kimler tarafından kullanılmaktadır? Bu binek araçları için 1991 yılında 
yapılan akaryakıt, tamir ve bakım giderleri ne kadardır? 

4. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Lojman amacı ile kullanılan konut sayısı kaç tanedir? 
Bu lojmanlardan Devletin elde ettiği gelir ne kadardır? Devlet bütçesinden bu lojmanlar için, 
en son yılda yapılan masraflar ne kadardır? 

5. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm olarak 1991 yılında lojman gideri olarak ödediği 
kira miktarı nedir? Bu kira bedeli lojman tazminatı olarak hangi meslek gruplarına öden
mektedir? 

6. Hükümete bağlı bankalarınızın yönetim kurulu üyeliklerinde kimler bulunmaktadır? 
1991 yılında bu yönetim kurulu üyelerinden kime ne kadar ücret ve kârdan pay ödenmiştir? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 20 Mart 1992 

Bütçe ve Malt Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : 111813-390-5258 

Konu : Soru Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Devlet Bakanlığının 14.2.1992 tarih ve 03-6/053 sayılı yazısı. 
Sivas Milletvekili Sayın Azimet Köylüoğlu tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak 

cevaplandırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan ce
vaplandırılmasını tensip ettikleri sorulara ilişkin cevaplarım aşağıda sunulmuştur. 

1. Sivas Demir-Çelik işletmeleri A.Ş.'nin Çelikhane Ünitesinin hizmete girmesinde mey
dana gelen gecikme nedeni ile Nisan 1991'de yapılan sınavı kazanan elemanlar ile diğer şirket
lerden naklen tayin edilmesi düşünülen teknisyenlerin atamaları 20.10.1991 tarihinden sonraya 
kalmıştır. Bu üniteyle ilgili olarak 28 vinç operatörü ile 4 çelikhane işçisi, belirtilen gecikme 
nedeni ile sonradan atanmışlardır. 
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Ayrıca sözkonusu üniteyle ilgili olarak ihtiyaç duyulan 24 adet teknisyen ve işçinin tayin
leri yapılmış olup sadece 1 işçinin disiplin kurulu kararıyla görevine son verilmiştir. Belirtilen 
tayinlerin tamamı tasarruf tedbirleriyle ilgili 10.2.1992 tarihli Başbakanlık genelgesinden ön
cesine ait bulunmaktadır. 

2. 1991 yılında kamu İktisadî Teşebbüslerinin kârlarının 3 467 021 milyon TL., zararları 
toplamının 15 952 217 milyon TL. ve buna göre net zarar toplamının 12 485 196 milyon TL. 
olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin her birinin ayrı ayrı, 
kar ve zarar durumlarını gösteren liste ilişiktedir (Ek:l). 

3. Genel ve katma bütçeli idarelerle, kamu iktisadî teşebbüslerindeki binek aracı sayısı ili
şik listede gösterilmiştir (Ek-2). Kamu İktisadî Teşebbüslerinde bu araçlar için, 28 108 milyon 
TL .'sı akaryakıt gideri, 17 221 milyon lirası da tamir ve bakım gideri olmak üzere toplam 49 
901 milyon TL.'lık gider yapılmıştır. Genel ve katma bütçeli idarelere dahil tüm taşıtların akar
yakıt gideri ise 1991 yılı sonunda 1 621 2,45 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu mik
tar, binek araçlarıyla birlikte iş alet ve makinaları ile diğer taşıtların akaryakıt giderlerini de 
kapsamakta olup, sadece binek araçları için yapılan akaryakıt giderlerinin tespiti mümkün bu
lunmamaktadır. Yine genel ve katma bütçeli idarelerin makine, teçhizat, demirbaş, taşıt ba
kım ve onarımı için 1991 yılında yapılan harcama miktarı 188 555 milyon TL.'dır. Sözkonusu 
onarım giderleri içerisinde kurumların makine, teçhizat ve demirbaş eşya onarımı ile taşıtların 
bakım ve tamir giderleri de topluca yer almaktadır. 

4. Kamu kuruluşlarında lojman amacı ile kullanılan konut sayısı 15.10.1990 tarihi itiba
rıyla 264 654 adettir. Bu miktarın 196 416 adedi genel ve katma bütçeli idarelere, 6 770'i beledi
yelere, 2 527'si özel idarelere, 51 898 adedi Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve 7 043 adedi de 
özel kanunla kurulan kuruşlara ait bulunmaktadır. 

1991 yılında Genel ve Katma Bütçeli kurumların taşınmaz mal gelirleri toplamı 505 milyar 
lira olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu toplama genel ve katma bütçeli kuruluşların lojman dı
şındaki taşınmazlarına ait gelirler de dahil bulunmaktadır. 

5. 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca düzenlenen Kamu Konutları Yönetmeli-
ği'nin 4 üncü maddesinde, kiralama suretiyle kendilerine konut sağlanacak personel belirlen
miştir. Buna göre Bakanlar ve Milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetler personeli, Emniyet perso
neli, yurt dışında görevli bazı personel, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin başkan ve üyeleri ile 
Cumhuriyet Savcıları ve yardımcıları, Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 2 nci maddesinde sa
yılanlar, cezaevlerinde görevli müdür, infaz koruma memurları ve kalkınmada öncelikli yöre
lerdeki kuruluşların personeline kiralama suretiyle konut sağlanması mümkün bulunmakta
dır. Ayrıca bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunması kaydı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 
uygun görüşü üzerine Başbakanlıktan izin alınması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının 
diğer personeli için de konut kiralanabilir. 

1991 yılında Millî Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jan
darma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Üniversitelerde görevli personel için 
kiralanan konutlar karşılığında ödenen kira bedeli toplamı 35 696 milyon TL.'dır. 

6. Kamu bankalarının yönetim kurullarında görev alan üyelerin isimleri ile bu üyelere 1991 
yılında ortalama olarak ödenen aylık ücretlere ilişkin bilgiler ekte yer alan tablolarda gösteril
miştir. (Ek: 3) 

Bilgilerine arz ederim. Sümer Oral 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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KlTLERtN KÂR-ZARAR DURUMU 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

KURULUŞLAR 

ENTERPRISES 

M.K.E.K 
SÜMERBANK 
YAPAĞI-TtFTİK 
SEKA 
ÇtTOSAN 
KUMAŞ 
T.D.Çİ. 
GERKONSAN 
ASOK 
TAKSAN 
TÜMOSAN 
TESTAŞ 
ASÎL-ÇELİK 
AKMOSAN 
ORÜS 
ETtBANK 
K.B.Î. 
ÇİNKUR 
T.T.K. 
T.K.Î. 
T.E.K. 
TEMSAN 
T.P.Â.O. 
PETROL OFİSİ A.Ş. 
DÎTAŞ 
TÜPRAŞ 
BOTAŞ 
PETKtM 
ALPET 
YARPET 
PETLAS 
T. GÜBRE SAN. 
tGSAŞ 
T. ŞEKER FAB. A.Ş. 
ET VE BALIK K. 
T.M.O. 

Gerç. Tahmini 
Estimate 

1991 
KÂR/ZARAR 
PROFIT/LOSS 

-135 000 

—3*W / y ö 
—233 588 

0 
-1 987 331 

—1 929 
0 

—57 388 
—42 693 

0 
—56 760 

0 
—68 792 

—413 804 
—234 304 

—12 830 
-2 222 961 

—70 420 
-5 451 749 

—5 639 
1 131 500 

—23 147 
0 

—445 348 

o 
0 
0 
0 

—789 076 
147400 
455 368 

—39 150 
. 12.177 
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37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

KURULUŞLAR 

ENTERPRISES 

T. SÜT END. K. 
ÇAYKUR 
TEKEL 
TARIM tŞLT. 
YEM SAN. T.A.Ş. 
T.Z.D.K. 
D.M.O. 
T.C.D.D. 
TÜDEMSAŞ 
TÜVASAŞ 
TÜLOMSAŞ 
P.T.T. 
D.H.M.t. 
HAVAS 
T.H.Y. 
USAŞ 
T. GEMÎ SAN. A.Ş. 
T.D.Î. 
D.B. DENtZ NAK. 
TURtZM BANKASI 

Gerç. Tahmini 
Estimate 

1991 
KÂR/ZARAR 
PROFIT/LOSS 

25 100 
75 000 

648 814 
—38 571 
—84 000 

—342 022 
88 450 

—2 214 490 
—23 660 

—3 919 
—50 810 
580 370 
327 942 
—9 818 

0 
0 

—185 757 
—290 463 

—46 900 
0 

KÂRLAR TOPLAMI (PROFIT) 3 467 021 

ZARARLAR TOPLAMI (LOSS) —15 952 217 

NET KÂR (NET PROFIT) —12 485 196 

ICAMU KURULUŞLARINDAKİ BİNEK VE STATİON WAGON 
CİNSİ TAŞIT SAYISI (*) 

KURULUŞ TAŞIT SAYISI 

— GENEL BÜTÇELİ İDARELER . 15 981 
— KATMA BÜTÇELİ İDARELER 2 046 
— KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ 4 382 

(*) Genel ve katma bütçeli idarelerdeki taşıt sayısı 31.7.1991 tarihi itibarıyladır. Kamu İk
tisadî Teşebbüslerindeki taşıt sayısı ise binek araçlarına ait olup 31.12.1991 tarihi itibarıyla mevcut 
durumu göstermektedir. 
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Not: 
1. Yüksek Planlama Kurulu Kararı gereğince Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine yapı

lan ücret ödemeleri memur maaş katsayısı ile ilgili bulunduğundan yılın ilk ve son 6 aylarında 
yapılan fiili ücret ve ikramiye ödemelerinin aritmetik ortalamaları alınarak 1 aylık ortalama 
ücret bulunmuştur. 

2. Gerek ücret gerekse ikramiye ödemeleri üyelerin çalıştığı gün ve ay ile orantılı olarak 
hesaplanmış ve böylece Üyenin alması gereken Ücret değil; reel olarak çalıştığı süre karşılığı 
aldığı ücretler gösterilmiştir. 

3. Tablolar 1991 yılı itibariyle olan durumu göstermektedir. 
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KURUMUN ADI : TÖBANK 

Adı ve Soyadı Görevi 

Bahattin Bursalı 
*Yenal Ansen 
•Zafer Kültürlü 
Erdin Arı 

*Hamdi Aydın 
* Osman Unsal 

Detun Hacaloğlu 
Özcan Ertuna 

*Can Çangır 
•Cüneyt Sel 
•Aydın Esen 
Sahire Güldür 
Osman Erk 

* Uhdesinde kamu görevi olanlardır. 

17 Mart 1992 İtibariyle TÖBANK Yönetim Kurulu Dr. Hamdi Aydın Y. K. 
Denetçiler; Hayrettin Erkmen, Hüseyin Cakir'dan müteşekkildir. 

Ücret 

3 122 742 
1 900 800 
1 443 200 
1 377 829 
2 435 055 
1 900 800 
2 992 000 
7 171 267 
1 656 356 
3 286 111 
3 235 166 
9 705 500 
7 450 593 

Net Olara 

Prim 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

Bşk. Osman Erk Gn. Md. ve 



KURUMUN ADI : SUMERBANK HOLDÎG A.Ş. 
Net Olara 

*12.4.1991 Tarihinde ayrılan Ahmet özerdim'in yerine, H. Avni Kutman, 
**2.8.1991 tarihinde ayrılan Safa Calayir'in yerine, Dr. Hamdi Aydın, atanmışlardır. 
***Yılmaz Argüden 29.8.1991 tarihinde istifa ederek ayrılmıştır. 
****Hamdi Aydın, 2.8.1991 tarihine kadar DMU bu tarihten sonra YKÜ görevi yapmıştır. 
12 Mart 1992 tarihi itibariyle Sümerbank Yönetim Kurulu Genel Müdür Y.K.Başk. Doğan Çelik, Fikre 
han Aziz Onuk'tan müteşekkildir. 

Adı ve'Soyadı 

A. İrfan Söylemezoğlu 
•Hüseyin Avni Kutman 
*Ahmet Özerdim 
*Dr. Hamdi Aydın 

. *Safa Calayır 
Erdoğan Yavuzlar 

fl£ A. Ateş Aykut 
i M. İbrahim Aybar 

*** Yılmaz Argüden 

****Hamdi Aydn 
İsmet Bora Binatlı 
Şener Can 

Görevi 

Gn. Md. Yk: Başkam 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 

DKU 
DKU 
DKU 

Ücret 

2 397 793 
2 687 320 
1 761 253 
2 791 295 
1 991 547 
2 255 884 
2 255 884 
2 255 884 
2 140 019 

1451197 
1 701 268 
1 598 532 

Prim 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

Yok 
Yok 
Yok 



KURUMUN ADI : T. EMLAK BANKASI A. Ş. 
Net Olara 

Adı ve Soyadı 

Engin Cîvan 

. Reşat Bedirhanoğlu 

v4- Hüseyin A. Kömürcüoğlu 

. Okmen M. Atamyıldız 
l 

Veli Öztürk 
Osman Okyar 

Görevi 

Gn. Md. Yku. Başkanı 

Gn. Md. Yrd. ve Yku 

Gn. Md. Yrd. ve Ykü 

YKÜ 

YKÜ 

YKÜ 

Ücret 

2 540 445 

2 540 445 

2 540 455 

2 540 445 

2 681 511 

2 681 511 

Prim 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

•3.1.1992 Tarihinde Banka Genel Müdürlüğüne Şükrü Karahasanoğlu atanmıştır. 

5.2.1992 tarihinden itibaren Banka Yönetim Kurulu; DR. Suadi Apak, Engin Özhan, Dr. Yücel Edilv 
Hazine'ye ait üyelik boş bulunmaktadır. 



KURUMUN ADI : ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı ve Soyadı Görevi 

I 
1 

1 

(1) Süha Nizamoğlu 
*Abdurrahman Yalçın 
*Ragıp Kuğu 
**H, Yurdakul Yiğitgüden 
**N. Kemal Atalan 
Şevket Özügergin 
***İaner Subaşı 
***K. Naci Ekşi 
****Enis Öksüz 
****Kenan Öner 

Gn. 
Gn. 
Gn. 
Gn. 
Gn. 

Md. Y. K. Başkam 
Md. Yrd. ve Yku 
Md. Yrd. ve Yku " 
Md. Yrd. ve Ykü 
Md. Yrd. ve Ykü -

YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 

Ücret 

2 497 239 
2 028 792 
3 569 493 
1 916 110 

3 569 493 
2 497 239 
4 846 222 
2 016 258 
1 287 207 
2 118 067 

Net Olara 

Prim 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

*29.8.1991 Tarihinde ayrılan Abdurrahman Yalçın'ın yerine Ragıp Kuğu, . 
**31.7.1991 Tarihinde ayrılan Yurdakul Yiğitgüden'in yerine N. Kemal Atalan, 

***28.8.1991 Tarihinde ayrılan K. Naci Ekşi'nin yerine Taner Subaşı, 
****5.2.1991 Tarihinde ayrılan Enis Öksüz'ün yerine Kenan öner, atanmışlardır. Aneak, 1.8.1991 tarihin 
boş bulunmaktadır. 

(1) Banka Genel Müdürlüğüne Taşkın Akdemir atanmıştır. 



KURUMUN ADI : T. KALKINMA BANKASI A.Ş. 
Net Olar 

Adı ve Soyadı Görevi Ücret Prim 

*M. Nuri Doğulu Gn. Md. Y. K. Başkanı 2 867 627 
*tsmail Emen Gn. Md. Y.K. Başkam 2 260 876 
Mustafa Erener YKÜ 2 513 689 

I M. Cemalettin Özalp YTÜ 2 513 689 
^ **Muhtar Güredin YKÜ 1 993 308 
^ • **Tankut Ünal - YKÜ 3 008 000 
I Tuncay Altan YKÜ 2 513 689 

Turgut Tüten YKÜ 2 513 689 
***Engin Güner YKÜ 2 266 533 

*16.8.1991 Tarihinde ayrılan tsmail Emen'in yerine 20.8.1991 tarihinde M. Nuri Doğulu'nun yerin 
**20.6.1991 Tarihinde ayrılan Muhtar Güredin'in yerine Aynı tarihte Tankut Ünal Atanmıştır. 

***30.8.1991 Tarihinde istifa etmiştir. 

Yo 
Yo 
Yo 
Yo 
Yo 
Yo 
Yo 
Yo 
Yo 
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KURUMUN ADI : T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Net Olara 

Adı ve Soyadı 

Dr. Şerif Coşkun Ulusoy 
Yahya Arslaner 
Erdoğan Öner 
Kemal Kabataş 
Toper Çağlayan 
Osman Mengutürk 
*Serpil Madazh 

Görevi 

Gn. Md. Y. K. Başkam 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ • 

Gn. Md. Yrd. ve YKÜ 
Gn. Md. Yrd. ve YKÜ 
Gn. Md. Yrd. ve YKÜ 

Ücret 

2 472 00Ö 
3 077 000 
2 283 714. 
2 472 000 
2 404 933 
2 149 818 
3 008 000 

Prim 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

* Serpil Madazh 3.12.1991 Tarihinden itibaren Osman Mengutürk'ün yerine atanmıştır. 



KURUMUN ADI : T. HALK BANKASI A.Ş. 
Net Olarak 

Adı ve Soyadı 

Mümtaz Pehlivanlı 
İlkay Karakoç 
Bülent Kutay 
Ahmet Kurt 
Cengiz Aysuri 
*Yalçın Burçak 
•Kamil Kabakçı 

Görevi 

Gn. Md. YKÜ Başkanı 
Gn. Md. Yrd. ve YKÜ 
Gn. Md. Yrd. ve YKÜ 

YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 

Ücret 

2 472 000 
2 472 000 
2 472 000 
2 472 000 
2 579 200 
2 204 000 
3 008 000 

Prim 

Yok 
Yok 
Yok 

121 000 
Yok 
Yok 
Yok 

^ *12.9.1991 Tarihinde istifa eden Yalçın Burçak'ın yerine 27.9.1991 tarihinde atanan Kamil Kabakcı'nın Ö 

KURUMUN ADI : DENİZCİLİK BANKASI T.A.Ş. 
Net Olarak 

Adı ve Soyadı 

Yavuz Yavuz 
Ersin Peköz 
Bekir Cümürcü 
Rahmi Önen 
Osman Akkuzu 

Görevi 

Gn. Md. Yk. Başkanı 
Gn. Md. Yrd. ve YKÜ 

YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 

Ücret 

2 395 429 
2 472 000 
2 472 000 
2 472 000 

, ' 2 472 000 

Prim 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

Yavuz Yavuz'un 16.10.1991 tarihinde ölümü ile boşalan Gn. Müdürlük görevini Ersin Peköz vekâleten 



KURUMUN ADI : T. İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 
Net Olarak 

Adı ve Soyadı 

Turgay Özkan 
Burhan Karagöz N 

*Murat Kudat 
*Ahmet Söylemezoğlu 
Şükrü Akgüngör 
**Akm İlkin 
Şerif Tüten 
**Cem Kozlu 
***Erol Manisalı 
***Gazi Barut 

Görevi 

Gn. Md. Y. K. Başkanı 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 

. YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 
YKÜ 

... Ücret 

2 712 600 
2 712-.600 
2 872 941 
2 872 941 
2 7İ2 600 
3 102 000 
2 712 600 
2 669 333 
2 323 200 
2 323 200 

Prim 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

* 12.4.1991 tarihinde atanmışlardır. . 
**12;4.1991 tarihinde göreve başlayan ve 29.8.1991 tarihinde istifa eden Cem Kozlu'nun yerine Akın İ 
***Görev süreleri 7.4.1991 tarihinde sona ermiştir. 
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2. — Yozgat MilletvekiliMahmut Orhon'un, iki Devlet Bakamntna makam odalarının döşenmesi 
için yapılan masrafların niçin kendileri taraf mdan ödendiğine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Baka
nının yazdı cevabı (7/56) . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve rica ederim. ' 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

SORU : 
Büyük sanayici, büyük devlet adamı, büyük trilyoner, vergi kaçırdığını bile açıkça ifade 

edebilen Devlet Bakanı Cavit Çağlar ile Devlet Bakanı Ömer Barutçu, Devlete ait odaları ken
di ceplerinden ödeyerek döşetdiklerini ifade etmişlerdir. 

a) Devlet iki odayı döşeyemeyecek kadar aciz midir? 
b) Devlet aciz değilse, iki değerli Bakanın odasını niçin döşeyememiştir.? 

c) Bu döşeme işleriyle ilgili masraflar Bakanların sahip olduğu şirketlerin giderlerine mi 
geçilecektir? Alınan masraf faturalarına alıcı, hanesinde hangi şirketlerin ismi vardır? Bu şir
ketlerde bu bakanların ilişkisi nedir? Yoksa bu masraflar Bakanların şirketlerinde gider olarak 
yazılıp tekrar milletin cebinden mi çıkacaktır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 20 Mart 1992 

Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 111813-390-5257 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığına Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14.2.1992 tarih 

ve 7/56-699/3075 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekindeki soru önergesinde yer alan Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un 
sorusuna ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Soru öenergesinde belirtilen Sayın Bakanların odalarını döşetmeleri ve bununla ilgili ver
gi indiriminden faydalanmaları sözkonüsu değildir. Sayın Bakanlar, Başbakanlığın tasarruf ge
nelgesi konusunda gerekli duyarlılığı göstererek yeni demirbaş edinme yoluna gitmemiş ve mevcut 
imkânları değerlendirme yolunu seçmişlerdir. 

Ayrıca, Devletin gerekli döşeme demirbaşı sağlayamaması gibi bir durum da mevcut de
ğildir. Devletimiz, her kademedeki görevlilerine gerekli çalışma ortamını sağlamış ve ilave ihti
yaçlarını da sağlayabilecek durumdadır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Kamu iktisadî Teşebbüslerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın yazüı cevabı (7/72) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 27.2.1992 
• Ahmet Fevzi tnceöz 

Tokat 
1, Türkiye'de toplam kaç KİT var? Bunların isimleri nelerdir? KİT'ler herhangi bir sınıf

landırmaya tabî tutuluyor mu? Varsa bu sınıflandırma nasıldır? 
2, KİT'lerde çalışan toplam personel sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı yüksekokul, lise, orta

okul ve ilkokul mezunudur? KİT'lerde kaç mühendis, mimar, bilgisayar uzmanı, vb. teknik 
eleman var? 

3, KİT'lerin son 10 yılda, yıllar itibariyle devlete getirdiği yük ne kadar oldu? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 20.3.1992 

Sayı : B.02.0.014/031/149-7/72-876 
Konu : Yazdı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi tnceöz tarafından sayın Başbakanımaza tevcih edi

len ye cevaplandırılması görevi tarafıma verilmiş bulunan yazılı soru önegresinde belirtilen hu
suslara ilişkin cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şerif Ercan 

Devlet Bakanı 

Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi Inceöz'ün Yazılı Soru 
önergesinde Belirtilen Hususların Cevabı 

1. Kamu iktisadî teşebbüsleri mevzuatımızda 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle düzenlenmiştir. Buna göre, "kamu 
iktisadî teşebbüsü" ibaresi, iktisadî devlet teşekkülleri (İDT) ile kamu iktisadî kuruluşlarının 
(KİK) ortak adını ifade etmektedir. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan sınıflandırmalar şu şekildedir. 
İktisadî Devlet Teşekkülü: Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadî alanda.ticarî esasla

ra göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadî teşebbüsüdür. 
Kamu iktisadî Kuruluşu: Sermayesinin tamamı Devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mal

lar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır 
basan kamu iktisadî teşebbüsleridir. 

Sözkonusu KHK'de KİT'lerle ilgili olarak yapılan diğer tanımlar da şu şekildedir. 

Bağlı Ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadî devlet teşekkülüne veya ka
mu iktisadî kuruluşuna ait işletme ve işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir. 

Müessese: Sermayesinin tamamı bir iktisadî devlet teşekkülüne veya kamu iktisadî kuru
luşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur, 
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İştirak: iktisadî devlet teşekküllerinin, kamu iktisadî kuruluşlarının veya bağlı ortaklıkla
rının sermayelerinin en az yüzde 15'ine, ençok yüzde 50'sine sahip bulundukları anonim şir
ketlerdir. 

İşletme: Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birim
leridir. 

Ülkemizde halen (74) adet kamu iktisadî teşebbüsü bulunmakta olup, isimleri (Ek-l)'de 
gösterilmiştir. 

2. Kamu iktisadî Teşebbüslerinde Ekim-1991 tarihi itibarıyla memur, sözleşmeli personel 
ve işçi statüsünde olmak üzere toplam 548 778 adet personel çalışmaktadır. Bu sayıya bu kuru
luşlarda yılın belirli sürelerinde çalışan yaklaşık 68 000 adet geçici işçi stütüsünde çalışan per
sonel dahil değildir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışan personelin eğitim durumuna ilişkin bilgiler 1989 yı
lı verileri esas alınmak suretiyle (Ek-2) de gösterilmiştir. 

Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabî (27) teşebbüs, (31) bağlı 
ortaklıkta 46 252 teknik personel çalışmaktadır. 

3. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Kamu İktisadî Teşebbüsleri yatırım 
ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmektedir. Yıllık yatırım 
ve finansman programları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlık tara
fından Devlet Planlama Teşkilatı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu görüşleri alınarak 
tespit olunmakta ve Yüksek Planlama Kurulu Onayına sunulmaktadır. 

Yatırım ve Finansman programları ile tespit olunan KİT finansman ihtiyacı; yine 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Hazinenin sermayedarlık sıfatının bir 
gereği ve kuruluşlara verilen yatırım ve üretim görevleri dikkate alınarak bütçeye konulan öde
neklerle karşılanmaktadır. 

Bu maksadı teminen Kamu İktisadî Teşebbüslerine bütçeden 1980-1992 döneminde yapı
lan tahsisat (Milyar TL. olarak) aşağıda gösterilmiştir. 

Bütçe 
Yıllar Tahsisleri 

153 
230 
205 
292 
239 
181 
138 
446 

1 025 
1 223 
1 265 

12 200 
8 53.0 

— 773 — 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 , 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 (Prog.) 



A- İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 
TEŞEBBÜS MÜESSESELER 

1- T.C. Ziraat Bankası 
2- T. Emlak Bankası A.Ş. 
3- T. Halk Bankası A.Ş. 
4- Denizcilik Bankası. T.A.Ş. 
5- T. Selüloz ve Kağıt Fabrikaları 

(SEKA) 

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. 
(ÇİTÖSAH) 

7- Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 

1- Afyon Müessesesi 
2- Aksu Müessesesi 
3- Akdeniz Müessesesi . 
4- Balıkesir Müessesesi 
5- Çaycuma Müessesesi 
6- Dalaman Müessesesi 
7- Kastamonu Müessesesi 
S- İzmit Selüloz ve Kağıt San.Mües. 
9- Bolu Lamine ve Lif Levha San.Mü. 

1- Karabük Demir ve Çelik Fab.Mües. 
2- İskenderun Demir ve Çelik Fab.Mües. 
3- Divriği Madenleri Müessesesi 
4- Attepe Madenleri Müessesesi 
5- Hekimhan Madenleri Müessesesi 

1-



TEŞEBBÜS MÜESSESELER 
8- Etibank 1- Bandıma Boraks ve Asit Fab.İşi.Mües. 1-

2- Emet Kolemanit işletmesi Müessesesi 2-
3- Ergani Bakır işletmesi Müessesesi . 
4- Halıkoy Maden İşletmeleri Müessesesi 
5- Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Mües. 
6- Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müesses. 
7- Bigadiç Madenleri İşletmesi Müessesesi 
8- üçköprü Maden İşletmeleri Müessesesi 
9- Şark Kromları İşletmesi Müessesesi 
10- Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi 
11- Antalya Elektro Metalürji San.Mües. 
12- Seydişehir Alüminyum Tesisleri Mües. 
13- Kestelek Bor Madenleri İşletmesi Mües. 
14- Mazıdağ Fosfat İşletmesi Müessesesi 

. 15- Bursa Maden işletmesi Müessesesi 
16- 100. Yıl Gümüş Madeni İşletmesi Mües. 

9- Türkiye Petrolleri A.O. 1-
(T.P.A.O.) 2-

3-
10-Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. 1-

2-
3-
4-

11- Türkiye Taşkömürü Kurumu 1- Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2- Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
3- Armutçuk Taşkömürü işletme Müessesesi 
4- üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
5- Amasra Taşkömürü işletme Müessesesi 
6- Merkez Müessese Müdürlüğü 

12- Devlet Malzeme Ofisi < 1- İzmit İmalat Atelyesi Müessesesi 
2- Basım Müessesesi 

13- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ~ 



TEŞEBBÜS MÜESSESELER 

14- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1- Silah Sanayii Müessesesi 

15- Türkiye Kömür işletmeleri 

16- Et ve Balık Kurumu 
17- Toprak Mahsulleri Ofisi 
18- Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 
19- Yem Sanayii T.A.Ş. 
20- Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
21- Orman ürünleri Sanayii Kurumu 

22- Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. 
23- Türkiye Denizcilik işletmeleri 

1- Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
2- Alpagut Dodurga Linyit İşletmesi Mües. 
^— hrı?Siı I ı n u î t l O P Î t e l fitmocî KMeccaı 
c~ Aipaguı yoaurga Linyit. ışıeı 
3- Doğu Linyitleri İşletmesi Mi 
4- Orta Anadolu Linyitleri İşle 
•5- P O P I invitlppi t^lplrnpçi Mîi* 

Müessesesi 
-r w, t D ™,ou«..u u m / i n s i • eşletmesi Mües. 
5- Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
6- Güney Ege Linyitleri işletmesi Mües. 

1- Ziraat Aletleri ve Makinalan Fab.Mües. 
1- Antalya Orman ürünleri Fab.Mües. 
2- Ayancık Orman ürünleri Sanayi Mües. 
3- Artvin Orman ürünleri Sanayi Mües. 
4- Bartın Orman ürünleri Sanayi Mües. 
5- Bolu Orman ürünleri Sanayi Mües. 
6- Devrek Orman ürünleri Sanayi Mües. 
7- Vezirköprü Orman ürünleri Sanayi. Mües. 



B- KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI 
TEŞEBBÜS MÜESSESELER 

1- Türkiye Elektrik Kurumu 
2- T.C. Devlet Demiryolları 

İşletmesi Gen.Müd. 
3- T.C. Posta, Telgraf ve Telefon 

İşletmesi Gen.Müd. 
4- Devlet Hava Meydanları lşl.Gn.Md. 
5- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
6- Tütün/Tütün Mamulleri,Tuz ve Alkol 

İşletmeleri Gen.Müd.(TEKEL) 

7- Tarım İsletmeleri Genel Müdürlüğü 

1- Elektrik üretim ve İletim MÜcs. 
2- C71) İlin Elektrik Dağıtın Kües. 

1- PTT lmalat,Onanm ve Donatım San.Mües, 

1- Sigara Sanayii ve İşletmeleri Mües. 
2- Yaprak Tütün İşletmeleri ve Tic.Mües. 
3- Alkollü İçkiler Sanayii Müessesesi 
4- Tuz Sanayi Müessesesi 
5- Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi 



/ .... '. . 
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KİT'LERDE 1989 YILI İTİBARIYLA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI EK-2 

PERSONEL SAYISI 

HEHUR 

38,194.0 

SÖZL.PER. 

167,559.0 

İŞÇİ 

329,794.0 

GEÇ.İŞÇİ 

66,005.0 

TOPLAM 

602,352.0 

KİT'LERDE 1989 YILI İTİBARIYLA ÇALIŞAN PERSONELİN ÖÖRENİM DURUMLARINA GÖRE 
(%) ''DAMLINI 

EĞİTİM KADEMELERİ 

OKUR-YAZAR OLMAYAN 
OKUR-YAZAR(BeLgs.) 
İLKOKUL 
ORTAOKUL VE DENGİ 
LİSE VE DENGİ 
YÜKSEKÖĞRENİM 

TOPLAM 

MEMUR 

0.0 
0.4 
33.0 
20.3 
26.5 
19.9 

100.0 

SÖZL.PER. 

. 0.0 
0.1 
21.8 
23.8 
38.1 
16.1 

100.0 

DA1.İŞÇ1 

0.5 
, 5.5 
55.5 ' 
11.3 
24.7 
2.5 

100.0 

GEÇ.İŞÇİ 

3.7 
6.4 
64.9 
10.9 
13.8 
0.3 

100.0 

GEN.TOPL. 

0.7 
3.8 
45.9 
15.2 
27.3 
7.1 

100.0 

K1TB1LG1.WKQ 
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Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere, Geri Gönderilen, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanunun 17. Maddesine verilen oy
ların sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Ali Yalçın Öğütcan 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğl'u 
Orhan Kilercioğlu 
trfan Koksal arı 

(Kabul Edenler) 

Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Scyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın v 

Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekön 
Hasan Namal 
AYDIN 
Tunç Büğet 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Âbdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun' 
Melih Pabuççoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
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Kabul edilmiştir. 
: 4 5 0 , ' • • _ ' ' 
: 243 
: 178 

: 64 
: — 

: 1 
: 207 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan İhyan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANIORI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
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Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 

A Nabi Sabuncu 

Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çuîhaoğlu 
Ersin Faralyalt 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Sefahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
KASTAMONU 
Münir İslamoğlu 
Nurhan Tekmel 
KAYSERİ 
Osman Deveüoğlu 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri \avuz 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 

Osman Özbek 
Ifefa Tanır 
Mehmet Alî Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Ismail Kârakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Osman Seyit 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
JRefaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
tlyas Aktaç 
Cemal Alışan 
İrfan Demiralp 
AK Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadri Bozkurt 
Cafer Sadık Kescroğlu 
Yaşar Tbpçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLİURFA 
Sedat Edip Bucak 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarîoglu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batatlı 
Hikmet Çetin 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestamî Teke 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demîrel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacatoğhı 
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Nimettin Cevheri 
Ferit Ay'dın Mirkelam 
Mebmet Fevzi Şihanlıoğlu 

ŞffiNAK 
Mahmut Atmak 
TEKİRDAĞ 
Halil Basol 
Muhtar Mahramh 
Hasan Peker 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar T&kın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdı Eriş 
Mehmet Sağdıç 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
AYDIN 
Cengiz Alunkaya 
Yüksel T&lova 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
IİOLU 
Avni Akyol 
Abbas tnceayan 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
GİRESUN 
Burhan Kara 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 

(Reddedenler) 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İÇEL 
AIiEr 
İSTANBUL 
İmren Aykut 
Gürhan Çelebican 
Halil Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruftu 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Tbskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Timur Demir 
Süha Tanık 
KASTAMONU 
Refik Arştan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Abdullah Gül 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
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Ender Karagül 
Ura! Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

KONYA 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Münir Doğan olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MUĞLA 
Nevşat özer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Şükrü Yürür 
SAKARYA 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Abdultatif Şener 
ŞANLIURFA 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 



T.BİM.M. 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak (tz.) 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
İbrahim özdiş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
- Mahmut Kılıç (tz.) 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 
İsmet Gür 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
AH Dinçer 
Ömer Ekinci 
Î.Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 

ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süyelman Hatinoğlu 

BALIKESİR 
Mehmet Cemal öztaylan 

BARTIN 
Hasan Akyol 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 

B : 56 20 . 3 . 

(Geçersiz oy) 
İSTANBUL 

Osman Ceylan 

(Oya Katılmayanlar) 

Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran tnan 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlü 
Hüsamettin ö r üç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (l.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

1992 O : 4 

Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Lütfı Esengün 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Çindoruk (Başkan) 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

GÜNÜŞHANE 
Lütüfü Doğan 

HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nihat Matkap 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan (İz.) 
Asım Kaleli 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 



T.B.M.M. 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
tsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
tsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Fevzi tşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (tz.) " 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Işın Çelebi 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Işılay Saygın 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 

B : 56 20 . 

Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Ömer Şeker 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
A1İ Yiğit (tz.) 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer tlhan 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU l 

Cavit Sadi Pehlivanoğlu 

. 1992 0 : 4 

Nabi Poyraz 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cavit Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Mehmet Cebi 
Hüseyin Özalp 

. SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye özver (İz.) 
TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZOGULDAK 
Şinasi Altmer 
Bülent Ecevit 
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Cumhurbaşkanınca Bîr Daha Görüşülmek ÜECTC, Geri Gönderilen, Ban Kama Alacaldantan 
Tahsilatının Hızlandınhaası ve Matrah Arbnmı Hakkında Kanıma veıüen oyların somaca: 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(KobJ Edîiûn) 
ADANA 
Uğur Aksttz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halk Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet AtüTa 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Mîkaü Aydemir 
Cemil Erhan 

AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse ' 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilerdoğlu 
irfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 

Mustafa Tlnaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun "dangın 
AN1ALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namaî 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuççoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toplan 
BATMAN 
Abdülkerim Zîlan 
BİLECİK 
Rahattın Şeker 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
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450 
183 
183 

267 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necini Hoşver 
Tevfik Töresin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Cağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdı Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
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DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZURUM 
Abdülmelik Fırat 
îsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 

İSPARTA » 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Tansu Çiller 
Algan Hacaloğlu 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 

Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KIRIKKALE 

Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
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MANİSA 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 

NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
İhsan Saraçlar 

SİNOP 
Kadri Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ziya Halis 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
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Muhtar Mahramh 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak (tz.) 
M. Selâhattin Kılıç 
AH Yalçın Ögütcan 
İbrahim Özdiş 
Timurçın Savaş 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç (tz.) 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
1. Melih Gökçek 
H. UIuç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 

Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 

(Oya katümayanlar) 

Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Sosyal 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altırikaya 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas tnceayan 
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ZONGULDAK 

Adnan Akın 

Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi ışıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (t.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
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Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Rıza Mütfüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Burhan Kara (1..A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nihat Matkap 
Ali Uyar 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan (İz.) 
Asım Kaleli 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 

İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin. Güner 
İbrahim Gürsoy 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (İz.) 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
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İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
KASTAMONU 
Refik Arslan' 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Musa Erancı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
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KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Eftekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit (tz.) 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Nevşat özer 
Erman Şahin (B.) 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoglu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Nafiz Kurt (t.A.) 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİVAS.. 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
İbrahim,Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Güipınar 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye özver (tz.) 
TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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EK-1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
G Ü N D E M İ 

56 NCI BİRLEŞİM 

20 . 3 . 1991 Cuma 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/325) (S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişjkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
'(1/262, 3/142) (S. Sayısı : 48) (Dağıtma tarihi: 6.3.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk. Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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