
DÖNEM : 18 CİLT : 36 YASAMA YILI : 3 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

• 

47 nci Birleşim 

15 . 12 . 1989 Cuma 

• • 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

J. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Belçika ve Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı A, Mesut Yıl-
maz'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1058) 

2. — Libya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınka-
ya'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Ke
mal Akkaya'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1059) 

3. — Federal Almanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fiahrettin Kurt'un dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Dev-

Sayfa 
157 
158 
159 

159 

159 

159 



T.B.M.M. B : 47 15 . 12 . 1989 0 : 1 

Sayfa 

let Bakanı Mehmet Keçecilerdin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1060) 160 

4. — TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu üyelerinin, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının vaki resmî 
davetine icabet etmelerine ilişkin Başkanlık.tezkeresi (3/1061) 160 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 160 

1. — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618,1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) 
(S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) 160:267 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 160 

1. — Devlet Planlama Teşkilaü Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 160:193 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 160:195 

B) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 195 

1. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 195:218 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 195:220 

C) GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 220 

1. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi 220:248 

2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 220:250 

D) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 250 

1. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi 250:264 
2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 250:267 

— 156 — 



T.B.M.M. B : 47 15 . 12 . 1989 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

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

Başbakanlık, 
Diyanet işleri Başkanlığı; 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı; 
1990 Malî Yılı Bütçeleri ve 1988 Malî Yılı Kesinhesapları İle, 
Darphane ve Damj;a Matbaası Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabı; 
Kabul edildi. 
15 Aralık 1989 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 22.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldıran Avcı 
Kâtip Üye 
istanbul 

Mustafa Sarıgül 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrul Ozdemir 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkas 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

15 , 12 . 1989 Cuma 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kaynaklanan borçlarına 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.12.1989) 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mahkûmiyet 
kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/650) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Emniyet Teşkilatının Belediyeye olan 
su borcuna ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.12.1989) 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Sağlık Müdürlüğü ile Müdürlüğe 
bağlı hastanelerin Belediyeye olan su borcuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1003) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.1989) 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak*ın, idam cezasına çarptırılan bir mahkûm lehine 
kararın kesinleşmesinden sonra ortaya çıktığı iddia edilen delillerin değerlendirilmesi için her
hangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1004) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.1989) 

4. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Suriye Hükümetinin dostlukla bağdaşmayacak 
davranışlarını önlemek için ne gibi yaptırımlar uygulanacağına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/1005) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1989) 

————— — ————— 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşkanvekUİ Yılmaz Hocaoglu 

KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu ihsanları ile, 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, görüşmelere başlamadan önce Cumhurbaşkan
lığının tezkereleri vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Belçika ve Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri Bakam A. Mesut Yümaz'tn dönüsüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı ismail Safa Giray 'm vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1058) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Aralık 1989 tarihinde Belçika ve Avusturya'ya gidecek 
olan, Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Sa
vunma Bakanı t. Safa Giray'ıa vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Libya'ya gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altmkaya'ntn dönüsüne kadar; 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya 'mn vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1059) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Aralık 1989 tarihinde Libya'ya gidecek olan Bayındır
lık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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3. — Federal Almanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Fahrettin Kurt'un dönü
şüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1060) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Aralık 1989 tarihinde Federal Almanya'ya gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına, Devlet Bakam Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş oluduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Üyelerinin, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhuriyet Medisi Başkanlığının vaki resmî davetine icabet etmelerine üişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/1061) 

BAŞKAN —- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup, oy
larınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu üyeleri, 
28 Aralık 1989 - 3 Ocak 1990 tarihleri arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet 
Meclisi Başkanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine resmen davet edilmişlerdir. 

Vaki davetlere icabet edilmesi Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

I. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçe ve kesinhesap görüşmelerine geçiyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1988 Malî Yth Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bütçesi ve kesin-
hesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

(1) 281, 282,287, 288 S Saydı Basmayazüar 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bütçesi üzerinde gruplar ve şahıslar adına söz 
alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla takdim ediyorum: Anavatan Partisi Grubu adına Muş Mil
letvekili Sayın Alaattin Fırat, Doğru Yol Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfık 
Ertüzün, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sivas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal ve 
şahısları adına, aleyhinde olmak üzere, Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin. 

Anavatan Partisi Grubu adına Muş Milletvekili Sayın Alaattin Fırat, buyurun efendim, 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Devlet Planlama Teşkilatı 1990 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu sebeple Yüce Heyetinizi Grubum ve şah
sım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı, uzun dönemli ekonomik ve sosyal amaçlan 
ve hedefleri belirleyen, hükümetçe kabul edilen hedeflere uygun plan ve programlar hazırla
yan, plan ve programlarda yer alan politikaların uygulamalarını izleyen bir kuruluştur. Planla
ma fikri eski olmakla beraber, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, gelişmekte olan ülke
lerin çoğu, ellerindeki imkânları en iyi şekilde kullanabilmek amacıyla, kalkınmalarını bu yol
la yürütmelerini daha. uygun bir şekle sokmuşlardır. 

Gerçekten, gelişmekte olan ekonomilerin, kıt kaynaklarını, en uygun şekilde kullanmala
rı gerekmektedir. Kalkınma veya büyüme sırasında beliren çeşitli sorunlar, uygun kaynak kul
lanımını karmaşık bir problem haline getirmektedir. Ayrıca, hızlı büyüme, gelir dağılımını dü
zeltme, dış ticaret ve ödemeler dengesindeki dengeyi sağlama, işsizliği azaltma ve bunlar gibi 
bazen birbiriyle çelişebilen amaçların bir arada gerçekleştirilmek istenmesi, işi daha da güçleş
tirmektedir. 

İşte, bu çok karmaşık ve icabında birbirleriyle çelişebilen problemlerin çözümünde baş
vurulabilecek en önemli unsur, planlamadır. 

Sayın milletvekilleri, planlama türleri çok çeşitlidir. Bunların içinde en çok kullanılan ve 
yaygın olan türü, çok safhalı planlamadır. Bunun başlıca üç önemli aşaması vardır. Birinci 
aşaması veya safhası, ekonominin makro değişkenlerinin, bir makro ekonomik büyüme mo
deli çerçevesinde ele alınıp, örneğin, hedef büyüme hızına varmak için, gerekli yatırım, tasar
ruf, dış borç oranları hesaplanır, bu hesaplara vergi gelirleri, harcamalar, yatırımlar için lü
zumlu ithalat ve ihracat projeksiyonları da dahil edilir. İkinci aşaması veya safhası ise: Ekono
mi, çeşitli kesimlere bölünerek ele alınır, girdi çıktı analizleri yapılır, her kesim için ayrı ayrı 
hesaplanan değerler toplanarak, makro modelle tutarlılıkları tahkik edilir. Üçüncü aşama ve
ya safhası ise.proje değerlendirme safhasıdır. Çeşitli metotlara ve amaçlara göre en uygun yatı
rım projelerine öncelik verilir. 

Böylece, Türk planlamasında, çok fazla plan yöntemi uygulanmakta olduğunu görüyo
ruz. Kısaca özetlenen bu planlama faaliyetinin gerçekleştirilmesi için özel bir teşkilatın kurul
ması gerekli görülmüş, lüzumu anlaşılmıştır. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; ülke kaynaklarının bir plana 
bağlı olarak verimli şekilde kullanılması ve dolayısıyla kalkınmanın yurt düzeyine dengeli ve 
uyumlu bir biçimde yayılması görevi, 30 Eylül 1960 tarihinde yürürlüğe giren 91 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan Devlet Planlama Teşkilatına verilmiştir. 
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Devlet Planlama Teşkilatının görev ve yetkileri, bilahara, 18.6.1984 tarihinde çıkarılan 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeniden düzenlenmiştir. 

1982 Anayasasının 166 ncı maddesiyle, kalkınma girişimlerinin, plana göre gerçekleştiril
mesi esası getirilmiştir. 

Sekiz madde halinde ana görevleri belirlenen Devlet Planlama Teşkilatı, müsteşarlık ve 
üç müsteşar yardımcılığına bağlı bulunan on başkanlık ve bunlara bağlı olan çeşitli teknik ve 
yardımcı birimler vasıtasıyla bu görevleri yürütmektedir. Söz konusu başkanlıklar şunlardır: 

1. iktisadî Planlama Başkanlığı, 
2. Sosyal Planlama Başkanlığı, 
3. Koordinasyon Başkanlığı, 
4. Kalkınmada öncelikli Yöreler Başkanlığı, 
5. Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanlığı, 
6. Teşvik ve Uygulama Başkanlığı, 
7. Yabancı Sermaye Başkanlığı, 
8. Müsteşarlık Araştırma Grubu Başkanlığı, 
9. Serbest Bölgeler Başkanlığı, 

10. tslâm Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Başkanlığı. 

Bu başkanlıkların temel görevlerini ise kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür: 
İktisadî Planlama Başkanlığı: 
Başkanlığın temel görevleri: Uzun vadeli planlar, yıllık programlar, finansman ve sektör 

programlarıyla ilgili olarak gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak, buna göre, kalkınma plan
larıyla, yıllık programları hazırlamak, gerektiğinde bunlarla ilgili değişiklikleri belirlemek ve 
böylece ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. 

Sosyal Planlama Başkanlığının ise, kalkınma planları ve yıllık programların uygulanma
sını sağlamak amacıyla, çeşitli sektörlerde ortaya çıkan darboğazların giderilmesi için gerekli 
idarî, malî ve hukukî tedbirlerin tespiti ve yatırımların tetkik, tahlil ve takibi, kuruluşlararası 
işbirliği ve koordinasyon temini konuları, temel görevleri arasındadır. 

Kalkınmada öncelikli Yöreler Başkanlığının ise, kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaç
larını tespit etmek, bu yörelere götürülecek yatmm projelerinin yer seçimine esas teşkil edecek 
görüşü vermek ve bu amaçlarla, gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak, götürülecek hizmet
lerin programlarına ait koordinasyonu sağlamak ve değerlendirmek, başlıca görevleri arasın
dadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanlığı ise, Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkilerinin, ülke 
ekonomisine yararlı, düzenli ve müessir bir şekilde yürütülmesi için gerekli incelemeleri yap
mak, bu konuda uygulanacak politika ve hedeflerin tespitine yardımcı olmak ve ilgili kuruluş
lar arasında gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

Yabancı Sermaye Başkanlığının temel görevi ise, yabancı sermayeyi teşvik etmek ve ülkeye 
girişini kolaylaştırmak üzere çeşitli tedbirleri almak ve bu alanda izlenecek ilke ve politikalara 
yardımcı olmaktır. 

Müsteşarlık Araştırma Grubu Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı kuruluş 
görev ve yetkilerini, yeniden, yasaya göre etüt ettirmek ve proje işlerini yapmak ve yaptırmak 
maksadıyla, Müsteşarlık bünyesinde kurulmuştur. 
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Araştırma çalışmalarının makro seviyede ele alınıp değerlendirilmesi için plan ve prog
ramların hazırlanmasını esas hedef olarak seçen Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca, 
halihazırda şu önemli projeler üzerinde çalışılmaktadır: Güneydoğu Anadolu Projesi, Çuku
rova Bölgesi Şehir Kalkınma Projesi, Osmanlı Mühimme Defterleri Arşivleri Transkripsiyonu 
Araştırma Projesi ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İlişkilerimizin Geliştirilmesi ve Güçlen
dirilmesi Projesidir. Bunların yanında irili ufaklı bir sürü projeyi daha sayabiliriz. 

Serbest bölgelerin bir an önce kurulabilmesi açısından, 223 sayjlı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde, Serbest Bölgeler Başkanlığı 
teşkil edilerek, 6.6.1985 tarih ve 3218 sayılı yeni "Serbest Bölgeler Kanunu" çıkarılmıştır. 

tslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Başkanlığının kuruluş ve görevleri ise şöyledir: 
1984 yılında Fas'ta yapılan Dördüncü tslam Zirve Konferansında, Cumhurbaşkanımızın, 

İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Başkanlığı
na seçilmesiyle, Türkiye, tslam ülkeleri arasındaki çok taraflı ekonomik işbirliği faaliyetlerin
de önemli bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. İSEDAK'ın koordinasyon ve sekreterya hizmetle
ri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde 1985/7 sayılı Başbakanlık genelgesiyle 
kurulan tslam Ülkeleri Ekonomik işbirliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatının, kısaca faaliyetlerini gördüğümüz bi
rim ve görevlerinden sonra, 1989 yılı Aralık ayı itibariyle ekonomik gelişmelerden de kısaca 
bahsetmek isterim. 

1989 yılında yaşanan kuraklık, tarım kesimi üretiminde yüzde 10,9 oranında düşüşe ne
den olmuştur. Devlet İstatistik Enstitüsünün 1989 yılı gayri safi millî hâsıla büyümesine ilişkin 
yaptığı tahmine göre, tarım sektörü katma değerinde yüzde 10,4 oranında düşme beklenmek
tedir. Ancak, çiftçilik - hayvancılık kesimi masraflarını, üretimdeki düşüş ve yıl içinde tarımsal 
girdi kullanımındaki gerçekleşmeler dikkate alındığında, tarım sektörü katma değerinin, yüz
de 6,3 oranında gerileyeceği tahmin edilmektedir. 

1988 yılının ikinci üç ayından itibaren yavaşlamaya başlayan ekonomik aktivite, 1989 yılı
nın ikinci yarısından itibaren canlanmaya başlamıştır. 

İmalat sanayii üretim endeksi, 1989 yılının ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 5,5 oranında gerilerken, üçüncü dönemde yüzde 6,8 oranında artış göstermiştir. 

Sanayide elektrik tüketimi de, 1989 yılının ilk 3 ayında 1988 yılının ilk 3 ayına göre yüzde 
0,9 oranında gerilerken, ikinci 3 ayında yüzde 1,6; üçüncü 3 ayında ise yüzde 4,9 oranında 
bir artış kaydetmiştir. 

özel kesim imalat sanayii kapasite kullanım oranı, 1989 yılının ikinci 3 ayında yüzde 74,8'e 
yükselmiştir. Bu oran, 1988 yılının aynı döneminde yüzde 74,4 olarak gerçekleşmiştir. 

1989 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin ithalat verileri, petrol dışı ara malı ithalatında, 
1989 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 oranında artış 
kaydedildiğini göstermektedir. 

Diğer taraftan, dayanıklı tüketim malları üretimi, geçen yılın aynı ayına göre, mayıs ayın
da yüzde 11,8; haziran ayında yüzde 6, temmuz ayında yüzde 13,3 oranlarında artış kaydetmiş
tir. 

Bu gelişmeler, sanayi sektörü üretiminin belirli bir canlanma içinde olduğuna işaret et
mektedir. Bu faktörler de dikkate alınarak, sanayi sektörü katma değerinin, 1989 yılında yüz
de 3,4 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 
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Yine, aldığımız bilgilere göre, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan birinci tah
minde yüzde 0,2; ikinci tahminde ise yüzde 1,1 olarak açıklanan gayri safi millî hâsıla büyüme 
hızının, tarım ve sanayi sektöründe belirtilen bu gelişmeler ve bunların hizmetler sektörüne 
olan etkisi de dikkate alındığında, 1989 yılı için yüzde 1,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edil
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, uygulanmakta olan ekonomik politikalar istikametinde, altyapı yatı
rımlarının bir an önce tamamlanması hedef alınmış; 1983-1987,1988,1989 ve önümüzdeki dö
nemler itibariyle program döneminde, bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde desteklenmesine ça
lışılmıştın 

Nitekim, ekonomik ve sosyal altyapı yatırımları, 1984 yılında yapılan toplam kamu sabit 
sermaye yatırımlarının yüzde 74,3'ünü, 1985 yılında yüzde 75,1'ini, 1986 yılında ise yüzde 81,8'ini 
Oluşturmuştur. 1987 yılında ise bu oran yüzde 88,6; 1988'de yüzde 88 olmuş ve 1989'da da bu
nun aynı oranda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

İfade edilen ekonomik ve sosyal altyapı yatırımları, genel olarak, barajlar, hidroelektrik 
santrallar, büyük sulama projeleri, otoyollar ve köprüler, asfalt ve stabilize yollar, köy elektri
fikasyonları, köy içme suları, büyük şehir içme suları ve kanalizasyonlar, doğal gaz boru hat
ları, telefon santralları, okul ve hastane inşaatları gibi kalkınmanın hızlandırılmasını temin edecek 
yatırımlardan oluşmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatının, bu yatırımları izlemekte ve ortaya çıkan darboğazları gide
rerek yatırımlara işlerlik kazandırma çabası içerisinde olduğunu da görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, Devlet Planlama Teşkilatı
nın, son yıllarda giderek büyüyen bir iş hacmiyle karşı karşıya bulunduğunu görmekteyiz. Bu 
genişleyen iş hacmi dolayısıyla, Devlet Planlama Teşkilatı, âdeıa, uygulayıcı birkaç bakanlığın 
ve hatta biraz daha genişletirsek, bütün uygulayıcı bakanlıkların iş yükünü yüklenmiş bir gö
rünüm arz etmektedir. 

Bir taraftan, ana görevleri olan, memleketin, tabiî, beşerî ve iktisadî her türlü kaynak ve 
imkânlarını tespit ederek, takip edilecek iktisadî, sosyal ve kültürel politikaları hedef tayin ederek, 
uzun vadeli kalkınma planlarıyla yıllık programları hazırlayarak Hükümete müşavirlik yap
masının yanında, başta İSEDAK olmak üzere, yabancı sermaye, dış ticaret, serbest bölgeler 
ve araştırma bölümü içerisinde irili ufaklı projelerle -ki bunların içerisinde GAP projesinden 
tutun da, kayısı işleme projesine kadar vardır- Devlet Planlama Teşkilatının dağınık bir şekilde 
çalıştığını görüyoruz. 

Bu görevleri yerine getirebilmesi için, Devlet Planlama Teşkilatı 1989 yılı bütçesi için 51 
milyar 689 milyon lira ödenek ayrılmış, 1990 yılı bütçesi için ise bu miktar 85 milyar 991 mil
yon liraya kadar çıkarılmıştır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Devlet Planlama Teşkilatı 1990 yılı bütçesinin bölümlerine 
geçmeden evvel, bu kuruluşumuzla ilgili olarak bazı temennilerimizi de dile getirmek istiyo
rum. 

Şüphesiz, söz konusu kuruluşumuzun; kendisine verilen görevleri yerine getirmek için bir 
çalışma gayreti içinde olduğunu da biliyoruz. Ancak, Devlet Planlama Teşkilatı o kadar çok 
değişik görevler yüklenmiştir ki, bu kuruluşumuz, âdeta, ana görevi ikinci planda kalmış bir 
izlenim vermektedir. 
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Ana görevi, makro değerlerin ve makro hedeflerin ortaya konulması olarak görülmesi ge
reken kuruluş, bugün her işi yapan uygulayıcı bir birim haline gelmek istidadım göstermekte
dir. Âdeta makro hedefler unutulmuş, mikro hedeflerin yapılıp, yapılamayacağı karannı veren 
kuruluş şekline dönüşmüştür. Ülke ekonomisinde önemli yeri olan bir projenin yanında, kü
çük bir kasabanın sağlık ocağının yapılıp yapılamaması kararı dahi Devlet Planlama Teşkilatı
na bırakılmıştır, öyle ki, teşkilat, Beytüşşebap'ın belediye binası, ya da Hizan'a sağlık ocağı
nın yapılıp yapılamaması konusunu dahi kendi ana konusu olarak görmektedir. Bu durum, 
plan hedeflerinin sağlıklı yapılmasını engellediği gibi, başta bakanlık olmak üzere, mahallî ida
relerdeki her çeşit yatırımlar, icabında, birkaç yıllık bir uzmanın elinde yok bile sayılabilmek-
tedir. Yani eskilerin tabiri ile "keenlemyekün" sayılabilmektedir. Bu durum ise, hem yatırımla
rı, hem hizmeti ve hem de etkinliği yok etmekte, zaman israfına yol açmaktadır. 

Bugün, bütün dünyada pazar ekonomisine ağırlık verildiği bir ortamda, hatta sosyalist 
ülkelerin bile katı merkezî plan modelinden uzaklaşma temayülüne girdiği böyle bir zamanda, 
Türk planlamasının, âdeta merkezî planlamanın katı kurallarını işletir bir havaya girmesi, doğ
rusu, tasvip edilmemelidir. Şüphesiz, bununla,.plan fikrinden vazgeçelim, demiyorum. Bila
kis, Devlet Planlama Teşkilatı, aslî görevi olan makro değerlerin ve makro hedeflerin ortaya 
konulması ile, büyük projelerin değerlendirilmesi çalışmasını yapmalıdır. Çünkü, plan bir amaç 
değil, hedefe ulaşmak için bir araçtır. Oysa Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatı, her görevi 
üstlenmiş bir kurum durumuna düşmüş, bu ise, ana görevi üzerine ağırlıklı bir şekilde gitmesi
ni engelleyecek bir durum arz etmiştir. 

Bu vesileyle, özellikle Hükümetin, bu kuruluşumuzda yeni bir reorganizasyona giderek, 
kurumun aslî göreviyle bağdaşmayan Teşvik ve Uygulama Başkanlığını.Yabancı Sermaye Baş
kanlığını, Serbest Bölgeler Başkanlığını, tSEDAK'ı, AET Başkanlığını, Kalkınmada öncelikli 
Daire Başkanlığı gibi başkanlıkları; her çeşit küçük projenin değerlendirilmesiyle ilgili yatı
rımcı bakanlık ve kuruluşa bağlamasının daha yararlı olacağı düşüncesini Grubum ve şahsım 
olarak ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son yıllarda giderek büyüyen teşkilatın toplam 84 mil
yar 991 milyon Türk Lirası olan 1990 bütçesinin 34 milyar 276 milyon lirası cari harcamalara, 
31 milyar 950 milyon lirası yatırım harcamalarına, 18 milyar 765 milyon lirası da transfer har
camalarına ayrılmıştır. 1989 yılı bütçesine göre yüzde 64,52'lik bir artışı ifade eder ki, bu da, 
kuruluşa yüklenen hizmetlerin görülmesinde yeterli olmaktadır. 

Sözlerime son verirken, Devlet Planlama Teşkilatında daha güzel hizmetlerin oluşması te
mennisiyle, 1990 yılı bütçesinin, başta bu camiaya, memleketimize ve milletimize hayırlı olma
sını diler, Yüce Heyetinize Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 1990 Malî Yılı Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi şahsım ve Gru
bum adına saygıyla selamlarım. 

Bilindiği gibi, Devlet Planlama Teşkilatımızın temel görevi, iktisadî, sosyal ve kültürel kal
kınmayı planlamada Hükümete yardımcı olmak ya da müşavirlik yapmaktır. Her ne kadar 
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1980 sonrasında Devlet Planlama Teşkilatı, bünyesine katılan uygulamacı birimlerle birlikte, 
bu temel özelliğini büyük ölçüde kaybetmiş görünüyorsa da, teşkilata, planlama teşkilatı vas
fını, niteliğini kazandıran fonksiyon, hiç şüphesiz birincisidir. Yani, Hükümete temel ekono
mik hedefleri, stratejileri ve politikaları belirlemede yardımcı olmak, önerilerde bulunmak, mü
şavirlik yapmak ve bu çerçevede beş yıllık planlarla, yıllık programları hazırlamaktır. Şüphe
siz, bu arada, uygulamayı izlemek de, Planlamanın önemli görevleri arasındadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Devlet Planlama Teşkilatının, bir planlı ekonomide aslî fonk
siyonu olan bu görevleri yerine getirebilmesi iki unsura bağlıdır. Bunlardan birincisi, Hükü
metin samimî olarak Devlet Planlama Teşkilatının bu fonksiyonunu, görevlerini ve rolünü be
nimsemiş olmasına ve onu bir otonom uzmanlık kurumu olarak değerlendirmesine bağlıdır. 
1980 sonrasında hükümetlerin böyle bir yaklaşımdan uzak bir tavır sergilediğini görüyoruz. 
Devlet Planlama Teşkilatı, adeta sıradan bir kurum olarak değerlendirilmekte ve devlet hiye
rarşisi içinde yerini almaktadır. İkincisi ise, Devlet Planlama Teşkilatının bizatihi yaptığı çalış
malarda, özellikle plan ve programlarda bilimsellik, tutarlılık ve inandırıcılık vasıflarını kay
betmemesine bağlıdır. Devlet Planlama Teşkilatı, işte bu iki unsurun bir arada tahakkuku sa
yesinde etkin ve güçlü olabilir. 

Bunları niçin söyledim? Bunları, henüz uygulamasına geçmediğimiz Altıncı Beş Yıllık Plana 
yapacağım yaklaşıma bir alt bilgi oluşturması amacıyla söyledim. 

Değerli üyeler, bildiğiniz gibi, 1990 yılı, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk yılıdır 
ve 1990 ila 1994 yıllarını kapsayan Altına Beş Yıllık Kalkınma Planının makro dengeleri, 1989 
yılı bazı üzerine kurulmuştur; baz alınan yıl, 1989 yılıdır; bunun altını çizmek istiyorum. 1990 
programı ve bütçesi de, Altıncı Beş Yıllık Plana, dolayısıyla 1989 yılına dayandırılmıştır veya 
öyle olmak gerekir. 

22 Haziran 1989 günü ve bu salonda Yüce Heyetiniz tarafından kabul gören Alüncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planının üzerinden henüz altı ay geçmeden ve plan uygulamaya henüz başlan
madan, Altıncı Beş Yıllık Planın uygulama kabiliyetini büyük ölçüde kaybettiğini görüyoruz. 
Şüphesiz ki, planlar tahmine dayalıdır; ama üzerinden daha altı ay dahi geçmeden, bir plan, 
geçerliliğini, uygulama kabiliyetini kaybediyorsa, bu plan, ölü doğmuş plan demektir. Şimdi 
Türkiye, ölü doğmuş bir plan vakasıyla karşı karşıyadır. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROÖLU (Malatya) — Size göre tabiî. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Şimdi biraz sonra anlatacağım, dinleyiniz. Bu söyledi

ğim konular, bilimsel ve teknik yönü ağır olan konulardır; burada fazlaca, "bize göre - size 
göre" ayrımı olmaz değerli arkadaşlar. Burada biraz sonra, objektif, somut veriler koyacağım 
ve bu veriler muvacehesinde bir değerlendirmeye gideceğim. 

Değerli üyeler, 1989 yılında, yani son günlerini yaşadığımız bu yılda ekonomik gösterge-
lerdeki gerçekleşmeler, hedeflerden, tahminlerden büyük sapmalar göstermiştir. Dün de Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinde, konunun dış ticaretle ilgili yönü üzerinde bir miktar 
durdum. Bu sapmalar o kadar büyüktür ki, Altıncı Beş Yıllık Plana esas teşkil eden makro 
dengeler bugünden çarpılmıştır. 

Değerli üyeler, işte, biz bu tehlikeyi altı ay önce fark etmiş ve plan yapılırken sizin huzuru
nuza bir değişiklik önergesiyle gelmiştik ve demiştik ki, bu yıl Altıncı Beş Yıllık Plan dönemi
ne başlamayalım, 1990 yılı için bir özel ara plan yapalım, 1989'un ekonomik göstergeleri orta
ya çıksın ve 1990 yılında ekonomik dengeler düzeltildikten sonra onların üzerine Altıncı Beş 
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Yıllık Planı inşa edelim. Zira, plancılar çok iyi bilirler ki, planın baz alındığı yılın, sağlıklı bir 
yıl, yani istikrarlı bir yıl olması gerekir. Eğer baz yıl istikrarlı değilse, Q yıldaki göstergeler üze
rine kurulan planın gerçekçi olması mümkün olamaz. 

Aradan altı ay geçmeden, iddiamızdaki haklılık ortaya çıkmıştır. 1989 yılındaki sonuçlar, 
planın esas aldığı büyüklüklerden farklıdır ve Altına Beş Yıllık Plan, biraz önce de ifade etti
ğim gibi, henüz uygulamaya başlanmadan eskimiştir ve planın makro dengelerinin yeniden ça
tılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Şimdi bu söylediklerimi birkaç örnekle somut hale getirmek istiyorum. 
Bakınız, Altıncı Beş Yıllık Planda, 1988 fiyatlarıyla, 1989 gayri safi millî hâsılasının yak

laşık 104 trilyon lira olacağı öngörülmüştür. Bu hedef, 1989'un revize edilen yüzde 3,7'lik bü
yüme hızına göre tespit edilmişti; ama son günlerde çok fazla konuşulduğu için, yakından bil
diğiniz gibi 1989 büyüme hedefi sıfırlar civarındadır ve Altıncı Beş Yıllık Planın 1988 fiyatla
rıyla baz aldığı 1989 gayri safı millî hâsılası ancak 104 yerine 101 trilyon lira civarında gerçek
leşecektir. Böyle olunca, planın temel dengesi olan kaynak harcama dengesi, başka bir ifadey
le, ekonominin genel dengesi, bütünüyle bozulmuştur. Tabiî bu bozulma, yatırım-tasarruf den
gesini de olumsuz etkilemiştir. 

Mesela, 1989 için toplam yatırımlar Altına Beş Yıllık Planda 25 trilyon lira olarak öngö
rülürken, ancak 23 trilyon civarında kalacağı anlaşılmıştır, öyle ki, 1988 fiyatlarıyla, 1989 prog
ramında sabit sermaye yatırımları 27 trilyon liraya yakın olarak öngörülmüş, sonra-Altıncı Beş 
Yıllık Planda 1989 yatırımları 24,5 trilyona indirilmiş; ama görülmüştür ki, gerçekleşme, 1989 
yılında sabit sermaye yatırımları, 1988 fiyatıyla, 23 trilyon civarında olacaktır. Yani böylece, 
1989 yılı sabit sermaye yatırımları, program hedefinin yüzde 13, plan hedefinin de yüzde 5 ge
risinde kalmıştır. Böylece, baz yıla, yani 1989 yılına ait veriler, yatırıma dönük veriler, daha 
plana geçilmeden değişmiştir. 

1989 programına göre, kamu yatırımlarının yüzde 3,6 artması, özel yatırımların yüzde 10,7 
artması ve toplam yatırımların da yüzde 7,3 artması öngörülmüşken, kamu yatırımları yüzde 
3,6 artma yerine, yüzde 10,2 gerilemiştir, özel yatırımların artışı yüzde 10 hedeflenmişken, an
cak yüzde 2,7 artabilmiş ve 1989 yılında toplam yatınmlar yüzde 3,4 gerilemiştir. Unutmamak 
lazımdır ki, 1988 yılında da yatırımlar reel olarak gerilemişti. Ne kadar gerilemişti? 1988 yılın
da kamu yatırımları yüzde 14 gerilemiş; ancak, 1988'de özel yatırımlardaki yüzde 13 artış saye
sinde, toplam yatırımlardaki azalma yüzde 1,6 seviyesinde tutulabilmişti; ama, 1989'daki geri
leme yüzde 3'leri de aştı. 

Demek oluyor ki, yatırımlardaki azalma, Altıncı Beş Yıllık Plan hedefleri bakımından endişe 
vericidir. Niçin endişe vericidir?. Çünkü, 1990-1994 döneminde ortalama olarak yılda yatırım
larda şu artışlar öngörülmüştür: 

Altıncı Beş Yıllık Plan döneminde kamu yatırımlarının yılda ortalama yüzde 5 artması, 
özel yatırımların yüzde 11.3 artması öngörülmüştür. Eğer, bu artışlar sağlanamazsa, Altıncı 
Beş Yıllık Planın bütün dengeleri altüst olur ve plan hedefleri gerçekleştirilemez. 

Bu itibarla, baz yılı olan 1989'daki gelişmeler, hem beş yıllık hedefleri etkilemiş ve hem 
de Altıncı beş Yıllık Planın başarısı açısından şimdiden bizi ümitsizliğe sevk etmiştir. 

Dış ticaret dengesi konusunda da bir iki küçük örnek vermek istiyorum: 
1989 programında ihracat, yaklaşık 12,5 milyar dolar, ithalat 16.3 milyar dolar öngörül

müş; Altıncı Beş Yıllık Planda bu hedefler küçültülmüş, ihracat 12 milyar dolara, -1989 yılı 
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için Altıncı Beş Yıllık Planın baz olarak aldığı rakamdır- ithalat 15,6 milyar dolara indirilmiş
tir; ama ihracatın 11.7 milyar dolar, ithalatın da 16.7 milyar dolar civarında gerçekleşeceği an
laşılıyor. Demek oluyor ki, dış ticaret açığı 5 milyar dolara yükselecektir. 1990 yılı için ise, şim
diden 5.7 milyar dolarlık dış ticaret açığı tahmininde bulunuyor. 

Dün, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi müzakere edilirken, Sayın Bakan, "Bir 
önceki yılın seviyesini korumuşuz işte; fena mı? Böyle bir neticeyi elde etmişiz; bu da başarıdır" 
dediler; ama planda 1989 için hedef yüzde 9 olarak konmuştur. 

Bu hedefleri sağlayamazsanız, beş yıl sonrası için arzu ettiğiniz noktaya gelemezsiniz. Üs
telik deklare de ediliyor ki, 10 yıl sonra Türkiye, dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer ala
caktır. Bu hedefleri tutturamazsa, nasıl yer alacaktır? 

Bu hedeflerin gerçekleşmesi için, 1990-1994 döneminde, yani Altıncı Beş Yıllık Plan döne
minde, her yıl ihracatın ortalama yüzde 13, ithalatın da yüzde 12 küsur artması lazım; yani 
yerinde tutmak başarı sayılıyorsa, o zaman plan yapmaya da lüzum yoktur. Biraz sonra konu
yu zaten oraya getireceğim. 

Eğer böyle bir zihniyete sahipseniz, her elde edilen sonucu başarı olarak gösterme gibi 
bir alışkanlığın esiri iseniz, o zaman, sizin, plan zihniyetiyle uzaktan yakından alakanız yok 
demektir. Bu plan hedefleri, gerçekleştirilmek için konuyor. 

Deflatör hedefinden de bir ölçüde bahsetmek istiyorum. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında, 1990 yılı için gayri safı millî hâsıla deflatörü yüzde 42 iken, 1990 programında yüzde 
54'e yükseltilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; o halde özetle belirtiyorum ki, mevcut Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planını, Devlet Planlama Teşkilatı şimdiden rafa kaldırmalıdır. Eğer, planın ciddî bir 
araç olduğuna inanılıyorsa, kabul ediliyorsa, her şeyden önce, doğru ve gerçekçi verilere dayalı 
olması gereği unutulmamalıdır. 

Planı, sadece, Anayasanın 166 ncı maddesinin emrettiği bir şekil şartı olarak görmek, on
dan öteye geçememek, plancılık zihniyetiyle, plancılık esprisiyle bağdaşmaz. Planı, sadece yapmış 
olmak için yapmak, bize güç değil, zafiyet getirir. 

Şunu da ihmal etmemek gerekir: Hedeflerdeki bu sapmaların aslî sorumlusu Hükümettir. 
Nitekim, Hükümet daha birkaç gün önce, "bundan böyle enflasyon hedefinin 
açıklanmayacağını" ifade buyurmuştur. Planlamadan sorumlu Sayın Bakanımız ve değerli plan
cılarımız burada bulunuyorlar; enflasyon hedefinin önceden tespit edilmediği bir ekonomide, 
plan yapmanın ne anlamı vardır? Enflasyon hedefinin bulunmadığı bir planda, planın etkinli
ğini hangi kriter göre ölçeceksiniz? Böyle şey olmaz. 

Anlaşılıyor ki, Hükümet, plandan rahatsızdır; planı, Anayasa gereği yazılmış bir metin 
olarak düşünmekte ve yerine getirmektedir. Hükümetin son derece kararsız ve beljrsiz tutum 
ve politikalarından, planlamacılar son derece rahatsızdırlar, özellikle enflasyon tahminindeki 
yanılmalar, plancıları gerçekten bezdirmiştir. Bir ekonomide, söylenenler ve yapılanlar arasın
da, mukayese edilemeyecek kadar farklar bulunması, planı büyük ölçüde anlamsız kılmakta
dır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Türkiye on yıldan beri enflasyon içinde çalkalanmaktadır. 
On yıldan beri süren enflasyonist konjonktür -harp yılları dahil- cumhuriyet tarihinin ve belki 
de Türk tarihinin hiçbir döneminde görülmemiştir. Sayın Turgut özal, enflasyonun, iktisadî 
ve sosyal hayat için ne kadar kötü bir mazarrat olduğunu, 7 Kasım 1981 tarihinde İzmir'de 
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yapılan 2 nci iktisat Kongresinde bakınız şöyle ifade ediyor: "Halen bir numaralı meselemiz 
enflasyondur. Enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede bütün değer sistemleri yıkılmış demek
tir. Böyle bir ekonomik ortamda, ekonomi ile ilgili temel kararlarda büyük hatalar»yapılabilir. 
Sağlıklı ve dengeli bir kalkınma için, enflasyonun mutlaka kontrol altında tutulması şarttır." 

Sayın özal, Danışma Meclisinin 17 Ocak 1982 tarihli toplantısında enflasyon konusunda 
yine şunları söylemiştir: "Enflasyonu ne kadar aşağıya alırsak, dar gelirlilere o kadar büyük 
fayda sağlarız. Enflasyonu artıralım, işimizi daha iyi idare ederiz dediğimiz zaman, yanılırız. 
Bunun sonucunda Türk ekonomisi daha büyük çıkmazlara girer ve dar gelirliler bundan bü
yük zarar görürler." 

Bu ifadeler aşağı yukarı yedi sekiz yıl önce söylenmiş ifadelerdir. Bugün Türkiye yedi se
kiz yıl öncekinden çok daha şiddetli bir enflasyonist baskı altında inim inim inliyor ve Hükü
met böyle bir enflasyon ortamında, politikalarının başarılı olduğunu ifade edebiliyor. Halbuki 
yedi sekiz sene önce "Ne olursa olsun, eğer bir ekonomide hızlı enflasyon varsa, bütün fela
ketlerin kaynağı, işte o enflasyondur" denmiş. O halde, bunun savunulacak bir tarafı yoktur 
değerli arkadaşlarım. İnanınız, eğer böyle bir enflasyon Batı ülkelerinde yaşansaydı, bugüne 
kadar, bir değil, belki beş hükümeti götürürdü. Nitekim, bildiğiniz gibi, 1970'li yıllarda Fran
sız Başbakanı Barre, yüzde 10 enflasyon vaat etmiş, gerçekleşme yüzde 13 olunca istifa etmek
te bir an bile tereddüt etmemiştir. Demokrasi fazileti, demokrasi terbiyesi bunu gerektirir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye'de bir karmaşa cereyan ediyor. Bu karmaşa, Hükü
met, bir yandan serbest piyasa ekonomisi iddiasında -buradan kaynaklanıyor-, diğer yandan 
da plan denen bir büyük müdahele aracıyla ekonomiyi kontrol ediyor. Gerçekten, Türkiye'ye» 
bir yabancı plancı, bir iktisatçı getirseniz ve Türkiye'nin ekonomik karar mekanizmasını ken
disine anlatsanız, "Türkiye'deki ekonomik karar mekanizmasının süreci budur" deseniz ve "Biz 
buna da, serbest piyasa ekonomisi diyoruz" deseniz, herhalde, bu adam, başka bir dünyada 
olduğunu zanneder. Böyle şey olmaz. Şimdi hemen bu noktada zamanın müsaadesi ölçüsünde 
açıklamalar yapacağım; ama Morris Duvergir'in (Çağımızın en büyük sosyologlarından biri
dir) çok beğendiğim bir sözünü sizlere hatırlatmak istiyorum. Demokrasi için şöyle diyor: "Ben 
bir ülkede demokrasi olmamasından korkmam. Korktuğum, demokrasinin olmayıp da, var 
imiş gibi gösterilmesidir." Ben de buradan esinlenerek şunu söylemek istiyorum: Ben bir eko
nomide serbest piyasa mekanizmasının sisteminin olmamasından korkmam; çünkü, başka bir 
sistem mutlaka vardır; ama asıl korktuğum, serbest piyasa sisteminin olmayıp da, var imiş gibi 
gösterilmesidir. Niçin? Çünkü, bu takdirde sistem, gerçekten olmadığı ve işlemediği için, siste
min içinde mündemiç bulunan, sistemin diğer parçaları olan supaplar, kurumlar ve kurallar 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, 5 dakikanız vardır. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Peki efendim. 
Sistemin kurumları, kuralları nedir? Mesela, bir tanesi fiyat mekanizması. Fiyat meka

nizmasının Türk ekonomisinde işlediğini kimse iddia edemez. Bir tanesi sermaye piyasası, bir-
tanesi antıkartel yasaları, tüketicinin korunması sistemi vesaire, bunları uzatabilirsiniz. Bunlar 
yoksa, böyle bir ekonomide serbest piyasayı zorlarsanız, o serbest piyasanın sonucu vahşi -
yahut bir başka ifadeyle- tekelci kapitalizmdir. Ülkeyi, tekelci kapitalizme gitmekten kurtara
mazsınız. 
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Şimdi, plan niçin yapılıyor? Plan, bir kaynak dağıtımı mekanizması. Piyasa bunu yapa
madığı için, planla yapılıyor. Bütün mesele nedir? Mesele, ekonomide kaynakları etkin dağıt
mak. Eğer bunu piyasa yapıyorsa, mesele yoktur; ama fiyat mekanizmasının işlemediği, yani 
piyasada oluşan gerek faktör fiyatlarının, gerekse mal fiyatlarının onların nisbiî kıtlığını, yani 
değerlerini doğru yansıtmadığı bir ekonomide, kaynakları, belirlenen öncelikler çerçevesinde, 
ülkenin ihtiyaçlarına göre belirlenen öncelikler çerçevesinde, plan marifetiyle, plan eliyle da
ğıtmak zorundasınız. tşte, plan, bunun için gerekli. Demek ki, planın bulunduğu bir ekono
mi... Planla, ekonomiye müdahalenin yapıldığı bir sistemden, serbest piyasa olarak bahset
mek mümkün değildir. Bunun bilimsel tutarlılığı kati surette yoktur. Evet, Türkiye'de, plan 
ve piyasayı beraber işleten bir arayış içindeyiz. Bu olabilir; ama, bunun adı, karma ekonomi 
sistemidir. 

Devlet; Türkiye'de ekonomiye fevkalade ciddî müdahale eden bir karar mekanizması. Dev
letin bugün yatırımlardaki, üretimdeki, istihdamdaki, dış ticaretteki -zaman olmadığı için ra
kamlara giremiyorum- rolü, yaratılan kaynakları yönlendirmedeki rolü, belki de, birçok 
"devletçi" olarak vasıflandırılan ekonomilerden daha güçlüdür. Türkiye'de aşağı yukarı, ya
ratılan kaynakların yılda yüzde 70'ini devlet kontrol ediyor. 

Sadece devlet tekelleri yok; onun yanında, özel tekeller de var. özel tekelleşmeyi de 1980'den 
sonraki politikalar hızlandırmış. Bunların çok bariz birkaç örneği var: Dış ticaret sermaye şir
ketleri, imtiyazlı kurumlar, özel finans kurumlan; bunlar da imtiyazlı kurumlar. Devletin, ser
maye piyasasına yüksek faizle girmesi, devleti imtiyazlı hale getirmiş. Demek ki, imtiyazlarla 
donatılmış bir sistem... Ne yapıyor böyle bir sistem? Rekabeti temelden bozuyor. 

Bakınız, sadece pazar payı itibariyle Türkiye'de tekelleşmenin ne kadar kuvvetli olduğu
nu göstermek için şu örneği vermekle yetineceğim: Türkiye'de 11 mal ve hizmette tek firmanın 
pazar payı yüzde 100'dür; 54 mal ve hizmette tek firmanın pazar payı yüzde 50 ile 99 arasında
dır; 29 mal ve hizmette tek firmanın pazar payı yüzde 25'le 49 arasındadır; 7 mal ve hizmette 
de yüzde 25'in altındadır. Bu ölçüler itibariyle, Türkiye'de tekelleşme, ABD'den daha güçlü
dür. 

Tabiî ki, Devlet Planlama Teşkilatının uygulamaya dönük faaliyetlerinden söz etmek gere
kir; ancak, zamanım yok. Sadece bir iki noktaya temas etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, 
hayalî ihracat olayıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bildiğiniz gibi, birbuçuk yıl kadar önce devletin denetim or
ganlarının elinde olan hayalî ihracat dosyalan, Devlet Planlama Teşkilatında toplanmıştır. Hazine 
kontrolörlerinin, hesap uzmanlarının hazırladıkları dosyalar, bir emirle, Devlet Planlama Teş
kilatına alınmıştır. Zannediyorum, bu dosyaların sayısı 300'ün üzerindedir. Aradan birbuçuk 
yıl geçtikten sonra, bu dosyalar, yeniden denetim organlarına iade edilmiştir. 

Şimdi, bilmek istiyoruz: Bu işlem niçin yapılmıştır? Bu dosyalar üzerinde ne gibi adlî ve 
idarî işlem yapılmıştır? Bundan sonra ne olacaktır? Ümit ediyoruz ki, böyle bir operasyon, 
birtakım insanlara zaman kazandırmak için yapılmamış olsun. 

Devlet Planlama Teşkilatı, AT ile ilişkileri de büyük ölçüde izleyen bir kurum haline gel
miştir. Tam üyelik müracaatına rağmen, AT ile ilişkilerimizde gerçekte hiçbir hareket yoktur. 
Ortaklık Konseyi halen çalışmamaktadır. Ankara Anlaşması bir bakıma askıdadır. Tek çalışan 
organ görünen Karma Parlamento Komisyonu yaptığı bir toplantıda, bir tavsiye kararını dahi 
geçi rem emektedir. Birkaç gün sonra -zannediyorum 18-19 aralık günleri- Türkiye'nin tam 
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üyelik müracaatı cevaplanacaktır ve öyle görünüyor ki, Türkiye, bu müracaatla kapıyı çalmış 
olmakla birlikte, kapının dışında bırakılmış, bir bakıma eşikte kalmıştır. Dolayısıyla, Doğu 
Avrupa'daki gelişmeler, AET'nin yeni politikaları da dikkate alınarak, önümüzdeki yılın ba
şından itibaren Türkiye, AET ile olan ilişkilerine yeniden bakmak durumundadır. İlişkiler mut
laka yeniden gözden geçirilmeli ve iç politikalar, Türkiye ekonomisinde uyguladığımız politi
kalar, ona göre yeniden şekillendirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreyi 4 dakika aştınız; lütfen.:. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Peki efendim. 
Serbest bölgeler konusuna bir tek cümleyle temas etmek istiyorum. 
Görülen odur ki, birkaç yıl önce çok büyük ümitler beslenen serbest bölgeler, maalesef, 

kendisinden beklenen aktiviteyi gösterememektedir. Serbest bölgelere yabancı firmaların ilgisi 
fevkalade azdır. Daha ziyade faaliyet gösterecek olan Türk firmalardır ve bunlar da ticarî ağır
lıklı firmalardır. Katma değer, istihdam ve ihracat yönünden, serbest bölgelerin, Türk ekono
misine pek fazla birşey kazandırmayacağı; hatta belki, külfetinin, faydasını dahi aşacağı bek
lenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sonuç olarak şunları ifade ederek sözlerime son vermek isti
yorum: 

Anavatan Partisi iktidarları, plan felsefesine samimî olarak inanmamışlardır. Zira, planın 
gerektirdiği disiplin ve tutarlılıktan uzak olarak, ülkeyi, günübirlik reçetelerle idare etmişler
dir. Bakınız, daha dün akşam bu kürsüden sorduğum soruya Sayın Bakan Güneş Taner şöyle 
cevap vermiştir, sorum şu idi: "Efendim, gerçekçi kur ve pozitif faiz politikası izliyor musu
nuz?" Verdiği cevap da şu olmuştur: "Hayır, izlemiyoruz. Serbest kur, serbest faiz." Peki, yıl
larca, izlediğinizi iddia ettiğiniz gerçekçi kur politikası ve pozitif faiz politikası ne oldu? Hani, 
politikanızın ana temelleri bunlardı? Bunları defalarca söylediniz; yazılı dokümanlarda var. 
Kısa zamanlarda meydana gelen bu büyük politika zikzakları, Türkiye ekonomisini, bugün 
içinde bulunduğumuz kriz noktasına getirmiştir. Bu zihniyetin sonucu olarak, bugün atıl alt
yapılar ortaya çıkmıştır. Düşününüz, Türkiye gibi altyapı açığı olan bir ekonomide, elektrikte 
kurulu üretimin üçte biri atıldır. Türkiye, elektrik altyapısını kurmuş; ama kullanamıyor. 

tşte, bütün bunlar, plansızlıktan, programsızlıktan kaynaklanmış; altyapıda dengesizlik
ler ortaya çıkmış ve bu altyapı yatırımları doğrudan üretken yatırımlarla desteklenememiştir 
ve bunun sonucu, stagflasyondur. 

Türkiye'nin, hızlı ve dengeli kalkınma, fiyat istikrarı, ödemeler bilançosu dengesi, tam 
istihdam, gelir dağılımı adaleti ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması hedeflerini 
sağlaması için, mutlaka ve mutlaka ciddî bir planlamaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. 

Türkiye, 1980-1990 döneminde bu hedeflerde iyileşme sağlayamamıştır. Zira, biraz önce 
de ifade ettiğim gibi, plana bağlı kalınmamıştır. Söylenenlerle yapılanlar arasında fark olma
malıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu düşüncelerle, Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin kuru
ma ve ülkeye hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sagyılarla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Ekrem Kangal, buyu

run. (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Devlet Planlama Teşkilatı 1990 Malî Yılı Bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Meclis Grubu adını görüşlerimizi sunmak üzere Yüce Heyetinizin karşısındayım; bu neden
le, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinize derin saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı, ülkemizin kalkınma ve gelişmesinde üst
lendiği önemli görevlerinin yanında, bünyesinde bulunan değerli uzmanlarla, kamu sekötrü 
için önemli bir kaynak olmuştur. 

Yine, Devlet Planlama Teşkilatı, Türk siyasî hayatı için de önemli bir kaynak olmuştur. 
Aramızda, Devlet Planlama Teşkilatından yetişen ve seçimleri kazanan bir yığın değerli millet
vekili olduğunu biliyoruz. Yine aramızda, Devlet Planlama Teşkilatından yetişen bir yığın sa
yın bakanın olduğunu da biliyoruz. Hemen sözlerimin başında, bu duygularımı belirtmekten 
mutluluk duyduğumu da, Yüce Heyetinize duyurmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, çağımızda "devlet" kavramı temelinden değişmiştir. Devlet, artık polis 
devleti olmaktan çoktan çıkmıştır. Çağımızın devleti, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata halk 
yararına müdahale eden, demokratik ve sosyal hukuk devleti olmak zorundadır. Böyle bir 
"devlet" kavramında planlama, ekonomik, sosyal ve kültürel sahada, top yekûn bir kalkın
manın aracı olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda planlama, evrensel bir boyut ve önem kazan
mıştır. Çünkü, günümüzde, ister gelişen ülkeler olsun, ister gelişmekte olan ülkeler olsun, ister 
geri kalan ülkeler olsun, ister kapitalist, ister sosyalist ülkeler olsun, her toplum, kıt olan ve 
sürekli artan ihtiyaçlarına yetmeyen kaynaklarını, en elverişli şekilde değerlendirmek zorunlu-
ğundadır. 

Aslında Türkiye, "plan ve planlı kalkınma" kavramına 1930'lu yıllarda başlamıştır; an
cak, sonraki yıllarda bu anlayış terkedilmiştir. Planlama gerçeği, 1960'h yıllarda yeniden ka
bullenilmiştir. Bunun sonucunda, planlama, örgüt ve yöntem olarak Anayasamıza girmiştir. 
Şüphesiz ki, bu geçiş kolay olmamıştır; plan, kavram olarak, kurum olarak, çok tartışılmıştır. 
Plan, her şeyden önce, top yekûn kalkınma, büyüme, gelişme ve sektörler arasında ülke ger
çeklerine göre denge kurma olayıdır. Plan, programla ve bütçeyle birlikte gerçek anlamını ka
zanır ve üçlü bir baza oturur. Planda doğru olarak belirlenen hedeflere, ülkenin tüm kaynakla
rını kullanıp yönlendirerek ulaşmak esastır. 

Bu denli önemli bir kuruluş olan ve etkinliğini Anayasadan ve özel kanunundan alan Devlet 
Planlama Teşkilatı, bugün ne durumdadır?... Yaptığı kalkınma planları ne derece gerçekçidir 
ve güven duyulmaktadır? Yasal görevlerini istediği gibi yürütebilmekte midir? Tüm bu sualle
rin cevabını, zamanın elverdiği ölçüde irdelemek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir zamanlar, yaptığı çalışmalar, ulusal ve uluslararası toplantılarda 
ciddî olarak tartışılan, yaptığı toplantılar tüm basında çok saygın şekilde yer alan Devlet Plan
lama Teşkilatı, özellikle 1983 yılından sonra, ANAP Hükümetinin işbaşına gelmesiyle bu önemli 
görevinden, etkinliğinden uzaklaştırılmıştır. Bugün, Devlet Planlama Teşkilatı, ülkede gelir da
ğılımının iyileştirilmesi, kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması, bölgelerarası dengesiz
liğin giderilmesi yönünde hedefler belirleyen, araştıran, inceleyen ve neticede, hazırladığı beş 
yıllık kalkınma planları ciddiyetle uygulanan bir kuruluş olmaktan çoktan çıkmıştır. Bu kuru
luşta çalışanların elbette ki bunda bir sorumluluğu yoktur; üzerine basarak bunu vurgulamak 
istiyorum. Bu tamamen, bugünkü iktidarın siyasî tercihidir. Tüm bu önemli ve yasal görevle
rin yerine, teşvik politikaları uygulayan, teşvikler verene, bunun için de firmalar ve kişilerle 
sürekli iş ilişkisi içinde olan, yabancı sermaye projelerine karar veren, firma düzeyinde 
bilirkişilik yapan, serbest bölgeler için ihaleye çıkan, ihaleleri değerlendiren, 
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proje yaptıran, firma ve kişi seçen bir kuruluş olmuştur. Bunu, ANAP sözcüsü değerli arkada
şımız Sayın Fırat'ın da burada belirtmesinden mutluluk duyduğumu ayrıca belirtmek istiyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Topluluğuna girme hazırlığı ve çabası içinde 
olduğumuz bir dönemde, Türkiye, bütün sektörlerde sorunlarını planlı kalkınma içinde en kı
sa sürede çözmeye mecburdur. Hedeflenen 2000 yılına kadar, beş yıllık bir plan daha yapma 
imkânımız vardır. Bu süre içinde önemli olan şudur; Acaba Türkiye 2000 yılına kadar Avru
pa'ya entegrasyonunu sağlayacak mıdır? tşte, bu anlayış ve bu ekonomik politikayla, o, çok 
şüphelidir. 

Altıncı Plan döneminde Türkiye'nin yatırıma ayıracağı kaynağın 155 trilyon lira olacağını 
plan müzakeresinden biliyoruz. Ancak, tahminlere dayanan bu kaynağın nereden bulunacağı 
açıklanamamıştır. Nüfusunun yüzde 58'i tarımda, ancak yüzde 14'ü sanayide çalışan bir ülke
de, tasarruf oranının yüzde 25'lerden yüzde 30'lara çıkarılması nasıl mümkün olacaktır? Enf
lasyonun yüzde 70'lerin üzerinde olduğu ülkemizde, bu denli bir tasarrufun, her zamanki gibi 
köylüden mi, işçiden mi, memurdan mı, esnaftan mı, yoksa emekliden mi yapılacağı açıklan
malıdır. Değilse, hangi gelir grubundan yapılacaktır? Bu bilinmeden, hedeflenen 155 trilyon
luk yatırımın gerçekçi olmadığını söylemek istiyorum. 

Bütçeye bakıyoruz; hızla ve büyük bir sorumsuzlukla iç ve dış borçlanmaya gidildiğinden, 
bütçe, bir iç ve dış borç ve faiz ödeme bütçesi haline gelmiştir. Hem konsolide bütçenin kamu 
gelir ve giderleri içindeki payı giderek küçüldüğü ve transfer giderlerinin payı çok arttığından, 
hem de yatırımlara ayrılan kısım giderek azaldığından, bütçe kanalıyla ekonomiyi yönlendir
mek olanağı da artık kalmamıştır. 1988 yılında yüzde 14,1; 1989 yılında yüzde 10,2 oranında 
azalan kamu sektörü sabit sermaye yatırımları, 1990 yılında öngörüldüğü üzere, nasıl yüzde 
6 oranında artacaktır? Görünen odur ki, hızlı ve dengeli kalkınma yine sözden ibaret kalacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olaylarının çok konuşulduğu bir dö
nemde, Anayasamızın 166 ncı maddesini irdelemek ve dikkatlerinize sunmak istiyorum. 166 ncı 
madde aynen, "Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt 
düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendiril
mesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak, 
Devletin görevidir" diyor. Yani Anayasa, sanayiin ülkenin her bölgesine dengeli ve uyumlu bir 
şekilde yayılmasını istiyor; "Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Orta Anadolunun geri kalmış 
yörelerinde fabrika kurmayın, sanayi yatırımı yapmayın" demiyor. Hükümet programları da 
aynı doğrultuda hüküm getiriyor. 

Şimdi, sırası gelmişken sormak istiyorum; içimizde, Doğudan, Güneydoğudan ve Orta Ana-
doludan gelen birçok değerli milletvekili arkadaşlarımız var; hiçbiriniz söylebilir misiniz: ANAP 
tktidarı döneminde, Anayasanın bu hükmüne rağmen, hangi ciddî sanayi tesisi kuruldu Doğu 
Bölgesinde, Güneydoğuda? Bu sualim, hem kamu, hem de özel sektör için geçerlidir. Hükü
met bu bölgeleri ihmal etmekle, sadece bir plan ve görev kusuru içinde kalmamış; daha önem
lisi, bir Anayasa ihlaline de seyirci kalmıştır. Üstelik, daha önce programa girmiş sanayi kuru
luşları programdan çıkarılmış veya birçokları kapatılmıştır. Elimdeki gazete küpüründeki ör
neklerin tamamım, zamanın sınırlı olması bakımından okumam mümkün değil; ama, birkaç 
tanesini okuyayım: "Mardin Mazıdağı Süt Fabrikası, asker karakolu oldu", "Mardin Gercüş 
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Ayakkabı Fabrikası, komando merkezi oldu", "Sımak Gübre Fabrikası kışlaya dönüştü", "Di
yarbakır Jeneratör Fabrikası Eskişehir'e taşındı", "Diyarbakır \ağ Fabrikası kaderine terk edil
di", "Muş Meyankökü Fabrikasının ödeneği kesildi", "Van'daki akü fabrikası kapatıldı", "Er
zurum'da sigara fabrikası işletilmiyor" Bu örnekler daha çoğaltılabilir sayın milletvekilleri. 

VEFA TANIR (Konya) — Nusaybin Şeker Fabrikası... 
EKREM KANGAL (Devamla) — Tabiî... Bu arada Sivas 4 üncü Demir Çelik Fabrikası 

da bunlardan biri; biraz sonra, ona da kısacağı değineceğim. 
Sayın milletvekilleri, bir ülkede kalkınma ve ekonomik gelişme demek, sanayileşme de

mektir. Türkiye, Dördüncü Planla birlikte sanayileşme hedefinden geri kalmaya başlamıştır. 
İmalat sanayiinde görülen düşüş, bunu belgelemektedir. Nitekim 1970'lerin sonunda sabit ser
maye yatırımları içinde imalat sanayii yatırımlarının payı yüzde 28 iken, bu oran 1984'te 
yüzde 23, 1988'de yüzde 18'e düşmüştür. 

Beşinci Plandan birkaç örnek vermek istiyorum: Karayolları taşıtlarının yıllık ortalama 
yüzde 11.5 oranında artacağı öngörülmüş, gerçekleşen oran yüzde 3.1 olmuştur. Madenî eşya
da yüzde 7 oranında artış öngörülmüş, gerçekleşen oran, yüzde 1.9'dur. Elektriksiz makineler
de yüzde 8.7 öngörülmesine karşılık, yüzde 4.8 gerçekleşme olmuştur. Bu rakamlar, elbette ki 
çoğaltılabilir. 

Hiç şüphesiz ki, Avrupa Topluluğuna girme hazırlığı içinde olduğumuz bir dönemde Türkiye 
için en ciddî sorun budur. Çünkü, Avrupa Topluluğu, her şeyden önce bir sanayi topluluğu
dur. Gerçekler, bugün Türkiye'nin sanayi ülkesi olduğunu da göstermiyor. Sanayi ülkesi olma
daki belli başlı kıstas olan fert başına düşen millî gelir, elektrik tüketimi ve demir çelik üreti
mine bakıyoruz; Türkiye, Avrupa Topluluğu ülkelerinden 5 ila 8 puan daha geride. Dünyanın 
neresinde böyle bir sanayi ülkesi görülmüştür sayın milletvekilleri? Hükümet her fırsatta, sa-
nayileştiğimizi söylüyor ve bunun için de kullandığı tek dayanak var; o da, dış satımın içinde 
tarımın payının düştüğü ve sanayi payının da yüzde 50'lerden yüzde 80'lere çıktığıdır. Aslında, 
konuyu Avrupa Topluluğu standardı içinde ele alırsak, bu görüş de yanlıştır. Nitekim, 1986 
yılında 7 milyar 450 milyon 700 bin lira olan dış satımı incelediğimizde, bunun 4 milyar 779 
milyon 900 bininin tarımla ilgili gruplardan geldiğini görüyoruz. 

Tarımda 1 milyar 885.6; oran yüzde 25.3, işlenmiş tarım ürünlerinde 666.7; oran yüzde 
8.9, deri ve kürkte 345.2; oran, 4.6, orman ürünlerinde 51.7; oran, 0.7, tekstil ürünlerinde -ki, 
büyük bir kalemdir-1 milyar 850.7; oran, 24.8 dir. Öyle ise, Türkiye, Avrupa Topluluğu stan
dardı içerisinde, gerçekten sanayileşmemiştir sayın milletvekilleri. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına bakıyoruz, demir-çelik üretiminin yılda 9.7 oranında 
artacağı planlanmıştır. Şimdi, sırası gelmişken sormak istiyorum: Hangi projelerle bu artışı 
sağlayacaksınız? Hangi demir-çelik tesisini planladınız da, önümüzdeki beş yılda demir-çelik 
üretimi yüzde 60'Iara varan oranda artacak? Yıllardır entegre tesis sayısını 3'ün üzerine çıkara
mamışsınız, toplam üretim kapasitesini ise, 9 ile 10 milyon ton civarında bırakmışsınız. Üste
lik, planlaması yapılan, yıllık programa giren ve geniş arazisi alınan; hatta o günün koalisyon 
hükümetleri tarafından iki defa temeli atılan Sivas 4 üncü Demir-Çelik Tesisini de program
dan çıkarmışsınız!.. 

Sayın milletvekilleri, Sivas'ta bu 4 üncü Demir-Çelik Tesisinin yerine bir haddehane ku
rulmuştur. Yani, gelişen Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye artık malzeme gelecek ve Dördüncü 
Demir-Çelik'te işlenecek... Halbuki, Türkiye'nin demir cevheri üretiminin yüzde 80'inin oldu-
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ğu Sivas İlinde, Dördüncü Demir-Çelik'in kurulması, daha 1977'lerden önce planlanmıştı. Sos-
yaldemokrat Halkçı Partinin görüşü ve iktidara geldiğinde ana hedefi, bu tesisi Sivas'ta tekrar 
kurmak olacaktır. Bunu, Sayın Genel Başkanımız da Sivas halkına defalarca söylemiştir. 

Aynı sualler; kâğıt sanayii, petrokimya sanayii, elektriksiz makineler ve sigara fabrikaları 
için de geçerlidir. Beşinci Planda sanayinin çeşitli kolları için planlanan hedeflerin dönem so
nunda ne denli geri kaldığını ve geçersiz olduğunu biraz evvel vurgulamıştım. Bu gerçekler ve 
tecrübeler dikkate alınmamış olmalı ki, Altıncı Planda da aynı hatalara düşülmüştür. Yine ger
çekçi olmayan rakamlar, güvenilmeyen planlama hedefleri ve yanlış hedefler... 

Hükümet tarafından, dinamik, gerçekçi ve makro dengeleri tutarlı olduğu görüşü savu
nularak hazırlanan Altıncı Beş Yıllık Planın hazırlanmasında temel alınan göstergeler, ilk uy
gulama yılına başlanılmadan geçersiz hale gelmiştir. Böylece, Beş yıllık hedeflerin gerçekleş
meyeceği, daha şimdiden ortaya çıkmıştır. 1988 yılı fiyatlarıyla 103,7 trilyona ulaşacağı tahmin 
edilen bu yılın gayri safi millî hâsılası 101,9 trilyon lirada kalınca, bütün temel dengeler altüst 
olmuştur. 

Beşinci Plan döneminde imalat sanayiinde 1988 fiyatlarıyla gerçekleşen yatırım 20 trilyon 
571 milyon liradır; Altıncı Planda ise, 1988 yılı fiyatlarıyla, 31 trilyon yatırım öngörülmüştür. 
Burada bir noktanın altını çizmekte yarar vardır; Geçmiş Beş Yıllık Planda kamunun yatırım
ları 5 trilyon 629 milyon lira iken, önümüzdeki plan döneminde ise, 4 trilyon 686 milyon lira 
olarak hedefleniyor. Görüldüğü üzere, kamunun yatırımlarında azalma var. Şimdi Sayın Ba
kan diyecektir ki "Biz, ANAP Hükümeti olarak kamu yatırımlarını alabildiğine kıstık. Onun 
yerine özel sektör yatırım yapacak" Elbette ki bu bir siyasî tercihtir, saygı da duyarım; ancak 
gerçekler bunu da doğrulamıyor. Zira, 5 Haziran 1989 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı, 
özel sektöre, önümüzdeki 12 ayda yatırım yapıp yapmayacağını soruyor; gelen cevapların yüz
de 86,8'i, uygulanan bu politikayla yatırım yapmayacağını bildiriyor; hatta bir çoğu da, mev
cut sanayi kuruluşlarını kapatacağını söylüyor. Bugünkü enflasyonla ve kredi faizlerinin yüz
de 140'lara çıktığı bir dönemde, kim, nasıl yatırım yapacak? Buna rağmen Beşinci Planın, 
14 trilyona karşılık, önümüzdeki beş yılda özel sektöre 26 trilyon lira, yani yüzde 100'e yakın 
yatırım yapacağı planlanıyor. Şimdi, sormak gerekiyor: Bu nasıl plan, bu nasıl Planlama Teş
kilatı ve daha önemlisi, bu, nasıl hükümet etme ciddiyeti? 

Bizim, SHP olarak amacımız ve vazgeçemeyeceğimiz temel ilkemiz, sanayileşmedir. Sa
nayileşme konusunda, "Devlet yapsın veya özel sektör yapsın" şeklinde bir önyargımız da yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin görüşüldüğü bir 
oturumda, son günlerde daha sıkça gündeme gelen Avrupa Topluluğu hakkındaki görüşlerimi 
de kısaca söylemek istiyorum. 

Avrupa Topluluğuna tam üyelik için başlatılan temaslar yoğun bir şekilde sürüyor. An
cak, gerek Doğu Avurpa ülkelerinde başlatılan ve süratle ilerleyen siyasî gelişmeler, gerekse 
Avrupa Topluluğu dışındaki diğer bazı Avrupa ülkelerinin girişimleri, Türkiye'nin bir an önce 
tam üyeliğini daha da zorlaştırıyor. Bir süre önce Türkiye'nin İslam Ortak Pazarına girmesi 
salık verilirken, şimdi, zaman zaman, Avrupa Topluluğu dışında birçok alternatifler üretiliyor. 
Ancak, sanayileşmeyi engellemek koşuluyla Avrupa Topluluğuna alternatif aramamak gere
kir. Türkiye'nin yeri, Avrupa Topluluğudur ve doğru seçenek de budur. 

Avrupa Topluluğu, sadece bir sanayi toplumu değildir. Aynı zamanda, özgürlükçü demok
rasiyi tüm kurum ve kurallarıyla gerçekleştiren ülkeler topluluğudur. Demokrasi, sürekli ve ke
sintisizdir. Bir Avrupa ülkesi olduğumuzu gösterecek demokratik ve sosyal düzenlemeleri yap
madan, enflasyonu kontrol altına almadan, sadece siyasî baskı ile üyeliğimizin kabulünü bek-
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lemek yanlış olur. Sosyal demokratların büyük ağırlık taşıdığı bu toplulukla ilgili sorunların 
çözümünde Hükümetin izleyeceği en akılcı yol, Anamuhalefet Partisi ve onun Sayın Genel Baş
kanı ile sürekli bilgi alışverişi ve diyalog içerisinde olmasıdır. 

Avrupa Topluluğu için siyasî kademede çalışmalar yoğunlaştırılırken, idarî ve teknik sevi
yede neler yapılıyor; Devlet Planlama nasıl bir çalışma içerisindedir? Planlamanın, Avrupa Top
luluğunun standartlarına, koşullarına ve çok karmaşık olan mevzuatına uyum sağlayacak bir 
yapılaşmaya girdiğini ve koordinatörlük görevini de yeterince yerine getirdiğini burada söyle
mek durumunda değilim. Sayın milletvekilleri, bu da Avrupa Topluluğu için son derece önem
li bir konudur. 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, iki ana sektör olan sanayi ve tarımın du
rumu ne olacak? Sanayi sektörü hakkında bazı gerçekleri kısaca dile getirdim; ilave etmek is
tediğim şudur: Gümrükler kaldırıldığında, mevcut sanayi sektörünün birçok dalının Batı Av
rupa sanayii ile rekabet edip etmeyeceği gerçeği ortadadır. Hem teknoloji ve kapasite ve hem 
de araştırma yönünden ciddî sorunlar vardır. Topluluğa girdiğimizde hangi sanayi kolları avantajlı 
olacaktır, hangileri avantajlarını kaybedecektir? Önümüzdeki dönemde ne tür önlemler alın
malıdır ki, sanayimizde olabilecek sarsıntıları en asgariye indirebilsin? 

Devlet Planlamanın 1987 yılında 11 ihtisas komisyonu ile başlattığı çalışmayı biliyoruz. 
Benim de içerisinde olduğum ve birisinin başkanlığını yaptığım bu komisyonlar, daha o tarihte 
Devlet Planlamaya raporlarını vermişti. Netice ne oldu, Türk sanayii için nasıl bir tablo ortaya 
çıktı; bizce meçhul. Ümit ederim ki, Sayın Bakan bu konuda Yüce Meclise aydınlatıcı bilgi 
vermek imkânını bulur. 

Tarım sektörüne gelince: Tarımın, bugünkü yapısıyla Avrupa Topluluğu pazarına entegre 
olması kolay olmayacaktır. Türkiye ile Topluluk arasındaki ilişkilerde ve bütünleşmede en faz
la sorun çıkacak sektörlerden birinin tarım olduğu ve başta geldiğini düşünüyorum. Halen, 
Topluluğun, global Akdeniz ülkeleri çerçevesinde, birçok Akdeniz ülkesine Türkiye ile aynı haklan 
tanıması, Türkiye'ye tanınan hakları hemen hemen etkisiz hale getirmiştir. Nitekim, Toplulu
ğa yapılan toplam tahıl, bitkisel ve hayvansal yağ alımı içinde Türkiye'nin payı, 1977'deki yüz
de 8'lik orandan şu anda yüzde 3'lere kadar gerilemiştir. Topluluğa üye olan Yunanistan'ın 
payı ise, yüzde 2'den yüzde 34'lere çıkmıştır. Bütün tartışmalara rağmen, Topluluğun kendi 
içinde en başarılı olduğu nokta tarım politikasıdır. Bu başarının önemli sübvansiyonlarla ka
zanıldığı da unutulmamalıdır. Tarım ürünlerinde FEOGA Garanti Fonundan 1988 yılında ya
pılan yardım 29 trilyon 220 milyon ECU (yani Avrupa Para birimidir) ki, bu, dolar bazında 
29 milyar dolar etmektedir. Başka bir deyişle, sayın milletvekilleri, bu, Ortak Pazar ülkeleri 
çiftçisine yapılan bir destektir. 

Burada, IMF'nin Türk tarımında sübvansiyon oranlarının düşürülmesi için yaptfğı yoğun 
baskı ve Hükümetin verdiği ödünleri dikkatlerinize sunmak istiyorum. Mevcut sübvansiyonla
rın daha da aşağıya düşürülmesi için yeni hazırlıkların yapıldığını da biliyoruz. Bunlar, daha 
geçen hafta gazetelerde yer almıştı. Türk tarımında bugünkü sabvansiyonların da çok görül
düğü ve bunun daha aşağıya düşürülmesi isteniyordu. 

Sayın milletvekilleri, Birinci Planda sabit sermaye yatırımlarının yüzde 15,3'ü tarıma ay
rılırken, Altıncı Planda, bu, yüzde 7,9'a düşürülmüştür. Yatırımların sektörler içerisinde dağı
lımı incelendiğinde bunun Türkiye şartlarına uymadığı görülmektedir. Çünkü, çalışan nüfu
sun yüzde 58'inin, geçimini topraktan sağladığı bir ülkede tarıma ayrılan pay yüzde 7,9 ol-
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manialıdır. "Tarımın gayri safı millî hâsıla içindeki oranını yüzde 13'e indireceğiz, sanayinin 
oranını büyüteceğiz" diyorsunuz. Bu, elbette ki doğru bir yaklaşımdır; ancak, hemen sormak 
gerekiyor: Kırsal kesimin yüzde 48'e varan nüfusunu nasıl aşağı çekeceksiniz? Burada yüzde 
48 ile yüzde 58'in karıştırılmaması gerekiyor; yüzde 48, kırsal kesimdeki nüfustur. Halbuki, 
hepiniz biliyorsunuz ki, Türkiye'de yalnız köylerde değil, kasabalarda ilçelerde ve şehirlerde 
yaşayan nüfusun belli bir oranı da geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Bu nedenle, bu 
oran yüzde 58'lerin üzerine çıkmaktadır. 

önemli olan, bu düşünceleri plana yazmak değil, bunun yanıtını vermek ve çare bulmak
tır. Aksi halde, tarım kesimi her yıl biraz daha fakirleşecek ve çökecektir. Sayın Milletvekilleri
nin hemen hemen her gün burada, bu konudaki konuşmaları da bu görüşümü doğrulamakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin önemli bir diğer sorunu da, gelir dağılımıdır. Türkiye, 
gelir dağılımı bakımından dünyanın en dikkate değer ülkeleri arasındadır. Bunu, Hükümet de 
kabul ediyor ki, Altıncı Planda yuvarlak sözlerle, "Gelir dağılımını düzelteceğiz" ifadesine 
yer vermiş. Gelir dağılımının düzeltilmesi yönünde planlar yapmak, uygulamayı yönlendirmek, 
yeni öneriler ve alternatifler getirmek, Devlet Planlama Teşkilatımızın önde gelen görevi olma
lıdır. 

Vergi politikasına bakıyoruz: önümüzdeki dönemde de gene, zamlarla, yüksek fiyat ar
tışlarıyla, bu çarpık ekonominin yükünü ve finansmanını, bütünüyle dar gelirli ve sabit gelirli
ler çekecektir, yani Gelir Vergisini emekten alma politikası devam edecektir, üstelik, sosyal devlet 
ilkesini ve sosyal dengeleri de altüst ederek,. 

Millî gelir dağılımıyla ilgili vereceğim örneklerde bu kaygımız açıkça görülmektedir. 1977 
yılında millî gelirden ücretli ve maaşlı kesimin aldığı pay yüzde 36,81, tarım kesiminin aldığı 
pay yüzde 29,12, kâr, faiz ve rantla geçinen kesimin aldığı pay ise yüzde 34,7'dir. Geçen bu 
süre içinde durum ne oldu?.. Onun da cevabını, yayınlanan rakamlarla vermek istiyorum. 1988 
yılında millî gelirden ücretli ve memurun aldığı pay yüzde 13,60'a ve tarım kesiminin aldığı 
pay ise yüzde 16,30'a düşmüş iken; kâr, rant ve faizle geçinen kesimin aldığı pay yüzde 68,10'a 
çıkmıştır; yani 1977 yılında 100 liralık millî gelirden 37 lira alan işçi ve memur, bugün 13 lira 
alır duruma gelmiştir; buna karşılık, üst gelir grubunun payı ise, 34 liradan 68 liraya yükseltil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı yerli ve yabancı firmalara büyük kaynak
lar aktararak, KİT'lerin özelleştirilmesinden, Çukurovanın sulama developmanı projesinin ya
pılmasına; gübre rejiminden, tarımsal amaçlı kooperatiflerin yeniden düzenlenmesine kadar 
bir yığın proje yaptırmaktadır. 

Türkiye'yi yeniden keşfe gerek yoktur. Araştırmayı alan firmalar, ihtiyaç duydukları bilgi
leri, daha sonra Devlet Planlama Teşkilatına ve ilgili kamu kuruluşlarına gelip almakta, göste
rişli birer rapor şeklinde bunları tekrar Devlet Planlamaya ve Hükümete sunmaktadır; bu hiz
metlerin karşılığında da milyonlarca, hatta milyarlarca liraya varan gelir sağlamaktadırlar. Hal
buki, Devlet Planlama Teşkilatı, nitelikli uzmanları kendi bünyesinde çalıştırabilecek esnekli
ğe sahiptir. Üniveriteler dahil, çeşitli bakanlık ve kuruluşlardan her türlü bilgiyi araştırmaya, 
talep etmeye yetkisi vardır. 55 milyonluk bir ülkede, yeterli insan kaynağı bu denli kıt mıdır 
ki, en basit raporu dahi yabancılara hazırlattırıyoruz ve karşılığında, biraz evvel söylediğim 
gibi, büyük ücretler ödüyoruz?! 
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Sayın milletvekilleri, planda ve Hükümet programında KİT'lerin kârlı ve verimli şekilde 
çalışacağı ifade edilmektedir. KİT'lerin kârlı çalışması için, bizim bildiğimiz kadarıyla, KİT 
ürünlerine yapılan zammın dışında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Kârlı çalışmaları için ka
pasite mi büyütülmüştür, modern teknoloji mi uygulanmıştır, yoksa, yönetimde yeni bir anla
yış ve beceri mi hâkim olmuştur? Ümit ederim ki, Sayın Bakan bunlara da burada cevap ver
mek imkânını bulacaktır. 

Gördüğümüz kadarıyla, Hükümette, KİT'ler için hâkim olan temel görüş şu olmuştur: 
En iyisi, bu KİT'leri satalım da, beladan kurtulalım! İşte bu, göründüğü kadar kolay değildir 
sayın milletvekilleri. Daha beş gün evvel, Sayın özal'ın Cumhurbaşkanlığıyla Başbakanlığı ka
rıştırıp veya daha doğrusu, ikisini de kendi tekelinde tutma çabası içinde, topladığı devlet er
kânına, "KİT'lerin özelleştirilmesini hızlandırın" şeklinde talimat verdiğini biliyoruz. Bu, ko
lay değildir; KİT'lerin satışı da kolay değildir. 

İktidar, "özelleştirme" adı altında, Türkiye'nin en önemli kuruluşların, uluslararası te
kellere satma çabası içindedir. Anayasamıza, yasalara, tarihî deneyim ve geçmişimize ve bu ül
ke insanlarının temel haklarına aykırı bir işleme, Yüksek Planlama Kurulu gerekçeler hazırla
makta, Devlet Planlama Teşkilatı da buna alet edilmektedir. Petkim'in, Ereğli Demir-çelik'in 
ve sırada bekleyen diğer KİT'lerin neden satıldığını anlamakta güçlük çektiğimizi söylemek 
istiyorum. Çünkü, bugüne kadar İktidarın ileri sürdüğü savların hiçbiri geçerli değildir; ne ya
bancı sermaye, ne teknoloji transferi, ne de KİT'lerin ekonomiye yük olduğu görüşü... 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 35 yıldır yürürlüktedir. Son yıllarda çıkarılan kararlar 
ve tebliğlerle daha da cazip hale getirilmiştir. O halde, yabancı sermayeye çağrı çıkarmak için, 
ille de bu milletin malını yabancılara satmak, onlara, "Gelin, hazıra konun" demek mi geçerlidir? 

Türkiye'nin ekonomisinde, sanayiinde, istihdamında bu denli önemli olan KİTIere devlet • 
bütçesinden transfer edilen kaynaklann miktarı 1,2 trilyonu geçmemektedir; aşağı yukarı bir 
civardadır. KİT'lere bu kaynak çok görülürken, hayalî ihracatçılara devlet bütçesinden verilen 
paranın miktarı nedir? Keza, devlet bankalarındaki batık kredinin miktarı nedir? Bunlar da 
açıklanmalıdır burada. 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen özelleştirme, sonradan, Kamu Ortaklığı 
İdaresi ile Başbakanlık tarafından yönlendirilmiştir. Şu anda Başbakanlık devreden çıktığına 
göre, konuya Cumhurbaşkanlığı el atmış; öyle gözüküyor. 

Bilindiği üzere, halen USAŞ'ın yüzde 70'i ve Çitosan'a ait 5 fabrika 105 milyon dolara, 
yabancılara satılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu satış kararının hukukî bir dayanağı da yoktur. Türk hukuk mev
zuatında, özelleştirmeyi, idarî ve malî yönlerle düzenleyen ciddî bir hukukî çerçeveye oturttur
mak imkânı da yoktur. Varsa, Sayın Bakan burada tüm gerekçeleriyle söylemelidir. O halde, 
neye göre yapılıyor bu özelleştirme? 2983 ve 3291 sayılı yasalarla, 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin içerisine serpiştirilen birkaç maddeye göre; o da, kendi yorumlarına göre...Türk 
ekonomisi ve geleceği için son derece hayatî olan bu uygulamada, Türkiye Büyük Millet Mecli
si de devreden çıkarılmış gözüküyor. Anayasamızın 165 inci maddesi de rafa kaldırılmıştır bu 
uygulamada.. Onu da, Yüce Parlamentonun sayın üyelerinin dikkatlerine sunmak istiyorum 
burada. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından alınan 30 Nisan 1987 tarihli kararda, 
yabancılara satış hükmü yoktur. Ya kime vardır? özellikle, çalışanlara, yöredeki küçük tasar-
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ruf sahiplerine ve yurt dışındaki işçilerimize. Kamuoyuna söylenen bu, vitrin bu. "Peki, ya
bancılar nereden çıktı?" diyeceksiniz. Onu da herhalde Sayın Bakan burada söyleyecektir. 

Biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, akılcı ve ülkenin millî menfaatlarına uygun bir 
yabancı sermayeye karşı değiliz. Diğer taraftan, özelleştirmeyle, yabancı sermaye birbirine ka
rıştırılmaktadır. AT üyesi olan Fransa ve İspanya ile, diğer taraftan İngiltere'nin bu konudaki 
uygulama, yasa ve mevzuatı dikkatle incelenmelidir. O ülkelerde millî menfaatları korumak 
için ne denli titiz davranıldığı ve ne denli engeller konulduğu ibretle görülecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP İktidarı döneminde, planlama, resmen olmasa 
bile, fiilen rafa kaldırılmıştır, terk edilmiştir. Plan yapmada yalnız maksimum fayda aranmış, 
optimum fayda da unutulmuştur. Maksimum fayda esas alındığında, birçok sosyal mesele de 
planla beraber itilmiştir. 

Kalkınmayı, yalnız dar kalıp içinde, sadece ekonomik kalkınma olarak değil, sosyal ve 
kültürel kalkınma olarak algılamak gerekir. Esasen, bizim devletimizin şekli zaten sosyal dev
lettir. Biz, sosyal devleti savunan bir siyasî partiyiz; emeğin hakkını korumaya ve savunmaya 
kararlı bir siyasî partiyiz; emeğin sömürülmesine, her zaman ve her yerde karşıyız. Bunun için, 
uygulayacağımız ekonomik model, planlı sosyal planlama ekonomisidir, yani "Alabildiğine, 
piyasada rekabet ve gereği kadar da devlet" diyoruz. Sosyaldemokrat Halkçı Parti İktidarın
da, planlı kalkınma da bu anlamda işlerlik kazanacaktır. Devlet Planlama Teşkilatı da, plan 
yapmadaki güvenirliliğine ve saygınlığına tekrar kavuşacaktır. O gün de çok yakındır sayın mil
letvekilleri. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bütçenin, Devlet Planlama Teşkilatımıza, ulusumuza yararlı 
olmasını diler, derin saygılar sunar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 
Sayın milletvekilleri, parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; öncelikle SHP, DYP ve ANAP adına konuşan arkadaşlarıma, görüş, düşünce ve öneri
lerinden dolayı çok teşekkür ederim. Tüm bu düşüncelerden, eleştirilerden, çalışmalarımızda 
eksikliklerimizi gidermek ve daha iyi bir çalışma düzeni kurmak açısından istifade edeceğimi
zi öncelikle belirtmek istiyorum. 

Bugün sözlerime, özellikle dünyadaki son gelişmelere kısaca göz atarak, Türkiye'nin gele
ceğine dönük plan çalışmalarında, plancıların, yöneticilerin, bir vizyonu olması gerektiğinin 
de altını çizerek başlamak istiyorum. Çünkü, bugün dünyada, özellikle Doğu Blokundaki ge
lişmeler ve Avrupa'da bir duvarsız Avrupaya doğru gidiş, önümüzdeki 1990'lı yılların önemli 
gelişmelerinin başlangıcı niteliğindedir. Nitekim, bu sarsıntı ve duvarsız Avrupaya yönelişin baş
langıcında, Malta Zirvesinin yaşanması, Avrupa Topluluğu Zirvesinin Strasbourg'ta toplana
rak, tek pazar hedefinin -Mitterant'ın bir konferans tertipleme teklifiyle- yeniden gözden geçi
rilmesi ve Batı Almanya Başbakanı KohPun, iki Almanya'nın birleştirilmesine ağırlık vermesi 
konusundaki yeni girişimleri, dünyada yeni gelişmelere; Pasifikteki bloklaşma hareketine dö
nük, ekim ve kasım ayında yapılan toplantılar, yeni bir dünyanın şekillenmesi ve yeni Avrupa'-' 
mn biçimlenmesini ön plana çıkarmaktadır. 

Avrupa, Japonya ve Amerika üçgeni, 1992 sonrası hazırlıklarını hızlandırmıştır ve bu ge
lişmeler, önümüzdeki döneme çok değişik perspektifte yeni görünümler verebilecek nitelikte-
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dir. Bu netlikte, bizim, Türkiye'de, bütün programlarımızı, planlarımızı, hazırladığımız çalış
malarımızı, bu anlamda, sanıyorum ki, bir kez daha gözden geçirmemiz gereği ortaya çıkacak
tır. Çünkü, Türkiye'nin, dış politikasından, savunma harcamalarından iç politikasına kadar, 
bu gelişmelerin önemli etkileri olacağı kanaatindeyim, özellikle, dünya ekonomisinin buna pa
ralel, bilgi teknolojisindeki gelişmeleri ve hükümetlerin arz yönlü ve yapısal dönüşüm içeren 
gelişmeler üzerinde yoğunlaşmaları, 1990'lı yılların sağlıklı bir gelişme trendi olarak, biraz ön
ce sözünü ettiğim gelişmelere paralel gelişmelerdir. 

Bütün bu yapı, bütün bu değişim, dünyada kaçınılmaz olarak katılımı artırmaktadır; ye
niliklere ve demokratikleşme sürecine hız getirmektedir ve bu yapıda müdahaleci ve bürokrat 
devlet anlayışının yerine, komuta ekonomisinin yerine, vatandaşın hizmetinde olan, çağdaş devlet 
anlayışı hâkim olmaktadır ve dünyada, siyasî ve iktisadî anlamda demokrasi ve katılım, gittik
çe önem kazanmaktadır. 

Kalkınma ve sanayileşme, bir toplumun temel hedefleri arasında daha fazla yer almakta; 
ancak, artık içe kapanarak, kapalı bir ekonomiyle ve duvarlarla örülmüş bir ekonomiyle, ge
lişmenin ve sanayileşmenin mümkün olmadığı bir döneme girilmektedir. Artık, dünya ölçe
ğinde rekabete açılarak, gelişme ve sanayileşme mümkündür; ötesi mümkün değildir. Artık, 
kapalı ekonominin, korumacılığın ve klasik devletçiliğin ilkelerinin iflas ettiği bir döneme gi
rilmektedir ve bu anlayış bitmiştir. Bundan böyle, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, dina
mik bir sanayi yapısı ve ekonomik hayat kaçınılmazdır. Verimlilik ve üretkenlik kavramları, 
1990'lı yıllarda ağırlıklı olarak Türkiye'nin de gündeminde daha fazla kendini hissettirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, programda 
bir parça değinmeye çalıştım. Tutanaklara baktığımız zaman, bütün bunları, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, plan görüşmeleri sırasında, tüm siyasî parti temsilcileriyle birlikte enine bo
yuna tartıştığımız görülecektir. 

Şu önemli bir gerçektir: Türkiye'de ve dünyada, artık tüm yöneticilerin vizyonu olması 
gerekmektedir. Artık, planlama tekniğinde, geçmişe bakarak geleceği tanımlamak, mümkün 
olmaktan çıkmaktadır. Geleceğe bakarak, hangi hedeflere ulaşılacağının tespit edilmesi ve o 
hedeflerden gelinerek, programların, planların yapılması mantığı ve tekniklerinin geliştiği bir 
döneme doğru gidilmektedir. Çünkü, geçmiş trendlerin ve geçmiş gelişmelerin, trend olarak 
ileriye dönük birtakım yansımalarını ve gelişmelerini vermenin -dünyadaki bu gelişmeler 
karşısında- önemli ölçüde mantığı kalmamıştır. Çünkü, dünyaya bakışın vizyonu ve geleceği 
görmenin mantığı değişmektedir. Bu, çok önemli bir gelişmedir. Bunu, özellikle bizlerin, gele
cekte Türkiye'yi planlayacak insanların ve yöneticilerin son derece dikkatle üzerinde durması 
gereken önemli bir nokta olduğu için söylüyorum. 

Bu anlamda, ekonomik yaşamda liberalleşme, serbest piyasa ekonomisi, rekabet, demok
ratikleşme ve sosyal politikaların önem kazandığı da -biraz önce belirttiğim gibi- önemli bir 
gerçektir ve artık günümüz Türkiyesinin saatleri, dünyanın saatlerine göre ayarlanmıştır. Bu 
yapı içinde, toplumda yumuşama, uzlaşma, demokratikleşme, kaçınılmaz olarak güç kazana
caktır ve demokratik, çoğulcu bir zeminde, uzlaşma ve hoşgörü büyük önem kazanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de, modernlik ve yeniliklere açık olma, başka bir 
deyişle, dışa açılma ve liberal piyasa ekonomisi, dinamizm ve demokratlık, çok önemli bir çiz
gi oluşturmakladır. Serbest piyasa ve girişimciliğe verilen değer, uluslararası alanda rekabet 
edebilme gücü, toplumun dinamizmini artırmış ve önümüzdeki dönemde, demokrasinin, 
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sadece bir siyasî ilkeler bütünü olmaktan çıkıp, insanların yükselmesini, başarmasını ve toplu
ma katılmasını mümkün kılan bir yaşam biçimi haline geleceği bir süreç başlamıştır. Biz, Hü
kümet olarak, İktidar olarak, kendimizi, 1983'ten sonra başlatılan böyle bir sürecin önemli 
temsilcileri olarak görmekte ve bu misyonun adamları olarak değerlendirmekteyiz. 

1990 yılına girerken, Türk ekonomisine bu yapı ve bu yaklaşım içinde baktığımızda, ger
çekten, birtakım sorunlarımızın yanında, açıkça birtakım gelişmelerimizin de olduğunu ve Tür
kiye'de enflasyonun -Sayın Ertüzün'ün de belirttiği gibi- yapısal bir sorun olduğunu, son on, 
onbeş yıldır süren ciddî, temel mesele haline geldiğini görüyoruz. 

Maliye politikalarından parasal politikalara, kamu açıklarına kadar enflasyonist etki ya
ratan sorunların, artık yapısal nitelikteki görünümünü, Türkiye'nin, 1990'da aşması ve 1990'iı 
yıllarda bu yapıyı kırması gerekmektedir. Çünkü, biz, bu enflasyon trendiyle Türkiye'de bir 
on yıl daha yaşayamayız. 1990'Iı yıllarda Türkiye, üretkenliğini ve verimliliğini artırarak, enf
lasyonu, Altıncı Beş Yıllık Planda öngördüğümüz çizgide tutturmak ve bunu o çizgiye oturt
mak durumundadır. 

Türkiye'de, kim iktidar olursa olsun, bunu yapmak zorundadır. Bunun temelinde de, Tür
kiye'nin üretkenliğini ve verimliliğini artırmak, yeni konseptlerle, yeni yönetim tekniklerinin 
işletme bazında uygulanmasından, makro ölçekte parasal programlara kadar, disiplinli maliye 
politikalarının uygulanması yatmaktadır. 

Bugün kamu borçlanma gereği, 1988'de 6,4; 1989'da 5,6 olmuştur; ama, Türkiye, kamu 
borçlanma gereğini, kamu kuruluşlarındaki üretkenliğini ve verimliliğini sağlayarak daha aşa
ğılara çekmek ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek ciddî bir sanayi yapısı oluşturmak 
zorundadır. 

Türkiye'de, bugün, herkesin temel hedefi sanayileşme olmak zorundadır ve bizim temel 
hedefimiz, Türkiye'nin kalkınması ve sanayileşmeyidir. Nitekim, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında, plan hedefi yüzde 6,6 düzeyinde alınmış iken, Beşinci Beş Yıllık Planın gayri safı 
millî hâsılasındaki gerçekleşme yüzde 5,2 olmuştur. Elbette, birtakım rakamlarda, yanlışlıklar 
diyemeyeceğim; ama, dünyadaki konjonktürün beş yıl içinde hızlı bir değişim sürecine girdiği 
bir zamanda, bu kadar dinamik bir toplumsal değişimin olduğu bir Türkiye'de plan hedefleri
ni yüzde 100 tutturmak mümkün değildir. Ama, büyüme hızı açısından, Beşinci Beş Yıllık Planda 
yüzde 6'lık bir büyüme hızı hedefine karşılık, bu, yüzde 5,2 olarak realize edilmiştir. Ancak, 
enflasyon hedefinde ve antienflasyonist politikalarda başarılı olduğumuz söylenemez; bunda 
da, bize yöneltilen eleştirilere katılmamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle belirtmek istediğim önemli bir konu da -biraz sonra deta
yıyla ilgili bilgiler de vereceğim- temel bir hedefimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya; yani 
kalkınmada öncelikli yörelere çok büyük önem vermektir. Bu konuda, Altıncı Beş Yıllık Pla
nın ötesinde, yeni hazırladığımız teşvik sisteminde, Kalkınma Bankasına verdiğimiz yeni gö
revlerle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınması, geliştirilmesi, bizim için öncelikli gö
revler arasında yer almaktadır. Bu konuda, biraz sonra, Sayın Kangal'ın belirttiği detay bilgi
leri de takdim edeceğim efendim. 

Ancak, şunu belirtmek istiyorum: 1989 yılında Türkiye'de kuraklık nedeniyle ortaya çı
kan tarımsal gerilemenin, büyüme hızına negatif etkisi, hepimizin bildiği, tartıştığımız ve üze
rinde anlaştığımız bir konudur; ama bu kuraklık olmasaydı, acaba Türkiye'de imalat sanayiin
deki gelişme trendinin, yılın ikinci ayında kazandığı hız ile, toplam büyüme hızı ne olurdu? 
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Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, tarımda normal bir gelişme trendi içinde (1988 yılı iyi bir 
yıldır; dolayısıyla, 1988 yılı trendini veri olarak kabul etmiyorum, daha düşük bir gelişmeyi 
veri kabul ettiğimiz takdirde) imalat sanayiinin birinci altı ayındaki gerileme süreci de dikkate 
alınarak, ikinci altı aydaki canlanma da ön plana çıkarılmadan, yüzde 4,2'lik bir büyüme hızı 
gerçekleşmesi olabileceği hesaplanmaktadır. 

Değerli üyeler, burada şunu belirtmek istiyorum: Biraz sonra fiyatlara baktığımızda göre
ceğimiz gibi, Türkiye'de özellikle yılın ikinci altı ayında tarımsal kesimde tarım ürünlerinin 
fiyat artışları oldukça yüksek bir seviyede olmuştur. Tarımdaki kuraklığın büyüme hızına ne
gatif etkisi 6,8'dir; bu ise, oldukça önemli bir gerilemeye neden olmuştur. Şu hususu çok açık
ça vurgulamak istiyorum: 1989 yılının ikinci altı ayında, imalat sanayii üretiminde önemli bir 
canlanmanın başladığı görülmektedir. 1990 yılında, hedef aldığımız yüzde 5,7'lik büyüme hı
zından da, bu trendin süreceğine dönük, elimizde ciddî veriler bulunmaktadır. Biz, yüzde 5,7'lik 
büyüme hızını realize edebileceğimizi görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, ancak, şu eleştiriye de hak veriyorum: Kamu yatırımlarındaki dü
şüklük, kamu harcamalarındaki kısıtlamadan kaynaklanmaktadır. Bunun, önümüzdeki orta 
dönemde, Türk ekonomisine negatif etkileri olacağı doğrultusundaki, mevcut tesislerin reha
bilitasyonu ve yenilenmesi açısından belli bir sorun yaratmasınıri, orta dönemde problem oluş
turacağı konusundaki -tam açıklıkla belirtmese bile- uyarılara da katılmamak mümkün değil
dir. 

Değerli arkadaşlarım, önemli bir başka konu da, fiyatlardır. Bizim temel yapısal proble
mimiz haline gelen enflasyonu geçmiş beş yıllık dönemde hedeflediğimiz seviyeden aşağıya doğru 
çekmekte başarılı olamadığımızı, daha önce de belirtmiştim. 1989 yılında ücretlerdeki ve ma
aşlardaki artışların özellikle reel ücretlere yansıması, hem Planlama Teşkilatının çalışmaların
da, hem de birtakım işçi kuruluşlarının çalışmalarında çok net olarak belirtilmektedir. Planla
ma Teşkilatının çalışmalarında 1983 yılı baz alındığında ve bu yılı 100 kabul ettiğimiz takdirde, 
reel ücretlerde ve maaşlarda (reel ücret, enflasyonun negatif etkisi giderildikten sonraki net 
ücrettir) yüzde 6'lık pozitif etki, yüzde 6'lık bir artış olduğu görülmektedir. Burada bütçenin 
ilk gününde yapılan görüşmelerde, reel ücretlerde önemli bir gerileme olduğu söylenmiştir. Bu, 
kesinlikle yanlıştır. Bunun altını çizerek vurgulamak istiyorum ve yanlış olduğunu, tutanakla
ra geçmesi bakımından özellikle belirtiyorum. 

Planlama Teşkilatının yaptığı resmî çalışmalarda, 1989 yılındaki ücret ve maaşlardaki ayar
lamalardan sonra, -1983 yılı 100 kabul edildiği zaman-1989 yılındaki reel ücretler 106,1 olmuş
tur. Türk-tş'in çalışma raporunun 19 uncu sayfasının 7 nci tablosunda verildiği üzere, 1986 
yılı 100 kabul edildiğinde, reel ücret artışı 10,9 olmuştur. Aksini hiç kimse ispat edemez, çünkü 
bunun aksi mümkün değildir. Resmî rakamlar ve veriler budur. Bunun, tutanaklara özellikle 
geçmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, fiyatların artışı açısından; toptan eşya fiyatlarının Kasım 1988 ve 
Kasım 1989 artışının, 1989 yılında yüzde 69,7 olduğunu, tarım ürünlerindeki fiyat artışının 
ise bu yapı içinde yüzde 97 olduğunu belirtmek istiyorum. 

Biraz önce kısaca vurgulamaya çalıştığım, Türkiye'de tarım ürünlerindeki fiyat artışları
nın bu denli yüksek trend arz etmesi, hepimizin üzerinde önemle durmamız gereken bir nokta 
haline gelmiştir, tmalat sanayiindeki fiyat artışları ise, oniki aylık olarak, 1988'de kasımdan 
kasıma yüzde 91,5 iken, bu oran 1989 yılında kasım ayı itibariyle, yani oniki aylık, yüzde 58,4'e 
gerilemiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu konuda, özellikle 1990 yılında enflasyon oranım, hedef alınan 
seviyeye indirebilmemiz için, maliye ve para politikalarımıza ilişkin uygulamalarımızın bir di
siplin içinde devam edeceğini, koordineli olarak devam edeceğini belirtmek istiyorum. 1990 
yılında, para politikasının ve parasal programın disiplinle uygulanmasının, bizim için çok bü
yük önem arz ettiğini ve bu konuda disiplinin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar belirtiyorum ki, yatırımlar açısından, sanayie ve sanayileş
meye sahip çıkmak, bizim temel görevimizdir. Bu anlamda, 1990 yılı programında yatırım har
camaları içindeki kamu yatırımlarında da mümkün olduğu ölçüde imalat sanayiine belirli ağırlık 
verilmeye çalışılmıştır. Yeni teşvik sistemiyle ve bütçede Kalkınma Bankasına verdiğimiz özel 
fonlarla getireceğimiz yeni ağırlıklarla, orta vadeli kredi sistemini daha işler ve daha efektif 
hale getirmeyi programlamaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka önemli konu, biraz önce de söylediğim gibi, kamu mali
yesinde, kamu borçlanma gereğinin 1989 yılında aşağıya inmesi ve kamu harcamalarında belli 
bir kısıtlamaya gidilmesi, belki başarılı bir sonuçtur; ama kamu harcamalarının bu denli kısıl
ması, önümüzdeki dönem için -benim inancım odur ki- birtakım orta vadede sorunlar yarata
bilecek nitelikte gözükmektedir. 

Dış ticaretle ilgili bilgilere gelince: Dün burada detaylı görüşme yapılmış; fakat şunu özel
likle belirtmek istiyorum: İhracatın toplamında yüzde 2'lik bir gerileme olduğu ve burada Sa
yın Ertüzün'ün belirttiği gibi, artış hızında yaklaşık yüzde 8'lik, yüzde 10'luk artış hızının rea-
lize edilemediği doğrudur; ama bunun temelinde Irak'a yapılan ihracatın, Irak'la olan ilişkile
rin negatif bir noktada olmasının yattığını, bunun da çok önemli bir neden olduğunu belirt
mek istiyorum. Çünkü, OECD ve AT ülkelerine yapılan ihracat, yüzde 10'un üzerinde bir artış 
kaydetmiştir, özellikle, rekabetin yoğun olduğu bu ülkelerde, pazarın çok dinamik olduğu bu 
ülkelerde, ihracatın bu denli artış kaydetmesi ve sanayi malları ihracatının toplam ihracat için
deki payının yüzde 80'in üzerine hatta yüzde 85 düzeyine erişmesi, önemli bir gelişme trendi
dir ve bu gelişmelerin, vergi iadeleri sıfırlandıktan sonra, nisan başında sıfır olduktan sonra 
yürütülmesi, Eximbank kanalıyla ihracatın bir de Destekleme Fiyat istikrar Fonlarıyla manip
le edilerek, sanayiin uluslararası rekabet koşullarına uygun bir pazarda bu denli önemli bir ih
racatın yüzde 10'un üzerinde artış kaydetmesi, Türkiye'deki sanayiin gücünden ileri gelmekte
dir. Bu, Türk sanayicisinin ve Türkiye'deki ihracatçının başarısıdır. 

özellikle şunu da belirtmekte yarar görüyorum: Türkiye'de gelir dağılımıyla ilgili bozuk
luk, ciddî bir yapısal nitelikte görülmektedir. Türkiye'de gelir dağılımı bozukluğu, yapısal bir 
görünüm arz etmektedir. 1987 yılında Devlet İstatistik Enstitüsünün yaptığı gelir dağılımı ça
lışmalarını -ki, bu yeniden revize edilecektir- veri aldığımız takdirde, 1963 yılında Devlet Plan
lama Teşkilatının, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesinin, 1973 yılında yine Devlet Planlama 
Teşkilatının ve 1987 yılında da Devlet tstatistik Enstitüsünün yaptığı nüfus etüdü çalışmaların
daki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yüzde 20'lerin toplam gelirden aldıkları pay
lara baktığımız zaman, yapısal bozukluğun sürdüğü; ama yapısal bozukluğun strüktüründe 
çok büyük bir değişme olmadığı görülmektedir. Dilenirse, arzu edilirse, bu konuda da rakam
ları takdim edebilirim; ama şunu da belirtmek istiyorum: Bu gelir dağılımı çalışmasını -biraz 
sonra Devlet tstatistik Enstitüsü bütçesini görüşürken de müzakere edeceğiz- yenilemek ve 1990 
yılında yenisini hızla yapmak da temel görevimizdir. 
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Değerli arkadaşlarım, burada sorulan sorular ve yapılan eleştirilere kısaca cevap vermek 
istiyorum. 

Biraz önce belirtildiği gibi, burada bize, dış ticaret dengeleri açısından, sabit sermaye ve 
kamu yatırımları açısından, kaynak harcama dengesi ve Altıncı Beş Yıllık Plan ve program açı
sından bazı önerilerde bulunuldu, özellikle Altıncı Beş Yıllık Planın baz yılı olan 1989 yılında
ki gelişmeler ve kuraklık olayı nedeniyle büyüme hızındaki sapma bizim için önemlidir; ama 
plan tekniğinde, yıllık programlarla revize etme mantığı vardır ve yıllık programlarla revize et
me, bu tür gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni dalgalanmalara çözüm bulma amacını gütmek
tedir. Nitekim, dünyada ummadığımız gelişmeler olmaktadır. 1973 veya 197S sonrasındaki petrol 
şokunun etkisiyle, planların devre dışı kalması, yeni planların hazırlanması gereği, o dönem
deki ihtiyaçların karşılanması yolunda yapılan çalışmalar dikkate alındığında, yıllık program 
mantığım çok önemli hale getirmektedir. Bu nedenle, baz yılı olan 1989 yılında yüzde 3,4'Iük 
büyüme hızı öngörülmüşken -ki, dış ticaret dengelerinde büyük sapmalar yoktur bu baz yılında-
kuraklık nedeniyle problem olmuştur; ama yıllık programlarla bunları revize etmek ve konuyu 
yeni baştan değerlendirmek mümkündür. 

Ayrıca, yapılan planlamadaki model, canlı bir modeldir, dinamik bir modeldir. Bu data-
larla yeniden sonuçlar almak ve bir nevi "rolling plan" dediğimiz hadiseyi de kendi içinde sür
dürerek, dengeleri yeniden oluşturmak ve yıllık program ve bütçeleri buna göre yapmak müm
kün olmaktadır. Bu konudaki çalışmaları da yürütmekteyiz, bunu da belirtmek istiyorum. 

Kendisi şu an burada yok; ama özellikle Sayın Ertüzün arkadaşımızın söylediği piyasa eko
nomisi ve plan mantığıyla ilgili görüşlerine katılıyorum. Bu konuda plan ve pazar diyalektiğini 
kuracak bir mekanizmanın çalıştırılması ve bu düzeyde bir çalışma mantığının geliştirilmesi 
-Sayın Fırat arkadaşım da belirtti- ve bu yapıda daha dinamik bir çalışma düzeni kurulması
nın mutlaka gerektiği kanısındayım. Sermaye piyasasının, özellikle 32 sayılı karardan sonra 
belli bir canlanma kazandığını ve 1985'ten sonra oluşturduğumuz sermaye piyasasıyla, 1990 
yılında, Türkiye Fonu vesaireyle, bu hisse senedi piyasasında önemli bir gelişme olacağını da 
belirtmek istiyorum. Burada önemli bir konu var: Tüketicinin korunmasına ilişkin yasa ve uy
gulamalar. Bunu da 1990 yılında yapacağımızı belirtmekte yarar görüyorum. 

Benim inancıma göre, yabancı sermayeden korkmamak lazım. Burada kimsenin korktu
ğu için söylemiyorum. Ben burada, yabancı sermayenin 1990'lı yıllarda bir ülke kalkınması 
için kullanılabileceğini belirtiyorum; yani duvarsız bir Avrupa'nın, duvarsız bir dünyanın oluş
tuğu bir dönemde yabancı sermaye girişlerini, nasıl bir sanayileşme stratejisini benimsiyorsak 
-ki, o çok açık- o yapı içinde Türkiye'nin sanayileşmesi ve kalkınmasında kullanmamız ve ya
bancı sermaye girişini hızlandırmamız gereklidir. Türkiye'nin teknolojik gelişmeleri çok yakından 
takip etmesi ve teknoloji düzeyini uluslararası rekabet koşullarına göre geliştirmesi gerekmek
tedir. Bir örnek vermek gerekirse, ttalya, 1981'de, yabancı sermaye girişini hızlandırdıktan son
ra, son beş altı yılda Avrupa'nın gelişme hızı açısından bir numaralı ülkesi haline gelmiştir ve 
bunun temelinde de yabancı sermaye ile ilgili uyguladıkları çalışmaların, yeniliklerin büyük 
rolü olmuştur ve nitekim biz, yabancı sermaye açısından kendimizi başarılı, yeterli görmüyo
ruz; ama gelecekte daha hızlı bir yabancı sermaye girişini sağlayacak ve yeni oluşumlara.geliş-
melere katkıda bulunacak, teknoloji düzeyini yükseltecek bir çalışma düzeninin gerçekleştiril
mesinden yanayız. Bu anlayışımız içinde 1988 itibariyle gerçekleşme 825 milyon dolar olmuş
tur; 1986 yılı ocak-kasım 1 milyar dolar olmuştur. Net girişler ise, 1988 gerçekleşmesi, 351 mil
yon dolardır, 1989 gerçekleşmesi ise, program hedefi 450 milyon dolar olmuş, ocak-ekim ger-
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çekleşmesi ise 421 milyon dolar olmuştur; ama bizim 1990'lı yıllarda temel hedefimiz, yıllık 
net 1 milyar dolar yabancı sermaye girişini realize etmektir ve imalat sanayiinin gücünü ve re
kabet potansiyelini artırabilmek için, yeni teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilmek için, 
yabancı sermaye girişini hızlandıracak tedbirleri de almak noktasındayız. 

Değerli arkadaşlarım, 300 dosya ile ilgili çalışmalar dağıtıldı, işlemde ve Planlama Teşki
latında da hiçbir dosyanın kalmadığını belirtmek istiyorum. 

Serbest bölgelerle ilgili görüşlere katılıyorum. Serbest bölgeler konusunda başarılı olama
dığımız doğrudur. Onun için, biz İstanbul ve tzmir yöresinde ticaret ve sanayi merkezlerinde, 
finans merkezlerinde serbest bölgelerin kurulmasının gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden, ör
neğin tekstile dönük fonksiyon alanında, konfeksiyon.için, tekstil için İstanbul'da bir serbest 
bölge oluşturulmasının yararlı olduğunu ve 2,5 - 3 milyar dolar düzeyindeki tekstil ihracatının 
bu şekilde ikiye, üçe katlanacağı kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle 4. Demir-Çelikle ilgili bir bilgi vermek istiyorum: Dördüncü 
demir-çelik Sivas yöresi için önemli bir tesis. Entegre bir tesisin kurulması mantığı Sivas Demir-
Çelik için geçerli. Şu anda zaten dünyada yeni tesisler kurulurken, Ürün işlemeden, geriden 
başlayarak kurulmaktadır, özellikle finans sorunlarını çözebilmek için. Bugün, bilebildiğim 
kadarıyla, 200 milyar liradan fazla bir harcama yapılarak, son derece modern bir haddehane 
kurulmuştur; Krupp'a çelikhanesi ihale edilmiş ve bir çelikhanenin de kurulması işlemleri baş
lamıştır; proje realize edilmiştir, makine-ekipman ısmarlanmıştır ve orada bir çelikhane kuru
lacaktır, bir entegre tesis olacaktır. 

Aydın Beyin bir sorusu vesilesiyle görüşlerimi grupta da belirtmiştim, bir kez daha vurgu
layayım: Biz, özellikle kalkınmada öncelikli yörelere dönük olarak son derece otomatik ve her
kesin rahatlıkla yararlanabileceği bir teşvik sistemi getirdik. 2S0 milyon liranın üstünde yatı
rım yapacak herkese teşvik belgesi veriyoruz. Bu oran daha önce 750 milyondu ve yatırım indi
rimi otomatik hale getirilmiştir. Yatırım indirimi, enflasyondan arındırılarak, yeniden değer
lendirmeye tabi tutulmaktadır. Yatırım malları ithalat listesiyle, gümrük muafiyeti otomatik 
hale getirilmiştir. Kaynak Kullanım Destekleme Fonu, kalkınmada öncelikli yöreler için yüzde 
60 düzeyindedir ve buraya Kalkınma Bankası kanalıyla buradaki yörelerin rehabilitasyon pro
jeleri için özel fonlar ayrılmaktadır. 

Şimdi burada temel mesele, bildiğim kadarıyla GAP'a verilen kaynaklarla, toplam kay
nakların, kamu yatırımlarının üçte birinin bu yöre için ayrılmış olmasıdır. Devletin imkânları
nın üçte birinin bu yöre için ayrıldığını, GAP için ve o bölgedeki gelişmenin ve sanayileşmenin 
-bunu plan görüşmelerinde de belirttim- bir çekirdek etrafında olabileceğini, dağıtarak olma
yacağını da söylemek istiyorum. Ayrıca, GAP'a ve o yörenin bölgesel gelişmesine aktarılan 
kaynakların, yine o yörede önemli bir gelişme trendini sağlayacağı kanaatindeyim. Yeterli ol
mayabilir; ama Doğu ve Güneydoğuya 1990'h yıllarda çok daha fazla önem vereceğimizi, özel 
projelerimizle yaklaşacağımızı bir kez daha vurgulayayım. 

O.yörede, örneğin Mardin'de, sözü edilen tesisler, kamu kuruluşları değildirler. İl özel ida
releri ortak olmuştur, şahıslar ortak olmuştur, önemli bir pazarlama ve yönetim sorunları var
dır. 

O yöredeki tesislere dönük olarak yaptığımız çalışmalarda gördük ki, tesisler kurulmuş
tur. Türkiye'de yatırım yapma mantığı vardır; ama işletme, pazarlama ve yönetim mantığı tam 
olarak henüz gelişmemiştir. 
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Biz, şimdi pazarlama kredisi ve yönetim danışmanlığı alınması için Kalkınma Bankasında 
özel bir kredi sistemi getirmeyi düşünüyoruz, örneğin, Malatya'da YARTEKS kurulmuş olup, 
son derece modern bir tesistir. Başındaki yönetimin bir pazarlama fonksiyonu, pazarlama araş
tırmaları yapabilmesi ve yönetim danışmanlığı alabilmesi için ve bu işlerin maliyetlerinin ken
di maliyetlerine yansımaması için, çok ucuz faizli krediler vermeyi düşünüyoruz. Bunun ihra
catta da entegrasyonu vardır ve örneklerini çoğaltmak da mümkündür. Tesisler kurulmuş; fa
kat o tesisleri işletecek yönetici sıkıntısı vardır. 

Geçen gün -adını vermeyeceğim bir ilimizde- yine Doğu ve Güneydoğuda bir tesisimizin 
yöneticileri, bazı arkadaşlarımızla birlikte geldiler ve "tşte şunun için buraya derhal 2 milyar 
işletme kredisi lazım" dediler. O yöredeki o tesise ait en ufak bir işletme cirosu, kârlılık veya 
üretilen malın nereye satılacağına dair bilgileri de yoktu; ama onların kabahati değil; bu, bi
zim kabahatimiz. Biz, dünyadaki bu gelişmeler ışığında, o pazarlama tekniklerini, o yönetim 
tekniklerini ve o yöneticilerin, o yörede görev almasını temin edici sistemleri kurmak zorunda
yız ve bunun tedbirlerini de 1990 yılında almış durumdayız. Bu konudaki uyarılarınızı dikkate 
alacağımızı ve buna göre çalışmalar yapacağımızı da belirtmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayınız lütfen. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Aslında az konuşmaya gayret eden bir 

insanım; ama görüyorum ki, bugün Sayın Başkanın uyarısını aldım. 
Bir soruya cevap vermek istiyorum: Burada yapılan planlama araştırmalarının hangi fir

malara, kaça verildiği konusunda elimde bir liste var; eğer izin verirseniz konuşmamdan sonra 
size takdim edeyim efendim. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına bütçenin aleyhinde konuşmak üzere, Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Er

sin söz istemişlerdir. 
Buyurun. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; bir 

konu hakkında sizleri bilgilendirmek için şahsım adına söz aldım. Sözlerimin başında hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Hepimizin bildiği gibi, Anavatan İktidarı, KİT'leri elden çıkarmaya karar verdi. Daha bun
dan birkaç gün evvel Sayın Başbakan, en kısa zamanda bu KİT'leri elden çıkarmak için her 
türlü tedbiri alacağını bizzat bu kürsüden ifade etti. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu işin mantığı nedir? En kârlı yatırımlardan, en kârlı işlet
melerden başlayarak elden çıkarmaktan ne bekleniyor? Bilhassa sayın Anavatanlı milletvekili 
arkadaşlarım, ticaretten çok iyi anlarlar. Kendini bir iki senede amorti edecek bir kuruluşu 
elden çıkarmaktan ne bekleniyor? Buna nasıl bir mantıkla yaklaşıyorlar? Bunu hakikaten öğ
renmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz, son 1990 yılı bütçesini gördükten sonra, bu işin gerçeğini yavaş 
yavaş kavramaya başladık. Bu işletmelerin, bize göre, elden çıkarılmasının esas amacı, iç ve 
dış borçların 200 trilyon liraya yaklaşmasındandır. Hükümet, bu işletmeleri satarak, korkunç 
boyutlara yükselmiş iç ve dış borçları ödemeyi planlamaktadır. Artık bu gizlenemeyecek kadar 
açıktır. Şimdi Hükümet bunu biraz daha ileriye götürüyor, çok değerli topraklarımızı yabancı 
kişilere satmaya başlıyor; Sayın Bakan Işın Çelebi'nin imzaladığı protokolle, bundan 
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2-3 ay evvel Lüleburgaz hudutları içinde faaliyet gösteren Sarımsaklı ve Türkgeldi Çiftlikleri
nin Libyalılara satışının ön anlaşmasını gerçekleştiriyor. Tabiî, bu satış olayı, bilhassa Trakya'
da ve Marmara Bölgesinde hakikaten bir şok etkisi yapmış hepimizi üzmüştür, âdeta kahret-
miştir. Ben de bu konuyu bugün dile getirerek, bu üzüntüye ANAP'Iı arkadaşlarımı da kat
mak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, satılmak istenen bu çiftlikler hakkında sizlere kısa bilgiler iletmek 
istiyorum. Bu iki çiftlik, 1940'Iı yıllarda tkinci Dünya Savaşı zamanında ordumuza iaşe temin 
etmek maksadıyla kurulmuş; harp bittikten sonra da, bu çiftlikler devlet üretme çiftliği şeklin
de, o günden, bu güne işlevlerine devam etmektedir. Esas gayeleri, Türk çiftçisinin ihtiyacı olan 
kaliteli tohumluk yetiştirmektir. Bunlar her türlü tohumu, buğday, ayçiçeği, pancar ve aklınıza 
gelebilecek her türlü tohumu yetiştirirler ve o yörenin çiftçisine dağıtırlar, tşte, bu derece önemli 
bir işlev yüklenmiş olan bu çiftlikler, öyle zannediyorum ki, eğer siz, Anavatanlılar -Çünkü 
Sayın Hükümet bizi dinlemiyor- müdahale etmezseniz, yılbaşından sonra, yabancılara, yani 
Libyalılara devredilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu çiftliklerin ülkeye yaptığı artı değer, tahmin ediyorum trilyonla
rın da ötesindedir. Bugün Trakya yöremiz, Türkiye'nin ihtiyacı olan buğday üretiminin üçte 
birini tek başına karşılamaktadır. Sadece geçen sene Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yöremizden 
1 milyon ton civarında buğday mubayaa etmiştir. Türkiye çapında, 3 milyon ton alım yaptığım 
düşünürsek, bu küçük toprak parçası üzerinde ne kadar fazla miktarda buğday yetiştiği ortaya 
çıkar, tşte, bu kadar önemli üretim artışını bu bölgede sağlayan bu çiftliklerdir; bu çiftliklerin 
köylümüze, çiftçimize dağıttığı kaliteli tohumlardır. 

Bunun yanında, damızlık hayvan yönünden de, hakikaten, Avrupa seviyesinde bir başarı 
elde edilmiştir. Bugün Trakya'daki süt üretimi, Avrupa seviyesindedir. Bu da, bu çiftliklerin 

« 
başarılı çalışmaları neticesinde olmuştur. 

Dünyadaki bütün gelişmeler, yeni teknolojiler, bu çiftlikler tarafından takip edilir, bölge
ye adaptasyonu sağlanır ve açılan kurslarla da çiftçimize bunlar anlatılır. Geçen sene, Sayın 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanımız, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, bi
çerdöver operatörü eğitimiyle, buğday zayiatında yüzde 15'e varan önlemleri aldıklarını ifade 
etmişlerdir. Yüzde 15'i rakamla ifade edecek olursak, 3 milyon tona varır ve Türk ekonomisine 
1 trilyon liraya yakın bir katkı sağlanmış demektir. 

tşte, bu denli önemli işlevleri olan bu iki çiftlik, eğer önlem alınmazsa, çok kısa bir süre 
sonra Libyalıların eline geçiyor. 

Değerli arkadaşlar, görüştüğümüz Libyalı uzmanlar, burada besicilik yapacaklarını söyle
mektedirler. İnsafla söylemek gerekir; Türkiye ile Libya arasında tarımdaki fark, belki de asır
lar kadar vardır. Hangi besiciliği, hangi bilgiyle, hangi teknolojiyle bu Libyalılar burada yapa
caklardır? Kaldı ki, Türkiye bu açıdan son derece ileridir ve malını satmak için de pazar bul
makta güçlük çekmektedir, öyle tahmin ediyorum ki, 2 milyonu bulan nüfusuyla Libya'yı sa
dece ve sadece Kars tlimiz rahatlıkla bu yönde doyurabilir ve ihtiyacını da karşılayabilir. 

Bize göre, bu işte başka maksatlar vardır. Bize göre, bu işte art niyetler vardır; devlet ma
lının ucuza kapatılması vardır. Bu endişeyi, maalesef, duyuyoruz, hissediyoruz, konuşulanlar 
kulağımıza geliyor ve bunun için de üzüntümüz bir kat artıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Libyalıların bölgeye gelerek araziyi gezmeleri, işçinin kıdem tazmi
natlarını hesaplatmaları, menkul ve gayrimenkullerin değerlerini hesaplatmaları bölgede 
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duyulunca, hakikaten çok büyük bir panik yaratmıştır; bilhassa çalışanlar, işçiler arasında bü
yük endişelere neden olmuştur; yöre halkı da son derece etkilenmiştir. Çünkü, bu çiftlikler bir 
yerde Marmara Bölgesinin malıdır; herkesin rahatlıkla gelip gittiği, piknik yaptığı, mesire yer
lerinin bolca olduğu yerlerdir. 

Ekonomik yönden de ayrıca, çok kaliteli ve ucuz mallar sattığı için, vatandaşın sıkça ter
cih ettiği yerlerdir. İşte, bunun için vatandaş hakikaten son derece üzüntülüdür. 

Ayrıca, Türk Milleti, toprak satmayı bir türlü aklı almıyor, bir türlü kabullenemiyor. Si
zin, Anavatanın bir sloganı var; "Biz, bir işletmeyi satıyoruz; ama aldığımız parayla da onun 
yenisini yapıyoruz" diyorsunuz ve bazı vatandaşlar arasında da bu görüşünüz kabul görüyor; 
ama toprağın satılması, toprağın elden çıkması neticesi, bunun yerine nereden toprak bulup 
koyacağız? tşte, bunun cevabını bulmak çok zor değerli arkadaşlarım. 

Ayrıca, bu çiftliklerin içinden, 20-25 köyü birbirine bağlayan yollar geçmektedir. Elbette 
ki, burasını alan şirket veya Libyalı, bu yolları buradan geçirtmeyecek, bir çitle bu toprak par
çasını çevreleyip, köylünün başka yoldan gitmesini sağlayacaktır, öyle tahmin ediyorum ki, 
buradan alınacak paradan çok daha fazlası, yol yapımı için -eğer mani olunmazsa- yeni yatı
rımlar ve yeni istimlaklar için, gerekecektir. 

Ayrıca, bu yöremizde, Türkiye için çok önemli askerî tesisler vardır. Yani, bir yabancının 
bu tesislerle içice olması, bize göre son derece de sakıncalıdır ve sonbahar tatbikatlarının ya
pıldığı yerdir aynı zamanda. Savunma Bakanlığı bu devri nasıl karşılıyor, bilemiyorum! 

VEFA TANIR (Konya) — Gümüşkaya Tatil Köyüne müsaade etmedi, buna da müsaade 
etmez herhalde. 

GÜRCAN ERSİN (Devamla) — İnşallah, 
BAŞKAN — Sayın Ersin, sürenizi 3 dakika aştınız. 
GÜRCAN ERSİN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bize göre işin en kötü tarafı, bu çiftliklerdeki üretim şeklinin 

değişecek olmasıdır. Yani, şimdiye kadar, Türk çiftçisinin ihtiyacı olan tohumun üretimini ya
pan bu çiftlikler, şimdiden sonra -eğer devir yapılırsa- besicilik yapacaktır. Bu durumda Türk 
çiftçisinin, bilhassa Marmara Bölgesindeki Türk çiftçisinin ihtiyacı olan tohum, nasıl ve nere
den karşılanacaktır? İşin en vahim tarafı budur. Bir yerde USAŞ satılmıştır, ÇİTOSAN satıl
mıştır; ama, bunlar yine üretimlerine devam ediyorlar. Yani, düne kadar üretilen malları kendi 
insanımızdan alırken, şimdi yabancılardan alıyoruz; ama burada üretim şekli değiştiği için, Tür
kiye için son derece önemli neticeler ortaya çıkacaktır, öyle tahmin ediyorum ki, tohum ihti
yacını karşılamak için, ithalata gidilmek zorunda kalınacaktır ve bu yolla da milyonlarca do
lar dövizimiz dışarıya gidecektir. 

İşte, değerli arkadaşlarım, biz parti olarak bu yerlerin satılmasına son derece karşıyız. Bu 
yerleri almak isteyen Libyalıların ortakları, bu şirketlerde çalışan bürokratlardır, bunların bu
raları çok ucuza kapatmak istedikleri yolunda büyük söylentiler vardır. Bu çiftlikler mutlak 
surette sahipsiz kalmamalıdır. Biz SHP olarak, bu işin, bu satışın açıklığa kavuşması için, bu 
satışın ardındaki gerçeklerin ortaya çıkması için bir araştırma önergesi verdik. Ben Anavatanlı 
arkadaşlarımdan rica ediyorum, bu araştırma önergemize olumlu yanıt versinkler ve bu gerçe
ği ortaya çıkaralım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerime burada son verirken, atalarımızın kanıyla 
sulanmış ve bu toprakların elden çıkarılmasına sebep olacak bu anlaşmanın altına imzasını 
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atacak sayın bakanı, Türk Milletinin hiçbir zaman unutmayacağını ve hakkında da hiçbir za
man iyi şeyler söylemeyeceğini belirtir, bu duygularla hepinizi saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bütçesi üzerindeki gruplar ve şahısları adına 

konuşmalar tamamlanmıştır. 
Bütçe üzerinde soru sormak isteyen?.. 
Sayın Atalay, Sayın Ertüzün, Sayın Gürpınar, Sayın Şahin, Sayın Kangal. 
Soru sormak isteyenlerin tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, birinci sorum: Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde, Doğu ve Güneydoğu Anado

lu Bölgesinde, hangi sanayi projeleri realize edilmiştir? Altyapı projelerini kastetmiyorum. 
tkinci sorum: Altıncı Plan döneminde, aynı bölgede yapılması düşünülen sanayi projeleri 

nelerdir? 
Üçüncü sorum: Ulusal ölçekli bir proje olan, Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili yatı

rımları, doğu ve güneydoğuya yapıyormuş gibi göstermek ve yorumlamak objektif midir? 
Dördüncü sorum: Diyarbakır Sigara Fabrikası, yavaşlatılmış projeler kapsamına niçin alın

mıştır? 
Son sorum: Sayın Bakanın konuşmasında ifade ettiği, reel ücret ve maaş endeksleriyle il

gili, 1983-1989 yılları karşılaştırmasında, 1983 yılı baz kabul edildiği takdirde, yüzde 6'lık bir 
artış olduğu söylenmektedir. Bu değere ulaşılmasıyla ilgili detay tabloda, özel kesim işçi ücret
leri ile ilgili veriler hangi sektörlerden alınmıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Buyurun Sayın Ertüzün. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bize dağıtılan 1989 yılı ekonomik rapo

runda, Merkez Bankası döviz rezervleri, Haziran 1989 itibariyle 2 milyar 567 milyon dolar gö
zükmektedir. 1 Aralık 1989 tarihi itibariyle Merkez Bankası döviz rezervlerinin 4 milyar 443 
milyon dolar olduğu görülmektedir. 

Sorularım şunlardır: 
1. 5 ayda sağlanan, 1 milyar 876 milyon dolarlık döviz rezervi artışının kaynağı nedir? 
2. Bu ölçüde rezerv tutmak iktisadî midir? 
3. Yıl sonu itibariyle, Merkez Bankası rezervleri hangi seviyede olacaktır? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gürpınar. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, az önce konuşan Kırklareli milletvekili 

arkadaşımın dile getirdiği çiftliklerin satışı konusunu, dün, ben de burada beyan etmiştim. Sa
yın Devlet Bakanımız, bu konunun cevabını Sayın Bakan Işın Çelebi'nin vereceğini söylemişti; 
fakat bugün, o konuyla ilgili bir cevap alamadım. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Cevap vereceğim efendim. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sorum şu: Böyle bir protokol imzalanmış mıdır? Bu 

protokolün imzalanması sonucunda, teslim tarihi olan 1.1.1990 tarihine bu çiftliklerin Libyalı
lara teslimiyle ilgili, gerekli girişimler yapılacak mıdır; yoksa, bu konuyu tekrar değerlendir
meye alarak, yeniden bir karar aşamasına gelinme noktasına ulaşılmış mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
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Buyurun Sayın Şahin. 
MUSTAFA ŞAHIN (Kayseri) — Sayın Başkan, özellikle Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık 

Plan döneminde, küçük tasarruf sahiplerinin ve özellikle yabancı ülkelerdeki işçilerimizin işti
rakleriyle, tasarruflarıyla kurulmuş tesislerimiz yanında ya yarım kalmış ya işletme aşamasına 
gelip çalışmaya başlamamış veya işletmeye geçmiş de yeterli kapasiteye ulaşamamış 200'ün üs
tünde sanayi kuruluşumuz vardır. Bu sanayi kuruluşlarımız Dördüncü Plan döneminde, tah
min ediyorum 1978 yılında, o günkü hükümetin bir siyasî kararı olarak, planın hedefinden 
saptırılması sonucu, bugün çalışamaz vaziyete düşmüşlerdir. Bu kuruluşların ortaklarının yüzde 
75'e yakını yurt dışında çalışmakta, büyük bir çoğunluğu da -biraz önce ifade ettiğim gibi-
küçük tasarruf sahipleridir. Tahmin ediyorum, bugünkü bedelle, 6 trilyonluk bir miktara, bir 
yatırım potansiyeline sahip olan bu kuruluşlarımız, Devlet Planlamada çalışanların değil, 1979 
yılındaki hükümetlerin, o günkü iktidarların verdiği bir kararla, bugün maalesef bir enkaz yı
ğını halindedir. 

Atasözleri, zamanı geldiğinde kullanılır: "Bir deli bir kuyuya taş atar, 40 akıllı çıkaramaz" 
derler. O gün böyle bir taş atılmış; ama bugün çıkarılamamaktadır. özellikle, Devlet Planla
manın içinden gelmiş olan bir Devlet Bakanımızın üyesi bulunduğu yeni Hükümetimizden ve 
Planlamadan rica ediyorum; acaba, hâlâ daha bu kuruluşlarımıza nefes aldırma zamanı gel
memiş midir? Bu hususta Devlet Planlamanın yaptığı bir çalışma var mıdır? Yoksa, buna acil 
olarak bir çare düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Kangal, buyurun efendim. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sualim olmuştu; Devlet 

Planlama Teşkilatının bugüne kadar yaptırdığı araştırma projeleri nedir ve karşılığında ne öden
miştir? Sayın Bakan lütfettiler, bana bir not verdiler; şükranlarımı sunmak istiyorum. Ancak, 
bu notta 1989 yılına ait bilgiler var. Ben, 1983'ten şimdiye kadar yapılan bütün araştırmaların 
isimlerini, araştırma yapan kuruluşları istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, sorular tamamlanmıştır. Malumu âliniz, istediğiniz soruya yazılı cevap ver

me hakkına sahipsiniz, takdir zatı âlinizindir. 
Buyurun. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBf(tzmir) — Sayın Atalay'ın sorularından başlamak is
tiyorum. 

Birincisi, sanayi projeleri. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, kamu eliyle, orada yapı
lan sanayi projeleri kadar, o yöredeki mevcut tesisleri çalıştırmak ve tesisleri rehabilite etmek, 
bizim için ön plandadır. Bu yıl bütçeden Kalkınma Bankasına yaklaşık 500 milyar liralık bir 
ödenek ayrıldı; bütçede transfer harcamalarında yer alıyor. Bunun önemli bir kısmını -Sayın 
Maliye Bakanım da oradan işaret ediyor- 20 Ocaktan sonra bize Ödeyecek. Kalkınma Bankası 
kanalıyla biz bunu, öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadoluki işletme kredisi sıkıntısı içinde 
olan birçok projelerin, yatırımların rehabilite edilerek işletmeye alınmasına arz ediyoruz. 

Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bizim mevcut tesisleri işletmemiz, öncelikli önem 
arz etmektedir. Ben size, ayrıca yazılı not da vereceğim, o yöredeki mevcut şirketlerin yüzde 
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10-15 kapasiteyle çalıştığı bugün, öncelikle, o projeleri çalışır hale getirmenin ve üretimini ar
tırmanın gerekli olduğu inancındayım. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Birinci sorum Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBÎ (tzmir) — "Şu anda, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla

nı ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planındaki sanayi projeleriyle ilgili yatırım programınızda 
ne gibi projeleriniz var?' ' sorusunun cevabını yazılı olarak vereceğim; ama şunu belirtmek isti
yorum: Orada mevcut, kurulmuş tesisler -ki, bunların çoğu özel sektör statüsünde kurulmuş-
il özel idarelerinin ortaklığıyla, o yörenin birtakım ileri gelenleriyle kurulmuş. Çok önemli pro
jeler var. örneğin, Mardin'de, sizin bahsettiğiniz birçok proje; mesela Van Et Entegre Tesisleri. 
Bütün o yörenin insanlarıyla, il özel idaresiyle kurulmuş; fakat bugün çalışmayan tesisler var; 
yüzde 10-20 kapasite ile çalışan tesisler var. Bunların işletme sermayesi sıkıntıları var. Bunların 
rehabilite edilip, devreye alınması çok önemli. Şimdi biz bunlarla da ilgili olarak size bütün 
bu projeleri tek tek sıralayacağız ve kaç kapasite ile çalışıyor, mevcut durumları nedir, bu ko
nuda size yazılı bilgi de vererek 1990 yılında ve önümüzdeki Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında ne yapacağımızı, nasıl bir program yapacağımızı da belirteceğim efendim. 

Reel ücretlerle ilgili olarak sorduğunuz sorunun burada yazılı cevabı var. izin verirseniz, 
fazla zamanınızı almayayım, daha sonra size takdim edeyim. 

Sayın Ertüzün'ün sorusuna, Merkez Bankasından yazılı cevap alıp, takdim edelim. Şu an
da 4 milyar dolarlık bir döviz rezervinin olması ve bu amaçla döviz rezervlerinin kullanımı 
konusundaki sorunuzda şu iki ana unsur bizim için önemlidir: Birincisi, ithalatta gümrük mu
afiyetlerini aşağıya çekerek, arz eğrisini yukarıya çekmeye dönük aldığımız kararlar, gördü
ğüm kadarıyla ithalatta, eylül ayında, bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 16'lık bir artış 
sağlamıştır ve ithalatta belirli bir hızlanma vardır. 

Ayrıca, Exımbank kanalıyla uyguladığımız, Sovyetler Birliği ve Libya gibi ülkelere verdi
ğimiz, ülke kredileri, köprü kredileri gibi benzer kredilerle döviz rezervlerimizin çok fazla ol
duğu kanaatinde değilim. Bir yandan ithalatın hızlanması, bir yandan da ihracatı artırmak 
için ülke bazında kredi anlaşmalarına girmek, bizim bu döviz rezervi pozisyonuna sahip olma
mızı da gerekli kılmaktadır. Ben, 1990 yılında bu döviz rezervleri seviyesinin korunacağı inan
cında değilim; ancak, size ayrıca yazılı bilgi vereceğim. 

Libya ile ilgili çiftlikler konusuna gelince: Bu, sadece Libyalıların şirketi veya Libya şirketi 
değil; adı, Türkiye-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi. İkincisi, bu hadise -benim bildi
ğim kadarıyla- Libya ile karma ekonomik komisyonların başladığı 10-15 yıl öncesine dayanı
yor ve o zaman kurulmuş bu şirketler. Biz hep protokollerde, "yapacağız, edeceğiz" demişiz. 
Bu, benim tarzıma uygun değil; ben bir şeyi ya yapmak istiyorum ya da yapmamak istiyorum. 
15 inci dönem protokolünde ben, yapmaya karar verdim, çünkü on yıldır "yapacağız" diye 
karşılıklı imzalar atılmış ve öyle bir noktaya gelmiş ki, bugün Türkiye'nin orada 3.5 milyar 
dolarlık müteahhitlik işi var, bir yığın ilişkiler var; fakat protokollere konulan imzaların uygu
lanmaması sonucu ilişkiler laçkalaşmış. Ben, 15 inci dönem karma ekonomik komisyonunda 
şunu söyledim: Herbirimiz karşılıklı olarak "yapacağız" dediğimiz şeyleri yapalım, yapmaya
caklarımızı da bugün burada çıkaralım. 

Şimdi, Türkiye-Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketine, Libya'da bir yer verilmesini 
arz ettik. Bu bir şirkettir; yabancı sermaye ortaklığıyla kurulmuş şirket gibi düşünün; bir yeri 
kiralamak istiyor. Şeker Şirketinden 25 yıllığına kiralamak için alternatif yerler gösterildi... 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Anayasa Mahkemesi iptal edince kiraladı. 
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ÎRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — "Alınır" diyor. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBÎ (İzmir) — Satın alma değil; 25 yıllık kiralama. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Satın alma şeklini Anayasa Mahkemesi... 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Hayır efendim, satın alma değil. İzin verir

seniz devam edebilir miyim? 
Şimdi, bu şirket 1979 yılında kurulmuş ve o dönemden beri çalışmalarına devam ediyor. 

Bunlara bir yer verilmesi, şirketin faaliyet göstermesi lazım. Şirket, tüzelkişiliğiyle bu yeri Şe
ker Şirketinden kiralayabilir, Nasıl ki Phıhps, tüzelkişiliğiyle yabancı sermaye ortaklığı gidiyor, 
fabrika kuruyor, yer satın alıyor, bina, arazi satın alıyor, burası da yapabilir. Şimdi, benim bu
raya müdahale etmem mümkün değil; ama benim, protokolde bunuri hayatiyete kavuşması için 
bir çaba içine girdiğim doğru. Bu şirkete, çeşitli alternatif yerler gösterildi; bildiğim kadarıyla 
bunlardan biri de Sarımsaklı. Sarımsaklı üzerinde de tam bir görüş birliğine varmış değiliz. 
Adamlar aralık ayının sonunda gelecekler. Bu karma komisyonla üç ayda bir izleme toplantı
ları yapıyoruz. Bir yerde, çevredeki insanları da rahatsız etmeyecek, Türkiye'nin malını da dı
şarıya çıkarmayacak. Türkiye-Libya Ortak Hayvancılık Şirketinin, Türkler de yüzde 50'sine 
ortak, Libya da yüzde 50'sine ortak. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Bunu, Libyalıların hayvan üretmeleri için yapıyorlar. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Hayır. Efendim, yüzde 50 Türk, yüzde 

50 Libya şirketi. Türkiye'nin yüzde 50, Libya'nın yüzde 50 hissesiyle kurulmuş ortak denizci
lik şirketi de var. Yani, bunu ben kurmadım. Bu şirket 10 yıldır kurulu ve faaliyet gösteriyor. 
Birçok hükümetler bunun altına imza atmışlar. Şimdi benim iş ve görev anlayışım, bu işi reali-
ze etmek. Bu Sarımsaklı olmaz da, Konya'da bilmem ne çiftliği, Karadeniz'de bilmem ne çift
liği olur; onu bilemiyorum. Bu, şirketin, bu konudaki tavrına bağlı bir hadise. Yani burada 
satmak veya vatanın topraklarını başkalarına vermek de söz konusu değil. Sadece işin içindeki 
şirketin ortağının yüzde 50'si Türk tarafınındır, yüzde 50'si Libya tarafınındır. Burada hatalı 
bir tutum yoktur. Hükümetlerin yıllardan bu yana resmen altına imza attığı karma ekonomik 

• komisyonun mükellefiyeti vardır. Çünkü, biz de karşılığında adamlara, siz de bunun karşılı
ğında şu mükellefiyetlerinizi yerine getiriniz diyoruz. Adam diyor ki, "Ben getirdim, sen de 
getir." Şimdi buradaki hadise iki ülke arasındaki ikili ilişkidir. Şu kararı verebilirsiniz; bu şir
keti kapatalım, Libya ile ilişkilerimizi askıya alalım... 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — öyle bir şey demiyoruz. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (Devamlı) — Hayır. Yani, bunlar alternatiftir. 
Ben şunu belirtmek istiyorum: Bu, yıllardan beri sürgelen bir hadisedir ve orada şu anda 

şeker şirketinin o yöresindeki, o çiftlik veya bir başka yöresindeki başka bir çiftlik -bu, Mene
men'de de olabilir- bizim o taahhüdümüzü, çeşitli hükümetlerin taahhüdünü yerine getirmek 
açısından gerekli. Benim tavrımda işi sürüncemede bırakmak yatmadığı için -açıkça söyleyeyim-
bu işi bitirmek istedim. 

Sayın Şahin'e de yazılı cevap vereceğim; ama şu ana kadar DESİYAB kanalıyla 100'e ya
kın şirket kurtarıldı. Bu konuda size ek bilgiler vereceğim. Bu konuda size ayrıca yazılı bilgi 
vereceğim. 

Şunu öneriyorum, Salı günü ofisimde sizlerle özel bir toplantı yapayım, özel bilgiler tak
dim edeyim. 

Sayın Kangal'ın sorusuna gelince; elimde bir not var, onu da takdim edeyim ve size ayrıca 
yazılı bilgi de vereceğim efendim. 
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Sayın Başkanım, sözlerim bu kadar. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ziyadesiyle var sayın milletvekili. 
Bölümleri okutuyorum: 

1, — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 29 860 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Planlama Hizmetleri 43 516 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 11 615 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 84 991 000 000 

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

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1988 Malî Yılı Kesmhesabı 
BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1988 Malî Yılı Kesinhesabının bö

lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
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Devlet Planlama Teşkilaü Müsteşarlığı 1988 Malî Yılı Kesin 

A — CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
£ 111 Planlama Hizmetleri 

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

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

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

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

Genel 
Ödenek Toplamı 

Lira 

9 719 594 826 

15 394 694 012 

5 104 300 000 

2 518 040 000 

32 736 628 838 
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Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1988 Malî Yılı Kesinhesabının bölümleri kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesin-
hesabı kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ederim. 

Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek için saat 14.00'te top
lanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma SaaÜ: 12.57 

—————— 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hoca oğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

— — • 

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

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

1. — 1990 Mali Ydı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1933 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S Sayılan : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

B) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 

1. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1990 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1988 Malî Ydı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu 

Tasarıları ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının bütçesi ve kesinhesabı üzerinde
ki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz 

alan sayın üyelerin adlarını, soyadlarını sırasıyla okuyorum : Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Niğde Milletvekili Sayın Mahmut öztürk, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Ankara 
Milletvekili Sayın Beşer Baydar; Anavatan Partisi Grubu adına Şanlıurfa Milletvekili Sayın Murat 
Batur. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mahmut öztürk; buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın öztürk, konuşma süreniz 15 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 1990 
Yık Devlet istatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde DYP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Şah
sım ve Grubum adına Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın üyeler, bir ülkede belirli dönemlerde bütün ekonomik, sosyal, kültürel değerlerdeki 
gelişmelerin izlenebilmesi, mukayesesi, rakamlarla olur. Değerlerdeki pozitif gelişmeler, ilgili 
sektörde iyi bir gelişmenin olduğunu; gene, değerlerdeki negatif gelişmeler ise, ilgili sektörde 
kötü bir gidişin olduğunu ifade eder ve tedbir alınması için sinyaller verir. Aslında, rakamların 
belirli oranlar içinde kullanılması, bir ekonominin sıhhat barometresidir. 

Sayın üyeler, ülkenin yönetim şekli ne olursa olsun, devleti yöneten yöneticiler, ülke kay
naklarını en iyi şekilde değerlendirmeye, sektörel bazda gelişmeler sağlamaya mecburdurlar. 
Çünkü, ülkenin her türlü kaynaklarının iyi değerlendirilmesi demek, ekonominin en az kayıp
la idare edilmesi demektir. Ülke kaynaklarının iyi değerlendirilmesi, her şeyden önce, o kayna
ğın, başta, bilinmesi demektir, tanınması demektir. Şayet ülke yöneticileri, yönettikleri ülkenin 
ekonomik ve sosyal potansiyellerini iyi tanımazlar ve bu alandaki gelişmeleri izlemezler, el yor
damıyla ülkeyi yönetmeye kalkarlarsa, ekonomik ve sosyal alanlarda beklenen gelişmeler, önce 
kargaşaya, sonra da gerilemeye götürülür ve tam bir kavram kargaşası ortaya çıkar. Bundan 
da, ülkenin tümü zarar görür, mevcudu zarar görür, geleceği zarar görür, kaynakları heba olur. 

Sayın üyeler, genç Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Büyük Atatürk, ülke kay
naklarının tespiti, bunların ekonomide değerlendirilmesi ve ülke yöneticilerinin daha sağlıklı 
karar alabilmesi için 1926 yılında Devlet istatistik Enstitüsünü kurmuştu. Devlet istatistik Ens
titüsünün bugünkü fonksiyonu ise, kalkınma planları ve programlarının hazırlanmasında, eko
nomik kararların alınmasında ve ihtiyaç duyulan diğer konularda istatistikî bilgi derlemek, de
ğerlendirmek ve başta hükümetler olmak üzere, bütün toplumun istifadesine sunmak olmuştur. 

istatistik teşkilatları toplumların, ülkelerin âdeta pusulalarıdır. Onların ürettiği veriler ne 
kadar objektif, gerçekçi ise, alınan kararlar o kadar isabetli ve gerçekçi çözümler getirecektir. 

Sayın üyeler, bu kadar önemli görevleri bulunan, ülkemizin resmî istatistik teşkilatı Dev
let istatistik Enstitüsünden beklenilen, en başta, güvenilir olmasıdır. Zamana, zemine, şartla
ra, hükümetlere bağlı olmadan doğru veri toplayıp, onları bilimsel yöntemlerle değerlendirip, 
zamanında, en seri biçimde kullanıcıların ihtiyacına arz etmektir. 

Sayın üyeler, bu kadar önemli fonksiyonu olan Devlet İstatistik Enstitüsü, bu görevleri 
yerine getiriyor mu, bir bakalım : Bunun için şu andaki cevabımız "Hayır" olacaktır. Çünkü, 
bugün Devlet istatistik Enstitüsünün uzun bir süreden beri bitkisel hayata girdiğini, bir boşlu
ğun içinde bulunduğunu, toplumda âdeta sesini duyuramadığını, kendini yenileyemediğini, veri 
üretmekte çok yetersiz kaldığını; en önemli ekonomik ve sosyal verilerin, objektif ve gerçekçi 
veriler olmadığını, tarihî bilgiler olarak anlamlarını yitirdiklerini ve kullanılamaz halde açık
landığını görüyoruz. 

Devlet İstatistik Enstitüsü niçin bu duruma düşürülmüştür, açıklayalım : 
Sayın üyeler, başta, ülkeyi on yıldır yöneten ANAP zihniyeti, ülke yönetiminde müessese 

düşüncesinden çok, kendi kerametlerine güvenmektedir. Âdeta kendilerini devlet müessesele-

— 196 — 



T.B.M.M. B : 47 15 . 12 . 1989 0 : 2 

rinden önde görmektedirler; onları kendilerinin ayakbağı görmektedirler. Bu çerçeve içinde ül
kemizin en önemli temel ekonomik ve sosyal göstergelerini sağlamakla görevli Devlet istatistik 
Enstitüsü, acaba, doğru, bilimsel ve objektiflik çizgisi doğrultusunda veriler üretebiliyor mu, 
bir de ona bakalım : 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün ülkemizin tarım politikasında temel teşkil edecek tarım 
istatistiklerimiz var mı? Bu ülkede ekilebilir alanı dahi bilemiyoruz. Yıllık hububat üretimimiz 
nedir? Topraklarımızın verimi konusunda istatistik! değerlerimiz var mı? Hiçbiri yok. Bitkisel 
üretim konusunda alınan rakamların çoğu oturduğumuz yerde, masada üretiliyor. Onun için 
de, millî gelir rakamlarımız tutarsız; hatalı çıkıyor. Türkiye bugün tarımsal üretiminin miktarı
nı, yabancıların çektiği hava fotoğraflarından elde ediyor. 

Ülkemizin en büyük sorunu olan istihdam ve işsizlik konusunda gerçekçi rakamlar yok. 
Açıklanan verilere kimse inanamaz durumda. Büyük bir işsizliğin yaşandığı ülkemizde Hükü
metin açıkladığı rakamlar gülünç. Hükümetin işsizlik oranı yüzde 10-11 civarında, gerçekteki 
işsizlik oranı ise yüzde 22-25 arasında. 

Demografik verilerimizde yapılanlar, diğerlerinden farklı değil. Bu konuda istatistikler üre
temiyoruz. Polis kayıtlarını, hastane kayıtlarını, "istatistik" adı altında yayınlıyorsunuz. 

Maliye alanında hangi istatistikler var?.. Bankacılık alanında hangi istatistikler var?.. Bunlar 
da istatistik değil. Hiçbirinin, ne gerçeği yansıtıcı, ne de yol gösterici vasfı var. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün, ürettiğini iddia ettiği bu konudaki istatistikî bilgileri dahi Hükümet açıklamı
yor, geciktiriyor. Süresi içerisinde açıklanmadığı için de, kullanılamayacak ve ileride tarihî bir 
belge olarak kalacaktır. 

Yine Hükümet, Devlet istatistik Enstitüsünün yaptığı ve tüm topluma yönelik olması ne
deniyle, gerçekçilik vasfı bakımından biraz daha iyimser olunabilecek önemli bazı genel sa
yımlarımızı da, alternatif çözümler getirmeden, âdeta rafa kaldırıyor. Şöyle ki : Bu yıl ocak 
ayında çıkarılan bir kararname ile, Devlet istatistik Enstitüsünün görev alanına giren bazı önemli 
çalışmalar, âdeta ortadan kaldırılmıştır. 

Ülkemizde büyük bir transformasyon değişikliği yaşandığını ve hızla sanayileştiğimizi sa
yın iktidar yetkilileri sıkça iddia ediyor. Peki, biz bu değişikliklerin olduğunu nereden öğrene
ceğiz?.. Bu değişikliklerin olduğunu görebilmemiz için, elimizde sıhhatli sanayi verilerinin ol
ması gerekir. Halbuki Hükümet, çıkardığı kararname ile, sanayi sayımlarını S yıldan 10 yıla 
çıkarmıştır ve bugün, sanayi ile ilgili açıklanan rakamların hiçbiri, transformasyon değişikliği, 
gelişmeler, çağ atlamaların ölçüsü, rakamı, mukayesesi değildir; çünkü böyle bir mukayese ya
pılamaz. 

1991 yılında yapılması gereken sanayi ve işyerleri sayımı, 1996 yılında yapılacak. Aradaki 
bu boşluk, ülkemizde, başta imalat sektörü ve diğer tüm sektörleri ve alt gruplardaki gelişme
leri göremememize neden olacak. Avrupa Topluluğuna girme gayretinde olduğumuz iddiasıy
la ortaya çıktığımız şu günlerde, veri ihtiyacının en çok duyulduğu alanlardan biri de, bu ko
nudaki istatistiklerdir. "Efendim, bu konuda, gelişmiş istatistik teknikleriyle çözümlenebilir 
metotlar vardır" diyecek olurlarsa, bu konularla yakinen ilgilenen bir kişi olarak hemen söyle
yeyim, sizin bu vereceğiniz veriler, olsa olsa masa başı metotları olacaktır. 

Sayın üyeler, nüfusumuz hızla artmaktadır. Kısa zaman aralıklarında, kentleşme, eğitim, 
istihdam, meslekî ve sektörel dağılım gibi temel sosyoekonomik niteliklerde önemli değişme 
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ve gelişmeler olmaktadır. Günümüze kadar bu değişiklikleri, 1927 yılından başlayarak her 5 
yılda bir uygulanan genel nüfus sayımları ile öğrenebilme imkânı, çok gecikmeli de olsa, mümkün 
oluyordu. Ancak, görüyoruz ki, Devlet İstatistik Enstitüsü 1990 yılında genel nüfus sayımı yap
mayacak. Bahsettiğim Ocak-1989 kararnamesiyle, bu sayımın da 10 yılda bir yapılması esası 
getirilmiş. 

Şimdi, ilgili arkadaşlarım bana diyecekler ki, "Bütün nüfusumuzu, 55 milyon insanı eve 
bir gün hapsederek, ilkel bir yöntemle genel nüfus sayımı yapmak kadar anlamsız bir çalışma 
olmaz..." 

Peki, bir an için bu görüşün doğru olduğunu kabul edelim; ancak, nüfusumuzun temel 
niteliklerinin değişimini, hangi alternatif çalışma ile öğreneceğiz?.. "Modern istatistik teknik
leriyle, projeksiyonlarla bu işi başarırız" diyecek olursanız, bu kadar hızla değişen nüfus yapı
mızın, projeksiyon tahminleriyle öğrenilmesi ve gerçekçi veriler elde edilmesi pek anlamlı de
ğildir. 

Nüfus sayımı 1995 yılında yapılacaktır. Bu durumda Yedinci Beş Yıllık Plan verileri hangi 
kaynaktan elde edilecektir; bilinmiyor. Dışa açıldığımız iddiası karşısında, Batı'ya, bu geliş
melerimizin göstergeleri olan bu verileri, hangi istatistik! çalışmalarla sağlayacağız; bilinmiyor. 

Sayın üyeler, bütün bu durumlar karşısında şu sözler aklıma geliyor : "Okullar olmasay
dı, maarif çok güzel idare edilirdi" diyen bir maarif bakanı gibi; sayımlar olmasa istatistiki 
çok güzel idare ederiz anlayışını benimsemiş durumdadır bugünkü Hükümet. 

Eski Sayın Başbakanın bu kürsüden, "Gelir dağılımı araştırması yaptırıyorum. Bütün ger
çekleri bu Meclisin önüne getireceğim" dediği, Devlet İstatistik Enstitüsünün en kapsamlı, Cum
huriyet tarihinin en büyük araştırması olarak ilan ettiği, büyük harcamalarla uyguladığı gelir 
dağılımı anketinin sonuçlarına ilişkin bilgilerin, iki yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağ
men, basında çıkan çok kısır bir iki haber dışında, niçin açıklanmadığını merak ediyoruz. 

Bu yapılan gelir dağılımı araştırmalarına göre, hane halklarının tüketim kompozisyonları 
nedir; tasarruf ve tüketim eğilimleri nedir; hane halklarının kırsal ve kentsel kesimdeki hayat 
düzeyleri nedir; gelirin kaynakları ve sektörel dağılımı nedir; bu bilgiler bugüne kadar neden 
açıklanmamıştır? Vatandaşlarımızın hayat düzeyleri konusunda ürkütücü sonuçlar mı alındı 
da bu gerçekleri açıklamıyorsunuz? Çünkü bu konuda çeşitli kurum ve kuruluşların açıklama
ları ürkütücü boyutlardadır. Bunu doğrulayacak tek kaynak, Devlet İstatistik Enstitüsünün bu 
konuda yaptığı çalışmaların sonuçlarını açıklamasına bağlıdır. 

Sayın üyeler. Devlet İstatistik Enstitüsü Sayın Başkanının, günlük bir gazetedeki bir beya
natını okudum, sizler de okumuşsunuzdur. Enstitünün Sayın Başkanı, bu, günlük gazetedeki 
beyanatında enflasyonun göstergesi olan endekslerin artı ve eksi 15 puan hata payı taşıdığını 
itiraf ediyor. Halbuki Hükümetin, en güvenilir, en modern, her zaman resmî rakam olarak 
kabul ettiği bu endeksler bu kadar büyük hata payı taşıyorsa, ücretli kesimin maaş artırımın
dan tutun da, birçok konuda gösterge ve esas alınan bu endekslere, bu halleriyle, "endeks" 
demek, herhalde mümkün değildir. Bu veriler esas alınarak milyonlarca insanın kaybolan hak
larını kim ve nasıl telafi edecektir? Kendileri, bu endekslerin doğru olduğuna Hükümet olarak 
inanıyorlar mı? 

— 198 — 



T.B.M.M. B : 47 15 . 12 . 1989 O : 2 

Yine bir günlük gazetede Devlet istatistik Enstitüsünün verileri hakkında çok ajur itham
lar yer almaktaydı ve bu gazetede, Devlet İstatistik Enstitüsünün ürettiği temel gösterge ra
kamları, endeksler, millî gelir ve dış ticaret verilerinde, Hükümetin talimatı yönünde bazı deği
şiklikler yapıldığı ifade edilmişti. Bu konuda, Enstitü, olayı tekzip etmedi. Gerçek durum ne
dir? Enstitüde çalışanlara dayalı bu haberde ayrıca, gelir dağılımı verilerinde de değişiklikler 
yapıldığı, oynandığı, iktidarın istediği yönde düzeltmeler yapıldığı yer almaktaydı. 

Ayrıca, Devlet İstatistik Enstitüsü daha birkaç gün önce, 1989 yılı millî gelire ilişkin ikinci 
tahmin değerlerini de açıkladı. Bu açıklamada, dokuz aylık verilere göre, sabit hızın 1,1 oldu
ğu ifade edilmiştir. Halbuki, aynı konuda Devlet Planlama Teşkilatı başka bir tahmin değeri 
vermektedir; bu değer de 1,8'dir. Aynı yere bağlı iki kuruluştan birisi 1,1 veriyor, diğer 1,8 veri
yor... Hangisinin doğru olduğunu Yüce Heyetin takdirlerine sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; işte bugün devlet ve millet, iktidarın pembe ekonomik tablo-
suyla, ekonominin çarpık göstergeleri arasında kalmıştır. Hükümet yetkilileri ise çareyi, ista
tistik rakamlarını çarpıtmakta bulmaktadırlar! Şimdiye kadar Devlet İstatistik Enstitüsünün 
hiçbir meselesine el atmayan Hükümet, Devlet İstatistik Enstitüsünü de baskı altında tutarak, 
çalışamaz hale düşürmüştür. Bu yapıda Devlet İstatistik Enstitüsünün vereceği hiçbir veri sağ
lıklı olmaz ve açıklamaları da inandırıcı bulunamaz. 

Sayın üyeler, DYP olarak, Devlet İstatistik Enstitüsünün kendisinden beklenen görevleri 
tam olarak yerine getirebilmesi için bütün bu eksikliklerinin giderilmesi ve Devlet İstatistik Ens
titüsünün, ekonomik, sosyal hayatımızdaki ihtiyaç duyulan verileri sağlıklı bir şekilde elde et
mesini ve bunları, zamanında yayınlamasını diler, 1990 bütçesinin hayırlı, uğurlu olmasını te
menni ederim. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Beşer Bay-

dar'da. 
Buyurun Sayın Baydar. 

SHP GRUBU ADINA BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 1990 Malî Yılı Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi üzerinde SHP Grubu 
adına görüşlerimi belirtmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, SHP Grubu ve şahsım adı
na Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın üyeler, iki gündür, yani dün ve bugün Başbakanlık bütçesini görüşüyoruz. Oysa, 
Başbakan değişmiştir, Hükümet değişmiştir. Yeni bir Başbakan, yeni bir Hükümet vardır. Yeni 
Hükümet, yeni bütçe hazırlamamıştır, ortada yeni bir bütçe yoktur. 

Şöyle bir hafızamızı tazelersek, eski Hükümet çok şey söyledi; hep, "Ben bilirim" dedi. 
Söylediği hiçbir şey doğru çıkmadı. Hazırladığı bütçe hep açık verdi, enflasyonist bir bütçe 
olmaktan öte gidemedi. Hazırladığı bütçe, itirazlarla dolu bir borç bütçesi oldu. Karşı çıkanla
rı hep haklı çıkardı. Nitekim, 18 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Hükümeti, 
halk çoğunluğunu temsil etmiyordu; yüzde 36'lık bir azınlık desteğiyle hükümet olmuştu; Bu
nu herkesin bildiği gibi, özal Hükümeti de biliyordu. Nitekim, ilk altı ayında, 12 Eylül yasala
rına rağmen iflas etmişti, devleti yönetememişti. 26 Mart seçimlerinde bu iflas, yüzde 21,75'Ie 
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noktalandı. Şu andaki kamuoyu yoklamaları da yüzde 13'e indiğini göstermektedir. Böyle bir 
reel sonuç varken, aynı çöküşün karnesi; yani aynı mantıkla hazırlanan bütçe, mantıksız bir 
şekilde devam etmekte. Bu mantıkla ilk Başbakan, siyasetin ve millî egemenliğin ahlakına ve 
mantığına bakmadan, kendi kendini grubuna Cumhurbaşkanı seçtirterek, kurtuluşu Başba
kanlıktan kaçmakta buldu. Böylece iflas, yeni Akbulut hükümetine ciro edildi. 

Akbulut Hükümetinin kuruluşunu hatırlayalım : Hükümetin kuruluş anlayışı, ne bütçe
nin niteliğini, ne de ciddiyetinin ne olduğunu ortaya koymaktadır, tşin enteresan tarafı, geç
mişte Başbakan adayı Bakanlar Kurulunu ilan ederken, bakan olduğunu radyodan, televizyon
dan, gazeteden öğrenen bakan görmüşüzdür, duymuşuzdur, yaşamışızdır; ama, kendisinin Baş
bakan olduğunu radyodan, televizyondan öğrenen bir Başbakan yoktur. 

Başbakanlığını televizyondan öğrenen, çalışma arkadaşlarını, Bakanlar Kurulunu seçme 
ve oluşturma imkânı verilmeyen, uzaktan kumandalı Akbulut Hükümeti, kendisine ciro edi
len bu sonucu devam ettirmektedir. Üzerinde makyaj bile yapmadan, sadece, laf olsun diye, 
kanunî bir zorunluluktur diye Meclisi meşgul etmektedir. 

Hükümet, günü kurtarmaya çalışırken, milletler yarışında geleceği kaybetmektedir. Kal
kınma yarışındaki ülkelerde rakamlar çok önemlidir; özellikle, sosyal, kültürel, ekonomik ve 
doğal kaynakların rakamları önemlidir. Eğer, sözcülerin dediği gibi, bu rakamlar, Devlet ista
tistik Enstitüsü rakamları ise, ayrıca endişe verici bir önemi vardır. Bunun dışında bir de Kuru
mun, rakamların sonucunun kamuoyuna sunulmasını Hükümete bırakması anlamsızdır, ma
nasızdır ve güvensizlik anlayışını ortaya koymaktadır. Başka bir yaklaşımla, öğretmenin, öğ
rencinin kopya çekmesine müsaade etmesine benzer. 

Sayın üyeler, Devlet istatistik Enstitüsüyle ilgili konuşmamı sorularla sürdürmek istiyorum. 
Sosyal dertlerden toplumu kurtarmak için Devlet İstatistik Enstitüsünün araştırması var 

mıdır? örneğin, ahlak bunalımıyla ilgili araştırma var mıdır? Kumar, spor-toto, loto oyunları 
nasıl bir seyir izlemektedir? Toplumun hangi katmanları, bu problemlerin içerisine hangi ne
denlerle itilmiştir? Psikolojik rahatsızlıklar, intiharlar, hangi siyasal ve hangi sosyolojik geliş
meler sonucudur? 

Doğum-ölüm hakkında gerçek verilerin, Kuruma sağlıklı olarak ulaşmadığı gerçektir. Doğu 
ve Güneydoğuyla ilgili sağlıklı bir nüfus rakamı verebilir misiniz? Ülkemizde nüfusa kayıtlı 
olmayan kişi adedi hangi orandadır? 

Ülkemizde yayınlanan gazete, mecmua, kitap, afiş gibi, süreli ve süresiz yayınların sayılan 
hakkında bir çalışmanız var mıdır? Var ise, ne durumdadır? 

Akla gelen, ayrıntıda çok önemli olmayan; ama Kurumun hangi ciddiyet içerisinde oldu
ğunu anlamak için sektörler itibariyle Kuruma bakacak olursak : 

Orman sektörü : Türkiye'de orman varlığı hakkında ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Or
manda bulunan ot, mantar ve yaprak gibi ikinci ürünlerin tespiti yapılmış mıdır? Orman köy
lüsünün, yasal olmayan yollarla iç piyasaya sağladığı ürün miktarı ve değer tespitini yapabilir 
misiniz? Orman ürünlerinin, geçen yıl, yani 1989 yılı içerisinde iç piyasaya ve dış piyasaya ver
miş olduğu tahminî ürün bedelini söyleyebilir misiniz? 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, yurtta üretilen orman ürünlerinin millî gelire yansı
ması nasıl oluyor? 
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Hayvancılık sektörü : Türkiye'de genel hayvan sayımı ne zaman yapılmıştır? Hayvansal 
ürünlerinin iç tüketimi ve ihracata yansıması hakkında Devlet istatistik Enstitüsü ne biliyor? 
Hükümetin Hollanda'dan getirdiği hayvanlar ne durumdadır? Hayvan sayısını bilmeden, ürün
lerin iç ve dış piyasadaki durumunu bilmeden, millî gelir tahminleri nasıl yapılmaktadır? 

Tarım sektörü : Kurum içerisindeki araştırmamdan sonra şunu tespit ettim : Yurdumuz
da, umulan iç tüketim ve geliştirilen buğday, pamuk, mısır ve yaklaşık 25 çeşit tarım ürününün 
istatistik! bilgileri tamamen tahmine dayanmaktadır; kafadan atmacılık vardır. Çiftçinin gi
derleri, araç-gereç sayısı, kullanımdan çekilen araç-gereç sayısı, tüketilen akaryakıt miktarı hak
kında Devlet istatistik Enstitüsü ne biliyor? Tarım ürünleri taban fiyatıyla, tarım girdilerinin 
fiyatı arasında fiyat farkı gelişimi, yıllar itibariyle nasıl bir seyir izlemiştir; bu gidiş nasıl bir 
sonuca varır? Tarımla ilgilenen kesimin hayat standardı, alacak-borç itibariyle nasıl bir yol iz
lemiştir? Kullanılan tohumların bölgelere göre rantablitesi nasıldır? Kurumun, bölgeler itiba
riyle çiftçiye tavsiye edebileceği cins tohumluk var mıdır? 

tmalat sanayii: Küçük veya büyük fabrika veya el ile imalat yapan kurumların, ürünlerini 
bırakın, tümünün varlığından istatistik Enstitüsü haberdar mıdır? Adresi değişen işyeriyle, en 
az kaç ay sonra irtibat kurabiliyorsunuz? Yıl içerisinde hızla değişen üretim artışı ve üretim 
azalmasıyla, kalite farkları tespitinin ne olduğu hakkında bilginiz oluyor mu? Oluyor ise, bu 
hatalı sonuçları nasıl veriyorsunuz? 

Balıkçılık sektörü : Balıkçılık verilerini neye göre yapıyorsunuz? Yaptığınız iş sağlıklı mı? 
Balık türlerinin ele geçen güvenilir fiyat verileri, en son ne zaman tespit edilmiştir? 

Madencilik ve taş ocakları sektöründe, cari yıl ve önceki yılın fiyatları arasında bulunan 
dengesizlik, aynı tenördeki madeni üreten diğer işyerine ait fiyat artış hızından veya diğer top
tan eşya fiyat indeks sayılarından dökümsel oranları nasıl yapıyorsunuz? Devlet ve özel sektör 
dahil olmak üzere, istatistikî bilgi formlarının değerlendirilmesi için genel bilgilerin doğruluğu 
hakkında ne dersiniz? Taş ocaklarından bilgi alıyor musunuz? Ülkemizde var olduğu Enstitü
ce bilinen 55 maddenin üretim durumu hakkında Kurum ne biliyor? 

inşaat sektörü : SSK'nın inşaat işçileri için çıkardığı ücret indeksinden yararlanabiliyor 
musunuz? DtE tüketici fiyat indeks artışı hızıyla aynı orantıda mı? inşaat sektörünün kayna
ğı, günümüzde belediyelere aittir; belediyelerden Kurumunuza akması gereken bilgi akışı nor
mal mi? Normal bulmuyorsanız, belediyelerle nasıl bir diyalog içerisindesiniz? Yapı izni olma
yan yüzbinlerce bina ve işyerleri mevcuttur, DÎE'nin bunlardan haberi var mıdır? Yapı izni alı
nan bir bina için başlangıçtan bitimine kadar yapılan tüm harcamalarla ilgili reel bir şekilde 
size beyanda bulunulmadığına göre, inşaat sektöründen harcanan paraların hesabını nasıl ya
pıyorsunuz? 

Ulaştırma ve haberleşme sektörü : DtE özel taşıma ücretlerinin tespitini yapabilmekte midir? 
özel taşımacılıkta ki, başta yakıt, parça ve tamirat gibi konulardan DtE'nin haberi var mıdır? 
Devlet sektörleri içinde olmak üzere, taşımacılıktaki fiyat endekslerini hesaplayabiliyor musunuz? 

Elektrik, gaz ve su alanı: Günümüzde etkin sayılan elektrik, gaz ve su istatistiklerini ya
pan bir şube müdürlüğünüz var mıdır? Mesela geçen yıl Ankara ilinde tüketilen elektrik, gaz 
ve su miktarının verileri nedir? Gayri safi millî hâsıla içerisinde 12 aylık verilere dayanılarak 
yapılan su tahmini bana lazım olsa, bunu nereden temin edersiniz? 

Konut sahipliği alanı : Türkiye'de ruhsatsız bina sayısının kesin olarak bir tahminini ya
pabilir misiniz? Kiralar için bölge ve yöre şartlarını göz önüne alarak, carî yıl ve bir önceki 
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yıl içerisinde bir tahminde bulunabilir misiniz? Bir yıl içerisinde konut sektöründeki özel ve 
kamu harcamalarının tahminini yapabilir misiniz? 

Serbest meslek hizmetleri alanı: Devlet teşkilatları dışında çalışan ve hizmet üreten insan 
sayısı, işgücü, üretim faaliyetlerini DtE olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir çalışma
nız var mı? Carî fiyatların hesaplanmasında, gayri safî millî hâsıla öntahminleri, genel ve kat
ma bütçeli kuruluşlar ile, bütçeden alınan veriler esastır. Belediyeler, özel idare vesaire yerler
den gelen maaş ve ücretlerin verilerini DtE tahmin edebiliyor mu? Yani açıkça DtE, Carî yıl 
ve bir önceki yıl için.devlet hizmetleri personel giderleri şu kadar, diyebiliyor mu? Ya da, Emekli 
Sandığına ait Stad Otelinde, devlet hizmetinde çalışan şu kadar personel yatmıştır, diyebiliyor 
musunuz; böyle bir çalışmanız var mıdır? 

Dış dünyadan net faktör gelirleri: Değerlendirmede kullanılan işçi dövizleri, müteşebbis 
gelirler, kâr transferleri, dış borç faizleri konularında alınan veriler, nereden ve nasıl alınmak
tadır? Yani, Libya'da çalışan bir işçi yurda gelişinde parasını dolar olarak DİE'ye bildiriyor 
mu? Türk müteahhit ve iş adamlan döviz girdilerini KDV almak için DİE'ye bildirir mi? Ka
mu kuruluşlarından fiilen toplanan bazı vergilerin verileri elinize kaç yılda geçer? 

Sayın üyeler, geçen bütçe görüşmelerinde, hatırladığım kadarıyla, Başbakanlık bütçesi gö
rüşülürken, Sayın Yusuf Bozkurt özal Bakan olarak, Devlet İstatistik Enstitüsü ile ilgili mu
halefet sözcülerine yanıt vermek için kürsüye gelmişti; bu yıl da yine Sayın küçük özal, Plan 
ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak Komisyon çalışmalarına katıldı. Kalkınmadan... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Ne demek Küçük özal?.. Ayıp yahu... 
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Yusuf Bozkurt özal. Yani ben onu, iki kardeşi ayırdet-

mek için söyledim. 
BAŞKAN — Sayın Baydar, nezahete davet ediyorum. 
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Kendisinin ve Özal hanedanının işitmesini istiyorum; Devlet 

İstatistik Enstitüsü temsilcilerine de bir hatırlatma yapmak istiyorum : Sayın Devlet İstatistik 
Enstitüsü temsilcileri; becerikli, işinin ehli elemanlarınıza, bir de, özal'larla ilgili istatistik yap
tırsanız?! Davulculuktan zarar ettiği iddiasıyla bir kuruş vergi dahi vermeyen Zeynep özal'in 
değerli eşi Asım Ekren, hangi istatistik rakamları ile, hangi istatistik yöntemlerini kullanarak 
Türkiye'nin en zengin iş adamı olmuştur? 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Ne alakası var şimdi? 
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Devlet İstatistik Enstitüsü ve ANAP sözcüleri, Devlet 

İstatistik Enstitüsünün "Hane Halkı Gelir Tüketim Harcamaları Anketi"ni büyük bir başa-
rıymış gibi anlattılar; bunun için alakası var. 

Acaba bu anket yapılırken, Sayın özal'Iarın hanedanının hane halkı gelir tüketim harca
maları bu ankette yer aldı mı? Keza, Sayın Yusuf Bozkurt özal'ın, tüm milletvekillerine tahsis 
edilmiş lojmanlar varken, masrafı yüzbinleri aşan Atatürk Orman Çiftliğindeki villada kendi
sine hizmet eden görevliler ile, villanın masraflarını, bahsi geçen ankete dahil etseniz, başarı 
oranı biraz daha artmaz mı? 

Burada dikkatinizi bir hususa toplamanızı isterim : Daha önce de belirttiğim gibi, gerek 
ANAP'Iı sözcüler, gerekse Devlet istatistik Enstitüsü yetkilileri, övünerek anlattıkları Hane 
Halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketini büyük bir başarıymış gibi gösteriyorlar. Sunu
lan ve başarılıymış gibi gösterilen bu çalışmaya bir açıdan ben de katılıyorum ve katıldığım 
noktada da ilgililerden bir hususun açıklanmasını diliyorum. 
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Devlet İstatistik Enstitüsünün Hane Halkı Gelir Tüketim Harcamaları Anketi çalışmala
rında bir gerçek ortaya çıkmıştır; bu gerçek şudur : Sektörlere göre, mesleklere göre toplam 
değerlendirilmiş ve bir yoksulluk sınırı, geçim standardı ortaya çıkmıştır. Çıkan bu reel rakam 
ortadayken, bu gerçeğe rağmen, geçim standardının çok altındaki sosyal katmanlar nasıl ge
çinmektedirler? Devlet İstatistik Enstitüsü ölçüleri ve yorumu, bu durumu nasıl izah etmekte
dir? Bu soruya yanıt verildiği takdirde, ekonomik yapının çarpıklığının önemli bir bölümüne 
ciddî bir açıklık getirilmiş olur. Bu sorununizahı, yasa ve ahlak dışıdır. Hemen akla gelen nok
talar şudur: 

1. Devlet İstatistik Enstitüsü yanlış anket yapmıştır; 
2. Reel gelir sahipleri karanlık kazanımlar içerisindedir; 
3. ' 'Yasa dışı kara para*' dediğimiz değerler söz konusudur. Başka bir izah tarzı da yok

tur. Yanıtın hangisini kabul edersek edelim, sonuç, devlet yöneticileri,için üzücü ve aynı za
manda endişe vericidir. Bu husus açıklanmalıdır. 

Sayın üyeler, bazı kurumlan ciddî çalıştırırsak çok sorunu halledebiliriz. Üzerinde çok 
tartışılan konulardan biri de, belediyelerdir. Bu kurumlar üzerinde DİE'nin bir çalışması var 
mıdır? örneğin, 1984-1989 dönemi belediyelerinin parti durumlarına göre periyodik olarak borç
lanma ve borçlarının geri ödenmesine devletin yaklaşımıyla, 26 Mart 1989'dan sonraki aynı 
durumun değerlendirilmesi yapılsa, nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? 

Sayın üyeler, konunun neresinden bakarsak bakalım, Devlet İstatistik Enstitüsü, çağdaş, 
gelişmiş, kalkınmayı hedeflemiş bir ülkenin kurumu görünümünde değildir; uzaktan ve yakın
dan, benzemeye namzet de değildir. İstatistik tahmindir; ama hayalcilik değildir, kafadan at-
macılık hiç değildir. Bir önceki yılı aynen yazmakla istatistik yapılmış olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Baydar, süreniz dolmuştur, toparlayın lütfen. 
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Millî gelir hesaplanırken, gelişmiş ülkelerde üretim yöntemi, gelir yöntemi, harcama yön

temleri nazarı dikkate alınır. Bahsi geçen yöntemlerin tamamı değil, birkaçının verilerinin DİE'
ne ulaşmadığını varsayarsak, DİE olarak hiçbir konuda yeterli olmadığımız kendiliğinden or
taya çıkacaktır. 

DİE olarak, Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve uluslararası kuruluşlarla 
ne gibi mukayeseli çalışmalarınız vardır? Uluslararası istatistik verilerinin yurt içinde dağıtı
mıyla ilgili ne gibi yöntemler geliştirilmiştir? Gelişmiş ülkelerde yıl içinde toplanan satın alma 
gücüyle ilgili verileri, Devlet İstatistik Enstitüsü olarak nereden toplamaktasınız? Ülkemizde-
kilerle karşılaştırma olanağına sahip misiniz? Ülkemizdeki satın alma gücü ne durumdadır? 

Sayın üyeler, milletler yarışında potansiyel kaynaklarımız, iş, emek ve beyin gücü kalite
miz ölçüsünde yerimizi almak, halkımızın, mutluluk ve refah içerisinde insanca yaşamasını 
sağlamak için, başta rejim sorunumuz, dolayısıyla düzenli bir devlet idaresi önemlidir. Bu ide
al toplum ve devlet yönetimlerinin var olabilmesi için, sağlam bilgiler olması ve bu sağlam bil
gilerin uygun, yerli yerinde kullanılması gerekir. Bu anlayış itibariyle, devletin, bu sağlam bil
gileri, tesadüflerle değil de, bilinçle toplaması ve bir ofiste kullanılmaya hazır bulundurması 
önemli bir husustur. 

Bu itibarla, Cumhuriyet Devletinin kuruluşunun ilk yıllarında, 1926 yılı başında, Muşta-. 
fa Kemal Atatürk, devlet yönetiminin sağlıklı yürütülmesi için DİE'nü kurmuştur. Amacı, Tür
kiye'de coğrafî, toplumsal ve ekonomik durumların göstergesi olan istatistik verilerini Türk 
halkının menfaatine sunmaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Baydar, bağlayın lütfen; çünkü, daha birçok sayfa olduğunu görüyorum. 
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan, bitiriyorum efendim. 

Sayın üyeler, Devlet istatistik Enstitüsünün başarılı olabilmesi, bazı şüpheci düşüncelerin 
ortadan kalkmasına bağlıdır. Bunlar da, kalifiye eleman konusudur, öyle sanıyorum ki, dün 
ve bugün DİE, fanatik sağcı militanların bir üssüydü. Anlayış, iş üretimi değil, parti militanla
rını, hem de devlet güvencesinde barındırma yeriydi. Böyle bir kadrolaşmanın olduğu yerde, 
üretkenlikten, iş üretiminden bahsedilemez. Bu görünümün ortadan kalması gerekir; gerici, 
tutucu, bağımlı bakışı ortadan kaldırmak gerekir. 

Hükümet yetkililerine uygun rakam aranan yer olmaktan çıkarılmalıdır, gerçek bilgi ofisi 
haline getirilmelidir. 

Çağdaş standartlara uygunluğu sağlamak gerekir. Gerek gelişmiş yöntemler, gerekse de 
çağdaş teknolojik donanım sağlanmalıdır. Millî bir uzlaşmayla, partilerüstü, bağımsız, devlet 
destekli, döner sermayeli bir kurum haline getirmek için, ortak bir anlayış ve çağdaş yeni bir 
yasayla yeni bir oluşum sağlanmalıdır. Aksi halde, ucuz yolluk ile, ehil olmayanları, beş günde 
yapacaklarını, bilinmeyen imkânsızlık içinde bir güne sığdırıp, dört gün manavlık, işportacılık 
yapmaya zorlarsak, böyle bir zihniyet ile, bırakın yirmibirinci yüzyılı yakalamamızı, kuruluş 
tarihi 1926'ların bile gerisine düşmüş oluruz. 

Sayın üyeler, hayatî önem taşıyan DİE gibi bir kuruluşun bütçe görüşmelerini İS dakikaya 
sığdırmak elbette zordur. Bu söylediklerimizle bu konunun düzeleceği inancını da beklemiyo
ruz. Bu, bir umutsuzluk değildir; bu mantıktaki Hükümetten beklemiyoruz. Gelecekte tüm 
devlet kuruluşlarının çağdaş hale geleceği gibi, SHP iktidarında Devlet tstatistik Enstitüsü de 
kendi yerini aiacaktır. 

Bu duygularla Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baydar. 
İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

Sayın hatip, konuşması sırasında, maalesef hep beraber izledik, burada kendisini müdafaa et
me hakkı bulunmayan bir kişi hakkında gayri kanunî birtakım ithamlarda bulundu; ailesiyle 
ilgili, şahsıyla ilgili birtakım ithamlarda bulundu. Bu ithamların zabıtlardan çıkarılmasını ta
lep ediyorum. 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — öyle bir usul yok. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Herkes burada her şeyi söyleme hakkına sahip değil 

ki... Kendisini burada müdafaa etme yetkisi ve hakkı bulunmayan bir kişinin aleyhinde konuş
ma yapmak ve bir kişi hakkında "istatistikî veriler elde edin" demek mümkün mü? 

BAŞKAN — Sayın Topkaya, görüşleriniz tarafımızdan da tamamen yerinde bulunmakta
dır. Bu münasebetle, Sayın Baydar, yapmaması gereken sataşmalarla konuşmasını sürdürdüğü 
esnada Başkanlık, yakışır ifadeyle kendisini nezahete davet etmiştir. Aynı zamanda, Sayın Boz-
kurt ÖzaFın, sataşıldığı gerekçesiyle söz istediğini tespit etmişizdir. Komisyonunu, birden çok 
ve dilediği zaman söz alma hakkı ve önceliği vardır. Başkanlık, sataşmayı yerinde gördüğü tak
dirde, Komisyona bu imkânı tanıyabilir. 

Bütün bu mülahazalarla, bendeniz, buyurduğunuz gibi, daha ileri, daha başka bir müda
halede bulunmadım ya da sözünü kesmedim. Tabiatiyle, burada bulunmayan şahıslar hakkın
da herhangi bir özel karalama, suçlama gibi, "elfaz-ı galize" dediğimiz yakışıksız beyanlar bu 
kürsüde ifade edilmemelidir. Nitekim, aşağıdan bir arkadaşımız da, "İsmiyle söyle, küçük 
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Turgut'u ağzına alma" dedi. Ben bunu da yerinde görmedim; çünkü burada her değerli arka
daşıma nezih ve seviyeli hitap yakışır, Yüce Meclisin adabı bunu gerektirir. Beri uyarınıza katı
lıyorum. Teşekkür ederim. 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın özal, sataşma gerekçesiyle söz talep ediyorsunuz. Hangi hususta size 

bir sataşma vuku bulduğunu düşünüyorsunuz, lütfen kısaca ifade eder misiniz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, Devlet istatistik Enstitüsü Bütçesi görüşülürken, hiç ilgisi olmayan bir konuyla 
benim adım zikredildi. Daha önce geçen sene bakan olarak burada oturduğum, şimdi de Ko
misyonda oturduğum ve bunlarla hiç ilgisi olmadığı halde Sayın Cumhurbaşkanımızın kızıyla 
bir irtibat kurulmak istendi. Ayrıca, bizim ailemizin geliriyle ilgili olarak "anket yapıldı mı?" 
dendi. Bu kelimeler, bu laflar, bizi küçük düşürmek maksadıyla söylenmiştir, bu konuda söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben böyle bir maksatla bu kürsüye gelmek istemezdim. 
Bu yüce kürsüden yaptığımız konuşmalarda hep memleket meselelerini konuştuk; esasen, bu 
kürsüye de bu yakışıyor ve son günlerde de, çok sevinçle, mutlulukla belirtmek isterim ki, be
lirli konularda partilerimizin memleket meselelerinde asgarî müştereklerde birleştiğini görüyo
rum. Bir Kıbrıs meselesinde beraberiz, bir Ortak Pazar meselesinde beraberiz, bir Ermeni me
selesinde beraberiz; daha pek çok konularda da beraber olma imkânımız vardır. 

Memleket meseleleri bir tarafta dururken, şahıslarla uğraşmak, hele bu kürsüde kendisini 
müdafaa edemeyecek insanlara buradan laf söylemek... Ben şahsen buna kimsenin heves et
memesini, yeltenmemesini isterdim. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Bir şeyleri unutturmak istiyorsunuz... 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Hele grup adına konuşulursa... 

BAŞKAN — Sayın Baydar, lütfen... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Eğer şahsı adına konuşmuş olsaydı sayın arkadaşım, yine bir nebze, diyebilirdim ki, kendisi 
şahsını böyle görüyor, böyle konuşmalara heves edebiliyor; ama kendisi, büyük bir partinin, 
Anamuhalefet partisinin adına konuşuyor. Ben bunu yakıştıramadım. 

Biz hiçbir zaman partilerin liderleri hakkında, şahısları hakkında hücumlarda bulunma
dık. Biz, politikaları hakkında hücumda bulunduk, politikalarını tenkit ettik. Geçmişte de ten
kitlerimiz olduysa, hep politikalar üzerine olmuştur. Hiçbir zaman çıkıp da, "Efendim, bu 
hane halkı anketinde şu partinin liderini de gidip incelediniz mi?" demedik. Elbette bu lider
ler arasında bizden zengin olanlar vardır. Ben, kazandığım her kuruşun hesabını verebilecek 
durumdayım. Allah'a şükür, şu dünyada hiç haram yemedim. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Yazılı soru önergesi verdik, cevap vermediniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Baydar... 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi gelelim benim lojman meselesine. Bunu da, bir fırsat olmuştur, izah edeyim. İçinde otur
duğum lojman, Orman Genel Müdürlüğüne aittir. Bu lojmanların benzerlerinde Tarım Ba
kanlığı Müsteşar Muavinleri de oturmaktadır şu anda. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Kaç görevli var? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Benim lojmanım biraz büyüktür. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Niye?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Biraz büyüktür. Ben... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Niye?.. Kendi paranla mı yaptırdın? 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — özel ilaveler nereden geldi? 

BAŞKAN — Sayın Baydar, usulümüzde karşılıklı görüşme yok. Olabildiğince hoşgörü ile 
muamele ediyoruz. Lütfen... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Müsaade buyurun anlatayım. Ben bu lojmana 1984 senesinde Devlet Planlama Teşkilatına Müs
teşar olduğum zaman girdim. Bakan olduğum zamanda daha iyi bir yere çıkmadım, orada 
oturdum. Halen, beş senedir orada oturuyorum. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Aylık masrafı devlete kaça mal oluyor? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Şu anda Millet Meclisine tahsis edilmiş 400 tane lojman vardır ve bu 400 lojmanda 450 millet
vekilinin 400'ü oturmaktadır. Diğer 50 kişi başka yerlerde oturmaktadır. Daha önce bakan olup 
da evlerinde oturan arkadaşlarımız vardır. Bunlar da devletin lojmanlarıdır; ama bu kadar in
sanın arasından beni seçmenizde herhalde iyi niyet göremiyorum; bir maksat olmalıdır. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Ayrıntıları açıklarsanız kendi grubunuz da hak verir. 

BAŞKAN — Sayın Baydar... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Benim nerede oturduğumu arkadaşlarım biliyor. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Aylık kaça mal oluyor devlete? 

BAŞKAN — Zatı âliniz şu müdahalelerinizle bu pahalı mesaide kaça mal olduğunuzun 
farkında mısınız? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) İstirham ederim. 

Buyurun Sayın Bozkurt. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Pahalı mesai yapmıyoruz, siz işi pahalılaştırıyorsunuz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Şimdi gelelim şu konuya : Biz bugün kimin nereden ne para kazandığını aramaya çıkarsak, 
hiç ummadığınız yerlerden, ummadığınız isimlerden neler çıkar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Nereden çıkarsa çıksın, hepsini araştıralım... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Çıkabilir tabiî... Hem de şunu söyleyeyim; bizden çıkmaz. İstediğiniz kadar ben teminatı veri
yorum, benden bir kuruş çıkmaz. Bunu istediğiniz yerde söylüyorum; ama, memleket mesele
leri dururken bu kürsüden bunları konuşmak, bir grup sözcüsüne yakışmaz. 
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Bakınız arkadaşlar, Türkiye'de politikayı seviyeli hale getirelim ve memleket meselelerini 
konuşalım,.ucuz politika yapmayalım. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Seviye yüzde 21.75... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Ben, daha fazla konuşmak istemiyorum; ancak şunu söylemek istiyorum : Şu güne kadar şah
sıma ve aileme karşı yapılan, gazetelerde çıkan birçok konularda dava açtım ve hepsini de ka
zandım. Bunu da burada ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; çamur atmak kolaydır, tzi kalır diye çamur atarlar. Nitekim, 
maalesef Türkiye'de de böyle olmuştur. Burada bu laflar söylenir, ertesi günü gazetelerde, "Mil
letvekili söyledi" diye yazılır. Dava açarsınız, aradan bir sene geçtikten sonra netice belli olur 
ve bununla ilgili haberi gazetenin bir köşesinde bile yazmazlar. Tekzip edersiniz, bekletirler, 
daha önce ön sayfada verilen haberin tekzibi içeride ufacık bir yerde çıkar. Bu şekilde memle
ketimizde pek çok kıymetli insan lekelenmek istenmiştir. 

Bu ucuz politika ile hiçbir şekilde, ne siz kazanırsınız, ne biz kazanırız, ne de memleket 
kazanır. Sadece, memleketin yetiştirilmiş insanları kaybederler; bu da memlekete zarar verir. 

Beyler, başkalarını kötüleyerek, kötü göstererek iyi olmaya çalışmayalım; kendimiz iyi ol
maya çalışalım. Buna demokrasinin geliştiği ülkelerde "Negatif propaganda" diyorlar ve hiç
bir zaman da tasvip görmüyor; karalama propagandası. 

Sizin de yaptığınız veya yapılmasını istediğiniz güzel işler varsa söyleyin ve biz de yapalım, 
hep beraber elbirliğiyle çalışalım; ama birbirimizi karalayarak değil. 

Ben, şu politikaya girdikten sonra bunun çok acısını çektim; girmeden önce de acısını çek
tim. Hele Sayın özal'ın kardeşi olarak bana çok sataştılar. Çoğu zaman susup, ses çıkarma
mak zorunluluğunda kaldım, içime attım; ama belli bir noktada buraya kadar geliyor. Çünkü, 
bunların hepsinin haksız olduğunu çok iyi biliyorum. 

Benim istirhamım sadece şahsım için değildir. Bu bir memleket meselesidir; Türkiye'de 
politikanın seviyeli yapılması meselesidir. 

Elbette bu günler de geçecektir. Bir gün geriye dönüp bakacağız, diyeceğiz ki, eskiden po
litika nasıl yapılırmış... inşallah bunlar düzelecektir. 

Ben bu düşüncelerle, daha iyi günler için hepinize saygılarımı sunarım. 
Sağolun efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
Görüşmelere devam ediyoruz. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkanım, Sayın Yusuf özal açıklamalar

da bulunurken, "Bir araştırma yaparsak ne çıkacağı belli olmaz; ama bizden bir şey çıkmaz" 
dediler. Bu, "Sizden çıkar" anlamına gelebilen ve grubumuzu itham eder mahiyette bir ifadedir. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, o ifadeyi ben dikkatle takip ettim. Söylediğiniz ifade kullanıl
dı. Ancak, anonim bir ifade idi; yani, "Sizden çıkar, Sosyaldemokrat Halkçı Partililerden çıkar" 
demedi; "Bizden çıkmaz" dedi. O bakımdan ben, bu konuda cevaplamayı gerektirecek bir 
sataşma görmüyorum. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Efendim, o zaman müsaadenizle bulunduğum 
yerden bir açıklama yapmak istiyorum. 

— 207 — 



T.B.M.M. B : 47 15 . 12 . 1989 O : 2 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (tstanbul) — Lütfen bu konuda bir araştırma yapalım; ya he

pimiz aklanalım ya da kimin çıkacağı belli olsun. 
BAŞKAN — Bu malumu ilamdır, tabiîdir, Yüce Meclisin görevleri cümlesindendir. San

mıyorum ki, bunu herhangi bir arkadaşımızın önermesine ya da hatırlatmasına hacet olsun 
Yüce Meclis topyekûn yolsuzlukların, haksızlıkların ve uygunsuzlukların daima araştırılması 
ve ortaya çıkarılmasından yanadır, peşindedir. 

Teşekkür ederim. 
Görüşmelere devam ediyoruz. 
Anavatan Partisi Grubu adına Şanlıurfa Milletvekili Sayın Murat Batur; buyurun efen

dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MURAT BATUR (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; 1990 Malt Yılı Devlet istatistik Enstitüsünün bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

Ülkelerin, kalkınmada büyük bir yarış içinde olduğu dünyamızda, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletimizin de bu yarışta ön sıralara geçmesi, hepimizin başta gelen millî arzusudur. 

Bilindiği gibi, Devlet tstatistik Enstitüsü, ülkemizde, ekonomik, sosyal ve kültürel yapı
nın belirlenmesinde ve bu yapıdaki değişme ve gelişmelerin ölçülmesinde kullanılan istatistik
lerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve kullanıcılara sunulmasından, kısacası, Türkiye istatistik 
altyapısından sorumlu bir kuruluştur. Bu kuruluşun derlediği istatistik bilgiler, kamu ve özel 
kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, araştırmacıların veri ihtiyacını karşılamaktadır. 

Devlet istatistik Enstitüsü 1926 yılında, dahi lider, büyük insan Atatürk'ün Cumhurbaş
kanlığı döneminde bizzat imzaladığı bir kararname ile "Merkezi tstatistik Dairesi" adıyla ku-

•rulmuş, uluslararası modern yöntemlere ve günümüzün artan ihtiyaçlarına paralel olarak ken
disini sürekli yenilemeye çalışmış ve bugün ileri ülkeler seviyesinde istatistik çalışmalarını ya
parak, etkinliğini haklı olarak kabul ettirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin istatistik altyapısı yeterli değilse, tüm karar sistemleri ne 
kadar etkin olursa olsun, uygulamada darboğazlarla karşılaşılacağı gibi, bilimsel çalışmalar 
da, istenilen düzeyde olmayacaktır. 

Devlet tstatistik Enstitüsü, hem görevlerini daha iyi bir şekilde yerine getirmek, hem de 
Türkiye'nin dışa açılma sürecinde uluslararası kuruluşlarla gelişen ilişkileri bakımından ulus
lararası standartlarda veri üretme tekniklerini geliştirmekte; bu amaçla, ilgili kuruluşların ista
tistik birimleriyle işbirliği yapmaktadır. 

Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna tam üyelik başvurusu, topluluğa uyum konusundaki ça
lışmalarına daha büyük bir önem ve öncelik kazandırmıştır. Türkiye'nin istatistik konusunda 
Avrupa Topluluğuna uyumun sağlamasında Devlet tstatistik Enstitüsü kurumsal ve işlevsel bir 
konuma sahip olup, bunun gereklerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu yaklaşımla Devlet 
tstatistik Enstitüsünün ana hedefi, kapsamlı ve sağlıklı bilgilerin yer aldığı bir veri tabanı oluş
turmak ve 31 Aralık 1993 tarihine kadar dünyanın en iyi 10 istatistik kurumu arasında yer al
maktır. 
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Şimdi bu kuruluşumuzun çalışmaları ve hedefleri hakkında sizlere bilgi arz etmek istiyo
rum. Bu değerli kuruluşumuz için, kanaatimizce bize düşen görev, yapıcı tenkit ve önerileri
mizle, çalışmalarını daha da zenginleştirmek ve desteklemenin yollarını düşünmektir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet istatistik Enstitüsü açısından, gelecek 4 yılda ulaşmayı amaç
ladığı konuma gelebilmek için, şu 4 konu öncelik taşımaktadır : Yasal altyapı, teknik altyapı; 
bilgisayar ağı ve matbaa. Üçüncü konu, insan altyapısı, personel yapısı ve eğitimi, dördüncüsü 
ise, Türkiye'deki istatistik altyapısının oluşturulmasına ve bilimsel yorumlara yönelik çalışma
lardır. 

Devletİstatistik Enstitüsünün kuruluşundan bu yana sorumlulukları hem konu hem de 
kapsam olarak artmış ve mevcut yasa hükümleri ve imkânlarıyla Türkiye genelinde güvenilir 
olarak toplanması gereken çok çeşitli bilgileri toplayamaz ve güncel olarak yayınlayamaz hale 
gelmiştir. 

Kurumun idarî ağırlıklı bir yapıdan bilimsel ağırlıklı bir yapıya geçebilmesi, öncelikle ya
sal düzenlemeleri gerektirmiştir. Bu konudaki çalışmalar hızla sonuçlandırılarak, Devlet İsta
tistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin bazı maddelerini değiştiren 27 Ocak 1989 tarihinde 357 ve 367 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameler yürürlüğe girmiştir. 

Devlet istatistik Enstitüsüne çağının görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yasal da
yanak sağlayan 357 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Enstitü yönetimine, Türkiye'deki is
tatistik sisteminin altyapısını oluşturmada ve bu sistemin kurumlaştırılmasında gerekli yasal 
esnekliği sağlamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, enstitünün yüklendiği yeni görevleri yerine getirebilmesi, enstitü 
birimlerinde sürekli uzmanlaşmanın sağlanması amaayla, kurumsal yapı, görev etkinliğini ve 
sorun çözmeyi hedef alarak, yeniden düzenlenmiştir. Yeni kurulan istatistik ve Ekonometrik 
Yorumlar Dairesi Başkanlığıyla, Araştırma Teknik ve istatistik Teknikleri Dairesi Başkanlığı, 
Enstitünün görevinin yalnız veri üretmek değil, üretilen verilerin girdi boyutunda ve bütün olarak, 
bilimsel teknik ve objektif ölçülerle incelenmesi, buna göre yorumlanması olduğu yolundaki 
yeni yaklaşımın yasal ifadesidir. 

357 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kurulmasını öngördüğü diğer daire başkan
lıklarından, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Topluluğu Dairesi Başkanlığı, Kurumun, görevle
rini, uluslararası düzeyde ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmesi açısından ya
sal kolaylıklar sağlamakta; istatistik konusunda Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna uyumunu 
kolaylaştırıcı yapısal dayanağı oluşturmaktadır. 

357 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin getirdiği bir başka yenilik, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün, görev alanına giren konularda, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarıyla işbirli
ği yapmasına, danışma kurulları oluşturmasına, sözleşme ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzelki
şilere araştırma, etüt ve proje yaptırmasına olanak tanımasıdır. 

insan kaynağı, özellikle eğitilmiş insan kaynağı ve bunlara sağlanan olanaklar, Enstitü
nün görevlerini yerine getirmede, hedefine ulaşmada vazgeçilmez unsurlardır. 357 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, Enstitü başkanlığına, kadro sayısı 450'yi geçmemek üzere, idarî' 
kadroda çalışanlar ile, teknik kadro çalışanları, sözleşmeli olarak istihdam etme olanağı tanı
maktadır. Sözleşmeli personel hakkındaki kararname hükmü ile, nitelikli elemanların Kurum
dan aynlması önlendiği gibi, Kurum dışındaki nitelikli kişilerin de istihdam edilmesi sağlanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsünün orta vadede gerçekten kurumlaşmış 
bilimsel ve teknik olarak dünyanın sayılı kurumları arasında yer alması, yapılan çalışmaların 
malî ve teknik açıdan desteklenmesiyle mümkündür. 357 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
Kuruma yüklediği görevler ile, teknik donanım alımı ve üst düzey personele sağladığı olanak
lar açısından, Türkiye'nin istatistik altyapısını oluşturmada ihtiyaç duyulan yasal dayanağı sağ
lamaktadır. Ancak, Devlet İstatistik Enstitüsü, bilimsel yapısı ve çalışma alanının bütün ülke
yi kapsaması ve ölçülerin, uluslararası ölçüler olması nedeniyle, diğer kurumlardan farklıdır. 
O nedenle, her düzeyde çalışmanın belli nitelikte olması ve sorunlarının yasal bir çerçevede ele 
alınması gerekir. 357 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanarak, anketörle-
re sınırlı bir ücret artışı sağlanmasına rağmen, toplanan bilgilerin daha az hata payı taşımasını 
ve sonuçlarının kısa sürede elde edilmesini sağlayamamıştır. Bütün bu açmazlar nedeniyle, an-
ketörlü müessesenin bir meslek haline getirilmesi, eğitim imkânlarıyla da desteklenerek, anke-
törlere sürekli bir statü kazandırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bunun için, kanunun ya
sal bir çerçevede ele alınması düşünülmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, yurt içi kurum ve kuruluşlarla, istatistik alamnda koordinas
yonu sağlayacak ve etkinliğini artıracaktır. Ülkemizde tüm alanlarda bilgilerin, kapsam, nite
lik, nicelik ve yeterlilik durumlarım gösteren veri tabam çalışmaları, henüz istenilen düzeye 
ulaşamamıştır. Türkiye'nin bilgi birikimini tespit etmek ve değerlendirilebilir bir kullanma sis
temine kavuşturmak, kuşkusuz, Devlet istatistik Enstitüsünün görevidir. 

1989 yılının büyük bir bölümünde bu konu üzerinde çok düşünülmüş ve yoğun çalışmalar 
yapılmıştır. Bu kapsamda, yalnız Türkiye'deki değil, dünyadaki gelişmeler araştırılmış, en et
kin bir şekilde neler yapılabileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Devlet istatistik Enstitüsü, her iki istatistikçiden birine mikro-bilgisayarla çalışma olana
ğı ile, aynı zamanda, bağımsız çalışabilmelerini ve ana bilgisayara girebilmelerini sağlamak; 
diğer taraftan, 23 bölge müdürlüğüyle, Türkiye'deki ekonomik ve sosyal konulardaki önemli 
kurum ve üniversitelere, çevrimiçi bağlantı oluşturmak için gerekli teknik çalışmaları tamam
lamış ve düşünülen sistemin satın alınması aşamasına gelinmiştir. 

Günümüzde hiçbir toplum dünyadan soyutlanmayacağına göre, Devlet İstatistik Enstitü
sünün ölçüsünün de, Türkiye değil, dünya standartları olması, kaçınılmazdır. Oluşturulacak 
sistemin, dünyadaki gelişmeleri izlemek, yazılımlarıyla iletişim ağlarını saptamak ve geleceğe 
dönük açık bir sistem olabilmesi için, uluslararası bilgisayar ağlarıyla bağlantı gereklidir. Bu
nun için şu anda Devlet İstatistik Enstitüsünün bilgisayar sistemi, OECD ile, çevrimiçi bağlan
tı halindedir. Gelecekte, Devlet İstatistik Enstitüsü, Birleşmiş Milletler, EUROSTAD Dünya 
Bankası, Uluslararası Para Fonu, ayrıca, gerekli görülen önemli kurumların bilgisayar sistemi 
ve veri tabanlarıyla iletişim kurmayı amaçlamaktadır. 

Bilgisayardan gelen verilerin, doğrudan doğruya matbaaya geçerek, oradan en kısa ve et
kin biçimde üretilip, yayına dönüştürülmesini sağlayan elektronik foto dizgi sistemi devreye 
girmiştir. Yeni ofset baskı sistemi alımı kararlaştırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye'nin istatistik sisteminin altya
pısını oluşturmada ve sistemi kurumlaştırma da en önemli unsurun insan kaynağı, özellikle, 
eğitilmiş insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Enstitü bu amaçla, yasal dayanağını 357 sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararnamede bulan, yeni bir insangücü planlanması ve personel politikası 
izlemeye başlamıştır. Personel politikasının temel amacı, yüksekokul mezunu ve teknik hiz
metler sınıfındaki personellerin sayısını artırmaktır. 

Devlet istatistik Enstitüsünün, idarî ağırlıklı yapıdan, bilimsel ağırlıklı yapıya geçme ça
lışmalarının kamuoyuna duyurulması ve 357 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, nitelikli 
elemanlara sağlanan olanaklar, bu vasıftaki kişilerin Enstitüde çalışma taleplerini arürmış, ya
pılan sınav sonucunda başarılı olanlar, ileride açılacak kadro sınavlarına katılmak üzere, geçi
ci olarak istihdam edilmeye başlanmıştır. 

357 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan danışmanlık sisteminin, işlevini ye
rine getirmesi için, çözümü öncelik taşıyan konuların uzmanı üniversite öğretim üyelerinin, 
danışman kadrosunda Enstitüde göreve başlamaları sağlanmıştır. 

Devlet istatistik Enstitüsünün yürüttüğü çalışmaların verimliliğini ve kalitesini artırmada 
en önemli unsurlardan birinin, üst düzeyde personel eğitimi olduğu açıktır. Bu yaklaşımla, Devlet 
istatistik Enstitüsü Eğitim Merkezi, klasik eğitim programında, 1989-1990 öğretim yılından iti
baren master düzeyinde bir istatistik ihtisas programına geçmiş, teknik elemanların katıldığı 
bu programa eğitimci olarak Ankara'nın en iyi üniversitelerinin, en değerli öğretim üyeleri gö
revlendirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsünün ilk hedefi, Türkiye'nin gerçeğini müm
kün olduğu kadar minimum hata payıyla kamuoyuna yansıtmaktır. Türkiye gibi yapısal değiş
menin aylarla ölçüldüğü bir ülkede sağlıklı veri elde etmek ciddî bir sorundur. Sabit bir baz 
yılına dayanılarak ağırlıkları ve maddeleri seçilen fiyat endeksleri, yeni maddelerin piyasaya 
çıkması, seçilen maddelerin kalitelerinin değişmesi, gelirin, sevk ve kültürün değişmesiyle olu
şacak yeni tüketim kalıbını ve taleplerini yansıtmaktan uzak olacaktır. Bu nedenle, endeks teo
risine göre, ağırlıkların ve seçilen maddelerin en az 5, en fazla 10 yılda değişmesi zorunluluğu 
vardır. Bu yaklaşımla, Devlet istatistik Enstitüsü tarafından oluşturulan yeni fiyat endeksleri, 
1990 yılı başından itibaren uygulamaya konulacak ve bu yeni endeksle yapılacak enflasyon he
saplarında hata payı minimuma indirilmeye ve günün tüketim kalıbını yansıtır düzeye getiril
meye çalışılacaktır. 

Endekslerin, güncel yapıyı yansıtabilir olması için, yeni endeks çalışması yanında, konu, 
gelecek beş yılda tekrar ele alınacak şekilde çalışma programına alınacaktır. 

Devlet istatistik Enstitüsü, OECD tarafından yapılmakta olan satın alma gücü paritesi 
çalışmalarına katılmış ve hesaplamalar için gerekli olan ön verileri, söz konusu kuruluşa gön
dermiştir. Buna göre, Enstitü tarafından 1985 yılı için hesaplanan fert başına millî gelir 1 045,3 
dolar iken, satın alma gücü paritesine göre bu rakam OECD tarafından 3 594 dolar olarak 
hesaplanmıştır. Hesaplamalar, daha sonra OECD tarafından kesinleştirilmiş olup, 1985 yılı için 
fert başına düşen reel millî gelir 3 606 dolar; 1986 yılı için 3 922 dolar; 1987 yılı için ise 4 247 
dolar olarak bulunmuştur. 

Devlet istatistik Enstitüsü, dış ticaret istatistiklerinin daha hızlı derlenmesi, değerlendiril
mesi, yorum ve analizlerinin daha etkili yapılabilmesi amacıyla çalışmalara başlamıştır. 

Ülkemizde, planlı kalkınma döneminden önce, istihdam ve işsizlikle ilgili bazı bilgiler, ge
nel nüfus sayımlarından elde edilmekte iken, planlı döneme geçişle birlikte, çalışma hayatımız
la ilgili plan ve programların hazırlanması gereği olarak, bu konudaki çalışmalar ön plana çık-
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mıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü, yeniden düzenlediği bu anketleriyle, ekonomik politikayı be
lirleyenlerin ve ekonominin değerlendirmesini yapanların kullanımı için, nüfusun, işgücü açı
sından durumunu açıklıkla ortaya koymayı, istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı bilgi 
derlemeyi ve bunları kamuoyuna sunmayı planlamaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, 1985 projesini zamanında ve etkin bir şekilde bitirerek, Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çatışmalarında kullanıma sunmuştur. 

1985 input-output çalışmasının son safhası olarak, proje süresince yürütülen çalışmaların 
nasıl yapıldığı; veri toplama ve değerlendirme safhasında karşılaşılan güçlükler; kullanılan metot 
ve yöntemlerle, çalışma sonucu elde edilen bulguların ekonometrik yorumlarını kapsayan bir 
literatür çalışması için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. 

Ülkemizde şimdiye kadar uygulanan genel nüfus sayımlarında, sokağa çıkma yasağı ko
nulmuş ve kişiler, bulunduğu yerde sayılmıştır. Sokağa çıkma yasağı uygulanmadan, ikamet
gâhta sayımın yapılabilmesi için metot ve yöntem geliştirilerek, 1995 yılında ilk defa bu yön
temle genel nüfus sayımı yapılması planlanmıştır. 

Ülkemizde, ölüm-doğum olaylarının, olduğu anda kaydedilmemesi nedeniyle, ülkemiz do
ğum ve ölüm oranları bilinmemektedir. Başta Devlet Planlama Teşkilatı olmak üzere, bu ko
nuda araştırma yapacak olan kişilere bilgi temin edebilmek amacıyla, 1989 yılından itibaren, 
Türkiye nüfus araştırması anketleri uygulanmaya başlanmıştır. 

Ülkemizde de giderek artan çevre sorunları, tüm dünyayı yakından ilgilendiren problem
lerin başında gelmektedir. Bu nedenle, diğer alanlarda olduğu gibi, çevre istatistiklerinin der
lenmesi de kaçınılmazdır. Devlet İstatistik Enstitüsü, bu eksikliği gidermek için, genel organi
zasyonda çevre istatistiklerine yer vererek, bir elemanını staj için OECD'ye göndermiştir. 

Çevre istatistiklerinin altyapısının oluşturulması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 
Tüm istatistik altyapısının, önümüzdeki yıllarda, uluslararası planda geçerli sisteme göre 

düzenlenmesinin önemi bilinmektedir. Bu bakımdan, Avrupa Topluluğuna üyelik başvurumu
zun sonucu ne olursa olsun, Avrupa Topluluğu sistemine, mümkün olan en kısa sürede uyum 
sağlamak önem taşımaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü, bu konudaki çalışmalara da başlamıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün uzun dönemdeki amacı, teknik ve bilimsel olarak etkinliği
ni sürdürebilmesi ve dünyanın en iyi ölçülerini tutturabilmesi için, çağdaş bir istatistik sistemi
ni kurma'ktır. Bütün bu çalışmalar yapılırken, uluslararası bilgisayar ağı ile dünyadaki geliş
meler günü gününe izlenerek, yeni yöntemlerin ve tekniklerin uygulamaya konma süresi kısal
tılacak ve bilgiler güncel olarak kamuoyuna sunulabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar temas ettiğim hususlardan da anlaşılacağı üzere, Dev
let İstatistik enstitüsünün yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetler, son derece güç ve mas
raflıdır. 

Doğru Yol Partisinin sözcüsü sayın milletvekili arkadaşımız, bazı konulara haklı olarak 
değindi, "El yordamıyla idare edilmektedir" dedi ve "İstatistik Enstitüsünün bitkisel hayata 
girdiğinden" bahsetti. "Kendi kararnamelerine güveniyor"; diyor. "Yıllık hububat verimin
den bahsetmiyor" deniyor. Bunlar da, bir yönden haklı. Bir de -herhalde, Enstitü Başkanının 
bir gazeteye beyanından alınmış- Enstitünün yüzde 15 hata payı olduğundan bahsedildi. 

Enstitü Başkanının, enflasyonda yüzde 15 hata yapıldığını söylediğini hiç zannetmiyorum. 
Bunda, Enstitünün hata payı, yarımla, yüzde 15 arasında değişmektedir. Enstitü Başkanı, "hata 
payı, yüzde yarım da olabilir, yüzde 15 de olabilir" demek istemiştir; ama bu, "hata payı illâ 
yüzde 15" demek değildir. 
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El yordamıyla yapılan bir şey yoktur. Devlet bürokratlanna inanmayan kişilere, -bunu iyi 
bilelim ki, vatandaş da itibar etmez, itibar göstermez. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Biz, devletin bürokratlarına inanıyoruz. \anlış söylüyorsun. 

MURAT BATUR (Devamla) — SHP Grubu adına konuşan arkadaşımız, "Ahlak bunalı
mıyla ilgili araştırma yapılsın" dediler, sonra "Hanedan" dan bahsettiler ve yine, diğer arka
daşımızın bahsettiği gibi, yanlışlıklardan, "Yüzde 15'lik hata payı" ndan falan bahsettiler. 

Şimdi, Devlet istatistik Enstitüsü, ahlakı ilgilendiren konuları incelemeye kalksa, gerçek
ten, çok ahlaksızlıkları çıkarır ortaya. Bugün, Devlet istatistik Enstitüsüne, bu yetkiyi, gelin 
hep beraber verelim. Türkiye'de ne kadar komünist var; üniversitelerde, Orta Doğuda, zama
nında rektörlük yapan kişilerin, kaç tane devlet hainini özel odalarda barındırdığının istatisti
ğini de çıkarsınlar burada... (SHP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kes! Ahlaksız... Terbiyesizlik etme. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kes, kes... Terbiyesiz! Ahlaksızlık etme. 

MURAT BATUR (Devamla) — "Ahlaksız" deme. Terbiyesiz sensin. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Onun zamanında anarşi ve olaylar önlendi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Üniversitede kimi saklamış? Söylesin bakalım. Böyle ahlak
sızlık olmaz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Sayın Batur, süreniz doldu, toparlayın lütfen. 

MURAT BATUR (Devamla) — Ben isim vermiyorum. Diyorum ki, bunları da çıkartsın
lar, ahlaksız kimlerdir, onu görsünler. Basit politika yapmayalım burada. Ayıp!.. (SHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Batur, bir dakika... Sayın Batur... 

MURAT BATUR (Devamla) — Sayın Bakanımızın dediği gibi, biz burada haysiyetli poli
tika yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Batur... Sayın Batur... (SHP sıralarından gürültüler) 

EKİN DİKMEN (tçel) — Ahlaksız adam! 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan... 

MURAT BATUR (Devamla) — Onun için... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başkasının liderinden bahsetme. 

MURAT BATUR (Devamla) — "Ahlaksız" sözü etmeyelim, önce kendi ahlakımızı düzel
telim, başkalarının ailelerini ortaya atmayalım; burada, politika yapalım; düzgün, namuslu, 
dürüst politika yapalım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batur. 
Buyurun Sayın Genç. 
Demin, Sayın Batur'a, ara vermesini ve sizi dinleme imkânı tanımasını rica ettim; ama, 

karşılıklı heyecan içinde, o imkândan mahrumdum. 
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Şimdi, yerinizden, buyurun. 
Oradan... Oradan buyurun... Oradan... Yok... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, benim partime sataştı. "Bu partinin Genel Başka
nının Orta Doğuda kimleri sakladığını biz biliyoruz" dediler. "Ahlak araştırması..." 

Bu, bizim partimize bir sataşmadır, cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Partiyle alakası yok efendim. Parti ismi zikretmedi, şahıs ismi zikretmedi. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Genel Başkanımı kastetti; kim olduğu belli. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Genel Başkandan bahsetmedi. 
BAŞKAN — Sayın Genç, siz Başkanlığa muhatap olun. Ben dikkatle dinledim. Kendisi, 

ne bir parti ismi, ne bir şahıs ismi zikretmedi; umumî bir ifade kullandı ve "Devlet İstatistik 
Enstitüsü ahlaksızlıkla ve ahlaksızlarla ilgili araştırma yapsa, çok ahlaksız ortaya çıkar" dedi. 

Bu, hem doğrudur, hem zaten ahlaksızlar o kadar meçhul de değildir yani. Onun için, 
meseleyi, lütfen, polemiğe sokmayalım. Devlet istatistik Enstitüsünün bütçesini görüşüyoruz 
ve burada, mensubu bulunduğunuz Anamuhalefet Partimize bir sataşma vaki değildir. Binae
naleyh, lütfen, yerinize oturun ve görüşmelerimize devam edelim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Orta Doğu ile ilgili kısmın tutanaklarını getirtin. 
BAŞKAN — Efendim, Orta Doğu ayrı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ayrı. 
Buyurun... Buyurun... 
(ANAP sıralarından "Kendileri tescil ediyor Başkan" sesi) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ben, Grubum adına, Sayın Batur'un söylediklerini: Ben, 
Grubum adına... (ANAP sıralarından, "Grup Başkanvekilleri yok mu?" sesleri, gürültüler) 
Şu anda grup başkanvekillerimiz bulunmadığı için ben temsil ediyorum. 

Ben Grubum adına, Sayın Batur'un söylediklerini kendilerine iade ediyorum. 
(ANAP sıralarından "Nasıl temsil ediyorsun?.. Grup Başkanvekilin yok mu?" sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi... Efendim, bakınız... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Genel Başkanımız Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 

Rektörken, önüne gelip el pençe divan duran, "siz olmasaydınız, burası kan gölüne dönerdi" 
diyenlerin çömezleri böyle konuşamazlar. 

BAŞKAN — Aferin. 
Yani, usulde, sizin grup adına konuşma hakkınız, yetkiniz olmadığı halde, bir değerli mil

letvekiline ve özellikle Anamuhalefet mensubudur diye, Başkanlık anlayış gösterdi, "Acaba ne 
diyecek?" diye, konuşturdu. Bunu fırsat saydınız. Söylediklerinizi beğeniyor musunuz? Gru
bunuzu suçlama yok, Genel Başkanınızın ismi zikredilmemiş. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Var Sayın Başkan, herkes biliyor. 
BAŞKAN — Hayır efendim! Lütfen... 
Ben, size, bir milletvekili olarak; statünüz, sıfatınız olmasa bile, değerli bir milletvekili 

olarak, söz hakkı tanıdım; ama, beni buna pişman etmeyin. 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — tzin verirseniz, kürsüden, ne olduğunu anlatayım. 

BAŞKAN — Efendim, izin vermek isterim de, içtüzük izin vermez. Yani, ben izin vermek 
isterim, tçtüzük izin vermez. 

istirham ederim... 

Sayın milletvekilleri, siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dev

let istatistik Enstitüsü 1990'h yıllarda, sabah da söylediğim gibi; duvarsız bir Avrupa'nın yeni
leşme ve demokratikleşme hareketlerinin temel mantığı olan açık toplum ve açık ekonomi ilke
lerinin gereği, açıklığın ön plana çıktığı bir dönemde, bir Devlet Planlama Teşkilatı, bir Mer
kez Bankası, bir Hazine kadar önemli, hatta daha önemli bir kurum haline gelmiştir ve gele
cektir. Çünkü, artık bilginin önemi artmaktadır. Burada sayın konuşmacıların da konuşmala
rında dikkatle izlediğim, birçok konulardaki bilgi eksikliğinden ve bilgilerin altyapısının nasıl 
oluştuğuna dönük birçok soruları oldu. 

özellikle şunu açıklıkla belirtmek lazım : Dünyada bilgi toplumu olmak ve bilgi alışveri
şinde, yani bilgi akış sistemlerinde açıklık getirmek ve uluslararası düzeyde bilgi alışını ve veri
şini yapabilmek; bir ülkenin yenileşmesinde, çağdaşlaşmasında çok önemli rolü olan bir hu
sustur. Biz bunun bilinciyle, 1990'h yıllarda, Türkiye'nin, uluslararası düzeyde bir nitelik ka
zanabilmesinde, sağlıklı bilgi üretebilmesi ve bu sağlıklı bilgilerini, uluslararası düzeydeki ku
rum ve kuruluşlara, aynı nitelikte transfer edebilmesi imkânlarını hazırlamak istiyoruz. Bu
nun için, tüketicinin, bilgiyi kullanıcının talebine göre, verileri sağlıklı üretmek ve en kısa süre
de bu bilgileri kullanıcılara sunacak sistemleri Devlet istatistik Enstitüsü bünyesinde oluştur
mak istiyoruz. 

Bugün, karar alıcılara ve bilim adamlarına, araştırma yapan araştırma görevlilerine, en 
hızlı ve en doğru bilgileri sunabildiğimiz ölçüde ve bilgileri kapalı kapılar ardından çıkarıp, 
toplumun önüne tüm açıklığı ve doğruluğuyla koyabildiğimiz ölçüde toplumun gelişmesi müm
kün olabilir. Bu nedenle biz, Devlet İstatistik Enstitüsünün 1990'Iarda çok önemli yeni işlevler 
ve yeni boyutlar üstleneceğine inanıyoruz. Bu anlamda, Devlet istatistik Enstitüsünde, 1990'h 
yıllarda yeni bir reorganizasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarını başlattık ve 1990 yılı, bu
nun ilk çalışma yılıdır. 

1993 yılı sonunda, dünyada bilgi üreten ilk on kuruluş arasında yer almayı kendimize he
def aldık. Buradaki bilgilerin Dünya Bankasına, IMF'ye, OECD'ye, Birleşmiş Milletlere, ulus
lararası finans kurumlarına, anında, bilgi ağına entegre olarak, bilgi akışını sağlayabilecek, 
üniversitelere bilgi akışını sağlayabilecek ve dünyadaki en yeni gelişmeleri (saatlik, günlük ge
lişmeleri) Türkiye'deki karar alıcılara anında aktarabilecek sistemleri, Devlet istatistik Merke
zinde organize ederek yürütme, düşünce ve kararındayız. Bu, bizim çok önemli temel hedefi
mizdir. Bilgiyi, artık ederi üzerinden değerlendirmek, yani bilgiyi satmak; bilgiyi maliyeti üze
rinden kamuoyuna sunmak; farklı fiyatlarla, araştırıcılara, üniversitelere, dünyadaki kaynak
lara, merkezlere, farklı bulgilerle, farklı değerlerle aktarmak durumundayız. 

Devlet istatistik Enstitüsünü, bir nevi döner sermayeli bir kurum haline getirmek suretiy
le, kendi kendini besleyen, üreten ve geliştiren bir kurum haline gelmesini düşünmekteyiz. Y&-
ni, Devlet istatistik Enstitüsünün, yaşayan, canlı, dinamik bir kurum haline gelmesini arzu 
etmekteyiz ve bunun da altyapısını oluşturuyoruz. Bugün bu kurumun, bu anlamda altyapısı-
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nı oluşturduk, teknik altyapısını bilgisayar sistemleriyle ve baskı aletleriyle oluşturuyoruz. Bu
gün arzum şudur : Becerebilirsek, bir kaç yıl içinde, tüm parlamenter arkadaşlarımın odasına 
bilgisayar sistemleriyle, Devlet istatistik Enstitüsünden, direkt entegre sistemlerle, istenilen bil
ginin verilmesini arzu ediyoruz. Bunu niçin istiyoruz; burada birtakım istatistiksel karmaşa 
yapmadan, araştırmalar, çalışmalar yapalım. Planlamada yapılsın; Merkez Bankasında birta
kım bilgi eksikliğiyle yanlış anlamalar olmasın; üniversitelerde öğretim üyeleri, araştırmacılar, 
öğrenciler, rahat araştırmalar yapsın. Bu toplumun gelişmesini temin etme amacıyla bunu ya
palım diyoruz. 

En önemlisi de, Devlet istatistik Enstitüsünün, insan gücü açısından, Türkiye'nin en de
ğerli, rafine insanlarının görev alabileceği bir kurum haline gelmesini amaçlıyoruz. Bu anlam
da, yeni çıkarılan kanun kuvvetinde kararname ile de, Türkiye'de artık, istatistik, bilgisayar 
ve sosyal ve ekonomik yönden bunun yorumunu yapacak bilim adamlarının, en iyi biçimde 
bu konuyu değerlendirmesinde ve bunu geliştirmesinde de büyük yarar görüyoruz. 

Türkiye'nin bugün istatistik altyapısı ve veri tabanını, veri koordinasyonunu sağlamak, 
veri toplama işlerindeki bu koordinasyonu en etkin biçimde yapmak ve tüm parlamenterlerin, 
odalarında, birer bilgisayarla, en yeni bilgileri anında bulabilecekleri sistemleri kurmak, bu 
kontakları Devlet istatistiğin merkeziyle oluşturmak ve burada konuşma yapacak veya soru 
önergesi yöneltecek arkadaşımızın odasında hazır bilgileri bulundurmak, bizim temel görevi
mizdir. Bu örneği birçok kurumlar için de çoğaltmak mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım,' biz, dünyadaki gelişmelerin gereğini Devlet istatistik Enstitüsünde 
uygulama kararındayız. Biraz önce de sözünü ettiğim gibi, istatistik altyapısında hatayı en aza 
çekmek ve veri kalitesini artırmak için, tüm istatistikleri yeniden gözden geçiriyoruz ve geçire
ceğiz. Bu verileri yorumlamak, istatistik üretmek kadar önemlidir. Bu yüzden de, bünyemizde, 
iktisatçılara, sosyal bilimcilere ve bilgisayarcı matematikçilere, ekonömetrislere, daha çok ağır
lıklı, uzmanlık düzeyinde görev alanlarında yer vermek istiyoruz. Biz, bunları hem yayınlarla, 
hem de anında sizlere ve dünyaya aktarabileceğimiz sistemlerle ve dünyadan toplayacağımız 
bilgileri anında değerlendirip kamuoyuna sunabileceğimiz sistemleri kurmayı kafamıza koy
duk ve bunu yapacağız. Çünkü, benim inancıma göre, bu topluma en büyük hizmet bu şekilde 
olacaktır. Görüyorum ki, burada konuşan arkadaşlarımız da, bizim, Devlet istatistik Enstitü
sünden beklediklerimize yakın beklentiler içindedirler ve kafalarındaki birçok soruların cevap
larını Devlet istatistik Enstitüsünden beklemektedirler. Biz de bu soruların cevaplarını verecek 
sistemleri kurmak istiyoruz. 

Veri tabanında kalite unsurunu artırmak, tüketim kalıplarının değişimine, bu talebim olu
şumuna -eğer piyasaya belli değeriyle çıktığımız zaman- ve de talebin yapısına göre yeni bilgi
ler üretme kararındayız. 

Değerli arkadaşlarım, ben sözü fazla uzatmak istemiyorum; ama şunu çok açıklıkla söy
lemek temel görevim : Biz, bu sistemi kurana kadar, bugün Devlet istatistik Enstütüsünün ya
yınları, kapısı size sonuna kadar açıktır. Her türlü bilgiyi vermek, her türlü konuda sizin emir
lerinizi, taleplerinizi yerine getirmek, temel görevimizdir. Bugün bu kapılar size sonuna kadar 
açıktır, istediğiniz her türlü bilgiyi vermek, temin etmek de temel görevimiz arasında bulun
maktadır. 

Gelir dağılımı ve büyüme hızıyla ilgili soruları tek tek anlatmak istemiyorum; ama bu ko
nuyla ilgili sorulan birçok sorular var, bunları da arkadaşlarımıza -arzu ederseniz- daha sonra 
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da takdim edebiliriz; ama kısaca vermek istediğim bazı şeyler var : örneğin; satın alma gücü 
paritesi açısından Türkiye'nin geldiği sıralama oldukça Önemli bir yerdedir; arzu eden arka
daşlarıma bu konuda her türlü bilgiyi verebiliriz. 

Bize sorulan genel sanayi sayımının 1996'da değil, 1993'te yapılacağını belirtmek isterim. 
İmalat sanayiine ilişkin anketlerin her üç ayda bir yapıldığını ve sanayideki gelişmeleri çok 

yakından izlediğimizi belirtmekte de yarar görüyorum. 
Değerli arkadaşlarım, istihdam ve işsizlikle ilgili istatistikler, Devlet İstatistik Enstitüsü 

tarafından 1988 yılı sonunda çok tutarlı bir sisteme oturtulmuştur. Bu anlamda Türkiye çapın
da her altı ayda bir anketler düzenlenmiştir. Sistemin kurulması, uluslararası tanım ve tarifle
rin uygulanması çalışmaları ILO uzmanlarıyla birlikte yapılmıştır. Anket sonuçlarında, işsiz
lik oranı iki hafta içinde hesaplanmaktadır. O nedenle, verdiğimiz işsizlik ve istihdama ilişkin 
rakamlar, ILO normlarındadır. 

Hane Halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketinin sonuçları, detaylı olarak iki ay için
de kamuoyuna açıklanacaktır. Şu anda tablolara ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. 

Belediyelerle ve diğer konularla ilgili bazı sorular var; bunlara da yazılı olarak veya arzu 
edilirse, biraz sonra bilgi verebiliriz; ama şunu belirtmek istiyorum. Arzu eden herkese, bu ko
nuda Devlet istatistik Enstitüsünün kapılarının sonuna kadar açıldığını ve önümüzdeki dö
nemde de tüm kamuoyuna, topluma ve uluslararası düzeydeki kuruluşlara bilgisayar ağıyla bağ
lantılı bir sistemin kurularak, toplam talebe en dinamik biçimde cevap verebilecek bir enstitü 
yapısının çıkması için, gerekli çalışmaların yapılmaya başlandığını belirtmek isterim. Bu an
lamda, yüksek lisans eğitiminin, uluslararası nitelikte master ve işbaşı eğitim programlarının 
başlatıldığını da belirtmek isterim. İnsana değer vermek, Devlet İstatistikte çok önemli bir un
sur olduğu için, insan kaynaklarının ve Türkiye'nin en iyi, yetişmiş, değerli elemanlarının, Ens
titümüzde çalıştırılacağı bir personel ve ücret politikasının geliştirilmesinden yana da çabalar 
içinde olduğumuzu belirtmek ister, hepinize saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulun

maktadır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

1. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1990 Malî Ydı Bütçesi 

DEVLET İSTATISTIK ENSTITÜSÜ BAŞKANLIĞI 

A — CETVEL! 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 27 123 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 istatistik Verilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hiz
metleri 11 714 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 681 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 39 518 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1988 Malî Yılı Kesmhesabt 

BAŞKAN — Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının 1988 Malî Yılı Kesinhesabının bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek Toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

• 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 695 490 898 
M BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
to 111 İstatistik Verilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi 3 502 920 000 
| BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 465 655 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 1 160 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 9 664 067 058 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 1988 Malî Yılı 
Kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhe-
sabı kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını temenni ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

C) GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi 
ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz almış 

bulunan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na Eskişehir Milletvekili Sayın Zeki Ünal, Anavatan Partisi Grubu adına Ordu Milletvekili Sa
yın Yılmaz Sanioğlu ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Nei-
dim; şahısları adına ise lehinde Adana Milletvekili Sayın İbrahim Öztürk ve aleyhinde İstan
bul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül. 

Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Zeki Ünal'a söz veriyorum; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyo
rum. Bu nedenle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmalarımı, spor politikaları, sporda kadrolaşma ve tesis politikaları konularında eleştiri 
ve öneriler şeklinde sürdüreceğim. 

Bugün, ülkemizde bulunan 71 ilimizde, gençlik ve spor il müdürlüğü, şube müdürlüğü 
ve ilçe müdürlüğü yapan, daha doğrusu Türk sporunu yönetenlerin bulundukları makamlar-
daki bilgi ve becerilerine, bu makamlara nasıl ve hangi merhalelerden geçerek geldiklerine, asıl 
mesleklerine kısaca baktığımızda görülen tablo, yürekler acısıdır. 

ti müdürlüğü görevini yürüten 71 il müdürlüğünden sadece İsparta, İzmir, Bitlis, Kırşe
hir, Erzurum, Ağrı gibi birkaç ilin dışında, bizzat il müdürlüğünde göreve başlayıp, sporla uğ
raşarak yükselen il müdürleri dışında kalan yaklaşık 65 ilin müdürleri, ilçe müdürleri, hatta 
çoğunda şube müdürlerinin tamamı, politik tercihlerle rotasyondan kaçan öğretmenlerden, be
lediyelerden ayrılan sicili bozuk memurlardan ve diğer kamu kurumlarında başarısızlıkları tescil 
edilmiş personelden oluşturulmuştur. 

İl müdürlerinin işgal ettikleri kadroların 1 inci derece, şube müdürü ve ilçe müdürlükleri
nin 2 ve 3 üncü derecede olduğu dikkate alındığında ve yine, bu kadrolara atanan şahısların 
müktesep haklarının genelde 5, 6, 7 ve 8 inci derecelerde olduğu dikkate alınırsa, 3 ve 4 üncü 
dereceler verilerek göreve getirilen bu kişilere spor teşkilatı arpalık gibi kullandırılmıştır. 

Spor teşkilatı, en üst derecedeki memurlara ve kamu görevlilerine layık bir teşkilattır. An
cak, bu işi bilenlerden, bu teşkilata yıllarını verenlerden, sabahlara kadar çim sahaların korun
ması için nöbet tutanlardan hiçbirisine, bu torba kadrolar verilmez iken; "kadrolaşacağım" 
diye getirdiğiniz ve hayatında, il müdürlüğü görevine getirilmeden evvel stadyumun yanından 
geçmeyen, hayatında müsabaka seyretmeyen, hatta sporu günah sayan zihniyetteki insanları, 
lütfen Türk sporunun başından çekiniz. 
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Şimdi soruyorum Sayın Bakan : Merzifon'da, Partinizden belediye başkanlığı seçimlerine 
katılarak seçimleri kaybeden hemşeriniz Zeki Hökelek'i, Seçim Kanununda belirtilen yasal sü
reyi geçirmesine rağmen, sahte belgelerle, Çorum'un Mecitözü ilçesine tlçe Müdürü olarak atan
dıktan sonra, seçim bölgeniz olan Amasya'da görevlendirmenize ne diyorsunuz? Bu tlçe Mü
dürünün spor bilgisi nedir? Spora katkısı ne olmuştur? Bununla kaç oy almayı hesaplıyorsunuz? 

Yine Sayın Bakan, açtığınız sınavlarda yardımcı hizmetler kadrosuyla aldığınız bekçi-
bakıcıları, hangi gerekçelerle, kimlerin aracılığıyla, ne düşünceyle, Devlet Memurları Kanunu
nu ihlâl etmek pahasına, memur kadrolarına atadınız? tlçe müdürlüklerine atanan yüzlerce 
kişinin atanmasında hangi ölçülere dikkat ettiniz? Stat yok, salon yok, personel yok, idarî bi
na yok; bu yollarla atadığınız kişilere verdiğiniz kadrolarla, Türk sporuna ne kazandıracağını
zı zannettiniz? 

Yine, daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yaptığı 
dönemde, yaptığı usulsüz işlemler ve rüşvet iddialarıyla görevine son verilen ve yargılanarak 
on ay hapis cezası alan, daha sonra cezası ertelenen ve sekiz yıldır cezası ertelenen, hiçbir ka
mu kurumunda işe alınmayan; ancak, Polatlı Belediyesinde formalite icabı işe başlatılarak, 
naklen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne uzman olarak atanan Osman Maroğlu'nun, daha 
önce spor teşkilatına verdiği tahribatlar yetmiyormuş gibi, tekrar göreve getirilmesindeki an
lam neydi acaba? 

ti ve ilçe müdürlüklerine atanan kişilerde aranacak şartları belirleyen yönetmeliği, bir ye
nili km iş gibi çıkardığınız 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanununun size verdi
ği süreye riayet etmeyerek, iki yıldan beri neden savsaklıyorsunuz? 

Bizim düşüncemize göre, bu yönetmelik çıkarsa, İl ve ilçelere atanacak kişilerin kimlerden 
olacağı ve sporun içinden gelme şartının aranacağını; dolayısıyla, Sayın Bakanın hemşerileri-
ne, rotasyondan ve belediyelerden kaçanlara, bozuk sicili nedeniyle başka yerlerde barındırıl-
mayanlara bu kapıların kapanacağını bildiğiniz için çıkarmaya yanaşmıyorsunuz. 

Kadroları dönüştürülmek suretiyle iptal edilip, yeni kadrolara kararnameleri yazılan per
sonelin kararnameleri hazırken, Bakan tarafından imzalanmamak suretiyle, bu personelin mağ
dur edilmesi, bu kişilerin siyasî arayışlara girmesi için midir? Bu personelin, Sayın Bakanın 
hazır olan kararnameleri imzalamamasına rağmen, aldıkları maaşın usulsüz olduğu biliniyor mu? 

Sayın milletvekilleri, il müdürlüklerinin malî durumuna da bir bakalım : Bilindiği gibi, 
il müdürlüklerinin gelirleri, kanuna göre, merkezden (Genel Müdürlük) gönderilen paralar; 
müsabaka hâsılat gelirleri; tesis kirası, reklam, işletme gelirleri; Akaryakıt Tüketim, Tekel, Spor 
Eğitim Fonlarından ayrılan paylar ve il özel idareleri ve belediyelerden alınan yüzde 1 paylar
dan ibarettir. 

ti müdürlüklerinin giderleri ise, personel masrafları, işletme, bina tesis, yapım, alım, mal
zeme, elektrik, su ve diğer giderlerin yanında, asıl gaye olan sporun gelişmesi için yapılacak 
antrenman, yarışma, yurt içi ve yurt dışı yolluklar, spor malzemesi ve sözleşmeli uzman, antre
nör ve monitörlere ödenen giderlerdir. 

Şimdi, yasada görünen bu gelirlerin, il müdürlüklerine nasıl intikal ettiğine bakalım : Ge
nel bütçeden spor için ayrılan ödeneğin nakit olarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü emri
ne verildiği oran dahilinde, illerdeki personel sayısı, onların sosyal ihtiyaçları doğrultusunda 
(maaş, sağlık, emeklilik, sigorta, vergi, kira, akaryakıt, ısınma) Genel Müdürlükçe gönderildi-
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gi doğrudur. Ancak, sporcunun yetişmesi, Türk sporunun layık olduğu yere gelmesi için ge
rekli olan yukarıdaki gelirlerden, Genel Müdürlükten gönderilenlerin dışında kalanların gön
derilmediği de açıktır. 

Kanuna rağmen, il müdürlüğünün çok önemli bir geliri olan müsabaka hâsılatı gelirleri, 
özellikle 1 ve 2 nci ligdeki profesyonel futbol karşılaşmalarından, Hâsılat Dağıtım Yönetmeli
ğine göre kesilen il müdürlüğü hisseleri, amatör sporcu payları, amatör sporcu sosyal yardım 
payları; profesyonel kulüplere yaranmak, reklam yapmak amacıyla, büyük bir yenilikmiş gibi, 
hâsılat getiren tüm sahalar, kulüplere, hesapsız, sonuçsuz ve "Ben yaptım, oldu" anlayışı için
de, kulüplerin ödemeye razı oldukları kira bedellerinin altında kiraya verilmek suretiyle, il mü
dürlükleri, amatör spor kanununa aykırı olarak, keyfî bir kararla, yasal gelirlerinden mahrum 
edilmişlerdir. Bir başka ifade ile, il müdürlükleri ve onların geliştirmeleri gereken amatör spor, 
profesyonel kulüp patronlarına peşkeş çekilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, biz bu sorunun çözümünü, kira ücretlerini düşürmekte görmüyo
ruz. Genel Müdürlüğün gelirlerine dokunmadan da ek gelir kaynaklan yaratılabilirdi. Profes
yonel futbol kanununda sayılan ve milyarlara varan gelirler, S yıldızlı otellerde tüketilmek yeri
ne, profesyonel kulüplerin bütçelerine aktarılmış olsaydı, sorun belirli oranda halledilmiş 
olacaktı. 

Sayın Bakanın gücü, tabiî ki profesyonel patronlara yetmiyor. Onun gücü, sayesinde sa
hipsizliğe itilen amatörlere ve Genel Müdürlükte çalışanlara yetiyor. 

Bu gelirlerin kanunsuzca başkalarının cebine aktarılmasıyla, bu müsabakalardan aldıkla
rı paylarla yaşayan amatörlere hayat hakkı bırakılmamış, sosyal güvenceleri yok edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın profesyonel patronlara, yaptığı bu savurganlığı, dev
letin bakanı olduğunu unutarak, istanbul'a, onların ayaklarına giderek müjdelemesi Bakan 
adına bir talihsizliktir. 

Profesyonel kulüpler sahaları kiralayınca, hangi problemleri çözüldü?.. Malî ve idarî sı
kıntıları çözüldü mü? Hepsi yerli yerinde. Kiralanan sahalardan elde edilen gelirler, kulüplerin 
kasalarına mı girdi sanıyorsunuz?.. Yoksa, Sayın Bakanın dediği gibi, bedavacılar mı azaldı? 
Burada yapılan yanlışlık, gençlerimizi spordan soğutup, kahve köşelerine itmiştir; ama bir fay
dası oldu diyebiliriz, o da profesyonel idarecilerin, eşi, dostu, hısımı müsabakalara bedava gir
meye başladı. Her maçta kendi bastırdıkları davetiyelerle eş dost gönülledıler. Devletin gelirle
rini azaltan bu uygulamaya derhal son verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, gençlik ve spor il müdürlüklerinin en önemli gelirlerinden biri de, 
tesis ve reklam gelirleridir. Sahaların kiraya verilmesi ile, tesislere reklam koymak ve kiralamak 
isteyen, büfelerini çalıştırmak isteyen müteşebbisler şaşkına çevrilmiş, sahanın sahibinin hangi 
maçta, kim olduğunu, kiminle muhatap olacağını bilememektedirler. Dolayısıyla, tesis ve rek
lamlardan alınan gelirlerde de çok azalma olmuştur. 

Şu anda Sayın Bakanın, fonların harcanmasında tek yetkili olarak konuyu bizzat eline 
aldığına ve miktarları milyarlarla ifade edilen fon gelirlerini, tamamen şov yaparak, savurgan 
bir şekilde harcadığına, televizyondan ve gazetelerden her gün tanık oluyoruz. 

Avrupa ve Balkan ülkelerinin kasaba takımlarıyla yarışan sporcularımıza, çok önemli bir 
şampiyonluk kazanınışcasına, ödül Dağıtım Yönetmeliğine aykırı bir şekilde, altınlar, para
lar, daireler, sertifikalar dağıtılmaktadır, örnek mi istiyorsunuz? 
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ödül Yönetmeliğine aykırı bir şekilde, karateci Haldun Alakuş'a, Galatasaray Kulübü
nün yüzücülerine, profesyonel boksör Eyüp Çan'a verilen altınlar, daireler ve paraların hesabı
nı kim, nasıl verecektir? 

ALÎ TANRIYAR (istanbul) — Helal olsun onlara. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Size de verildi Sayın Başkan. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Helal olsun ona. 
ALt TANRIYAR (istanbul) — 12 tane altın madalya, toplam 36 tane madalya aldılar... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, son aylarda Sayın Bakan yeni bir moda 

çıkardı; "Ayın sporcusu", "Ayın takımı", "Ayın en centilmen sporcusu", "Centilmen takım", 
"Centilmen seyirci" adı altında -sadece kendi reklamım yapmak amacıyla- doğrudan amatör 
spora yansıması gereken, Spor Toto gelirlerini hemen hemen her gün yeni bir isim altında, kır
mızı keseler içerisinde ulufe olarak, törenlerle kişi ve kulüplere dağıtmakta, bir başka deyişle, 
halk lisanıyla, hamam suyuyla dost gönüllemektedir! 

Daha dün akşam televizyonun spor programında, bu olaya yine şahit olduk. Profesyonel 
kulüplere "Ayın başarılı takımı" adı altında, hangi kanun ve hangi yönetmeliğin hükmü ise, 
milyonlarca para ve keselerce altın dağıtıldı. 

Soruyorum size : Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz? Sırtına giyecek bir eşofmanı ol
mayan, ayağında yırtık lastiklerle spor yapan, besinsizlikten 90 dakika sahada kalamayan, yağ
mur ve çamur demeden sahalarda mücadele etmeye çalışan, her türlü sosyal güvenceden yok
sun amatörlere ne verdiniz? Yasal hakları olan, kendi branşındaki serbest giriş kartlarını da 
bazı yerlerde alarak, onları toplumun önünde bedavacılıkla nitelediniz. 

Sayın milletvekilleri, bugün ödül Yönetmeliği çığrından çıkartılmış, ulufe yönetmeliği haline 
getirilmiştir. 

Yine, il müdürlüklerinin temel gelirlerinden olan, il özel idareleriyle, belediyelerin verme
si gereken yüzde 1 payları, borç batağına sokulan belediyelerden tahsil edilemez hale getirdiniz. 

Kanunla verilen haklar ve gelirler, kanunsuz bir şekilde heba edilmiş, takibi yapılamamış 
ve il müdürlükleri sporu unutarak, sadece maaş ödenen kurumlar haline getirilmişlerdir. 

Şimdi yine soruyorum : Gelirleri tırpanlanmış il müdürlükleri ne durumdadır? Şu anda 
71 il müdürlüğünden 55 adedi, normal maaşlarını, kendilerine ait olmayan bütçelerdeki ema
net paralardan ödemektedirler. Para yokluğu nedeniyle, müdürlüklerimiz, piyasaya borçlan
maya başlamışlardır. 

Bu tablo ile il müdürlükleri nereye kadar dayanacaklardır ve Türk sporu nereye varacak
tır? Parasız hiç spor olur mu? 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, eleştiri ve istemlerimizi şöyle sıralamak istiyorum : 
1. Sizden önce kurulan Özerk Futbol Federasyonu, demokratikleşme süreci içinde, ger

çek özerkliğe kavuşturulmalıdır. Diğer spor dallarına da, özerklik bir an önce getirilmelidir. 
2. Spor, partilerin siyasî platformundan çıkartılıp, bağımsız hale getirilmelidir. 
3. Şu anda boş olan, Atletizm ve Güreş Federasyonu başkanlıklarına -zengin işadamları 

arayışı düşüncesinden vazgeçerek- bilgili, becerikli, birikimli birilerinin ivedilikle atanması ge
rekiyor. 
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4. 3289 sayılı Yasa ile kapatılan spor akademileri tekrar açılmalıdır. 
5. Profesyonel spor kulüplerinin vergi, sigorta borçlarını affeden yasa bir an önce çıkar

tılmalıdır. 
6. Tesisler, plan ve program doğrultusunda, amacına uygun, üretken, bölgesel farklılık

lar ve yetenekler dikkate alınarak yapılmalıdır. 
7. Spor fonlarındaki paraların nerelere, nasıl harcandığı her ay kamuoyuna açıklanmalıdır. 
8. Personel alımları, amaca uygun, siyasetten arınmış bir anlayışla yapılmalıdır. Dene

yimli ve bilgili spor adamları istihdam edilmelidir. 
9. Sporcuları sosyal güvenceye kavuşturup, profesyonel sporcuların sendikalaşmasına yar

dımcı olunmalıdır. 
10. ödül dağıtımındaki ulufe anlayışından vazgeçilip, yönetmeliğe uygun bir şekilde ye

ni anlayış getirilmelidir. 
11. Teşkilatın asıl gayesi olan, amatör spora ve sporcuya gereken önem verilerek, amatör 

spor kulüplerine daha çok ekonomik olanaklar tanınmalıdır. 
12. Kulüp gelirlerine konan temlikler, profesyonel kulüpçülüğü dejenere ediyor. Yöneti

cilerin bireysel şöhret ve çıkarları için kulüpleri borç batağına itip, daha sonra da temlik uygu
lamasıyla tahsilatları önlenmelidir. 

Sözlerime son verirken, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1990 yılı bütçesinin ülke
mize hayırlı olmasını diliyor; sporun daha çok barış, daha çok kardeşlik getirmesi dileğiyle, 
hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Ordu Milletvekili Sayın Yılmaz Sanioğlu. 
Buyurun Sayın Sanioğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; görüşülmekte olan 1990 yılı malî bütçesinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğü üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ve şahsî görüşlerimi sizlere arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Bu duygularla, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyo
rum. (Alkışlar) 

Biraz önce, çok değerli demeyeceğim; fakat sporda fevkalade büyük uğraşları, Türk pro
fesyonel hayatında fevkalade temiz ve şerefli mazisi olan milletvekili arkadaşımın konuşmasını 
çok dikkatli dinledim. Konuşmalarında, yalnız ve yalnız futbola önem verdiler. Biz, Anavatan 
Grubu olarak, Türkiye'de, hatta ve hatta dünyada, yalnız futbol değil, her spor dalının var 
olduğu kanaatindeyiz ve Anavatanlılar olarak da, tüm sporları Türkiye'nin en ücra köşesine 
yaymanın gayreti ve çabası içinde olduğumuzu belirtmek isterim. 

Çok değerli arkadaşımın sormuş olduğu idarî sorulara da, galiba Sayın Bakanım cevap 
verecektir; onu da bir defa daha belirtmiş olayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin öğrencilik ve gençlik yıllarında çok önemli 
bir yeri bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, her yaşta vatandaşlarımızın fizik, moral, 
güç ve yeteneklerini ulusal ve inkılapçı amaçlar doğrultusunda geliştirmek, sağlıklı, dinç, zeki, 
becerikli ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek için 29 Haziran 1938 tarihinde Ulu önder Atatürk'ün 
şu direktifleriyle kurulmuştur; bakınız, Büyük Atatürk ne diyor : 
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"Her çeşit spor faaliyetlerini Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından say
mak lazımdır, Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddî ve dikkatli dav-
ranması, Türk gençliğinin spor bakımından da millî heyecan içinde, itina ile yetiştirilmesi önemli 
tutulmalıdır." 

Dağınık 16 futbol kulübünden, güçlü bir devlet kurumu nasıl vücut bulmuştur? Kısaca 
bir göz atmakta ve nereden nereye geldiğimizi daha iyi anlamak bakımından, bunu bir defa 
daha tekrarlamakta büyük yarar bulunmaktadır. 

Tarih, 26 Haziran 1920. 16 futbol kulübü İstanbul'da bir araya geliyorlar ve "Türkiye İd
man Cemiyetleri İttifakı" adı altında bir cemiyet kuruyorlar ve ilk toplantısında 20 maddelik 
bir tüzük neşrediyorlar, 1920 - 1921 sezonu futbol ligini düzenliyorlar. 

Türk İdman Cemiyetleri İttifakıyla yarı resmî olarak görevini sürdüren spor teşkilatı, 
6.4.1936 tarihinde Ankara'da yaptığı kongresinde, ismini, "Türk Spor Kurumu" olarak değiş
tirmiş ve devletin desteğini sağlamıştır. 

1920 yılında başlayan kurumlaşma ve spor hareketleri, Ulu önder Atatürk'ün emrine isti
naden, 16.7.1938 gün ve 3S30 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Yasasıyla Başbakanlığa 
bağlanarak, devletin gözetimi altına girmiştir. 

Daha sonra sırasıyla, 3.6.1942 gün ve 4235 sayılı \asa ile, Millî Eğitim Bakanlığına, 13.5.1960 
gün ve 7474 sayılı Yasa ile yeniden Başbakanlığa bağlanmış, 11.12.1970 gün ve 1156 sayılı Ka
rarname ile yeni kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığına, 14.12.1983 gün ve 179 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameyle Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmıştır. 28 Mayıs 1986 
tarih ve 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ve daha sonra 2 Mart 1989 gün 
ve 356 sayılı Kararnameyle "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü" adı altında yeniden Başba
kanlığa bağlanarak, spordan sorumlu Devlet Bakanlığının sorumluluğuna tevdi edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, önce 40 bin lira ile Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı olarak 16 
kulübün hizmetlerine giren ve hayatiyetini 16 yıl sürdüren teşkilat, 1936 yılından 1938 yılına 
kadar Türk Spor Kurumu olarak yaptığı iki yıllık hizmet süresi içinde 31 yerde spor tesisi için 
415 bin lira harcamış ve sporun önemini geniş kitlelere benimsetme bahtiyarlığına erişmiştir. 

Böylesine önemli ve büyük hizmetler vermekte olan Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Ge
nel Müdürlüğüne bütçeden ayrılan ödenekleri şöyle kısaca bir gözden geçirelim : 

40 bin lira ile atılan ilk adım... 1980 yılında 2 milyar 523 milyon 503 bin lira; 1983 yılında 
5 milyar 63 milyon 980 bin lira; 1986 yılında 10 milyar 420 milyon 5 lira; 1987 yılında 23 milyar 
637 bin lira; 1988 yılında 42 milyar 283 milyon lira; 1989 yılında 67 milyar 388 milyon lira öde
neğe sahip olan Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 1990 yılında 138 milyar 
58 milyon liralık bir bütçeyle karşımıza çıkmış bulunmaktadır. 

Bundan başka, "Türk Sporunu Teşvik Fonu" ile "Federasyonlar Fonu" adı altında iki 
fon kurulmuş; ayrıca, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, fondan, Beden Terbiyesi 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne yüzde 1,1 pay tahsis edilmiştir. İmkânlarımız çoğaldıkça 
daha fazla ve kaliteli tesisler, çağdaş spor eğitimi afaç-gereçleri yapılıyor ve bütün bunlardan 
daha önemli olan, sporcularımızın uluslararası düzeyde başarı grafikleri yükseliyor ve bu nis
pette de ödüllendiriliyorlar. 

Bu yıl ayrılan 138 milyar 58 milyon lira Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğü için yeterli midir?.. Samimî olarak itiraf etmek gerekirse, Türk gençliği için bu bütçe yeterli 
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değildir; ama, imkânlarımız olduğu müddetçe, bu bütçeye, Hükümetimiz sayesinde daha fazla 
katkıda bulunacağımızı ve bu konuda çalışmalarımız olduğunu saygıdeğer milletvekillerime 
arz ediyorum. 

Başbakanlığı döneminde sporumuza her fırsatta katkıda bulunan ve çeşitli fonlarla onu 
destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bir avuç futbol kulübünden uluslararası spor dün
yasına açılan modern bir teşkilatın kurulmasında emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz; 
ebediyete intikal etmiş olanlar varsa, onların aziz hatıralarını da Yüce Meclisimizde saygıyla 
yâdediyoruz. 

TURHAN HIRFANOGLU (Hatay) — Sayın Sanioğlu, hiç yağ çekme, bakan olamazsın... 

YILMAZ SANİOĞLU (Devamla) — Biz bakan olmak için değil, biz Anavatan Partiliyiz; 
Anavatan Partisinde herkes bir bakandır, herkes bir neferdir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müsaade ederseniz, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 
görevlerinden, şöyle kısaca, başlıklar halinde bahsetmek istiyorum. 

Vatandaşlarımızın fizik ve moral güçlerini geliştiren beden eğitimi ve spor faaliyetlerini 
planlamak ve gerçekleştirmek yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştir
mek; spor yöneticisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemlerini yetiştirmek; sporcu 
kamp, eğitim ve sağlık merkezlerini kurmak; sporcu ve kulüplerin tescil ve vize aktarma işlem
lerini yapmak; spor müsabakalarında düzen ve disiplini sağlayıcı talimat ve yönetmelikleri ha
zırlamak ve uygulamasını sağlamak; futbol müsabakalarına Spor Toto ve Loto müşterek ba
hislerini düzenlemek; beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak ya
yınlar yapmak; gençliğin serbest zamanlarını Atatürk ilkeleri doğrultusunda değerlendirmek 
ve bu maksatla diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak... 

ÖMER ÇÎFTÇt (Ankara) — Bravo Yılmaz Bey, Atatürkçü Yılmaz Bey... 

YILMAZ SANİOĞLU (Devamla) — Başarılı sporcuları, kulüp ve çalıştırıcılarını ödül
lendirmek. 

Genel Müdürlük, bu hizmetlerini, kendi bünyesindeki daire başkanlıklarıyla beraber yü
rütürken, taşra teşkilatlarında, illerde, gençlik spor il müdürlükleri ve onların başkanları olan 
vali; ilçelerde ise, gençlik spor ilçe müdürlükleri ve onların başkanları kaymakamlar vasıtasıy
la yürütmektedir. Böylece, il gençlik ve spor müdürlükleri valilere, ilçe spor müdürlükleri ise 
kaymakamlara karşı birinci derecede sorumlu olmuşlardır. 

Değerli milletvekilleri, sporumuzun, yurt içinde ve yurt dışında plan ve programı, eğitim 
ve müsabakaları genel müdürlüğe bağlı 24 federasyon tarafından organize edilmektedir, tiler
de il temsilcileri, ilçelerde ise ilçe spor temsilcileri, federasyonun bir uzantısıdır denilebilir. Bu 
spor organizasyonu, federasyon, gençlik ve spor müdürlükleri ve spor temsilcileri üçlüsünün 
işbirliğiyle gerçekleşmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzde futbol müsabakaları, bazen bir ülkeyi, 
bazen bir kıtayı, bazen de bütün dünyayı çok yakından ilgilendirmektedir. Bu bakımdan, ikti
dara geldiğimiz günden bu yana geçen süre içerisinde mevcut sahalarımızın çimlendirilmesin-
de çok büyük önem verilmiş; televizyon, sahaları ve futbol müsabakalarını evimize kadar ge
tirmiştir. Zeki Beyle birlikte benim oynadığım yıllardaki çamur deryaları, artık on yıl geride 
kaldı. Gençlerimiz bu çim cenneti içerisinde futbol oynuyorlar. Böylesine özel bir değer bulan 
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bu federasyona yeni bir şekil vermek gerekiyordu; onun için, 7.6.1980 gün ve 3461 sayılı Türki
ye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla, Futbol Federasyonu, Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinden ayrılarak, özerk bir yapıya kavuşturulmuştur. Böy
lece, futbol camiasının 70 yıla yakın tartışma konusu olan idarî bir sorunu, o zamanın Başba
kanı, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle ve Anavatan iktidarı zamanında sona 
erdirilmiştir. Kendilerine, eski bir sporcu ve bir milletvekili olarak, göstermiş oldukları bu gay
retlerden dolayı teşekkür ediyor ve şükranlarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Her yaştaki vatandaşlarımızın geleceğinin teminatı, millî birlik ve bütünlüğümüzün sim
gesi gençlerimizi, millî mücadele ruhu içinde, üstün ahlak ve kültürde, 21 inci asrın uzay tek
nolojisine, güçlü, imanlı ve barışsever olarak hazırlamak, ana gayemizdir. Bu bakımdan, spor 
teşkilatı, gençliğimizle bütünleşmiş ve onların hizmetine 1985 yılında 803; 1986 yılında 1 008; 
1987 yılında 1 024; 1988 yılında 1 212; 1989 yılında ise 2 933 faal, 2 295'de inşa halinde olmak 
üzere, 3 228 adet spor tesisi ile, 64 gençlik merkezi sunmuştur. 1990 yılı içinde, inşallah bu te
sislerimizi daha da artıracağımızı sizlere beyan ediyor ve bu gayret içinde olduğumuzu bir defa 
daha tekrarlıyoruz. 

Gençlik faaliyetleri, teşkilatın önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Gençlerimizi, millî 
mücadele ruhu ile dolu, geleneklerine bağlı, Atatürk ilkeleri manzumesi içinde hazırlamak, 
bizim başlıca hedeflerimizdir. Bu hedefe ulaşmak için, gençlerimizin tatil günleri ve serbest 
zamanları, gençlik kamplarında ve gençlik merkezlerinde, sosyal, kültürel, sanat ve spor faali
yetleriyle değerlendirilmektedir. 

Gençlik kamplarımızdan 1989 yılı içinde 11 120 gencimiz yararlanmıştır. Bu, bizim hedef
lediğimiz rakam değildir. Allah nasip ederse, 1990 yılında bunun iki katı kadar daha gencimi
zin gençlik kamplarımızdan faydalanmasının çalışmaları ve gayreti içindeyiz ve bu mevzu 1992 
yılında yurdumuzun her yöresine yaygınlaştırılacaktır. 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Amatör spordan da bahset. 
YILMAZ SANİOĞLU (Devamla) — Amatör spordan da biraz sonra bahsedeceğim, hiç 

merak etmeyin. Bahsetmediğim hiçbir spor dalı kalmayacak, hepsinden bahsedeceğim. 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Amatör spordan biraz fazla bahset. 
YILMAZ SANÎOGLU (Devamla) — Tabiî. 
Aynı şekilde, iyi ve yardımsever insan, becerikli, iyi vatandaş yetiştirmeyi amaç.edinen iz

cilik faaliyetleri de yaygınlaştırılmış, bu güzel an'ane devam ettirilmiştir. Gençlik ve izcilik kamp
ları, gençlik merkezleri faaliyetleri arasında halk müziği ve halk oyunları, satranç faaliyetleri, 
gençlik şenlikleri, gençlerimizin sosyal, kültürel ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda birlik ve be
raberliğini sağlayan çok değerli uğraşları olarak, yurdumuzun hemen hemen her yöresini kap
samaktadır. Spor faaliyetleri paralelinde yürütülmekte olan gençlik faaliyetleri, memnuniyet 
verici bir düzeye gelmiştir. 

Sporumuzun, uluslararası düzeyde özlenen yerini alabilmesi için, bilimsel çalışmalara önem 
ve hız verildiğini görmekten son derece mutluyuz. Bu cümleden olarak, Ankara 19 Mayıs spor 
kompleksi içinde kurulan Sporcu Eğitim Sağlık Merkezinde, sporumuzun eğitim kademelerin
de görev alacak antrenörlerimizin yetiştirilmesi ve eğitimlerinin geliştirilmesi amacıyla, antre
nör eğitim kursları ve gelişim seminerleri düzenlenmektedir. Ayrıca, modern araç ve gereçlerle 
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sporcularımızın performans ve sağlık testleriyle, fizyolojik kapasiteleri uzmanlarca değerlen
dirilmekte ve millî takım antrenörlerine gerekli bilgiler verilmektedir. Sağlık açısından güven
cesi olmayan sporcuların, Sağlık Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlardan ücretsiz yarar
lanmalarını sağlamak için, Sağlık Bakanlığıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz arasın
da protokol imzalanmıştır. Aynı şekilde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tbni Sina Hastane
si, Bursa Uludağ Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Üniversite
si, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, 
Adana Çukurova Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tip Fakülteleriyle de yüzde 50 
indirimli protokoller imzalanmıştır. 

Şimdi gelelim amatör spora : Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonuyla imzala
nan bir protokol gereğince de, amatör sporlara hizmet verenlere sosyal güvenlik desteği sağla
mak amacıyla, sağlık güvencesi olmayan amatör sporcuların her türlü ilaç masrafları, ameli
yat ve tedavi giderleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yardımlaşma Sandığı imkânlarıyla 
karşılanmaktadır, istanbul Üniversitesi Çapa Tip Fakültesi bünyesinde bir sporcu sağlık mer
kezi açılması çalışmaları, son aşamasına gelmiştir. Bu merkezde, sporcu olmak isteyen gençle
rin antropometrik araştırmaları yapılarak vücut yapılarına göre uygun spor dallarına yönelti
lecek, ayrıca sporcuların genel muayeneleri yapılacak, kondisyon durumları da tespit edilerek, 
sporcuların antronörlerine, onların form durumları hakkında bilgi verilebilecektir. Bu merke
zin bir benzeri de, tzmir Gençlik ve Spor ti Müdürlüğü Halkapınar Spor Kompleksi içinde 
1990 yılında açılacaktır. 

Ayrıca, il müdürlükleri bünyesinde boş bulunan doktor kadroları da, nasip olursa, 1990 
yılı içinde süratle doldurulacaktır. 

Sporcularımızın ve gençliğimizin uyuşturucu kullanma ve doping alma gibi kötü alışkan
lıklara sapmasını önlemek amacıyla ve uluslararası büyük organizasyonların ülkemize veril
mesini sağlamak açısından, Ortadoğu'da önemli bir boşluğu dolduracak bir "Doping Kontrol 
Merkezi" kurulması planlanmıştır. Bu hususta Hacettepe Üniversitesi ile de protokol yapıl
mıştır. Merkezin kurulması ile ilgili gereken alet ve malzemelerin satın alınabilmesi için Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğünce büyük ölçüde malî kaynak sağlanmış, merkezin tam teşekkü
lü için, spordan sorumlu Devlet Bakanımız Sayın İsmet özarslan tarafından gerekli desteğin 
verileceği de vaat edilmiştir. Sporumuzun geleceği ve uluslararası spor dünyasında büyük ölçü
de itibarımızı artıracak doping merkezinin bir an önce devreye girmesi, Türk sporunu ve Türk 
sporuyla uğraşan tüm kamuoyunu büyük ölçüde sevindirecektir. 

Spor teşkilatımızın, sporda ileri gitmiş Batılı ülkelerle karşılıklı spor faaliyetleri protokolü 
yapması da memnuniyet vericidir. Bu sayede gençlerimize daha çok uluslararası spor teması 
ve teknik alışverişi sağlanmış olacak ve daha barışçı bir dünyanın kurulmasına büyük katkıda 
bulunulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin çok yakından takip ettiği gibi, güreş eğitim merkezleri projesi 
başarı ile uygulanmaktadır. Çok yakın bir gelecekte millî güreşçilerimizin bu güreş okulların
da yetişmiş olacağını göreceğiz. 

Bu yıl uygulanan karakucak güreş projesi gereğince, il ve ilçelerde 55 bin karakucak gü
reşçisi müsabakalara katılmış ve bu güreşçiler arasından 300 güreşçi Türkiye birinciliklerine 
iştirak etmiş ve aralarından da başarılı olan 150 güreşçi (ilkokul mezunu) güreş okulları ortao
kul birinci sınıfına yerleştirilmiştir. Bugün, Amasya, Bolu, Denizli, Kahramanmaraş, Tokat, 
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Sivas, Yozgat güreş okullarımızda 400 öğrencimiz, her türlü giyim kuşam ve malzemesi Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğünce sağlanmak suretiyle leyli olarak okutulmaktadır. Bu yıl inşal
lah aynı uygulama Çorum ve Samsun illerinde yapılacak, daha sonra da Gaziantep, Erzurum, 
Adana ve Konya güreş okullarının açılması da gerçekleştirilecektir. 

Bilimsel bir görüş ve yaklaşımla yapılan bu çalışmalarımızın sonucu olarak, başta ata spo
rumuz güreş olmak üzere, Balkan şampiyonalarında, 11 altın, 17 gümüş, 22 bronz; Avrupa 
şampiyonalarında, 7 altın, 12 gümüş, 14 bronz; dünya şampiyonalarında, 12 altın, 8 gümüş, 
16 bronz; turnuvalarda, 117 altın, 107 gümüş, 157 bronz olmak üzere toplam 500 madalya alın
mıştır. Biraz evvel, saygıdeğer milletvekilimin dediği şeye katılamıyorum, "Bu ödül mafiasını 
kaldıralım" demişti. Gençlerimizin spor yapması ve sporda başarılı olabilmesi için daha ne 
kadar ödül versek de az olacağı kanaatindeyim. 

Bu yıl, daha çok katılımlı uluslararası (A) kategorisi turnuvalar tercih edilerek, sporcula
rımız için iyi bir deneme yapılmıştır. 

Dünya, Avrupa, Balkan şampiyonalarında başarılı olan sporcularımıza toplam 2 milyar 
866 milyon 162 bin Türk Lirası karşılığı konut, otomobil, altın verilmiştir. Bu ödül miktarı 
yıl sonuna kadar 3 milyar 300 milyon lirayı bulacaktır. Hükümetimizin imkânları olsa da, bu 
103 milyar liraya çıkartılabilse; çünkü biz, bu teşvikin sporda daha faydalı olduğu kanaatindeyiz. 

Uluslararası alanda okul sporlarında övünülecek başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Dünya 
Liseler Basketbol Şampiyonasında İstanbul Galatasaray kız takımı ve İstanbul Çavuşoğlu Li
sesi erkek takımının her ikisi de dünya ikincisi olmuşlardır. Dünya Liseler Atletizm Şampiyo
nasında değişik branşlarda liseli atletlerimiz, 5 birincilik, 5 ikincilik, 2 üçüncülük, 3 dördün
cülük almışlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, biraz da 3530 sayılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Yasasının kuruluşundaki çok önemli bir amaçtan söz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sanioğlu, beş dakikanız var. Çok kapsamlı bir hazırlık yaptığınızı gö
rüyorum, takdirinize sunuyorum. 

Devam buyurun efendim. 
YILMAZ SANİOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, vaktime sığdırmaya çalışacağım; 

eğer sığmazsa da vaktinde bitireceğim. Teşekkür ederim. 
Ben bu konuda, biraz önce burada konuşan muhalefet partili arkadaşımın bunu söyleme

sini isterdim ama, biz iktidar partisinin milletvekili olarak bunu da söylemekten Anavatan Partisi 
Grubu olarak çekinmiyoruz. Çünkü, Türk sporu için, Türk gençliği için, gerekirse onu da söy
leyeceğiz; kendimizi tenkit etmeye de hazırız. 

Bu amaç maddesi, 3289 sayılı Yasada yerini aynen korumuştur. Her iki yasanın 1 inci mad
desine bakınız, ne diyor : "Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini, ulusal ve inkılaptı amaçlara 
göre gelişimini sağlayan, onun jimnastik ve spor faaliyetlerini idare etmek maksadıyla Beden 
Terbiyesi Gençlik Spor Müdürlüğü kurulmuştur." Yasa maddesi "vatandaş" sözünü kullan
makla, çocuk, genç, yaşlı insan ayırımı yapmamıştır. Bu, çok önemli bir husustur. Bu kasıt, 
bir sınıfa veyahut da yaş kategorisine spor veya müsabaka yaptırmak değil, doğrudan doğruya 
kitlenin spor yapmasını teşvik, planlama ve uygulama doğrultusunda geliştirmektir. 

1961 Anayasası da aynı konuda "Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabil
mesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak zorundadır" diyor. 1982 Anayasasının 59 uncu 
maddesi de aynı noktaya parmak basmıştır; "Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden 
ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder" demektedir. 
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Anayasalarımızda sporun kitlelere yayılması önemli bir husus olarak her defasında vurgulan-
. mıştır. Buna rağmen, aradan geçen yarım asır zarfında sporun kitlelere yayılması yerine, göze 
daha hoş görünen ve heyecan veren müsabakaların organizasyonları tercih edilmiştir. 

Modern toplumlar, performans sporu yanında, kitleye dönük sağlık için spor yapmakta
dırlar. İleri toplumlarda kitlelerin spor yapması yüzde 50 seviyesine ulaşmıştır. 

1966 yılında Avrupa Konseyi toplantısında, eğitimde boş zamanı değerlendirme ve sağlık 
toplantısında gündeme gelen, herkes için spor, bizde 1938 yılında gündeme gelmiş, (bakın, 1966 
yılında Avrupa Konseyi toplantısında gündeme gelmiş) ancak bizde müsabakaların heyecan 
verici, renkli ve çarpıcı yanı tercih edilmiştir. Artık, gün geçirmeden, ben Sayın Bakanımdan 
istirham ediyorum yeni plan ve projeler üretilerek, ileri ve Batılı ülkelerde olduğu gibi sağlık 
için, kitleye dönük, herkes için spor politikası benimsenmelidir. Geçen yıl aynı konu üzerinde 
burada söylemiş olduğum şeyi tekrar ediyorum : Yarım asırlık süre içinde, kitleye dönük spor 
anlayışı, maalesef hiç teşvik görmemiştir. Yapılan küçük çaplı program ve faaliyetler esasa bağ
lanmadığından da, gelişemiyor. Sağlık için sporu teşvik etmek üzere, artık hiç vakit geçirme
den Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde herkes için spor dairesi kurulmalıdır" diyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önümüzdeki 1991 yılında Atina'da yapılacak olan 
11 inci Akdeniz Oyunları ile 1992 yılında Barselona'da yapılacak 25 inci Olimpiyat Oyunları 
için, çok sayıda ülkeyi ve hatta bütün dünyayı ilgilendiren spor organizasyonları bulunmakta
dır. Her iki organizasyon için hazırlıkların başlatıldığını, Sayın Bakanımızın yapmış olduğu 
basın toplantılarından öğrenmiş bulunuyoruz. 

2000'li yıllarda İstanbul'da yapılması düşünülen olimpiyat oyunlarına hazırlık ve deneme 
olacak bu çalışmaların çok dikkatli ve planlı bir şekilde aksaksız olarak sürdürülebilmesi ve 
sporcularımızın bu oyunlara en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için hiçbir fedakârlıktan çekin
meyeceğimize inanıyorum. 

KADİR DEMİR (Konya) — Bir şey söylemek istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir şey mi vardı Sayın Demir? 
KADİR DEMİR (Konya) — Karateden hiç bahsetmedi Sayın Sanioğlu? 

BAŞKAN — Başkanlık, çok kapsamlı hazırlanan bu konuşmanın, İçtüzüğün öngördüğü 
süreye sığmayacağını tespit ettiği için, Sayın hatipten, biraz özetlemesi ricasında bulundu; si
zin söylediğiniz kısımlar özetlediği bölümde galiba. 

Sayın Sanioğlu, süreniz dolmuş olduğundan, toparlamanızı istirham ediyorum. 
Buyurun. 

YILMAZ SANİOĞLU (Devamla) —.Toparlıyorum efendim. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; büyük imparatorluklar kurmuş, 3 kı

taya hükümran olmuş, adalet ve barış getirmiş bir millet olarak yüce ecdadına layık gençler 
yetiştirmek için mevcut imkânlar dahilinde hiçbir fedakârlıktan çekinmeyeceğiz. Kafası mü
spet ilimlerle, kalbi sevgiyle dolu, sağlam karakterli, üstün ahlaklı, güçlü bir gençliğin spor 
sahalarından yetişeceğine inanıyoruz. 

1989 yılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne verilen bütçe, sporumuza ve dolayı
sıyla gençlerimize hakkıyla harcanmıştır. Aldıkları başarılı neticelerle, onlara, verdiklerimizi, 
Yüce Meclisimiz önünde helal ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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1990 yılı bütçesinin de, en iyi şekilde değerlendirileceği inancıyla, başta Devlet Bakanımız 
Sayın tsmet özarslan'a, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürü ve teşkilatına, personeline ve 
sporumuza emeği geçenlere teşekkür ediyor, Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü büt
çesinin, Cenab-ı Hak'tan, Türk sporuna ve Türk kamuoyuna hayırlı olmasını diliyor, hepinizi 
en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanioğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA AHMET NEtDtM (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Doğru Yol Partisinin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi hakkındaki görüşlerini 
Yüce Meclise arz etmek üzere söz almış bulunuyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Benden evvel konuşan iki sporcu arkadaşım birbirlerine atıf yaptılar; işte, görüldüğü gibi 
spor, siyasetin üstünde olması gereken bir kavramdır, \almz, Yılmaz Sanioğlu arkadaşıma ha
tırlatmak istiyorum; kendileri eski sporcu olduklarından, şimdi saati 50 bin lira olan halı-çim 
sahalarda top oynamaktadırlar; ama geldiği yerdeki arkadaşlarını düşünürlerse, onlar çamur 
ve batak içinde spor yapmaktadırlar. Bu bakımdan Yılmaz arkadaşımın, böyle reklamlı değil 
de, gerçekleri söylemesini isterdim. 

YILMAZ SANtOGLU (Ordu) — Bizim geldiğimiz yerde de var çim sahalar. 
AHMET NEtDtM (Devamla) — Demek ki, ANAP İktidarı o tarafa daha fazla-gitmiş; 

bizim o taraflarda yok. 

YILMAZ SANtOGLU (Ordu) — Çoğu eski ama. 
BAŞKAN — Sayın Neidim, Sayın Sanioğlu, böyle karşılıklı konuşma şeklinde bir usulü

müz yok efendim. 

AHMET NEtDtM (Devamla) — Sonra ben, ayrıca burada Sayın Reisicumhuru bu işin 
içine katmayı hiç istemiyordum; ama çok değerli Yılmaz arkadaşım, Reisicumhurun çağdaş 
spora yaptığı yardımlardan bahsedince -Sayın Bakanımıza, akşam bu kitapçığı gönderdikleri 
için teşekkür ediyorum; bizi son derece aydınlattı- ben de araştırdım ve Bakanımızın bize arz 
ettiği tesislerin, il özel idareleri veya belediyeler tarafından yapıldığını ve tahsis edilmiş birta
kım boş arsalar olduğunu öğrendim. Bu nedenle, bu bilgilerin yanlış olduğunu üzülerek Mec
lise arz ediyorum. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Nesi yanlış, nesi yanlış? 
AHMET NEtDtM (Devamla) — Dağıtılan kitapçığın içindeki bilgilerde, 1983 yılından 

itibaren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce açılan böyle bir tesis yok. Gençlik ve Spor Ge
nel Müdürlüğü içinde yok; incelerseniz bunların olmadığını anlarsınız Değerli Cengiz Dağyar 
Beyefendi. 

BAŞKAN — Hükümetin söz hakkı vardır; Sayın Bakan tespit etmiştir. 
Devam buyurun efendim. 

AHMET NEtDtM (Devamla) — Evet Sayın Başkan. 
Ben, geçen sene de Millî Eğitimle birlikte mütalaa ettiğimiz zaman, Gençlik ve Spor Ba

kanlığı üzerinde konuşmuştum. O zaman, Millî Eğitimin görevlerinin çok ağır, çok kutsal ol-
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duğunu; Gençlik ve Sporun bu Bakanlıktan ayrılması gerektiğini söylemiştim. Bu sene, Başba
kanlığa bağlı bir genel müdürlük olarak ayrılmış olması, bizleri son derece memnun etmiştir; 
çünkü, hakikaten yükü ağır, mesuliyeti ağır bir genel müdürlüktür; bu göreve gelen arkadaşla
rıma da başarılar diliyorum. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Türkiye'de toplam nüfus içindeki payı gün geç
tikçe artan gençlik, genç cumhuriyette en önemli yeri alacaktır şüphesiz; ama, gençlere, doğru
ları, esasları, güzelleri öğretmek zorundayız. Bu, bizim Anayasamız ile de teminat altına alın
mıştır. Gençlerimizin, vatanını, milletini seven, örfünü âdetim bilen, çok kültürlü insanlar olarak 
yetişmesi için çalışmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, gençler, yetişirken, birtakım psikolojik, biyolojik ve fiziksel özellik 
değişiklikleri içinde değişerek büyürler; bunların çok hassas oldukları dönemler vardır. Bu ba
kımdan, ekonomisi rahat olan bir ortamda büyüyen genç, kendini daha iyi geliştirir. Siyasal 
rahat bir ortamda büyüyen genç, istediğine, hür bir Türkiye'de daha çabuk kavuşur, kabiliyeti 
daha çabuk görülebilir. Türkiye'de, bir okuyan gençliğin; bir, de okumayan gençliğin sorunları 
vardır; bunlar ayrıdırlar. Okuyan gençlik, ekonomik zorluk içinde; okumayan gençlik ise, iş
sizlik sıkıntısı içinde hayatına devam etmektedir. Bu durum ileride büyük dertlere sebep olabi
lir. Bütün arzumuz, gençlerimizin ihtiyaçlarını temin edebilecek ekonomik büyümeye ve refa
ha kavuşmamızdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de yaşayan gençlik kadar, yurt dışında yaşayan Türk gençli
ği, Türk çocukları da bulunmaktadır. Ben, bu Genel Müdürlükten ve Sayın Bakanımdan, has
saten bu konuya özellikle dikkat etmelerini rica ediyorum. Türkiye'den çeşitli ekonomik se
beplerle dışarıya gitmiş; anne, babası orada işçi olarak çalışan ailelerin çocukları bulunmakta
dır. Bunlar oralarda birer başarılı sporcu olmaktadırlar; hatta bazı millî maçlarda orada büyü
müş bazı arkadaşlarımızı biz millî takıma çağırıp, onlardan istifade etmekteyiz; ama, şimdi 
rica ediyorum; Millî Eğitim Bakanımızla birlikte koordoneli olarak, yabancı ülkelerde yaşayan 
Türk çocuklarına, eğitimlerinde -okumak isteyenlerin eğitimlerinde- Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü tarafından yardım edilmesini istiyoruz. Bu yardımlar, yurt konusunda, okul ve ba
şarılı olanların öğretmenleri konusunda pekâla olabilir. Millî Eğitim Bakanlığımızdan, başarı
lı öğretmenlerin orada birkaç yıl daha görevde bulundurulmasını; Türk çocuklarının eğitimin
de yardımcı olmalarını hassaten rica ediyorum. Çünkü, bu çocuklar, bulundukları yabancı ül
kenin kültürünü almakta; aileleriyle ters düşmekte ve ailelerin parçalanmaları bahis mevzuu 
olmaktadır; ama biz kültür olarak, beden eğitimi ve yurt mevzuunda bunlara yardım edersek, 
bunların bir gün gelecekleri yer Türkiye'dir; bizim yanımızdır. 

Bir de, yurdumuzda okumayan gençlerimiz var. Bu gençlerimizin problemleri de çok faz
ladır; ama, yetişkin insanlarımızın iş bulamadığı ülkemizde, gençlik nereden iş bulsun?.. Bun
lar için de, izcilik faaliyetleri gibi değil de, birtakım kurslar, meslek kursları açmalıyız; bu gençliğe, 
sanat öğretmeye gayret etmeliyiz. 

Şimdi, okuyan gençliği ele aldığımızda, yurt dışındaki öğrencilerin okuyanları konusu Be
şinci Beş Yıllık Planda var; ancak bugüne kadar pek etkili olamadı. Planda, Türk çocukları
nın, Türk dili, kültürü ve gelenekleriyle yetiştirilmesi için çalışmaların yapılacağı belirtilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü eliyle ve onun denetiminde "vakıf" 
adı altında, vakıflar aracılığıyla, Millî Eğitim Bakanlığıyla da koordineli olarak Türk okulları 
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açmaya mecburuz. Nasıl, Türkiye'de Alman Lisesi varsa, yabancı memleketlerde de bir Türk 
lisesi açalım, Yunanistan, Almanya'da bu meselesini halletmiş durumdadır. Almanya'dan özel
likle bahsettim; çünkü en çok, Almanya'da, Türk vatandaşı ve onların çocukları vardır. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışında yaşayan gençlerimize, her yönüyle yardımcı olmaya gayret 
etmeliyiz. Çünkü, bu gençlerin bir gün dönecekleri yer, bizim vatanımızdır. Yurt dışında çalış
mayan gençlik bulunmaktadır, okumayan gençlik bulunmaktadır. Bu gençleri kendi kaderleri
ne terk edip, kötü yola düşmelerine mani olunmalıdır. Bunun için de, yaşadıkları ülkenin ma
kamlarıyla devamlı temas halinde olunup, meslek kurslarının açılması sağlanmalı ve bu kurs
larda gençler eğitilerek, iş sahibi olmalarına çalışılmalıdır. Eğer mevcut meslek kursları varsa, 
bunlann artırılmasına gayret gösterilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz da ülkemizdeki sporla ilgili bir şeyler anlatmak 
istiyorum. Üzülerek ifade edeyim, bugün Türkiye'nin bir spor politikası olmadığını belirtmek 
istiyorum. Yıllardan beri Türk sporunun politikasından bahsedilir; ama bu nedir veya ne de
ğildir, bir türlü açıklanmaz; bir kavram kargaşası şeklinde sürüp gider. Dün akşam -demin de 
bahsettiğim gibi- dolabımda Sayın Bakan tarafından gönderilen gençlik ve sporla ilgili bir ki
tapçık buldum; ama kitapçıkta, tamamen iktidarın reklamının yapıldığını görmek beni üzdü. 
Çünkü, bize göre spor, daha evvel de söylediğim gibi, her türlü siyasî parti kavramı üzerinde 
tutulmalıdır. Spor, adil ve eşit davranıldığı takdirde, ileriye gideceğine inandığımız bir daldır. 

Yaptığım inceleme neticesi de (belirli yıllarda bittiği belirtilen bazı eserleri inceledim) ta
rihlerin tamamen yanlış verildiğini, 31.12.1983 yılından, günümüze kadar yeni birkapalı salon, 
kapalı ve açık tribün, stad, yüzme havuzu gibi taşınmaz spor tesisi inşa edilemediğini; küçük 
kitapçıkta kamuoyuna sunulanların ise, belediyeler ve özel idareler tarafından yapıldıklarını 
ve bunların bir kısmının 5 ila 10 yıl süreyle bu kuruluşlar tarafından Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne tahsisi yapılmış, boş saha ve boş arsa olduklarını anladım. Sayın yetkililerden 
de, bundan sonra kendi reklamlarını, ancak kendi eserleriyle yapmalarını arzu ettiğimizi belir
tiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde amatör spor, yıllardır, amir hükümlere rağ
men, bir üvey evlat muamelesi görmektedir. Devlet olarak, ülkemizde, altyapısından başlaya
rak, bütün imkânlarımızı profesyonellerin emrine verip, amatör sporu kendi kaderine terket-
miş olmanın sıkıntısını yaşıyoruz. Amatör spora gönül verenler, büyük bir fedakârlıkla sorun
ların üstesinden gelmeye çalışmakta; ama devletin himayekâr elinin kendilerine de uzanmasını 
istemektedirler. Amatör takımlar, diz boyu çamurda spor yapmak zorunda kalınca, Türkiye'
de hangi kaliteli sporcunun yetişeceğinden bahsedebiliriz?.. Onun için, amatör spora bütçeden 
daha büyük paylar ayrılmasını, modern spor alanları inşa edilip, amatörlerin hizmetine sunul
masını; televizyonda, amatör sporu geliştirici programlar ve filmler gösterilmesini arzu etmek
teyiz. Mesela, televizyonda yayınlanan "Beyaz Gölge" dizisi, Türkiye'de basketbolün ilerle
mesi için çok büyük bir örnek olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, profesyonel kulüplerimizin de retleri vardır. Bu dertlerinden dola
yı, Güneş Müftüoğlu arkadaşım, bu konuda affı içeren bir kanun teklifi vermiş bulunuyor. 
Borçları vardır; vergi borçları vardır, Sosyal Sigortalara prim borçları vardır. Bu borçlar, hep 
siyasetin spora karıştırılması neticesi, spordan değil de, siyasetten ikbal bekleyen; ama, spor-
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dan hiç anlamayan insanların, kulüplerin başına geçmesiyle başlamıştır. Siyaset ayrı, spor çok 
ayrıdır, tşte, kendi siyasî emellerine alet ettikleri spor kulüplerini ilk kongrede bırakanlar, ar
kalarında bilinçsiz idareden dolayı bir büyük enkaz bırakmakta, gerçekten bu işi yürütebilecek 
insanların şevkini kırmakta, memleketimizin büyük kulüpleri ortada kalmaktadır. Halbuki, 
siyaset yapanlar politikayla uğraşmalı, spor kulüplerini de, bugünkü ve gelecekteki sorunları 
tahlil edebilen, tutarlı, atak yöneticilere emanet etmelidirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; spor için çok sayıda insana spor yaptırabilecek yeni 
tesisler hazırlanmalı; eğitici televizyon yayınları, yeterli sayıda ve nitelikli beden eğitimi ve spor 
yöneticisi, antrenör, hakem ve sporla ilgili sağlık personeli yetiştirilmelidir. Gerekli otorite sağ
lanarak, şike ve tertiple mücadele edilmeli, semt sahaları ve spor alanları çoğaltılmalıdır. Be
den eğitimi öğretmeni, çalışacağı bölgedeki sporcu potansiyelinin durumuna göre, ihtisasına 
göre tayin edilmelidir. Bu konuda, Millî Eğitim Bakanlığı ile koordine kurulmalı, ata sporu
muza daha fazla ağırlık verilerek, dünyada layık olduğumuz yere gelmeye çalışmalıyız; ama, 
burada üzülerek söylemeliyim; ata sporumuzun başına üç aydır federasyon başkanı tayin edi
lememiştir. Yine aynı şekilde, Atletizm Federasyonu da üç aydır boştur; ama, herhalde, bugün 
bütçesi görüşüleceği için, iki federasyona da bugün atama yapıldığını öğlen haberlerinden işit
tik; kendilerine de başarılar diliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Beden Terbiyesinin bugüne kadar aslî görevini yaptı
ğını söylemek, bana göre biraz iyimserlik. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün görevi, sade
ce elit sporcu yetiştirerek, madalya vermek olmamalıydı. Dünya artık, başarıyı, madalya sayı
sıyla ölçmüyor. Teşkilatın asıl görevi, 30 milyon insanın spor yapabilmesini sağlamak olmalıy
dı. Ülkedeki çocuklann, yaşlıların, özürlülerin; hatta mahkûmların, okulu terk etmiş gençle
rin spor yapmasını bir kamu kuruluşu olarak sağlamak olmalıydı. 

Değerli milletvekilleri, 7.6.1988 gün ve 19835 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 3461 sayılı 
Yasa ile, Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinden ayrılarak özerk 
bir kuruluş olmuştur. Bu çerçeve içinde, öncelikle profesyonel futbolun yönetimini belirlemek 
için toplanan genel kurulun, devletin en Üst düzey görevlilerinin huzurunda yaptığı ve genel 
kurulu izleyen dönemin bakanınca da hukukî ve usullere uygun olduğu yazılı olarak da teyit 
edilen toplantısının iptali, zihinlerden silinmemiştir. Adalet eliyle hukukun katledilmesinin ar
dında hangi güçlerin bulunduğu, keyfî yönetimin amaçları doğrultusunda hukuku nasıl oyun
cak ettiği, olayı izleyenlerce yakinen bilinmektedir. 

Hükümetin, hür iradeye saygısızlığının somut örneklerinden biri de, baskı altında alınan, 
adalet eliyle seçim sonuçlarının iptalidir. Genel kurulu oluşturan delegelerden üçte bir oranın
da dahi oy alamayan ekip, sadece dönemin Sayın Başbakanının yakınları istiyor diye, yasalar
da değişiklik yapılmak suretiyle ve atama yoluyla işbaşına getirilmiştir. Hükümetin üçte bir 
oyla iktidar olma alışkanlığının uzantısını burada da görmekteyiz. 

Hukuk dışı zorlamalarla işbaşına getirilen Futbol federasyonu, hukuk dışı tasarruflarına 
devam etmektedir. 3461 sayılı Kanunu tadil eden 3524 sayılı Kanun, geçici Futbol Federasyonu 
Genel Kurulunun, yasanın 6 ncı maddesinin (b) ve (c) fıkralarıyla düzenlenen seçime ilişkin 
işlevlerini dört yıl süreyle askıya almıştır. Oysa, genel kurulun seçim dışında da görevleri var
dır ve aynı maddenin (a) ve (d) fıkralarında hüküm altına alınmıştır; (a) fıkrasında, Türkiye 
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Futbol Federasyonu faaliyet programını ve bütçesini onaylamak ve yönetim kurulunu ibra et
mek; (d) fıkrasında da "Denetleme kurulunca her yıl hazırlanan yıllık denetleme raporunu 
onaylamak" denilmektedir. Ayrıca, genel kurulun toplantısına ilişkin hükümleri düzenleyen 
S inci maddenin (g) bendinde, toplantı zamanının, her yılın haziran ayının ilk haftası olacağı 
hüküm altına alınmıştır. 

Federasyonun atanmasından bu yana dpkuz ay geçmiştir. Bu süre içinde, yasayla en önemli 
organlardan biri olarak belirlenen denetleme kurulu, oluşturulmamıştır. 3461 sayılı Kanunun 
12 nci maddesiyle belirlenen denetleme kurulu görevleri, kurulun oluşturulmaması nedeniyle 
yapılmamıştır. Madde, denetleme kurulunun, federasyonu malî işlemlerini genel kurul adına 
denetleyeceğini ve her yıl hazırlayacağı yıllık denetim raporunu genel kurulun onayına sunaca
ğını hüküm altına almıştır. Bunun anlamı şudur : Denetleme kurulunca tetkiki yapılmamış 
ve genel kurulca onanmamış harcamaların usulî harcama olduğunu söylemek mümkün değil
dir. Daha da açık bir deyimle, Futbol Federasyonu, kanunun öngördüğü organları oluşturma
mak ve bu organlar eliyle yapılması gereken denetime imkân vermemekle, hem yasa dışı hare
ket etmiş, hem de yaptığı tüm harcamalarda usulsüz davranmıştır. Bu açıklamalar ışığı altın
da, aşağıdaki hususların özellikle ve dikkatle cevaplandırılmasını istiyorum. 

Futbol Federasyonunun, göreve gelişinden bu yana yaptığı harcamaların dayandırıldığı bir 
bütçesi var mıdır? 

"fesada açıklıkla belirtildiği üzere, genel kurulca onanması gereken bütçe, genel kurul top
lantıya çağrılmadığına göre, hangi makamca onanmıştır? 

Atanmasından bu yana dokuz ay geçen Futbol Federasyonu, denetleme kurulunu neden 
bugüne kadar oluşturmamıştır? 

Yasanın açık hükmüne rağmen denetlenmeyen ve genel kurulun bilgisine ve onayına su
nulmayan harcamaların, usulsüz harcama olmadığını iddia edecek bir merci var mıdır? 

Bir hususu daha dikkatlerinize sunuyorum : 4 gün önce TRT, Futbol Federasyonunun 1990 
yılı bütçesinin, spordan sorumlu Devlet Bakanına, Federasyon Başkanınca, 18 milyar Türk Li
rası olarak onanmak üzere sunulduğunu bildirmiştir. 

3461 sayılı Kanun, federasyon bütçesinin onay mercii olarak, açıklıkla, Profesyonel Fut
bol Genel Kurulunu görevlendirdiği halde, onama işleminin Sayın Bakanca yapılması, hem usul
süzlük, hem de yetkisizliktir. Kanunun açık hükmüne rağmen, genel kurulun yetkisini resen 
kullanan Sayın Bakanın tutumu, bütçenin, onanmadan uygulamaya konması sonucunu doğu
racaktır ki, bu, hukuk dışı bir olaydır; bunun yarın suali sorulabilir. Biz burada, ilgilileri uya
rıyoruz; hukuka uygun veya aykırı hareket etmek, kendi bilecekleri iştir. 

Bu anlattığımız yanlışların bir an önce düzeltilebileceğini ümit ederek, bu bütçenin mem
leketimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. 

Saygılarımla. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Neidim. 

Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
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Hükümet adına, Gençlik ve Sporla İlgili Devlet Bakanı Sayın İsmet Özarslan, buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; hepinizi en derin sevgi ve saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Gençlik ve Spor genel Müdürlüğünün 1990 malî yılı bütçesi üzerinde görüşlerimi arz et
mek ve muhalefetteki arkadaşların tenkitlerine cevap vermek üzere huzurunuzda bulunmaktayım. 

öncelikle, şunu açık ve samimî olarak itiraf etmek istiyorum ki, dünya gelişmektedir, hem 
de çok hızlı bir şekilde gelişmektedir ve elbette ki, ülkemiz de hızlı şekilde değişmektedir. Bu 
gelişme, gerçekten, beş altı sene içinde, hükümetimiz döneminde kendini bariz bir şekilde gös
termiştir. Elbette ki, sporumuz da, bu gelişmeye paralel olarak kendisini en iyi şekilde göstere
cektir. 

Nitekim, sporumuzda, son beş altı yılda olan gelişmeler, hakikaten hepimizi mutlu etmesi 
gereken gelişmelerdir; ama, ne yazıktır ki, muhalefete mensup değerli sözcüler konuşmaların
da, bu gelişmeleri bir tarafa bırakıp, sporda hiçbir gelişme olmamış gibi, her zamanki, mutat 
muhalefet örneği verdiler. Bunu, gençlik ve spor adına bir talihsizlik olarak kabul ediyorum. 

Bir üzüntümü de belirteyim, Anamuhalefet Partisine mensup milletvekilimiz Sayın Zeki 
Ünal, gençlikten, bir cümleyle dahi söz etmediler. 

MUSTAFA SARIGÜL (İstanbul) — Söyleyeceğiz Sayın Bakan. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Gençlik kalmadı ki, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, hakikaten 

gençlik ve spor, Hükümetimizin gerçekten önem verdiği bir konudur; çünkü, gençliğine önem 
vermeyen, gençliğine sahip olmayan ülkeler, daima hüsrana uğramışlardır ve yıkılmaya mah
kûm ollmuşlardır. Bu itibarla, Hükümet olarak, gençlerimizi gerçekten seviyoruz, gençlerimi
ze güveniyoruz. Bunu, sadece kupkuru bir laf olarak da bırakmıyoruz ve açık seçik, onlara 
her türlü imkânı sağlamaya çalışıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gençlik, gerçekten çok önemli. Bugün Türkiye'de, nüfusumuzun bü
yük bir kısmı genç nüfustur. Avrupa'da gençlik konuları gayet açık ve seçik olarak tartışılmak
tadır. Bizjm gençliğimize imkân verildiği müddetçe -şunu açık olarak itiraf ediyorum- Avru-
pa'daki gençlerden çok daha başarılı olduklarını, bizzat, birçok yerlerde tespit etmiş vaziyette
yiz. Yeter ki, gençlerimize gerekli imkânları sağlayalım; onlara, "Seviyoruz, sayıyoruz" gibi 
kupkuru laflardan ziyade, Batıdaki arkadaşları ayarında boş zamanlarını değerlendirebilecek, 
eğitim düzeylerini yükseltebilecek ve boş zamanlarında spor yapabilecek imkânları sağlayalım. 

İşte, Anavatan hükümetleri, bunu gerçekten yapmışlardır ve hiçbir şeyden de çekinme
den, yapmaya devam edeceklerdir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gençliğimize önem veriyoruz, doğrudur ve her ilde bir gençlik mer
kezi açma politikamızı da hızla devam ettiriyoruz. 1983 yılında, İS tane ilimizde gençlik mer
kezi varken, bugün gençlik merkezi olan il sayımız 53'tür. Bundan bir ay önce gönderdiğim 
genelge ile de, her ilimize bir gençlik merkezi açılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Amacı
mız, gençlerimizi, okul saatleri dışında, bu gençlik merkezlerine yönlendirmek suretiyle, onla
rın bilgi ve becerilerini, sosyal faaliyetlerle, müzikle, topla geliştirmelerini, hatta bilgisayar ve 
lisan kurslarıyla kendilerini takviye etmelerini sağlamak istiyoruz. Daha da doğrusu, birlik ve 
beraberlik içinde, huzur içinde, sevgi ve saygı içinde yaşamalarını istiyoruz. 

— 236 — 



T.B.M.M. B : 47 15 . 12 . 1989 O : 2 

Nasıl bir gençlik istiyoruz; onu açık olarak ortaya koymamız lazım. Atatürk ilke ve inkı
laplarına sımsıkı bağlı, millî ve manevî değerlerimize bağlı, örf ve âdetlerimizi tatbik eden, 
hoşgörülü, konuşan bir gençlik, tartışan bir gençlik; ama, bütün bunları, sevgi ve saygı çerçe
vesi içinde gerçekleştirebilen bir gençlik. 

Gençlerimizin kendilerini, 2000'li yıllarda, Avrupa'daki genç arkadaşlarıyla rekabet ede
bilecek seviyede yetiştirmeleri gerektiği kanaatindeyiz; çünkü, teknoloji fevkalade ilerlemekte
dir. Bu itibarla, şimdiden gençlerimize, bu rekabeti sağlayacak imkânları, eğitim yönünden de 
sağlamanın azmi, vakarı içindeyiz. 

Gençlerimize yaz aylarında büyük kamp imkânları sağladık. Geçen sene çeşitli düzeyler
deki 30 bin civarında gencimizi bu kamplarda topladık; hatta bu yaz geliştirdiğimiz bir projey
le de, okullarında ve spor alanında başarılı olmuş gençlerimize bir imkân daha getirdik : Bine 
yakın başarılı öğrenciyi kamu kurum ve kuruluşlarımızın kamplarından, hatta özel turistik te
sislerden ücretsiz olarak faydalandırdık, önümüzdeki sene bu imkânın kapsamını daha da ge
nişletmek suretiyle, her seviyedeki gençlerimizi bundan faydalandırmak istiyoruz. 

"Gençlik" deyince, sadece üniversite gençliğini düşünüyoruz; çalışan gençlik, bizim genç-
liğimizdir; özürlü gençlik, bizim gençliğimizdir; üniversiteli gençler bizim gençlerimizdir, oku
yamayan gençler bizim gençlerimizdir, yurt dışındaki gençler bizim gençlerimizdir. tik defa, 
1987 yılında Hükümetimiz döneminde bir "Gençlik Şûrası" toplanmış ve gençliğin her türlü 
sorunları geniş şekilde tartışılmış, alınması gereken tedbirler belirlenerek, bir kitapçık halinde 
bütün bakanlıklara gönderilmiştir. Nitekim, Sayın Başbakanımızın da talimatıyla, bir hafta 
önce benim başkanlığımda ve sosyal hizmetlere bakan Devlet Bakanının da iştirakiyle "Millî 
Eğitim Kültür ve Gençlik Üst Koordinasyon Kurulu" kurulmak suretiyle, gençlerimize götü
rülecek hizmetleri yeni baştan gözden geçirmeye karar vermiş bulunmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, gençlerimize imkân tanıdığımız takdirde, hakikaten büyük başarılar 
elde etmektedirler. Hükümetimiz döneminde, özellikle spor alanında büyük atılımlar yapıl
mıştır. öncelikle tesis konusuna girmek istiyorum. Bizim sporda düşüncemiz şudur : Sporu 
kitlelere yaymak istiyoruz, herkesin spor yapması için imkânlar sağlamak istiyoruz. En ücra 
köyümüze bir semt sahası projesini başlatmış bulunuyoruz ve çalışmalarımız da hızlı bir şekil-

_ de devam etmektedir. En ücra köyümüze, basit de olsa, semt sahaları yapılmasının gereğine 
inanıyoruz; buna başladık ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İlçelerimizde bulunan orta dü
zeydeki semt sahaları ve salonların, illerdeki mevcut stadların da modernize edilmesine büyük 
gayret gösteriyoruz. 

1983 yılında tesis sayısı 950 iken, bu sayı 1989 itibariyle 3 500 civarına yükseltilmiştir. Evet, 
bir tarafta Türkiye Cumhuriyetinde yapılan 980 tesis, sayısı, bir tarafta da Hükümetimiz dö
neminde 3 500'e yükseltilen tesis sayısı; ama, yeterli mi? Asla yeterli değildir. Yaptığımız tesis
ler, Avrupa ile mukayese ettiğimizde, ancak yüzde 2,5 oranını teşkil etmektedir. Bu bakımdan, 
tesis yapımına daha çok önem vermekteyiz ve vermek de zorundayız. 

Tesislerde önem verdiğimiz bir diğer konu da şudur : Bakınız, ben Bakan olduğum za
man, önüme gelen bir listede, 1978 -1979 yıllarında temeli atılmış; ama, aradan bunca sene 
geçmesine rağmen bir türlü bitirilememiş 20 - 25 tane kapalı spor salonu ve kapalı yüzme ha
vuzu vardı. Bunların en büyüğü tstanbul'daki Abdi tpekçi Kapalı Spor Salonudur. 1977'de 
Atina'daki tesisle beraber temeli atılıyor; Yunanistan Atina'da o tesiste altı defa büyük organi-
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zasyonu gerçekleştirmesine rağmen, biz bu salonu bundan üç ay önce tamamlayabildik. Nasıl 
tamamlayabildik? Elbette ki, bütçenin imkânları kısıtlıdır. Bütçeden sağlanan imkânlarla bu 
kadar hızlı tesis yapmamız mümkün değildir. Bunun için Yüce Meclisin.sizlerin oylarıyla Ge
liştirme ve Destekleme Fonu, Spor Teşvik Fonunu kurduk, tşte bu sayede spor tesislerinde bü
yük yol aldık ve bahsettiğim bu 20 tane kapalı spor salonu, 1989 senesi itibariyle -
tamamlanmayan ya iki ya da üç tane kalmıştır- hepsi tek tek tamamlanmıştır. Allah nasip ederse, 
önümüzdeki yıllarda çok daha büyük tesislerde atılım yapmayı planlıyoruz. 

Sadece bu sene, tasarruf tedbirleri olmasına rağmen, sporda tasarruf tedbirlerini kaldır
dık. Onun için, huzurunuzda Sayın Başbakanımıza, Bakanlar Kuruluna hakikaten teşekkür 
etmek istiyorum; Sezar'ın hakkını Sezar'a yermekten asla çekinmemişlerdir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Spora ve gençliğe en küçük bir hizmet yapanları huzurunuzda şükranla anıyo
rum, takdirle sunuyorum, ama, kıskanmamak lazım; kim hizmet yapıyorsa yapsın, yapılan hiz
met Türk gençliği içindir, Türk sporu içinder. Bugün biz varız, yarın başkası gelir; ama her 
gelenin en az bizim kadar hizmet yaptığını görürseniz, ancak o şekilde ilerleme kaydedersiniz. 
Karalamakla, kötülemekle hiçbir yere varmanız mümkün değildir arkadaşlar. 

önümüzdeki 1990 yılında, tahmin ediyorum, 45 tane kapalı spor salonunu programa koy
durduk; onların da temellerini bir bir atacağız. Bu sene, tasarruf tedbirleriyle inşasına izin ve
rilmeyen salonların -39 tanesi küçük, okul antreman salonudur- ihaleleri bir çok illerde yapıl
dı, yapılmaya da devam etmektedir. 

Bugün ülkemizde 15 kapalı, 15 açık yüzme havuzu mevcuttur. Her tarafı denizle çevrili 
bir ülke için fevkalade üzüntü verici bir sonuçtur; ama, biz ne yaptık, "Her ilde bir yüzme 
havuzu' sloganıyla bir kampanya başlattık ve bu sene, 1990 yılı programına 15 tane yüzme ha
vuzu birden koyduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda her ilimize, imkânlar ve öncelikler dahilin
de mutlaka birer tane yüzme havuzu yapacağız. Bundan da kimsenin gocunmaması gerekir; 
övünmesi, sevinmesi lazım; çünkü Türkiye gelişiyor, sporun da gelişmesi lazım. 

GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Seviniriz Sayın Bakan, seviniriz. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Niye gocunacağız efendim, seviniriz. 

DEVLET BAKANI tSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, müsaade eder
seniz, tesis konusunda bir şey daha söylemek istiyorum. Biraz önce arz ettiğim gibi, 1977 -
1978 yıllarında başlamış, ancak bitirilemeyen tesisler, bize göre hakikaten en pahalı tesislerdir; 
çünkü, başlamadan eskimiştir. Onları yenilemek için bir sürü para harcamamız gerekiyor. Ye
ni bir proje geliştirdik; Bolu'da kapalı spor salonunun temelini ben göreve geldiğimde attık, 
Allah nasip ederse, ocak ayı içinde de açılışını yapacağız, hem de normal salonların yarı fiyatı
na maletmeye çalışarak, şişirilmiş beton şeklinde, modern, İtalya'dan getirttiğimiz proje ile ger
çekleştireceğiz. Eğer müspet netice verirse, her ilimize de o salonlardan yapmayı düşünüyoruz. 

Tesis konusundaki projelerde çok amaçlı tesislere önem veriyoruz; güreş, halter, boks gibi 
ferdî spor dallarında çok amaçlı salonlara önem veriyoruz. Bakınız güreş konusunda, bugüne 
kadar 9 tane güreş eğitim merkezi açtık, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da artıracağız. 
Hangi ilimiz, hangi dalda ileri gitmişse, o bölgelere, o salonları, o tesisleri yar)mayı düşünüyo
ruz. Kara düzen değil; gayet bilinçli, araştırma yaparak gidiyoruz. 

Güreş konusunda bir de şunu söylemek istiyorum : Bir zamanlar bizleri yurt dışında şe
refle temsil etmiş, şerefli bayrağımızı göklerde dalgalandırmış cihan pehlivanları olup, şu 
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anda aramızda olmayanların anısına, adlarını vermek suretiyle doğum yerlerine güreş salonla
rı yaptırmaya başladık. Bunlardan bir tanesi, Yaşar Doğu'nun doğum yeri Kavak'a yapılacak 
olan salonun temelini bundan bir ay önce attık. Allah nasip ederse, 19 Mayıs 1990'da açılışını 
yapacağız. Hamamözü'nde, Hamit Kaplan'ın doğum yerinde de bir güreş salonunun temelini 
attık; bu da kısa zamanda bitirilecektir. Amaç, salonların kısa zamanda bitirilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, biz, sadece tesis yapmakla kalmıyoruz, tesis yapmaktan daha önem
li konular vardır. Biz, sporu bir bütün olarak düşünüyoruz. Tesis yaparsınız; ama eğitiminiz 
eksikse, hakeminiz eksikse, antrenör eksikse, işletmeniz eksikse, bü tesisin bir kıymeti olmaz. 
Bu itibarla biz, işletmeye de büyük bir önem veriyoruz. Antrenör sayımızı günden güne artırı
yoruz, eğitime büyük önem veriyoruz. 

Huzurlarınızda şunu ifade etmek istiyorum : Bütün federasyon başkanlarına -Ortak Pa
zara müracaat ettiğimiz bu günlerde, Allah nasip ederse inşallah gireceğiz- şimdiden kendi ku
rullarını, Ortak Pazar ülkelerindeki federasyonlara uyum sağlayacak şekle getirmeleri için, hep
sinde birer planlama, araştırma kurulları kurmaları talimatını verdim. 

Getirdiğimiz bir. yenilik de Avrupa'daki sistem ne ise, bizdeki sistem de bu olacaktır. Bü
tün dallarda modern araç ve gereçlere büyük önem verdik. Bakan olduğum günden beri aşağı 
yukarı 3 milyara yakın en modern araç ve gereçleri çekinmeden aldık, çünkü dövizimiz var, 
almaya da devam edeceğiz. 

Bakınız, minder deyip geçmeyiniz; hem güreşi geliştirmek isteyeceksiniz, hem'de bir tane 
minderiniz olmayacak!.. Ama, bundan 15 gün önce, 30 tane minderi birden dağıttık, 30 taneyi 
de aybaşında dağıtacağız. Sporun her dalındaki modern araç ve gereçlerin ülkemize getirilmesi 
için her türlü gayreti sarfediyoruz. 

Stadların modernize edilmesi çok önemlidir; elbette ki, gelişecektir. Bir arkadaşımız bu 
konuda getirdiğimiz bir yeniliği eleştirdi. Bu sene ilk defa stadları kiraya verdik. Amacımız, 
kulüplerimizin daha güçlü ve modern işletmecilik zihniyetiyle çalışmasını sağlamaktır. Çün
kü, modern, güçlü kulüpleriniz olmazsa, Avrupa kulüpleriyle rekabet etmeniz mümkün değil
dir. tşte bu itibarla, onların da işletmeci zihniyetiyle çalışmalarını sağlamak istiyoruz. 

Stadların modernize edilmesi konusuna gelince : Bugün İstanbul'da ışıklandırılmış bir tek 
sahanın olmaması fevkalade üzücüdür. Biz, 3 milyarı çekinmeden verdik, 100 gün içinde ts
tanbul tnönü Stadyumu ışıklandınlacaktır. tstanbul, şubat ayı içinde inşallah ışıklandırılmış 
modern bir sahaya kavuşacaktır. Diğer bir önemli gelişme de, girişlerde turnike sistemini geti
riyoruz. Stad girişlerine bilgisayar sistemleriyle turnike yaptırmaya çalışıyoruz. Bu konuyla il
gili olarak İngiltere'den uzmanlar getirdik. 

Ankara, tstanbul ve İzmir'deki stadları, hem emniyet bakımından, hem de girişleri kont
rol bakımından bilgisayar sistemleriyle gayet modern bir hale getirmek istiyoruz ve bu konu
daki çalışmalarımız sonuçlanmak üzeredir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Ünal'ın birkaç sorusuna cevap vermek istiyorum. Ben bek
lerdim ki, ödül meselesinde, eski bir sporcu arkadaşımız gerçeği burada söylesin. Ödül bir şov 
için verilmez, ödülün miktarı önemli değildir, ödül, onurlandırmak ve teşvik etmek için veri
lir. Şunu samimî olarak itiraf edeyim ki, ödül verdiğimiz tarihten sonra sporumuzun her dalın
da canlılık, bir kalkınma olmuştur. Bu ödülleri artırarak vermeye devam edeceğiz. Bunun, hiç
bir şekilde şovla alakası yoktur. 
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ZEKt ÜNAL (Eskişehir) — Yönetmeliğe uygun olacak Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Bir altın verirsiniz, iki altın verir

siniz. icabında, yönetmeliğe göre, araba veriyoruz, konut veriyoruz; vermeye de devam edeceğiz. 
Dağıtılan ödüller, yönetmeliğe tamamen uygundur. Yönetmeliğin dışında ödül verdiğimiz 

fevkalade azdır. Onu da, ben yetkimi kullanarak, -yönetmelikte olmamasına rağmen- bazı spor 
dallarında, bizi, ülkemizde ve dışarıda şerefle temsil etmiş, derece almış sporcularımıza Türk 
Sporunu Teşvik Fonundan ödül verdim, vermeye de devam edeceğim. Sloganımız : "Başarı 
sporcularımızdan, ödül bizden". 

Fon gelirlerinin şov olarak dağıtıldığını söylediler. Fevkalade yanlıştır. Fonlar olmasaydı, 
sporumuzda bu atılımı yapmamız mümkün değildi. İşin gerçeğini söyleyelim. Fonlar, Geliştir
me ve Destekleme Fonunda toplanmıştır. Biraz önce bahsettiğim Abdi İpekçi Kapalı Spor Sa
lonunu, Geliştirme ve Destekleme Fonundan 12 Milyar lira vermek suretiyle tamamladık. Evet, 
bu salon için 1978 yılından 1984 yılına kadar harcanan para 4S0 milyon lira, 1984'ten 1989'a 
kadar verilen para ise 12 Milyar liradır. Vermeye de devam edeceğiz. Türk sporu ancak bu şe
kilde kalkınacaktır. 

Serbest giriş kartları konusuna da değinmek istiyorum. Sayın Ünal, açık olarak söyleyim, 
biz sporun her dalına önem veriyoruz. Amatör spor olmadan, profesyonel sporun olması müm
kün değildir. Gerçekten, amatör sporlara büyük değer veriyoruz, onlara imkânlar sağlıyoruz. 
tik defa bizim Hükümetimiz zamanında, iki seneden beri Amatör Spor Kulüpleri Federasyo
nuna 300'er milyon lira verilmiştir. Bu sene bu miktarı 800 milyon liraya yükseltmiş bulun
maktayız; bu bir. 

İkincisi, amatör sporcuların her türlü tedavileri bedava olarak Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğünce yaptırılmaktadır. Ayrıca, illerdeki amatör spor kulüpleri, Teşkilatımızın bütün te
sislerinden belli bir program çerçevesinde ücretsiz olarak faydalandırılmaktadırlar. Çünkü bi
zim inancımız şudur : Tabandan elit sporcular gelmedikçe, profesyonel sporun olması müm
kün değildir. Bu itibarla.sporu tabana yayıyoruz. Bu sene il spor okullarına çok büyük önem 
verdik. İl spor okullarını her ilimizde ve tesislerimizin bulunduğu her ilçemizde açtık. Bu kurs
lara geçen sene 100 bin kişi katılmışken, bu sene -özel sektörün de açtığı kurslarla beraber-
tahminen S00 bin öğrencimiz katılmıştır. Bu sayıyı önümüzdeki yıllarda daha fazla artırmayı 
düşünüyoruz; bunun için her türlü tedbiri de alacağız. 

Sayın Ünal bir sınavdan bahsetti. Şunu açık olarak söyleyim, kim bilgi verdiyse, Sayın 
Ünal'ı fevkalade yanıltmışlar. Söylediklerinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Teşkilatımızda 1987 
yılından itibaren hiç imtihan açılmamıştır. Hiç alakası yoktur, fevkalade yanlış bir bilgidir. Esa
sında, mümkün olduğu kadar dışarıdan eleman almıyoruz; alırsak da fevkalade hassas davra
nıyoruz. Şunu huzurunuzda açıkça söylüyorum : Bugün il teşkilatlarında en değerli eleman
lardan birisi, bizim Gençlik ve Spor il müdürlerimizdir. Gayet iyi seçilmişlerdir, gayet iyi yetiş
mişlerdir. Onlar için "Siyasî olarak seçilmişlerdir" demek fevkalade yanlıştır, haksızlıktır, ta
lihsizliktir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmak üzeredir, toparlayınız lütfen. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Hepsi ANAP'lı. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — ANAP'tan seçim kaybedenlerin hepsi il spor mü

dürü oldu Sayın Bakan. 
— 240 — 



T.B.M.M. B : 47 15 . 12 . 1989 O : 2 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, şunu açıkça 
söylüyorum: Biz, hakikaten -en büyük özelliğimiz- spora politikayı katmak istemiyoruz. Sporda 
politikadan yana değiliz. Her zaman açık ve seçik olarak söylüyorum : Sporda politikadan tam 
olarak uzak kalmamız lazım; muhalefet milletvekillerinden de aynı titizliği göstermelerini is
tirham ediyorum. 

Yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitimi ve gençlerin spordan faydalanması konusunda bir 
soru sordular. Bu konuda gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Biz, sadece yurt içinde değil, 
yurt dışındaki spor kulüplerini de desteklemeye çalışacağız; çünkü, onlar Türkiye'nin en güzel 
reklamını yapmaktadırlar. Belki trilyonlar verseniz, Türkiye'yi öyle tanıtamazsınız. Sporun en 
güzel özelliği, ülkeyi, yurt dışında tanıtmasıdır. Sporun etkinliği her şeyden daha üstündür. 

Bu itibarla, spora yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmemektedir. Yurt dışındaki genç
lerimizin de yaz aylarında yurdumuzda bulunan kamplara davet edilme kampanyası hızlı bir 
şekilde devam etmektedir. Gençlik kamplarımıza yurt dışından gelen çocuklarımız da katıl
maktadır. önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da yükseltmeyi düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; spor, günümüzde hakikaten günden güne fevkalade 
ilerleme gösteren bir olaydır. Sporun verdiği sevinç, ülke için fevkalade önemlidir. Sporda alı
nan başarılar, ülkemizde hepimizi sevindirmektedir. Başarısız olduğumuz takdirde de hepimiz 
aynı duygularla üzülmekteyiz. Onun için ben, bütün muhalefet liderlerinin de, muhalefet mil
letvekillerinin de, iktidar milletvekillerinin de, sporla gerçekten ilgilenmelerini ve bize değerli 
katkılarıyla yardımcı olmalarını beklediğimizi ve böyle bir katkıdan dolayı sevinç duyacağımı
zı huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Sözlerimi burada tamamlarken, bu bütçenin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü persone
line, ülkemiz gençliğine ve sporumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize en derin saygı
larımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçe üzerinde şahsı adına lehte konuşmak üzere Adana Milletvekili Sayın İbrahim öz-

türk'e söz veriyorum, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğünün 1989 yılıyla ilgili bütçesi hakkında sözlerime başlamadan evvel hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakan, genel müdürlüğün bütçesi ve faaliyetleriyle ilgili geniş bilgileri biraz evvel 
verdiler. Huzurlarınızda kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Görülüyor ki, Türk gençli
ğini ve gelecek nesillerini güvenilir ellere teslim etmişiz, bunun mutluluğunu şu anda yaşayan 
bir milletvekili olarak şu kadarını söyleyeyim ki, Türk Milletinin, Türk Devletinin -Sayın Ba
kanın da biraz evvel ifade ettiği gibi- geleceğini garantiye almanın tek yolu, gençliğimize, nesil
lerimize iyi bir spor eğitimi vermektir. 

Sayın milletvekilleri, istikbalimizin teminatı olan gençlerimizi, gerçekçi, dürüst, kalpleri 
vatan ve millet sevgisiyle dolu olarak, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Türk Milleti
nin millî, ahlakî, insanî ve kültürel değerlerini taşıyan, toplum yararını kendi kişisel çıkarları
nın üstünde tutan, ülke ve millet sevgisiyle dolu, hür ve bilimsel düşünce yeteneğine sahip, in
san haklarına saygılı, beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, yurt kal
kınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda mesleği ile ilgili mevcut imkânları gö
rüp, harekete geçirecek bilgi, beceri, davranış ve genel kültüre sahip olarak yetiştirmek, başlıca 
görevlerimizdendir. 
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Zaten Anayasamızın "Gençliğin Korunması" başlıklı 58 inci maddesi: "Devlet, istiklal 
ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılap
ları doğrultusunda ve Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı 
amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. 

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve ben
zeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır" demektedir. Hü
kümetimizin gençlik konusundaki hedefi ve politikası, Anayasamızın bu maddesinde belirti
len hükümler esas 'alınarak saptanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan İktidarı döneminde, gençlik konusunda çok çeşitli faali
yetler gerçekleştirilmiş ve önemli mesafeler kat edilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır : 1987 
yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile seçmen yaşı indirilmiş ve bu suretle gençliğin 
siyasî hakları genişletilmiştir. Diğer taraftan, işsiz gençlerin istihdamı konusunda çalışmaların 
hızlandırılması, çok sayıda beceri ve meslek kursu açılmasıyla, gençlerin iş bulmalarına yar
dımcı olunmuş ve sanayi ve teknolojinin gereğine uygun olarak hazırlanmaları sağlanmıştır. 
Gençlerin okul içi ve okul dışı boş zamanlarının değerlendirilmesinde önemli rolü olan gençlik 
eğitim merkezlerinin sayısı, Sayın Bakanın da belirttiği gibi, 14'ten 90'a çıkarılmış; serbest za
man faaliyetlerinde, özellikle halk oyunları, müzik, satranç gibi konularda geçmiş dönemlere 
göre 6 misli artış sağlanmıştır. 

Gençlerimizin ucuz şartlarda dinlenmeleri, toplu halde yaşayıp kaynaşmaları, sağlıklı ol
maları amacıyla açılan gençlik kamplarından 7 488 genç yararlanmıştır. 16 ilde açılan mahallî 
kamplardan da 3 378 gencin yararlanması sağlanmıştır. 

Gençliğimizin korunması ve yetiştirilmesi, gençlerin zihnen ve bedenen geliştirilmeleri mak
sadıyla devletçe götürülecek hizmet ve faaliyetleri belirlemek, gençlik problemlerini ve en etki
li çözüm yollarını tespit etmek amacıyla ilk defa toplanan Gençlik Şûrasında alınan kararlarla 
gençlerimize sahip olunduğu, onlara daha iyi bir gelecek hazırlanması hususunda neler yapıl
ması gerektiği açıkça tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında gençliğimize yeni hizmetler götü
rülmekte ve götürülmeye devam edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizdeki amatör sporu, ileri gitmiş ülkelerin sporda ulaş
tıkları seviyenin üzerine çıkarmak için, bu alanda başlatılan çalışmaların neticeleri alınmaya 
başlanmıştır. Birçok spor dalında, uluslararası seviyede başarılar elde edilmiştir. Bu başarılar
dan, yüce milletimiz ve bizler gurur duymaktayız. Milletlerarası seviyede alınan bu başarıların 
kazanılması, tabiî ki kolay olmamıştır. Son yıllarda spor hizmet ve faaliyetlerinde gerek finans
man, gerekse spor eğitimi ve yatırımı konularında Sayın Bakan gerekli bilgileri verdiği için, 
bu konulara girmek istemiyorum; ancak, bazı konulara kısaca değineceğim. 

1984 yılında faal ve inşa halinde olan toplam spor tesisi sayısı 980'ken, 1989 yılında, yani 
beş yıl sonra bu sayı 3 228'e yükselmiştir. 1978 yılında yatırım programına alınıp, inşaatına 
başlanan; ancak, finansman sağlanmadığı için bitirilemeyen spor tesisleri, hükümetlerimiz dö
neminde tamamlanmış ve Türk sporunun hizmetine verilmiştir. Geçmiş yıllarda temelleri atı
lan spor tesislerinin inşaatları tamamlanacağı gibi, 1989 yılında 29 ilde de 39 spor salonu yapı
mı planlanmıştır. Planlanan spor salonlarının temelleri 1990 yılında atılacak ve yıl içeresinde 
bitirilmesine çalışılacaktır. 
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Türk sporunun, yüce milletimizin arzu ettiği seviyeye getirilmesi için, her türlü teşvik ted
birleri Hükümetimizce alınmıştır. 1983 yılından 1987 yılına kadar, yine Sayın Bakanın da be
lirttiği gibi, 12 sporcuya 12 konut verilmişken, 1987 yılında çıkarılan ödül Yönetmeliği kapsa
mında olmak üzere, sadece 1988 yılında 13 başarılı sporcuya 17 konut, ödül olarak verilmiştir. 
Ayrıca, başarılı olan sporcu ve antrenörler toplam olarak 2 milyar 136 milyon Türk Lirası ödül 
olarak dağıtıldığı, biraz evvel Sayın Bakan tarafından da belirtildi. 

Verilen bu ödüllerden de anlaşılacağı üzere, spor dallarında kazanılan başarılarda da art
ma görülmektedir. 1983 yılında 391 madalya kazanılmışken, 1986 yılında 506 madalya alın
mış, 1988 yılında ise 566 madalyaya yükselinmiştir. 1989 yılı Kasım ayı itibariyle alınan madal
ya sayısı 500'ü aşmıştır. Yüce Milletimizi uluslararası spor platformunda üstün başarıyla tem
sil eden sporcu, antrenör ve spor kulüplerimizin her bakımdan desteklenmesi ve teşvikleri için 
gerekli tedbirler, dün olduğu gibi bugün de alınmaya devam edilmektedir. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, kısaca belirtmek istersem, Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğümüzün 1990 yılı bütçesinin, Türk sporuna, Türk gençliğine ve Yüce Milletimize hayırlı 
ve uğurlu olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Bütçenin aleyhinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül; buyurun Sayın 

Sarı gül. 

MUSTAFA SARIGÜL (tstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili görüşlerimi açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, spor ve eğitim araçtır; amaç, insanın en yüce değere varmasını sağla
mak, yaşamlarını iyi koşullara çıkarmak, mutlu olmak, ülkemizin gelişmesini, güçlenmesini 
ve kalkınmasını sağlamaktır. Eğitim ve spor barışçıdır, gençliğin sağlıklı büyümesinde, geliş
mesinde, güçlenmesinde önemli bir faktördür. 

Değerli milletvekilleri, Ulu önder Atatürk'ün de her konuşmasında, memleketi, gençliğe 
emanet ettiği göz önüne alındığında, gençlerimizin önemi ortaya çıkıyor; ama ne yazık ki, bu
gün burada bütçesini görüştüğümüz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüyle ilgili bu bütçeye ay
rılan ödeneğin az olduğunu görmekteyiz. Bu, İktidar tarafından da fark edilmiş olacak ki, içki 
ve sigaradan ayrılan fonlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü emrine verilmiş; ama bu son 
derece üzüntü vericidir. Çünkü, içki ve sigaranın, sağlığımıza ne denli zarar verdiği ortadadır. 
İçki ve sigara ile ilgili olarak biz olsa olsa, gençlerimize tavsiyede bulunmalıyız, gençlerimizin 
içki ve sigara içmesini engellemeliyiz. Kısaca, Türk sporunun geleceği, içki ve sigara içen in
sanların kaderine bırakılmamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü faaliyetleri, ülke
mizde birçok federasyonumuz tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde spor faaliyetleri, ülke 
içinde ve ülke dışında kazandığımız başarılar da bu federasyonların başarılarıyla ölçülür. Bir 
ülkede sporun başarısı, federasyonların yaptığı çalışma ile eşdeğerdir; ama ne yazık ki, bu fe
derasyonlar nasıl kurulur, boşalma olduğunda yerine yeni başkan nasıl getirilir; bu konularda 
Yüce Parlamentoda hiçbir milletvekilimizin uzak yakın bilgisi yoktur; görüşü de alınmıyor. 

Ayrıca, bu federasyon başkanlarının, ülke sporunun kalkınmasında sıkıntıları var ise, biz
ler -biraz önce Sayın Bakan da ifade etti- elbirliğiyle onlara yardımcı olmaya hazır olduğumu
zu belirtmek isteriz. 
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Dünyada ve ülkemizde, spor dalları içinde futbolun gerçekten ayrı bir yeri olduğu ortaya 
çıkıyor. Diğer spor dalları içinde futbola verilen önemin yeri, dünyamızda ve ülkemizde son 
derece farklıdır. 

Bu noktadan hareket ettiğimizde, stadlarımızda, yeşil sahalarımızda kulüpler yabancı fut
bolcu oynatabilmelidir. Ancak, sayıları, takımlar için ikiyi veya üçü geçmemelidir. Çünkü, ya
bancı futbolcu transfer edip, Türk vatandaşlığına geçirip, iki gün içerisinde sahaya çıkardığı
mız zaman, yarın öbür gün bizim gençlerimiz ne yapacak? Kısaca, bizler yeşil sahalarımızda 
oynayacak futbolcuları kendi bağrımızdan, ülkemizin kanından ve canından çıkarmalıyız. Ya
bancı futbolcular mutlaka oynamalıdır; ama, bunların sayılarına belirli bir oranda sınırlama 
getirmelidir. 

Değerli milletvekilleri, dışarıdan uzman, eğitimci, antrenör getirelim, teknik adamların 
bilgi, beceri ve yeteneklerinden faydalanalım; ama, sahalarımızda mutlaka bizim çocuklarımız 
oynasın, mutlaka Türk çocukları oynasın; onları zevkle ve şevkle seyredelim. 

Sayın Bakan, spor federasyonları içinde, Futbol Federasyonuyla ilgili bir iki konuya de
ğinmek istiyorum. Futbol Federasyonu şu anda size bağlandığına göre, üyeleri nasıl atanıyor, 
ölçüler nedir. Federasyon üyelerinin ülke sporuna olan katkıları nedir? Federasyon üyelerinin 
kişilikleriyle ilgili asla bir şey söylemek istemiyorum; hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız, 
ülke sporunun kalkınması için katkıda bulunmak istiyorlar. Bu inancı taşımak istiyorum; ama, 
konulara tek taraflı bakmamak lazım; objektif değerlendirmelerden uzaklaşmamak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, örnek, çağdaş, bilimsel anlamda ülke sporunun gelişmesi, güçlen
mesi için geleceğe dönük Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün ne gibi planları vardır? Sayın 
Bakan bu planları biraz önce ifade ettiler. Bunda samimî iseler, biz de katkıda bulunmak isteriz. 

Ülkelerin sporda kalkınması, ciddî ve kalıcı tedbirler alınmasına bağlıdır. Yüzbinlerce ad
sız kahraman, geleceğin sporcuları, sokak aralarında top koşturmaktadır. Biz, bu gençlerimizi 
bulup, meydana çıkarabiliyor muyuz? 

Değerli milletvekilleri, kulüplere para dağıtılmaktadır. Neye göre dağıtılmaktadır ve ölçü 
nedir? Bir takıma milyarlar ödeniyor, diğer bir takmımız ise, seyirci olarak bakıyor. Bu şu de
mektir ^ Adamı olan kulüp, devletten para alıyor; adamı olmayan ise, moral bozukluğu ve umut
suz bir bekleyiş içine giriyor. 

Sayın milletvekilleri, bunun mutlaka bir ölçüsü olmalıdır. Lig takımlarına yardım yapıla
caksa, diğer takımlar da düşünülmeli, belli bir ölçü dahilinde bu yardım yapılmalıdır. İşte, bi
raz önce burada Hatay Milletvekilimiz Sayın Turhan Hırfanoğlu, "Hatayspor'a neden yardım 
yapılmadı" diye sorduğu anda, acaba bizim cevabımız ne olacaktır? Bir başka deyimle, ben 
Erzincan'a gittiğim zaman, Erzincan'daki sporseverler, mutlaka Erzincanspor'a da yardım ya
pılmasını istemektedirler. O nedenle, bu konuda, kalıcı ve ciddî tedbirler alıp, ölçü buysa, Er
zincanspor'a da gereken yardım mutlaka yapılmalıdır. (Alkışlar) 

Sayın milletvekillerimiz. Sayın Bakanım, Rusya maçına özel bir uçakla gittiniz. Maça gi
debilirsiniz; ama, bu bir millî maçtır. O uçakla Rusya yolculuğunda, hiç düşünmediniz mi : 
"Bu memlekette demokrasi var?.. Uçak boş; ben maça gidiyorum. Hiç olmazsa, o bomboş 
giden uçağa, muhalefet partilerinden de, iktidar Partisinden de bir iki arkadaşımızı alarak, 
millî maça bir hava katalım ve millî bütünlüğü sağlayalım?" Hiç düşünmediniz mi? (Alkışlar) 
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Sayın Bakan, bazı olaylar vardır ki, geleceğin millî birliğini, beraberliğini sağlamada ör
nek teşkil edebilir. Bu tür olaylarda millî bütünlüğü düşünmezsek, bundan zararı bütün ülke 
görür. Çünkü, spor barıştır, insan sevgisidir. Hangi düşünceye sahip olursanız olun, herkes millî 
takım etrafında mutlaka birleşmelidir. O nedenle, umuyorum ki, bundan sonra bu tür olaylar 
tekrarlanmaz. Sayın Bakanım, ümit ediyorum ki, 55 milyonun kalbinin bir attığı ülkemizde, 
zaman zaman bizim de sesimize, iktidar Partisi milletvekillerinin de sesine kulak verirsiniz. 
Bu inancı taşımak istiyorum. İnanın ki, bu konuda hiçbir art niyetimiz yoktur. Sayın Bakana 
çalışmalarında ve hangi konuda destek isterse, o konuda katkıda bulunmaya hazır olduğumu
zu arz etmek isterim. 

Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; bir başka konu, ülkemizde yapılmakta olan 
millî takım kampları. Ülkemizdeki ekonomik kriz ortada. Bir yandan ekonomik tedbirler al
maya çalışırken, diğer yandan Parlamentodaki birçok milletvekilimizin dahi gitmeye cesaret 
edemediği en lüks otellerde, milyarlar harcayarak kamp yapacaksınız!.. Şu, elimdeki broşürü
nüzde de var Sayın Bakanım; bu broşürü gönderdiğiniz için teşekkür ediyoruz; şu broşürde 
de söz konusu : Kamp ve eğitim tesisleri. Devletin öyle güzel tesisleri var ki, lüks otellerden 
daha iyi. örneğin, Mersinli Ahmet tesisleri yapılırken, millîlerin kampı için yapılmadı mı? 

Millîlerin iyi yerlerde kamp yapmasına karşı değiliz; ama, devletimizin bu konuda yerleri 
mevcut. Devletimizin böyle imkânları varken, Rusya maçı öncesi 15 günlük bir kampın devle
timize olan maliyeti yaklaşık olarak 1,5 milyar lira. Biz bu 1,5 milyar lirayla, o otel gibi gerçek
ten çok önemli tesisleri yapabilirdik kanısındayım. Bunları söylerken, art niyetli olarak söyle
mem söz konusu değil. İnşallah bundan sonraki çalışmalarda bu söylediklerimiz dikkate alınır. 

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz yıllarda bizim için önemli olan bir olay, halterci Naim 
Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu, olimpiyatlardan acele olarak ülkemize getirildi. Gönül 
arzu ederdi ki, Naim Süleymanoğlu'nun yurt dışındaki başarısı, orada daha geniş kapsamlı 
basın toplantılarıyla dünyaya anlatılsın, o basın toplantılarında ayyıldızlı bayrağımızı birçok 
ülke görsün. 

Şimdi bir başka konu var Naim Süleymanoğlu ile ilgili. Temenni ediyorum ki, bu halterci
mize, bundan sonra da sahip çıkalım. Şu anda bu haltercimizin antrenörü kim; idmanları nor
mal devam ediyor mu? Unutmayalım, Naim, gelecek müsabakalarda aynı şekilde başarı kaza
namazsa, ülke olarak çok güç duruma düşeriz. Dünya kamuoyu önünde Naim, bir kez daha 
aynı başarıyı elde edemezse, prestijimiz sarsılır. O nedenle, Naim Süleymanoğlu konusunda 
hepimiz hassas davranmak durumundayız. 

Sayın milletvekilleri, federasyonların ve spor kulüplerinin yönetimi, Batı Avrupa ülkele
rinde olduğu gibi, mutlaka daha demokratik bir yapılaşma içinde olmalıdır. Kulüplerimizde 
ve federasyonlarımızda çalışmalar yapılırken, bu çalışmalardan kamuoyunun geniş kapsamlı 
bilgisi olmasında büyük bir yarar vardır. 

Sayın Bakan, tüm toplum güçlerini yanınıza alabileceğiniz, gelecek siyasal iktidarların da 
-sizin de ifade ettiğiniz gibi- olumlu bakacakları projeleri hep beraber hayata geçirmeye hazır 
olduğumuzu seve seve söyleriz. Çünkü, bu memlekete atılacak olan bir temel, bu memlekete 
yapılacak olan hizmet, tüm ülke halkına yapılacaktır; bu konuda hiçbir art niyetimiz olmadan 
katkıda bulunmak isteriz. 

Sayın Bakan, bir başka konu, kulüplerin yoğun olduğu spor dallarında, mutlaka ilçeler 
ligine geçilmeli ve bu suretle ilçelerimizdeki gençlerimizin daha aktif olarak spor yapmaları 
sağlanmalıdır. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıgül, toparlamanızı rica ediyorum. 
MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Sayın Başkanım, bitiyor efendim. 
Sayın Bakan, bir başka konu, hepimizin dikkatini çekmesi gereken ve ülkemizle ilgili gele

cekte büyük atılımlar yapacağına inandığımız bir başka konu da şudur : Yasa açık. 500 kişi 
çalıştıran işyerlerinin yapmakla mükellef oldukları tesisler için Gençlik vç Spor Genel Müdür
lüğü ile kuracakları diyalog neticesi bu işyerlerinin bir araya gelerek imkânları birleştirilip, bu 
tesislerin mutlaka sporculara açılmasında büyük yarar vardır. 

Federe olarak kulüplerimizin sorunları, ilçe sayılarına bakılarak kulüp adetleri göz önüne 
alınmalı ve dengeli bir yayılma sağlanmalıdır. Bu dengeyi şu ya da bu nedenle kendi lehine 
kullanan ilçelerimiz mutlaka dengelenmelidir. 

Spor, devlet adamlarımız tarafından asla iç politikaya alet edilmemelidir; spor, sadece eğitim 
aracı olarak görülmelidir. 

Kısaca, politika yapılacak olan yerlerin spor alanlarının dışında seçilmesi, önemli bir şe
kilde dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir. 

Sayın milletvekilleri, yaşamım boyunca eleştirilerimi, eleştiri olsun diye değil, gerçekten 
ikna olamadığımız konularda bilgi almak için, kamuoyunun'daha ciddî bir şekilde aydınlan
ması için yapıyorum. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce Anavatan Partisine mensup bir milletvekili arkadaşımız, 
Genel Başkanımızla ilgili, son derece seviyesiz... 

BAŞKAN — Sportif mi Sayın Sarıgül?.. Sportif değilse... İstirham ediyorum. 
MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Sportif efendim. 
Parlamentonun seviyeli olması gerekir. Birbirimize saygılı olmamız gerekir. Ben genç bir 

arkadaşınızım; ne olur, bizlere iyi örnek olunuz. Halkımız, Parlamentoyu, saygın ve seviyeli 
bulsun. Olumsuz üsluplardan, lütfen, hep beraber uzaklaşalım. 

Sayın Bakan, bir ölçüde, son derece şanslısınız. Bugüne kadar Genel Müdürlüğünüzle il
gili olumsuz olaylar fazlaca cereyan etmedi. Bir başka şansınız, tecrübeli bir kadroyla çalışı
yorsunuz. Totoda uygulanan çalışmalar sonucu başarılı olduğunuz ortada. 

Sayın Bakan, amatör spora büyük önem verilmelidir. Unutmamalıyız ki, yurdumuzda keş
fedilmemiş çok Ahmet Ayıklar, çok Gazanfer Bilgeler vardır; yeter ki, bizler onları teşvik ede
lim, aramızda dolaşan, ama fark edemediğimiz şampiyonları ortaya çıkaralım. Onlara imkân 
yaratalım, olanak sağlayalım. Bizler, amatör gençliğe ne verirsek, onu alırız. 

Bu konuda birkaç önerimizle sözlerimi bitirmek istiyorum Sayın Başkan. 

Spor her şeyden önce bir eğitim işidir. Bu alanda başarıya ulaşmanın tek şartı eğitimdir. 
Yeterli sayıda ve nitelikte beden eğitimi, spor yöneticisi, antrenör, monitör, hakem, sağlık per
soneli yetiştirmek ve bunların eğitimine önem vermek gerekir. 

Spor yönetiminde gerekli disiplin kurulmalıdır. Türk sporu için önemli olay halini şike, 
tertip ve düzensizliklerle, mutlaka mücadele edilmelidir ve bu konuda yapılan mücadele artı
rılmalıdır. 

Uluslararası karşılaşmalarda başarı sağlayan ülkeler, ortaöğrenimde ve üniversitelerde spora 
önem veren ülkelerdir. Bu alanlarda gençlerimiz takip edilmeli, hevesli ve yetenekli gençlerin 
önü açılmalı, onlara her türlü imkân ve olanak verilmelidir. 
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Sporcular için, spor sağlığı konusu önemlidir. Spor hekimliği alanında uzman yetiştiril
meli, spor sağlık merkezleri mutlaka kurulmalıdır. 

Tesislerimizin yapımında, nüfus, iklim, spor potansiyeli düşünülmeli, Gençlik ve Spor Gend 
Müdürlüğü bu doğrultuda gerekli çalışmaları yaptıktan sonra tesis yapılmalıdır. 

Bölge sahalarımız da profesyonel kulüplerin tekeline bırakılmamalı, bu sahalar amatörle
re de açılmalıdır. 

En önemli konulardan bir tanesi ve son konumuz : Geleneksel ata sporumuz olan güreş 
ve binicilik mutlaka geliştirilmelidir. Çünkü, birçok ülkelerin, başarılı oldukları bazı spor dal
ları vardır, örneğin; "futbol" dendiği zaman akla İtalya, "Basketbol" dendiği zaman Ameri
ka, "Kayak" dendiği zaman Avusturya ve yıllar önce "Güreş" dendiği zaman da Türkiye geli
yordu. O nedenle, biz, tekrar uluslararası alanda güreşe verdiğimiz önemi belirtmeliyiz ve tek
rar, Ahmet Ayık gibi güreşçiler yetiştirmeliyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, diliyorum ki, bizim çocuklarımız, gençlerimiz, tele
vizyon ve radyoları açtığımızda, müsabakalan izlediğimizde, olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa 
şampiyonluklarında, kısaca, uluslararası müsabakalarda ayyıldızlı bayrağımızı en yükseklere 
çeker, bundan da biz, Türk Milleti olarak gurur duyanz; göğsümüz kabarır, bu basanlarla tüm 
ulus olarak iftihar ederiz. 

Sözlerimin sonunda, bütçenin bakanlığa Sayın Genel Müdürün şahsında Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü mensuplarına, ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Genel Ku
rulu saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sangül. 
Sayın milletvekilleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1990 Mali YA Bütçesi 

A —CETVELt 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 67 714 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Türk Sporunun tdamesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri 65 033 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 311000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 133 058 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 6 015 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 127 043 000 000 

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

GENEL TOPLAM 133 058 000 000 

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

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 1988 Mali Ytlı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1988 Malî Yılı Kesinhesabınm bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum 

Program Açıklama 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 21 592 000 000 21 440 156 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

I bul edilmiştir. 
K> 111 Türk Sporunun idamesi ve Geliştirilmesi Hiz-
» metleri 28 580 337 629 2 2 058 379 
I B A Ş K A N — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

bul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlanna Dağıtı lamayan Transferler 1 964 685 045 1 922 333 

B A Ş K A N — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere i l işkin Hizmetlerin Yürütülmesi 7 859 600 351 5 621 214 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B A Ş K A N — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

G E N E L T O P L A M 59 996 623 025 51 042 084 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELÎ 
Gelir Tahmin Tahsilat 
Türü Gelirin Çeşidi Lira Lira 

2 

3 

7 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Her Nevi Spor Sah. Tes. Yap. Giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

668 000 000 

41 595 000 000 

620 567 916 

32 705 635 792 

17 620 877 070 

GENEL TOPLAM 42 263 000 000 50 947 080 778 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1988 Malî Yılı Kesinhesabının 
bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1990 Malî Yılı Bütçesi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün 1988 Malî Yılı Kesinhesabı kabul edilmiş bulunmaktadır; hayırlı olmasını te
menni ederim. (Alkışlar) 

FAHÎR SABUNÎŞ (Bursa) — Sayın Başkan, bir şey sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabuniş. 
FAHÎR SABUNÎŞ (Bursa) — O rakamları okumak mecburiyetimiz var mı? "Tasarının 

ekindeki listeler aynen oylanır" desek... 
BAŞKAN — Evet efendim, riayeti mecburî ahkâm münasebetiyle okunmak mecburiyeti 

vardır efendim. (Gülüşmeler, alkışlar) 
Arz ederim. 

D) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Devlet Meteoroloji îşleri Genel Mü
dürlüğü bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına 

söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : Anavatan Partisi Grubu adına Yozgat Mil
letvekili Sayın Mahmut Orhon, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Ah
met Neidim, Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına Bilecik Milletvekili Sayın Tayfur Ün. 
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Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mahmut Orhon, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1990 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım; grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

insanoğlunun daha rahat, güvenli bir ortamda yaşama isteği, bilim ve teknoloji alanında
ki gelişmeleri hızlandırmakta, her geçen gün yeni buluşların ortaya çıkmasına yardıma olmak
tadır. Meteoroloji de, toplumun her kesimine dolaylı ve dolaysız büyük faydalar sağlamakta
dır, hemen hemen her alandaki hızlı gelişmeye büyük katkıları olan bir bilim dalıdır, özellikle 
yirminci yüzyılın başlarından itibaren gelişmeye başlayan modern haberleşme ve elektronik ra
sat sistemlerinin, yapay uyduların, bilgisayarlann devreye girmesiyle bugünkü müstesna yerini 
alan meteoroloji bilimi, insanların geleceğiyle ilgili araştırmalarda müracaat edecekleri en önemli 
bilim dallarından birisi olduğunu, gelişmesini hızlı bir biçimde devam ettirerek göstermiştir. 

Üzülerek belirtmek gerekir ki, gelişmiş ülkelerde meteoroloji teşkilatlarının yeri ve önemi 
tam olarak anlaşılmış iken, gelişmekte olan ülkelerde bu kuruluşların sadece hava tahmini ya
pan kuruluşlar, meteoroloji uzmanlarının da yalnızca hava tahminiyle uğrayan kişiler olduğu 
zannedilmektedir. Verilen hizmetler arasında hava tahminlerinin tabiî ki önemli bir yeri VÎ dır. 
Kara, deniz ve özellikle hava ulaşımı için özel bir önem taşımaktadır. Radyo, televizyon ile, 
diğer basın ve yayın organlarından verilen hava tahmin raporları, günlük yaşamı etkilemekte
dir; ama bu hizmetler, meteorolojik hizmetlerden sadece bir bölümüdür. Halbuki meteoroloji
nin, millî savunma, ulaştırma, tarım, enerji, sağlık, adliye, çevre sorunları ve turizm konula
rında, planlama, uygulama ve yürütme safhalarında, ülkelerin millî ekonomilerine büyük kat
kıları vardır. \apılan istatistiksel araştırmalara göre bu katkı, gelişmiş ülkelerde yatırım-fayda 
oranı olarak 1/20 ilâ 1/50, gelişmekte olan ülkelerde ise 1/100 olarak hesap edilmiştir. 

Meteorolojinin tarıma katkısı, ekilecek ürün seçimiyle, yetiştirilecek hayvanın türüyle başlar. 
Tarımcı, toprağın sürülmesinde, tohumun atılmasında, zararlılarla mücadelede, dondan koru
mada, hatta ürünleri taşıma ve depolamada gerçek ve tahminî meteorolojik şartları bilmek 
ve değerlendirmek ister. Orman yangınlarında, zararlılarla mücadelede yine mevcut ve gele
cekteki meteorolojik şartlar, ilk müracaat edilecek bilgilerdir. Hava, kara ve deniz ulaşımında, 
seyir esnasında meteorolojik şartların önceden bilinmesi gerektiği gibi, karayollarının, hava 
alanlarının ve limanların yapımından önce de, yer seçiminde meteorolojik ve klimatolojik bil
gilerin değerlendirilerek, projelerin hazırlanması ile emek ve paranın boşa gitmesi önlenecektir. 

GAP ile ilgili olarak vaktinde yapılan araştırmalar ve kurulan istasyonlar bunun misalle
ridir. Enerji sektöründe hidrolojik enerji, termik enerji, güneş ve rüzgâr enerjisi ve hatta nük
leer enerjinin üretim yeri biçiminde ve üretim safhasında meteorolojik bilgilerin temel alınma
sı şarttır. Aksi takdirde tamiri imkânsız sağlık ve çevre sorunları ortaya çıkar. 

Meteorolojinin turizme katkıları da, turizme hizmet veren sektörlere verilen hizmetlerle 
açıklanabilir. Doğrudan katkısı, tesis yerinin tespitinden, turizm sezonunun süresinin tayinine 
kadar, gerek rekreasyon turizmi, gerek iç turizm ve gerekse sağlık turizmi için meteorolojik 
ve klimatolojik bilgilerin temini ve değerlendirilmesi biçiminde olur. 

Hızlı ve dengesiz artan dünya nüfusu, sağlıksız, plansız, çarpık şehirleşme, hızla azalan 
yeşil alanlar, gittikçe karmaşık hale gelen trafik, koyu, durgun ve pis denizler, sisli, puslu, kirli 
bir gökyüzü, ozon tabakasındaki tehlikeli incelme, insan irsiyetini yok edebilecek olan iklim 
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değişiklikleri gibi, artan çevre sorunlarının, hemen hemen her çeşidinde ve her safhada meteo
rolojik kuruluşlar ile, meteorologlar ve klimatologlar, başvurulacak kuruluşların ve meslekle
rin başında gelmektedir. 

tnsan sağlığı ve hastalıkları üzerinde hava ve iklimin etkileri milattan önce 400 yıllarında 
gündeme gelmiştir. O günden bugüne hastalıkların başlamasında, ilerlemesinde, insanların dav
ranışlarında meteorolojik faktörlerdekı değişiklikler aranmaktadır. Tıbbi biometeoroloji insanla 
hava kürenin, ondaki canlı varlıkların ilişkisini, bir yandan toplum sağlığını korumak, diğer 
yandan çeşitli kökenli hastalıkları tedavi etmek amacıyla, tıbbî ekolojinin sismik yöntemleriyle 
araştırmalar yapmaktadır. Çevresiyle insanın bu etkileşimi, organizmanın, hücre, enzim, do
ku, organ ve sistemler düzeyinde değerlendirilmektedir. Bu araştırmalarda üniversite ve diğer 
araştırma kurumları da, tıp adamları ile meteorolog ve klimatologlar müştereken çalışma yap
maktadırlar. Bu çalışmalar ülkemizde de yapılmaktadır. 

Görüldüğü gibi, meteoroloji, çok yeni bir hizmet alanıdır. Bunun için, Türk Meteoroloji 
teşkilatı, çağdaş teknolojiye uygun gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve aynı zamanda mil
letlerarası işbirliğini sıkı bir biçimde devam ettirmek zorundadır. Bu cümleden olarak, bugün, 
Dünya Meteoroloji Teşkilatı, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, Avrupa Meteoro
loji Uyduları İşletme Teşkilatı gibi milletlerarası kuruluşlara üye olmuş durumdadır. Son bir
kaç yıl içinde gerçekleştirilen yatırım ve hizmet atılımlarına paralel olarak, yurt içi ve yurt dışı 
haberleşmesinde kullanılmak üzere satın alınan iki adet telekominikasyon bilgisayarı sayesin
de otomasyona geçilmiş; bunun sonucu, millî ve milletlerarası bilgi akışı daha süratli ve daha 
güvenilir bir niteliğe kavuşmuştur. Yine, bu sisteme bağlı olarak çalışan çizim üniteleri yardı
mıyla günde yetmişe yakın harita, el değmeden, otomatik olarak işlenip çizilebilmektedir; bu 
da, zaman kaybını önlediği gibi, daha sağlıklı bilgilerin alınmasını da sağlamaktadır. 

Nümerik, atmosferik model çalışmaları için 1988'de işletmeye konulan SV 180/830 ana 
bilgisayarı ile de, sınırlı model çalışmalarına başlanmıştır. Dünya Meteoroloji Teşkilatınca hi
be edilen bilgisayar, yeni devreye girmiş olup, gelen bilgiler otomatik olarak ekranda görülebil
mektedir. Bu çalışmalar ve modernizasyon sonucunda hava tahminlerimizdeki doğruluk oranı 
yüzde 84'e ulaşmış olup, gelişmiş ülkeler seviyesindedir. 

Bugün Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, üzerine düşen görevleri yerine getire
bilme veügili bütün sektörlere ve araştırıcılara her türlü bilgiyi verebilme gayreti ve azmi için
dedir. Bunun için, çağdaş eğitime ve teknolojik bilgilere önem vermekte, millî ve milletlerarası 
kuruluşlarla yakın ilişkilerini sürdürmektedir. 

Bununla ilgili olarak, 194S yılında açılmış olmasına rağmen, 1950 yılında kapanan ve 1962 
yılında tekrar açılan Meteoroloji Meslek Okulu, Anavatan iktidarı döneminde, 1985-1986 öğ
retim yılında, ingilizce eğitim yapan ve bilgisayar programcılığı ile operatörlüğünün de ders 
programına konulacağı bir Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesine dönüştürülerek, orta derece
de teknik eleman ihtiyacını karşılayacak duruma getirilmiştir. 

Meteorolojik olaylar, tabiîdir ki, kulların önleyemeyeceği ve Yüce Allah'tan gelen olaylar
dır. önemli olan, meteoroloji ilmi sayesinde önceden tahmin edilen olguların, zamanında de
ğerlendirilmesi ve gerekli tedbirin alınmasıdır. Bunu, çarpıcı iki misalle açıklamak istiyorum. 

Anavatan İktidarı, 1989 yılında, meteorolojiden, kuraklık olacağını öğrenince, derhal ha
zırlıklara başlamış, köylü ve çiftçinin mağdur olmaması için derhal anlaşmalarını yapmış ve 
devlet 70 sente muhtaç olmadığı için de, gerekli tohumluk ve tahılı almıştır. 

VEFA TANIR (Konya) — Kivi meyvesinin ithal edildiği bir ülkede, buğday ithal edilmez 
mi hiç?! 
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BAŞKAN — Rica ederim... 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Allah, Anavatan Partisiyle, diğer muhalefet partileri
nin kıyaslanabilmesi için, 26 Martta belediye seçimlerini muhalefetin kazanmasını istemiştir. 
Çünkü, insanların, geçmişteki olayları çabuk unuttuğunu görmüş ve iki idareyi anında kıyas
lama imkânı vermiştir. 

AHMET NEÎDÎM (Sakarya) — Nasıl? 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Nasıl mı, söyleyeyim : 
Belediyeleri ele geçiren muhalefetin ilk işi, partizanlık ve kıyım olmuştur. Mühendisleri 

taş ocaklarına ve asfalt şantiyelerine sürgün ederek, okumayı zor beceren partilileri, bunların 
başına amir yaparak, kasırga estirmeye başlamışlardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yerini söyle de bilelim; ben bilmiyorum, inanki. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Siz iyi bilirsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, devam buyurun. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Hizmet yerine, kadroları şişirerek, partililere peşkeş 
çekmişler; bu yüzden de, hizmete harcanacak olan paraları, bunlara maaş olarak ödemiş ol
duklarından ve ehil olmayan idarecilerin eline bıraktıklarından, tstanbul susuz, Ankara kö-
mürsüz, delik deşik ve pislik içinde şehirler haline gelmişlerdir. 

Bunu çok iyi gören Yüce Türk Milleti, son yapılan belediye seçimlerinde, belediyelerin 
çoğunu Anavatan Partisine vererek, ilme inanmayan bu partizan ekibe gerekli cevabı vermiş, 
"kasırgaya son" demiştir. 

1990 Yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, "Allah'ın selamı hepinize, hepimize 
olsun" derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhon. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA AHMET NEÎDÎM (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Doğru Yol Partisi Grubu adına Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerin
de görüşlerimizi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1937 senesinde kurulmuş, 1986 senesinde yeni bir 
yasa ile düzenlenmiştir. Toplumumuzu ve insanımızı direkt ilgilendiren, hayatımızın her safha
sında var olan bir olaydan, siyaset dışı olarak ve siyasetin çok üstünde bahsetmemiz gerekir. 
Ben Mahmut Orhon arkadaşıma da hak veriyorum; buraya çıkan diğer arkadaşlarımız siyaset 
yaptıkları için, o da dayanamayıp, hiç ilgisi olmadığı halde, "memleketi 70 sente muhtaç edenler" 
dedi. 

VEFA TANIR (Konya) — 70 sentlik bir konuşma yaptı! 

AHMET NEÎDÎM (Devamla) — Onun cevabını geçen hafta almıştı sanıyorum. 
Çok değerli milletvekilleri, biz, Plan Bütçe Komisyonunda olsun, Genel Kurulda olsun, 

insan hayatıyla çok ilgili olân meteorolojiye daha fazla ilgi gösterilmesini isterdik. Çünkü, yurt 
savunmasıyla, millî ekonomiyle direkt ilgili olduğu gibi, tarım alanlarıyla, ekimle, gübrelemeyle 
çok yakın ilişkisi olan bir kuruluştur; hatta, memleketimizde, "patladı, patlayacak" denilen 
turizmle de çok yakından ilgilidir. Savaş zamanında, barış zamanında en iyi çalışabilecek ku
ruluşlarımızdan biridir. 
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Zevkle söylemek isterim ki, bu kuruluşumuzun başında çok değerli bir Bakanımız, ihtisas 
sahibi genel müdürlerimiz ve personelimiz vardır. Biz, bu bütçeye daha fazla para ayrılmasını 
arzu ederdik. GAP bölgemize daha fazla istasyonlar yapılsın, teknik imkânlardan daha fazla 
istifade edilsin. Çünkü bu kuruluşumuz, uluslararası anlaşmalarla da ilgilidir. Meydana gelen 
meteorolojik olayları bütün dünya ilgi ile izlemektedir. 

Bir yerde şehir kurulurken, hava alanı yapılırken de meteoroloji hemen akla gelmektedir. 
Büyük deniz kazalarından meteoroloji sayesinde kurtuluruz; keza, hava kazalarından da me
teoroloji sayesinde kurtuluruz. 

Değerli milletvekilleri, bütün müesseseler -politika faaliyetleri gereği- az veya çok, politi
kanın etkisinde kalırlar. Ama politikanın giremeyeceği ve girmemesi gereken müesseselerden 
biri -politikayla işlerinin bağdaşmadığı- işte bu meteoroloji müessesesidir. Çünkü, partilerin 
bahçesine kar veya yağmur yağdırmak veya yağdırmamak diye bir şey söz konusu değildir. Bu 
müessese öyle bir müessesedir ki, vatandaşın günlük hayatıyla, savunmasıyla, yaşamıyla ya
kından ilgilidir. 

Bu kıymetli kuruluşumuzun bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diler; 
hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Neidim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Bilecik Milletvekili Sayın Tayfur Ün; buyurun 

Sayın Ün. 

SHP GRUBU ADINA TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet 
Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün 1990 malî yılı bütçesiyle ilgili olarak Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum.- Bu vesileyle Yüce Meclisi saygı ile selam
lıyorum. 

Plan ve Bütçe Komisyonundan -elimdeki tutanaklara göre- 20 dakikada geçen; raportör
lerden ve Sayın Bakandan başka kimsenin söz almadığı ve konuşmadığı, Başbakanlığa bağlı 
Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde söylenecek sözlerin, değerlendir
melerin ve önerilerin, diğer bütçelerden pek farklı olmayacağını vurgulayarak sözlerime başla
mak istiyorum. 

Genel olarak 1990 malî yılı bütçesinin, bir borç bütçesi olduğu, daha başlangıçta açıkla
rın arttığı, enflasyonun ve hayat pahalılığının durmayacağının, daha da körükleneceğinin gö
rüldüğü, gün gibi açıktır. Bütçenin, önemli sayılacak kısmının transfer harcamalarına, carî har
camalara, yani borç ödemelerine ve personel ücretlerine ayrıldığı görülmektedir. Devlet Mete
oroloji tşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısına bakıldığında, kendi ifadeleriyle, transfer 
harcamalarındaki artışın yüzde 90 olduğu görülmektedir. Yine, kendi ifadeleriyle, Genel Mü
dürlüğün hizmet gördüğü idarî binaların büyük bir kısmının kiralık olduğu, bir kısmının da 
yetersiz olduğu söylenmektedir. "Tasanda, Genel Müdürlüğün, yurt dışından ithal ettiği ma
kine, teçhizat, alet ve yedekleriyle, içinde bulunduğu darboğazları -dikkatinizi çekerim, 
darboğazları- bir nebze olsun çözmüş olmakla beraber, yine de, gerekli makine, alet ve yedek
lerinin darlığı çekilmektedir" denmektedir. 

6 yıldır yönetimde bulunan bir kadronun, bugüne kadar ne yaptığının açık bir delilidir 
bu sözler. 
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Ülkemizde, her önemli şeyin, sıkça ve çokça göz ardı edildiği, hepimizce bilinen bir ger
çektir. İnsanlarımızı, halkımızı, aynen sağlık gibi, son derece yaşamsal bir biçimde etkileyecek 
olan meteorolojiye, meteorolojik olaylara bakış açımız, devletin, konuyla ilgili, hem de direkt 
ilgili Genel Müdürlüğüne, bugüne kadar ayırdığı bütçelerle ve verdiği önemle son dereceaçık-
ça bellidir. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde ekonomik ve sosyal sorunların analizi ve çözümle
rini tarım sektörüyle birlikte en baştan düşünmek zorunda olduğumuzu burada bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Ülkemiz insanını direkt olarak ilgilendiren tarım sektöründe, toprak, 
tohum ve insandan sonra en önemlisi, elbette iklimdir; yani, meteorolojik olaylardır. Çeşitli 
etkilerle ve gelişimlerle istenilen düzeye getirilebilen ilk üç faktörün dışında, meteorolojik fak-

. tör, henüz denetim ve kontrol altına alınamayan bir özellik taşımaktadır, özellikle son yıllarda 
alışılmadık iklim olaylarına, meteorolojik olaylara tanık oluyoruz. Isı değişiklikleri, sıcak böl
gelerde soğuyan, soğuk bölgelerde ısının havalar, düzeni bozulan yağışlar, tarımsal üretimi si
lip süpüren kuraklıklar, seller birbirinin ardından haber konularının manşetini oluşturmakta
dır ve işte burada meteorolojiyle ilgili Genel Müdürlüğün önemi, karşımıza son derece ciddî 
bir gerçek olarak dikilmektedir. Burada meteoroloji faktörünün oluşumu ve etkilerinden fay
dalanmak, onu her yönüyle iyi tanımak, iyi değerlendirmek ve ona uygun planlar yapmak ih
tiyacında ve zorunluluğundayız, özellikle bir üretim dönemi içinde belirli zamanlarda yapıl
ması gereken çalışmalar, o günlerde meydana gelen hava olaylarıyla uyuşmalıdır. Her şeyden 
önce, bir tarımcı, sabahleyin tarlasına gitmeden önce o günkü hava durumunu bilmelidir. Ge
nel olarak, ekimden hasada kadar olan devrede tarımcılar, yarınki ve daha sonraki hava duru
munu daha önceden bilmek ve buna göre çalışmalarını planlamak suretiyle, masraf ve emekle
rini en aza indirebilecekler, daha bol ve kaliteli ürün alabileceklerdir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bu konuda yaptığı çalışmalar yeterli mi
dir? Bütün olarak sunulan hava tahminleri, tarım sektörüne ne derece faydalı olmaktadır? Bun
lar, üzerinde düşünülmesi gereken konulardır. 

Meteoroloji Teşkilatının, mevcut meteoroloji istasyonu sayısı bakımından yeterli olmadı
ğını biliyoruz. Genel Müdürlüğün, bütçe tasarısındaki hedeflerini incelerken, mevcut telsiz radyo-
fax şebekesinin, dünya standartlarına uygun olarak telli hale getirilmesi için ilk etapta planla
nan 15 istasyondan 5 inin gerçekleştiğini öğreniyoruz; bunu da önemli bir gelişme olarak görü
yoruz. Ancak, burada önemli saydığımız bir konuya da değinmek istiyoruz. Bilindiği gibi, Türk
iye Radyo Televizyon Kurumu, Avrupa başkentlerinden hava durumunu sürekli, halkın bilgisi
ne sunuyor. Avrupa'da ve Amerika'da yayın yapan televizyon kuruluşları da aynı şekilde, diğer 
ülkelerin hava durumlarını gösterir sürekli bildirimler yapıyorlar, örneğin, CNN televizyonu 
bunu sürekli olarak ve geniş bir şekilde, hemen hemen tüm dünyanın bilgisine sunuyor, ama 
o televizyonlarda, Türkiye'den tek bir hava durumu yok, tek bir meteorolojik bilgi yok. Ora
larda Türkiye'den hiç olmazsa İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava durumu gösterilemez mi? 
Bu konuda bakanlığın, genel müdürlüğün girişim yapmasını, bunu sağlamasını bekliyoruz. Bu
nun, turizm açısından da son derece yararlı olacağının kuşkusuz olduğunu söylemek istiyoruz. 

Hizmet gerekçesinde "Yurt içinde toplanan değişiklik meteorolojik bilgilerin çeşitli mete
orolojik çalışmalarda, özellikle hava tahmin çalışmalarında kullanılmak üzere, geciktirilme
den ve bir program çerçevesinde dünyaya yayınlanması, meteorolojik çalışmaların ve uluslara
rası anlaşmaların gereğidir" diyorsunuz; ama biraz önce bahsettiğim konuya bir çare bulamı
yorsunuz! 
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Aslında, görev alanları çok geniş olan ve hizmeti, yaptığı işleri, uygulamaları halk tara
fından yeni yeni öğrenilmekte olan Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün, diğer bir
çok kuruluşta olduğu gibi, üniversitelerden sıkça yardım istediğini biliyoruz. Örneğin, GAP 
Projesi ve GAP bölgesiyle ilgili meteorolojik incelemeler ve araştırmalar yapıldığını ve bu böl
gede mevcut bazı büyük klimatoloji istasyonlarının, sinoptik istasyonlar haline getirildiğini, 
bizzat geçen yıl görevdeki Sayın Bakanın ağzından işittik. Ancak, genel müdürlüğün bu konu
da da, diğer bazı konularda olduğu gibi, yeterli olmadığını, üniversitelerden yardım beklediği
ni, eğer üniversitelerin yardımı olmazsa, kuruluşların yeterli kapasitede çalışma üretemediğini 
de öğrenmiş bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, genel müdürlüğün personel durumu da yeterli değildir ve iyi 
değildir diyoruz. Taşrada ve merkez kadrosunda 3 824 kişinin çalışması, bu konuda da sanırım 
bir bilgi sahibi olmamıza yetecektir. Gayet açık bir şekilde biliyoruz ki, birçok il merkezinde, 
meteoroloji işleri, bir memur tarafından yürütülebilmektedir; hatta, yanında bir hizmetli ile 
birlikte, iki kişi bu işleri yürütmeye çalışmaktadır. Elbette, "Bunun sonucunda alınacak pozi
tif hizmet ne kadar olacaktır?" diye düşünülebilir. Elbette, bu durumu, birkaç gelişmiş ve gü
nün koşullarına cevap verebilir düzeye ulaşmış meteorolojik istasyonun durumunun dışında 
tutuyoruz. Olası bir depremin meydana gelmesi durumlarında, yemek yemeye gitmiş veya baş
ka bir ihtiyacını karşılamak üzere görevinin başından ayrılmış o tek memurun yerine, görevi, 
hangi, sağlıklı bilgi sahibi görevli sürdürebilecektir? Bilgi birikimi olmayan hizmetliyle, bir gö
rev nasıl yapılabilir, nasıl sürdürülebilir? Elbette bu merak konusudur. 

Meteorolojik faktörlerin trafik kazalarındaki etkileri de yadsınamayacak yoğunluktadır. 
Meteorolojik faktörleri, insana etkileri, hava koşulları, yol ve çevre yüzeyi gibi başlıklarla irde
leyebiliriz. Trafik kazaları, dünya ülkelerindeki kazaların yüzde 30'u ile, SO'sini kapsamakta
dır. Bizde ise, yaralanarak hastanelere yatırılanların yüzde 30 kadarı trafik kazasındandır. Me
teorolojik koşulların yarattığı kaza artışını, doğanın bir gereği ve Allah'ın bir buyruğu gibi gör
mek beklentisiyle, kendimizi trafik cehenneminden hiçbir şekilde, hiçbir surette kurtaramayız. 
Sürücü ve yayaların, meteorolojik koşullarda ne yapmaları konularında mutlaka eğitilmeleri 
ve denetilmeleri gerekmektedir. Eğer, hangi koşullarda ne yapıp yapmayacağımızı bilmez ve 

, uygulayamazsak, meteorolojik koşulların meydana getirdiği hiçbir kazayı önleyemeyiz, kaza
ları azaltamayız. Bu konuda bence Meteoroloji Genel Müdürlüğüne önemli görevler düşmek
tedir. Konuyla ilgili eğitim uygulamaları, artırılarak sürdürülmeli; vatandaş, zamanında ve ye
rinde bilgilendirilmelidir. 

Edindiğimiz bilgilere göre, 28 istasyonda, balıkçı, küçük gemici, yatçı, ticarî ve askerî ge
milere meteorolojik destek sağlamak üzere Genel Müdürlük, 1985 yılı Temmuz ayından itiba
ren, tngilizce ve Türkçe yayınlar yapmaktadır. Bu küçük istasyonların yerine, sadece belirli bölge 
ve yörelerde değil, ülkenin her tarafında, ulaşım, turizm, sağlık, tarım, bayındırlık, enerji, or
man ve çevre konularında halkımızı zamanında ve yerinde bilgilendirmek için 5 KW'lık bir 
istasyon gücüyle değil, güçlü ve tek bir Radyoevi ile hizmet götürmenin büyük katkılar sağla
yacağı açıktır. Eğer "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bu görevi yeteri kadar yapıyor*' dü-
şüncesindeyseniz, aslî görevinizi savsaklıyor, işi başkalarının sırtına atmış oluyorsunuz diyorum. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde artık tüm kurumların, yalnız tüketici değil, üretici ol
masını da istemek zorundayız. Bu yönde ciddî çalışmalar yapılmasının gerekliliğini savunma
lıyız ve gelişen teknolojinin yanı sıra, meteorolojik bilgilerden, çeşitli alanlarda, çok daha ileri 
düzeyde yararlanmak zorundayız. 
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Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü tarafından, güneşleme süresi ve güneşten ge
len radyasyon ölçümlerinin yapıldığını biliyoruz. Bu konuda, Genel Müdürlük üç Enerji Ba
kanlığının işbirliği yapması gerekir diye düşünüyor; ayrıca, tarım üreticisinin, kurakjık ve su
suzluk; don ve dolu gibi olaylarda, Genel Müdürlüğün, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
ile kollektif bir çalışma içinde olması gerekir diye düşünüyoruz. 

Yurdumuzda son derece önemli bir yer kaplayan, bir ulusal servet olan ormanlarımızın 
muhtemel yangınlara karşı korunmasında alınacak önlemlerin ciddiliği, tartışma konusu ol
mamalıdır. Ormanlarımızın korunmasında, yangınların oluşması ihtimalinin fazlaca olduğu 
mevsimlerde, orman yangın tahminlerinin hazırlanması ve bu tahminlerin tüm ülkeye tek bir 
kanaldan duyurulması gerekmektedir. Elbette, bu görev de hakkınca yapılamadığı içindir ki, 
özellikle yaz mevsiminde, ulusal servet olan ormanlarımız, yangınlarla ziyan olup gitmektedir. 

Son yıllarda, önemli kentlerimizdeki hava kirliliğinin büyük boyutlara ulaştığını biliyo
ruz. Düzensiz yerleşmeye endüstrileşme nedeniyle, hava kirliliğinin giderek artacağını; kirlilik 
meselesi göz önüne alınmadan hazırlanan planların, yapılacak ölçümlere göre değiştirilmesi 
ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Her gün gazete manşetlerinde, "İstanbul güç soluk aldı. Bir zamanlar yeşildi; Kocaeli, 
tehlike sınırının iki katını aştı. Erzurum'da kirlilik, tehlike sınırını aştı" gibi haberlere sıkça 
rastlar olduk. 

Hava kirliliğinin böylesine tehlikeli boyutlara ulaştığı günümüzde, konuyla yalnızca Çev
re Genel Müdürlüğünün ilgilenmesinin çözüm olmayacağı, Meteoroloji tşleri Genel Müdürlü
ğünün de konuya sahip çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmek istiyorum. 

önümüzdeki 21 inci Yüzyılda artık, yeni projelerle halkın karşısına çıkmanın gereğini; 
örneğin, birinci derecede deprem bölgesi ve kırık fay hattı üzerinde olan bölgelerin tehlikesini 
ciddî bir şekilde ve üzerinde durarak halka anlatmanın zorunluluğunu; yerleşim alanlarını, me
teorolojik tehlike göstermeyen alanlara kaydırmak zorunda olduğumuzu, bunun da bir insan
lık görevi olduğunu belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi toparlarken, bir konuda cevap vermek istiyorum.\Meteo
roloji bütçesiyle belediyelerin ne ilgisinin olduğunu, hele hele 26 Mart Yerel Seçimleriyle ilgisi
nin ne olduğu son derece merak konusudur diyorum; ama değerli arkadaşım Sayın Orhon eğer 
26 martla ilgili olarak SHP'den bir cevap bekliyorsa, bunun cevabı: Yüce Türk halkının unu
tulmaz bir şamar olarak 26 Martta ANAP'a attığı ve bu şamarın devam ettiğidir. 

1937 yılında teşkilat kanununa kavuşturulan ve bugünlere, bir şeyler yapabilme iddiasıyla 
gelen, bazı ciddî çalışmalarını yadsıyamayacağımız Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlü
ğü bütçesinin, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum; ama bu bütçeyle aydınlığa çıkılama
yacağının bilinciyle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Hükümet.adına Devlet Bakanı Sayın Ercüment Konukman, buyurun Sayın Konukman. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; grupları adına konuşan sayın milletvekillerine huzurunuzda teşekkür ede
rek sözlerime başlamak istiyorum. Çok değerli katkılarda, yapıcı birtakım tekliflerde bulun
dular; bunları değerlendirmeye çalışacağız. 
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1937 yılında, 3127 sayılı Kanunla kurulmuştu; 
ondan sonra da, 1986 tarihinde tevsi edilerek, Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük şekline 
dönüştürüldü. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bugüne kadar, savaşta ve 
barışta, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, ulaştırma, tarım, orman, turizm, bayındır
lık, enerji, sağlık, adalet, çevre, şehircilik ve bunun gibi, toplumumuzun bütün kesimlerine bilgi 
aktarımı yapan önemli bir Genel Müdürlüğümüzdür. 

Bugün, meteorolojinin, bütün dünyada pozitif ilim haline geldiğini biliyoruz, içinde bu
lunduğumuz feza çağında, teknolojik gelişmelerin sağladığı imkânlara paralel olarak, meteo
rolojinin de önemi gün geçtikçe artmaktadır. Meteorolojide uydulardan yararlanmak, bilgile
rin kompitürlerle değerlendirilmesi, nümerik hava tahmin modelleriyle atmosferlerin dinamik 
yapısının belirlenmesi çalışmaları ve haberleşmede sağlanan teknolojik ilerlemelerin uygulan
ması, hava tahminlerindeki doğruluk derecesinde bir artış sağlamıştır. Doğru hava tahmini, 
ulaştırmada, can ve mal kaybım önleyen, tarımda ve diğer sektörlerde ekonomimize önemli 
bir katkıda bulunan yegâne unsurdur. 

Meteoroloji, milletlerarası işbirliği gerektiren çok yönlü bir bilim dalıdır. Diğer konuşma
cı arkadaşlarımız da bu mevzua değindiler. Meteorolojik olayların ülke ve sınır tanımayan özel
likleri, dünya milletlerini, işbirliği yapmaya zorlamış ve bu konuda birbirleriyle ilişkili millet
lerarası kuruluşların oluşması sağlanmıştır. Bu cümleden olarak, 1989 yılı içerisinde, Türkiye'
de, 1949 yılında Dünya Meteoroloji Teşkilatına giren Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, yeni 
yeni çalışmalar yapmıştır. 1975 yılında, Orta Vadeli Meteorolojik Tahminler Merkezi hedefi 
içerisine girmiştir. 1983 yılı içerisinde, Avrupa Meteorolojik Uydular işletme Teşkilatına da üye 
olmuştur. Bu üyelikleri sebebiyle, pek çok bilgi aktarımı yapılmıştır. Bu bilgi aktarımı, Tür
kiye'ye yapıldığı gibi, Türkiye'den de uluslararası düzeylere aktarılmıştır. 

Dünya Meteoroloji Teşkilatı, Avrupa Orta Vadeli Meteorolojik Tahminler Merkezi ve Av
rupa Meteoroloji Uyduları işletme Teşkilatıyla ilişkilerimizi Türkiye adına Meteoroloji işleri 
Genel Müdürlüğü yürütmektedir. Bu kuruluşlar dışında, meteorolojik yönden yakın ilişkileri
miz olan uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ve Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı için ge
rekli olan desteği de, bu Genel Müdürlüğümüz sağlamaktadır. 

Telekomünikasyon bilgisayarları, yurt içi ve yurt dışı bilgi alışverişleri, PTT hatları, üze
rinden sağlanacaklarından, bu iş için gerekli olan modem ve terminal, bir kısmı Roma, Sofya 
gibi yurt dışı merkezlerin bağlantısından, diğer bir kısmı ise, Ankara, istanbul, Adana, Antal
ya, Eskişehir, Diyarbakır gibi meydanlar bağlantıları yoluyla temin edilmektedir. 

Meteorolojik hizmetlerin daha yaygınlaştırılması için, bu yıl içinde, Muş ve Adapazarı, 
sinoptik meteoroloji istasyonları haline getirilmiştir. Trabzon ise, analiz merkezi haline dönüş
türülmüştür. 

Yine, sivil hava trafiğine açılan Erzincan, Kars ve Şanlıurfa Havaalanlarının meteorolojik 
desteğini sağlayabilmek için, ihtiyaçları yerinde tespit edilmiş, gerekli alet ve cihazlar buralara 
gönderilmiştir. Halen, telekomünikasyon bilgisayarı, Avrupa Orta Vadeli istidlaller Merkezine 
bağlı olarak çalışmaktadır ve 10 güne kadar olan hava tahminleri haritalarını bu yolla çizmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, hava tahminlerinin bilgisayarla yapılması için uygulamaya ko
nulan otomasyon sistemi, bu yıl içerisinde daha da genişletilecektir. 
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Denizciler, balıkçılar ve yaz turizmi için büyük önem taşıyan deniz meteoroloji projesi, 
1985 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu projeden, tzmir ve İskenderun deniz meteoroloji 
istasyonlarının inşaatları bu yıl bitirilecektir; yani ciddî bir tevsi programına geçilmiş durumdadır. 

Tarım kesiminde daha iyi hizmet verebilmek için, ziraî meteoroloji istasyonları, alet ve teç
hizat bakımından geliştirilmiştir ve yapılan Ölçüm ve araştırmalar peyderpey çiftçimizin hiz
metine sunulmaktadır. Bütün askerî ve sivil havaalanlarında bulunan meydan meteoroloji is
tasyonları, en modern alet ve cihazlarla donatılmaktadır. 

Arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1990 
malî yılı içerisinde öngörülen bütçesi 78 milyar 576 milyon lira civarındadır. Bu bütçe içerisin
de yatırımlara ayrılan bölüm, aşağı yukarı yüzde 64'ünü tutmaktadır. Bu, bizim geçen yıl he
deflediğimiz miktarın üzerindedir. Tabiî ki, bu miktarı da, Türkiye için çok önemli bir genel 
müdürlük için pek kifayetli bulmuyoruz, önümüzdeki yıllarda yatırımlara ayıracağımız mik
tarın biraz daha artırılması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. 

Grupları adına konuşan arkadaşlarımız, Genel Müdürlüğümüzün personel ihtiyacının ye
terince fazla olmadığı hakkındaki tenkitlerinde, bazı illerimizde ve ilçelerimizde bir veya iki 
kişinin çalıştığından söz ettiler. Halbuki, bizim teknik vasıflı ve bazı özellikler isteyen Genel 
Müdürlüğümüzün taşra teşkilatlarında, bazan ilçelerde ve bucaklardaki istasyonlarda sadece 
yağış rasadını kaydeden ünitelere ihtiyacımız vardır. Bunlar da, bir kişiyle veya iki kişiyle görü
lebilecek hizmetlerdir. Bu bakımdan, personelimizi teşkil eden 3 824 kişinin bir kısmı taşrada 
görev yapmaktadır ve taşradaki ünitelerimizde bir veya iki hizmetlimiz vardır. Zaten büyük 
bölümüyle otomasyona geçilmiştir, bütün bilgiler bilgisayara işlenmektedir ve fax sistemiyle 
merkeze akmaktadır. Bu yolla da bütün meteorolojik bilgiler, Genel Müdürlüğümüzde organi
ze edilerek, yağış tabloları yapılmakta ye belirli yerlere hizmetler akışı temin edilebilmektedir. 

Tenkitler arasında "Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı istasyonlarda gü
neşlenme süresi ve güneşten gelen radyasyon ölçümü yapılıp yapılmadığı" sorulmuştur. Bu, 
1982 Ocağından beri belirli istasyonlarımızda yapılabilen ve yapılan bir hizmettir. 

Yine sorular arasında, "Denizcilere ve balıkçılara verilen meteorolojik hizmetlerin neler 
olduğu" hakkında bilgiler istenmiştir. 

Ülkemizi çevreleyen denizlere ait hava durumları ve dalga tahminlerinin, periyodik ola
rak, Genel Müdürlüğümüzün belirli merkezlerinde rahatlıkla her istasyondan dinlenebilen şe
kilde bir radyo anonsuyla verildiğini ifade etmek istiyorum. 

Çok olumlu bir tenkide, bizim de gayret edeceğimizi ifade ederek cevap vermek istiyo
rum. Hakikaten, Türkiye televizyonlarında, Avrupâ'daki aşağı yukarı bütün büyük merkezle
rin hava tahminleri gösterilmektedir; ama Avrupâ'daki istasyonlarda, Türkiye hakkındaki bil
giler eksiktir. Bunlar hakkında da ciddî çalışmalar yapacağız, İnşallah gelecek günlerde bu mev
zuda başarılı neticeler alırız ve sizlere de ulaştırırız. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü hakkında, hükümetimizin çalışmalarını sizle
re takdim etmeye çalıştım. Bütçemizin Genel Kurulunuzun tasvibine mazhar olacağını ümit 
ediyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 

Sayın Genç, şahsınız adına söz mü istiyorsunuz? 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi, üzerinde mi? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. Süreniz 10 dakikadır Sayın Genç. Süreyi aşmamanızı ve konu dışı

na çıkmamanızı rica ediyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli üyeler; daha konuşmaya başlamadan 

önce Başkan hemen bizi ikaz etti. Halbuki benden önce grubu adına konuşan ANAP sözcüsü, 
belediyelerden bahsetti, yani bunun konuyla ilgisi yok. Şimdi biz, siyasî bir belgeyi, siyasî yön
den eleştiriyoruz. Burada konuya bağlılık denen bir şey yok. 

Sayın milletvekilleri, ozon tabakası delindi. Niye delindi?... 
HAYRETTİN ELMAS (tstanbul).— Tunceli'ye kar fazla yağdı. 
MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) — Senin yüzünden. 
BAŞKAN — Arkadaşlar karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Niye delindi, biliyor musunuz; ANAP'ın zamları deldi. 

ANAP'ın yaptığı zamlara ozon tabakası dayanamadı ve delindi. 
BAŞKAN — Sayın Genç, eğer almış bulunduğunuz söze bu şekilde, bu gerekçeyle, bu üs: 

lupla ve bu konuda devam edecekseniz, konuşturmam; onu söyleyeyim. Ben, Devlet Meteoro
loji işleri Genel Müdürlüğünün 1990 Malî Yılı Bütçesi üzerinde aleyhte söz verdim. Orada, 
hakkınıza sonuna kadar saygılıyım. Hakkınızdan dışarı bir kelime de ettirmem. 

Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, ne demek istiyorsunuz siz şimdi? 
BAŞKAN — "Ozon tabakasını Anavatan deldi" dediğiniz zaman... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Yani sizi ne ilgilendirir; ben ozondan da bahsederim, baş

ka şeyden de bahsederim... 
BAŞKAN — Sizi, 67 nci maddeye göre İçtüzüğe uymaya, davet ediyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, bakın, davranışlarınıza muhatap olmak is

temiyorum. Terbiyem buna müsait değil, bakın... 
BAŞKAN'— Bağırmakla bir $eyi çözmek mümkün değil. Toplantıyı ben idare ediyorum. 

Sizi, içtüzüğe uymaya davet ediyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Orada, o makamın gereği gibi, o Başkanlık Makamında 

oturursanız oturun, oturmazsanız sizi protesto edeceğim, bakın! (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Genç, sizi... 
KAMER GENÇ (Devamla) —- Benim konuşmamı o engelleyemez. Yani, benim burada 

söylediğim, konu dışı bir şey midir? 
Sayın milletvekilleri, bütçenin iki yönü vardır; birincisi, siyasî yönüdür. Bu kürsüde şim

diye kadar bütçeler hep siyasî yönleriyle tenkit edilmiştir. Bütçe görüşmelerinde, Meteoroloji 
bütçesinde ben sadece Meteoroloji meselesini görüşemem; çünkü ben, milletvekili olarak, her 
bütçede söz alma hakkına sahip değilim. O halde, burada söz alma hakkını elde ettiğim an, 
hükümetin her türlü siyasî faaliyetlerini burada kritik yapabilirim. Bunu Sayın Başkan bilmi
yorsa, lütfen bunu ve geçmiş bütçelerdeki uygulamaları öğrensin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç, bu Parlamentoya 1973'te girmiş bir Başkanla mu
hatapsınız. içtüzüğün ilgili maddesini hatırlatıyorum... 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Gelmişsin ama kültürün gelişmemiş. Neden konuşturmu
yorsunuz bizi? 

BAŞKAN — içtüzüğün 67 nci maddesine göre, Başkan, kürsüdeki konuşmacıyı, konu
dan ayrılmamaya davet eder. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Konudan ayrılmıyorum. 
BAŞKAN — Sizi, konuya davet ediyorum. Keza, konuşmacının şahsiyatla uğraşması ve 

çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunması tçtüzüğe aykırıdır. Kaldı ki, Başkanlığa karşı 
ifadelerinizi de Meclis teamüllerine uygun bulmuyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sözümü kesmeye hakkınız yok. Doğru dürüst idare edin, 
yoksa o kürsüyü terk edin. Allah Allah... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Ayıp, ayıp. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — Şovu bırak, konuş. 
BAŞKAN — Sayın Genç, bu hareketlerinizin de, bu sözlerinizin de... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Benden önce burada konuşan ANAP'lı konuşmacı, bele

diyelerin icraatlarından... 
BAŞKAN — Sayın Genç, sizi uyarıyorum; beni, disiplin tedbiri uygulamaya mecbur et

meyin ve lütfen Meteoroloji bütçesi üzerinde konuşmanızı tamamlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Yani, Başkanlık Makamını bu kadar suiistimal edercesine 

kullanacak sizin gibi bir başka insan tahmin edemiyorum ve buraya, daha kürsüye gelir gel
mez, "Konu dışına çıkmayın" dedi. Yani ben burada, meteoroloji falanca gün için İstanbul'da 
hava sıcaklığı şu kadar yüksek, derece şu kadar dedi; şurada yağmur yağdı... Bunları mı diye
ceğim yani? (Gürültüler) 

MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) — Ozonla, zammın ne alakası var yahu? (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bağırıp çağıracağınıza, sabredin. Eğer, sabrınız yoksa, çı
kın gidin. 

MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) — Kimi kovuyorsun sen? (Gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Zaten burada yeterince yoksunuz. 
Sayın milletvekilleri... (ANAP sıralarından gürültüler) Bakın, yani sizin seviyenize uymak 

istemiyorum; inmek de istemiyorum. 
MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) — Sen bizim seviyemizde olamazsın ki. (Gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben ANAP iktidarının altı senelik uygulamalarını en iyi 
şekilde tahlil eden bir milletvekiliyim. ANAP İktidarında; bir, safahat var. Bürokratlar da lüks 
araba, lüks tesisler... Diğer tarafta, bir bürokratın dairesine gidiyorsunuz, bir daire başkanının 
kapısında iki tane sekreter... Devletin temel harcamalarını böyle lükse tahsis ediyorsunuz, hat
ta içinizde bakanlıktan istifa eden milletvekilleri var ve bunlar hâlâ yasa dışı, kanuna aykırı 
olarak araba kullanmaktadır. Bu arabaları kullanan insanların vicdanları acaba sızlamıyor mu? 

ALÎ ŞAKtR ERGÎN (Yozgat) — Bunun Meteoroloji bütçesiyle ne ilgisi var? 
BAŞKAN — Sayın Genç, bunun, Devlet Meteoroloji İşleri bütçesiyle ilgisini açıklar mısınız? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, ikincisi: Bugün, Doğu ve Güney

doğuda kar yağdığı için bütün yollar ve köy okulları kapalı. Vatandaşın, en temel hakkı olan 

— 261 — 



T.B.M.M. B : 47 15 . 12 . 1989 O : 2 

eğitim hakkından yoksun bırakıyoruz ve buraya gelip, Türkiye'yi pembe gösteriyoruz! Bir de
fa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulan konuların aslında doğru olması lazım, memle
ketin gerçeklerine uygun olması lazım. Geçen gün Sayın Başbakan burada konuşurken, bir ha
rekette bulunmaya mecbur kaldım. Sebep neydi? İnsanlarımız Doğu ve Güneydoğuda belirli 
aralıklarla içeriye alınıyor. 15 gün içeriye tıkılıyor, hiçbir işkence yapılmasa bile, 15 gün sonra 
bırakılıyor, yeniden alınıyor... Valiye başvuruyoruz, telefona çıkmıyor; ilgili birimlere başvu
ruyoruz, telefona çıkmıyor... Bakanı zaman zaman arıyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Genç, ben, bu kürsüyü işgal ettirmem. Devlet Meteoroloji bütçesiyle 
ilgili olarak konuşacaksanız, devam edin; yoksa, istemeyerek sözünüzü kesmek mecburiyetin
de kalacağımı ikaz ediyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — iktidarınızı uyarın, bizleri de bu gibi zor durumda bıraka
cak davranışlar içine sokmayın. 

Biraz Önce Sayın özal kürsüye çıktı, lojman meselesi dile getirildi diye, "Bizi tenkit edi
yorsunuz" dedi. 

Değerli milletvekilleri, iktidarda olan kişiler, özellikle Başbakan, bakan ve belirli görev
lerde bulunan insanlar hukuka saygılı olmak zorundadırlar, kurulan düzene saygılı olmak zo
rundadırlar. Eğer, siz bir yaparsanız, sizin karşınızdaki politikacıların -haksızlık yaparsanız-
görevi de, elbette ki bunları dile getirmektir. Siz, kendinize birtakım imtiyazlar tanıtırsanız, 
bunu söyleyen muhalefete de kızma hakkınız yoktur. 

Biraz önce bir sözcünüz kürsüye çıktı -Sayın Başkan tabiî hep bizi görüyor- Sayın Genel 
Başkanımızın Orta Doğu Teknik Üniversitesinde vatan haini... 

BAŞKAN — Hayır efendim, Genel Başkanınızın adı geçmedi. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tutanak burada, bak!.. 
BAŞKAN — O zaman... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tutanağı aldım. 
BAŞKAN — Tutanağı nereden âldınız, nasıl aldınız? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tutanağı aldım, bak; sana okuyayım. Sen hep arkadaşları

nı şey etmiyorsun. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Genç, siz, şov yapmak için mi, Meteoroloji bütçesinde görüş belirt

mek için mi çıktınız? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, kendi düşüncelerimi dile getiriyorum. Sizin düşünce

lerinizi burada dile getirmeye ne zorunluluğum var, ne de... 
BAŞKAN — Evet, size bu maksatla söz vermediğim için sözünüzü kestim, buyurun efen

dim. (Başkan tarafından hatibin sözü kesildi.) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Kesemezsiniz. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Çünkü siz, bu şekilde Başkanlık yapamazsınız. 
BAŞKAN — Lütfen... Kürsüden ayrılmaya davet ediyorum. Sözünüzü kestim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sizin yapınızda tarafsızlık yok. Sizin yapınızda belli birta

kım insanlara hizmet etmek, onların paçasına yapışıp bir yerlere gelmek vardır. (ANAP sırala
rından gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar.) Böyle insana ben, Başkan diye hitap edemem. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (llınceli) — Karar yeter sayısı yok, lütfen... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan Mecliste karar yeter sayısı yoktur; lütfen Sa

yın 114 kişi yok burada. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısı yok. 
BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Yılmaz, lütfen... Başkanlık, müracaatınızı dikkate ala

caktır; bölümler okunduğu esnada Başkanlık, karar yetersayısı olup olmadığını, saymak sure
tiyle araştıracaktır. 

Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Maddelere geçişte arz ettim efendim. 
BAŞKAN — Maddelere değil efendim; bölümlere geçildi; oylama esnasında kesilmez bu. 

Bölümleri okutuyorum, aynı zamanda da sizin söylediğiniz karar yetersayısını' arıyorum. 
Bölümleri okutuyorum : 

İ. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Malt K/ı Bütçesi 

A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 13 953 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Saydınız mı Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, Saydınız mı burada 114 kişi var mı? 
BAŞKAN — Sayın Genç, görünen köy kılavuz istemez. 
KAMER GENÇ (llınceli) — Efendim, ne demek istiyorsunuz? 114 kişi var mı burada? 
BAŞKAN — Var efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu kadar taraflı davranmayın, bu bir Başkanlık makamına 

yakışmaz. Buraya en ilkel bir insanı getirseler, senden daha adil davranır be! 
BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç... (SHP sıralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Saymak zorundasın, 114 kişi var mı? 
TEVFlK KOÇAK (Ankara) — 82 kişi var mı? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bölümleri okumaya devam ediyoruz. 

111 Meteorolojik Rasat ve Analiz Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi Hizmetleri 57 678 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 6 945 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 78 576 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Böylece, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün bütçesinin bölümleri kabul edil
miş bulunmaktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan... Sayın Başkan, dinler misiniz?.. 
TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — 82 kişi var. 

2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Ytlı Kesinhesabt 

BAŞKAN — 1988 Malî Yılı Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü kesinhesabımn 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, tutumunuz... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, niçin saymıyorsunuz? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Taraflı davranıyorsunuz, tutumunuz tarafsızlığa yakışmıyor. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kumbaracıbaşı. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Niçin saymıyorsunuz Sayın Başkan?.. Bir mil

letvekilinin talebi karşısında niçin duyarlı davranmıyorsunuz; niçin salonu saymıyorsunuz?.. 
Karar yetersayısı istemiştir bir milletvekili arkadaşımız. 

BAŞKAN — Sayın Kumbaracıbaşı, sayın milletvekili karar yeter sayısı istediği anda tara
fımdan o sayım yapılmış... Karar yetersayısının... 

TEVFtK KOÇAK (Ankara) — 81 kişi var. 
BAŞKAN — Efendim, tçtüzük sarih; söylenilen gerekli çoğunluğun... 

TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Yok işte. 
BAŞKAN — Bulunup bulunmadığını, "rüyet" dediğimiz, gözle saymak suretiyle takdir 

hakkı ve yetkisi de Başkanlıktadır. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — öyle bir hakkınız yok efendim. 
BAŞKAN — Sair şekillerde saymak suretiyle tespit yetkisi de Başkanlığın... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (kocaeli) — öyle bir hakkınız yok, saymak zorundasınız efen

dim. (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — O halde, içtüzüğün ilgili maddesini açıp okuyalım mı? 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Okuyun. 
BAŞKAN — "Başkan bakar, yeterli çoğunluk olduğuna kanaat ederse görüşmelere geçer" 

der; ama itiraz olursa... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — îtiraz var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yeterli şarta sahipsiniz Sayın Kumbaracıbaşı; o zaman yoklama isteyin, ya

palım. (SHP sıralarından "Yoklama istiyoruz" sesleri) 
Ama öyle istenmez, halinize bakın... Bir de İçtüzüğe bakın... Öyle yoklama istenmez. Sa

yın Grup Başkanvekilı, usulüdairesinde. Başkanlığa bir şey söyledi; ama siz bilmeden konuşu
yorsunuz... (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin gözlerin 1 kişiyi 2 kişi mi görüyor yahu! 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık, karar yetersayısının bulunduğu kanaatindedir. Sayın 

Kumbaracıbaşı, size saygım var. Eğer siz şu anda bu işlemin "Karar yetersayısı yoktur" gerek
çesiyle... 

— 264 — 



T.B.M.M. B : 47 15 . 12 . 1989 O : 2 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Yoktur efendim, karar yetersayısı yoktur efen
dim... Yetersayısından maksat, bir kanaat söz kunusu değildir, sayımdır bu, saymak söz ko
nusudur. 

BAŞKAN — Evet... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Saymak zorundasınız. 

BAŞKAN — Saydık efendim, arkadaşlarımızı saydık, itimat buyurun. Yani... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Kaç kişi, sayı nedir efendim? 

BAŞKAN —• Tekrar sayalım efendim, peki. Lütfen Divan üyeleri de beraber saysınlar... 
(ANAP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın Kumbaracıbaşı... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtüzüğe göre karar yetersayısı 114 kişi olacak. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen... Bir görev yapıyoruz... 
Sayın Kumbaracıbaşı, izin verir misiniz?.. 
Oylama ile karar yetersayısı bulunup bulunmadığını anlayabilmek için, ilgili bölümü oka-

tayım; "Kabul edenler, etmeyenler" dediğimiz anda oyları sayayım; zatı âlinizin bu talebini 
tespit edeyim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Lütfen... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1988 MaB Yılı Ke 

A —CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Program . Açıklama Toplamı Harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 988 800 000 2,432 271 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Kumbaracıbaşı, karar yetersayımız vardır. Açıklamak gibi bir m 
• tur; a m a 136 arkadaşımızı tespit ettik. ( A N A P sıralarından alkışlar) 

K> O N U R K U M B A R A C I B A Ş I (Kocaeli) — Teşekkür ederim Sayın Başk 
°> riyetiniz vardır. 

• BAŞKAN — Bölümleri okumaya devam ediyoruz : 

111 Meteorolojik Rasat ve Analiz Hizmetlerinin Dü-
zenlenmesi ve Geliştirümesi Hizmetleri 12 190 692 952 11 197 681 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 2 807 500 000 2 753 880 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 17 986 992 952 16 383 833 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1990 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri üe 1988 
Malt Yılı Kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugünkü program tamamlanmıştır. 

Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için 16 Aralık 
1989 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 

• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

47 NCt BİRLEŞİM 

15 . 12 . 1989 Cuma 

Saat: 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

x 1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 
(S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 2. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 4. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna tlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) 
(S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

(y.) Açık oylamaya tabi işUri gösterir. 


