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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

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

Dışişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı; 
Sağlık Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1988 Malî 

Yılı Kesinhesabı; 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı; 
Kabul edildi. 
23 Aralık 1989 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 21.38'de son 

verildi. 

Kâtip Üye 
Çanakkale 

Afütmn Kahraman 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Ytldtrım Ava 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sam Akkaş 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Üğdül 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoglu 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. •— 1990 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşanları 
ile 1988 Malî Yık 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) (1) 

A) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1990 Mali Yûı Bütçesi 
2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesah 

BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1988 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bu bütçe üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla oku

tuyorum: 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner; Sosyaldemokrat Halk

çı Parti Grubu adına Giresun Milletvekili Mustafa Çakır, Adana Milletvekili Mahmut Keçeli; 
Anavatan Partisi Grubu adına Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu, Rize Milletvekili Mustafa 
Nazikoğlu, Afyon Milletvekili Nihat Türker, Ordu Milletvekili Bahri Kibar. 

Şahısları adına: Lehinde, Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin, Kahramanmaraş Milletve
kili Ülkü Söylemezoğlu; aleyhinde, Ankara Milletvekili ibrahim Tez, Kırklareli Milletvekili Gür
can Ersin. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasî Altıner; buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ŞtNASt ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 18 inci dönem Büyük Millet Meclisinde; yani bu dönem Meclisinde 
Üçüncü bütçe görüşmesini yapmaktayız. Gerek bundan önceki bütçelerde ve gerekse bütçe dı-

(1) 281, 282, 287 ve 288 S. Saydt Basmayazüar 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına 
eklidir. 
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şındaki konuşmalarda, bu zeminlerde veya başka zeminlerde, Hükümet yetkilileri, her vesiley
le, ülkemizde hızlı bir sanayileşme hamlesine girildiğini iddia etmekteydi; biz muhalefet ise, 
bunların doğru olmadığını, yatırımların yavaşladığını, kaynakların kullanım tercihlerinde sa
nayinin ikinci, üçüncü plana itildiğini söyleyegeldik. Bizler iddialarımızda zaman içinde haklı 
çıktık. Hükümet yetkililerinde ise, eski iddialarını sürdürmekle beraber, üstü kapalı da olsa, 
özellikle imalat sanayii yatırımlarında bir yavaşlamayı kabul ettiklerine ait bazı ibarelere rast
lanmaktadır. Şimdi, bu ibarelerin neler olduğunu söylemeden evvel, biz sürekli olarak ne de
miştik, kısaca hatırlatma yapmakta fayda var. 

Biz, sabit sermaye yatırımları içinde imalat sanayii payının sürekli azaldığını ve bunun 
iyi bir işaret olmadığını vurgulayagelmiştik. Eğer imalat sanayii yatırımlarında sürekliliği ke
serseniz, kısarsanız, imalat sanayii yatırımlarını ihmal ederseniz, işsizliği de, pahalılığı da, ge
lir dağılımını da, hatta bölgelerarası dengesizliği de, kısacası, ne kadar olumsuzluk varsa, ya
ratmış olursunuz. Çünkü, sonuç itibariyle hepsinin temelinde, yani sanayileşmeyi durduran veya 
yavaşlatan olayın temelinde, imalat sanayii yatırımlarının ihmali gelmektedir, demiştik. Bö
bürlenilen, sanayi mamulü ihracatındaki artışın, bir kapasite artışı değil, kapasite kullanım 
oranlarının artışı olduğunu söylemiştik. Tabiî, bu başarı inkâr edilmez, etmiyoruz da; kapasite 
kullanım oranlarında artma söz konusudur. Tabiî bunun da sebepleri var. Bu da, halkın alım 
gücüne rağmen gerçekleştirilmiştir. İleride o konulara da temas etmeye çalışacağım. 

Sanayi mamulü ihracatının genel ihracat içindeki payı belli bir seyir takip ederek arttı, 
geldi, yüzde 80'lere dayandı; iki yıldır aynı noktada dönüp duruyor; yüzde 79 oluyor, yüzde 
79,5 oluyor, hatta geri sayma başlamıştır. Şimdi, Hükümetin bunu, zımnen de olsa, biraz fark 
ettiğini, Maliye ve Gümrük Bakanının bütçeyi takdim konuşmasından anlıyoruz. Konuşması
nın bir yerinde, "Biz partimizin iktidar döneminde kamu yatırımlarını altyapıya yönelttik. Bu 
dönem içinde sermaye hâsıla katsayısı büyüdü; bunun enflasyonist baskıları da oldu; bu hu
susları tenkit edenler oldu. Her engeli aşmanın bir maliyeti olacaktır" demektedir. 

Yine bu konuşmanın bir başka yerinde, "imalat sanayiindeki canlanmanın işaretleri 
artmaktadır" denilmektedir. Yani altıncı yıl sonunda, bir ümitsizliğin, ümide dönüşmesi gibi 
bir şey... Bundan önceki hükümet programlarında bu tip ibareler pek yoktu, daha iddialı iba
reler vardı; "imalat sanayii yatırımlarını özel sektör yapacak; yapıyor, yaptı" diyorlardı. Şim
diki programda bu iddia eskisi kadar desteksiz atış biçiminde değil, biraz daha temkinli olarak 
kaleme alınmıştır. Aslında, başka konularda gene desteksiz atışlar vardır. Daha önce Hükü
met yetkilileri, bu kürsülerden, sermaye hâsıla katsayısının, Adalet Partisi dönemlerinde, daha 
doğrusu 1980 öncesi iktidarlar döneminde çok yüksek olduğunu, dolayısıyla, yatırılan serma
yenin hâsılaya dönüşmediğini iddia ettiler, özellikle 1970-1980 dönemi içinde sermaye hâsıla 
katsayısının yüksek olduğunu belirterek, "Halbuki bizim dönemimizde daha düşük" dediler; 
ama burada bir çelişki var, Hükümet yetkilileri, bu Hükümet programında sermaye hâsıla kat
sayısının yüksek olduğunu, bu itibarla enflasyonist baskı yarattığını kaleme almışlardır. Tabiî, 
bu da sevindiricidir. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülürken rakam vermeden 
konuşmak mümkün değil, imalat sanayii yatırımları -1973 yılı sabit fiyatlarıyla- 1973 yılında 
100 lira iken, 100 birim iken, her yıl artmış (az artmış, çok artmış) ve neticede, sabit fiyatlarla 
1980 yılında 118 lira olmuştur; 1980 yılından sonra hızla düşmüş ve 1988 yılı sonunda 77,9 
lira olmuştur. Bunlar, Devlet istatistik Enstitüsünün rakamlarıdır. 
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Şimdi, yetkililer şunu diyeceklerdir: "Sanayi yatırımlarını özel sektör yapıyor." Şimdi, özel 
ve kamu sektörü imalat sanayii yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki paylarına bir göz ata
lım. 1980 yılında özel sektörün yatırım payı yüzde 27,1, kamunun yüzde 30,3 ve toplam yüzde 
28,9 olarak gerçekleşmiştir. Sıra ile bu rakamları okumak istemiyorum. 1983 yılına kadar bu 
trentte artma var. özel sektör yatırımları yüzde 27,1'den yüzde 35,2'ye yükselmiştir; ama ka
mu yatırımlarının payında bir azalma mevcuttur; yüzde 30,3"ten yüzde 18,6'ya inmiştir. Top
lam imalat sanayii yatırımları, bunun paçalı yüzde 25,2 olmuştur. 

Şimdi, 1983 yılından itibaren 1984, 1985, 1986, 1987 ve 1988 yıllarına doğru, özellikle 
ANAP'ın tek başına iktidarda bulunduğu dönemlere baktığımızda, 1988 yılında imalat sana
yii yatırımları toplamı yüzde 24'ten yüzde 14,8'e inmiştir. Özel sektör yatırımları ise 1983 yı
lında yüzde 35,2 iken, 1988 yılında yüzde 23,1'e inmiştir. 

Burada bir noktayı daha belirtmek istiyorum, imalat sanayii yatırımları sabit sermaye ya
tırımları içinde dört plan döneminde ve hatta Beşinci Plan dönemi ortalarına kadar hep bir 
numaralı olmuştur; yani imalat sanayii yatırımları, sabit sermaye yatırımları içinde en büyük 
paya sahiptir. Halbuki, 1985 yılından sonra bu pay iki numaraya düşmüştür; yani sabit serma
ye yatırımları içinde imalat sanayii yatırımlarının payı bir numara değil, iki numara olmuştur. 
Bu iki numaraya düşme 1986 yılında da devam etmiş 1987 yılında Üç numaraya düşmüştür. 
Bu durum 1988 yılında üç numara olarak devam etmiş ve 1989'da da üç numara olarak kal
mıştır. İçinde bulunduğumuz yıl da imalat sanayiinin, sabit sermaye yatırımlarından aldığı pay 
üçüncü sıraya düşmüştür. 

Evet, burada, "Devlet büyük sanayi kuruluşlarından kaçtı. Artık devlet yatırımlarını biz 
imalat sanayii yatırımlarına plase etmiyoruz. İmalat sanayii yatırımlarını özel sektör yapacak
tır, yapıyor" gibi iddialara karşılık olarak bunu söylemek istiyorum. Özel sektör yatırımların
da da ciddî yatırım noksanlaşması vardır, özellikle bu imalat sanayii yatırımlarına ağırlık ve
rilmesi açısından caydırıcı unsur söz konusudur ve özel sektör netice itibariyle yatırım yapa
mamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1990 yılı konsolide bütçesinin, yuvarlak olarak, yüzde 15'i yatırım 
ödeneği olarak ayrılmıştır. Tabiî, "Konsolide bütçe, bir devlet bütçesidir. Ekonominin tama
mını kapsamaz" diyenler olacaktır. Bütçenin diğer kalemlerine baktığımızda, yüzde 43'ü cari 
harcamalara, yüzde 42*si transfer harcamalarına ayrılmıştır. Bu rakamlara ilaveten, 10,5 tril
yon lira gibi bir açık verecek olan bu bütçe, ülkenin tüm ekonomisini enflasyonist baskı altın
da tutmaya devam edecektir. 

Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, özel sektör yatırımlarından bahsetmek hayaldir. 
Nitekim, kendisinden yatırım beklenen özel sektör, mevcut işletmelerinde üretimi bırakmış; yani, 
sanayiciliği bırakmış, ticareti tercih ediyor. Ne yapıyor? Alıyor, satıyor. Çünkü, alıp satmak, 
üretmekten daha kolay, daha kârlı, daha risksiz. Bu enflasyonlu ortamda yatırım ve işletmeci
lik yapmak çok daha riskli bir iş olmaktadır. 

ANAP iktidara gelirken, şikâyet ettiği enflasyon rakamı yüzde 28'di. Bu enflasyon orta
mında gelir dağılımının süratle bozulacağını, yatırım yapılamayacağını, inletmelerin işletme ser
mayesinin eriyeceğini, velhasıl, bütün kötülüklerin, hattâ ahlakî değerlerin erozyona uğrama 
sebeplerinin temelinde yüksek enflasyon olduğunu, ANAP 1983 sonbaharında seçim sloganı 
yapmıştı ve bu söyledikleri doğruydu. Bunları söylediği yıl enflasyon yüzde 28'di. Aradan allı 
yıl geçtikten sonra, bugün enflasyon rakamı, devraldığı 1983 rakamlarının 2 katından çok daha 
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büyüktür. ANAP tktidannın her bir yılında enflasyon oranı, devraldığı yüzde 28 oranının 2 
katından daha fazla olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, sabit sermaye yatırımlarının gayri safi millî hâsıla içindeki payı 1989'da 
yüzde 23,7 iyken, Altıncı Plan dönemi sonunda, yani 1994 sonunda -her şey dört dörtlük gitse 
ve plan hedefini bulsa- bu rakam yüzde 25,7 olacaktır. "Yani, önümüzdeki beş yıl içinde sabit 
sermaye yatırımlarında 2 puanlık bir artış söz konusudur. Bu artışla, ülkemizin sanayileşmede 
hamle yapacağına inanmak biraz hayal gibi gözükmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ekonominin büyüme hızı 1987 yılında yüzde 7,4 iken, 1988'de ilk 
tahmin yüzde 7,2, ikinci tahmin yüzde 5,2, üçüncü tahmin yüzde 3,4 olarak verilmiştir. Tah
minlerde dahi yüzde 50'den fazla hata yapılmıştır. Bunlar Devlet istatistik Enstitüsünün ra
kamlarıdır. Çünkü, hesap kitap hak getire... Her şey el yordamıyla olmaktadır. 

Büyüme hızındaki bu küçülmeye paralel olarak, imalat sanayii büyüme hızında daha dra
matik bir görünüm mevcuttur. 1988'de birinci tahmin yüzde 10, ikinci tahmin yüzde 6,1, üçün
cü tahmin yüzde 1,8 olmuştur. Biraz önce arz ettiğim gibi, bunlar Devlet istatistik Enstitüsü
nün rakamlarıdır. Ben, Devlet istatistik Enstitüsünün, üçer aylık tahminler arasında bu derece 
yanılacak kadar tecrübesiz bir teşekkül olduğunu sanmıyorum. Bunlar, olsa olsa, bir baskı ne
ticesi olmuştur, bu rakamları bir baskı neticesinde ortaya çıkarmış olabilirler, bu tahminleri 
yapmış olabilirler. 

Rakamlara neresinden bakarsanız bakınız, 1989 yılı tam bir kayıp yılıdır. 1989 yılında bu 
rakamlar eksi değerlere inmiştir; artı olması mümkün değildir. Üretim artışları açısından, ka
pasite kullanım oranları açısından, yatırımlar açısından önemli düşüşler baş göstermiştir. 

Sanayimizin durumuna, imalat sanayii mal grupları açısından bakmak istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, imalat sanayiini mal grupları açısından değerlendirdiğimizde, tü

ketim malları üretimi oranı yüzde 40-42'lerde, ara mallar üretimi oranı yüzde 45'lerde, yatırım 
malları üretimi oranı yüzde 15'lerde seyretmektedir. Bu oranların Altıncı Beş Yıllık Plan so
nunda da hemen hemen aynı oranda kalacağı da açıktır. 

imalat sanayiinin bu orandaki mal gruplarıyla ülkenin sanayileşmesi veya o ülkeye bir sa
nayi ülkesi denmesi mümkün değildir, imalat sanayiine ağırlık verilmeli, derken, bizim özel
likle spesifik olarak kastımız, ara mallar ve yatırım mallarıdır. 

Sanayi toplumlarında, sanayileşmiş ülkelerde bu özellik son derece barizdir. Bu ülkeler 
yatırım malları üretirler, ara malları üretirler. Makine imalat sanayii gibi, elektrikli-elektriksiz 
makine imalat sanayii gibi, petrokimya, demir çelik, çimento, demir dışı metaller sanayii, kâ
ğıt sanayii, plastik sanayii gibi sanayi dallarına, olanca gücümüzle öncelik ve ağırlık vermemiz 
şarttır. Çünkü, bu saydığım sânayi dallarında katma değer çok yüksektir. Sanayide bilimsel 
gelişmeyi ve yüksek teknolojiyi de ancak bu saydığım sanayi dallarına yöneldiğimiz zaman sağ
layabiliriz. Çünkü, bu tip imalatın girdi kalemleri çok pahalı olmamakla birlikte, mamulleri 
son derece kıymetli üretimlerdir. Ülkenin katma değer, artık değer yaratacağı sanayi mamulü 
mal grupları bunlar olmaktadır. 

Hükümet, kendisini, bir ihracat ve bir de ödemeler dengesinin iyileştiği türküsüyle aldat
maya devam etmektedir. Bunların her ikisinin de iyi olması iyidir, itirazımız yok; ihracat da 
iyidir, ödemeler dengesinin iyileşmesi de çok iyi bir şeydir. Hatta sanayi mamulleri ihracatının 
payının toplam ihracatın yüzde 80'ini teşkil etmesi de güzel bir şeydir; fakat bu iyi olan şeyler, 
toplumun en alt kesiminden, üste doğru gelirken, yüzde 80'ini teşkil eden nüfusa hiçbir şey 
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vermemektedir, vermemiştir. Vatandaş bu iyi olan şeylerden bir türlü nasibini alamamaktadır, 
alamamıştır. Çünkü, hükümet tercihleri, bu sanayii, vatandaşın alım gücüne göre değil, ne pa
hasına olursa olsun, ihracata göre kullandı. Sonunda da böyle oldu. Talebe, caydırıcı olması 
için sürekli zamlar yaptı. Maksadı, üretim artırmadan arz fazlası yaratıp, bunu ihraç etmekti. 
Dunda muvaffak oldu; ama bu durum, beraberinde birtakım sıkıntıları da getirdi. Önemli sa
nayi mamulü kalemlerinde ihracat azalması görüldü, tç piyasaya yöneldiler; ama halkın alım 
gücü yok. Şimdi, birçok sanayi mamulü kalemlerinde böyle bir piyasa krizi hakim. O zaman 
bazıları üretimi kısma yoluna gittiler; otomotiv endüstrisinde olduğu gibi, daha az üreterek, 
daha çok kâr etmek, işçi çıkartmaları ve bunlar gibi olumsuz etkiler görülmeye başlan
mıştır. 

Bir ülke sanayileşirken, vatandaşın talep gücünü küçültmenin o ülkeye yararı olmaz, ol
mamıştır. öyle bir sanayi tesisi de o ülkeyi mutlu edemez. O tür sanayi, niye ve niçin kurulu
yor? Hatta Hükümet sonbaharda, birtakım ithalatlarda, özellikle dayanıklı tüketim malların
da gümrük indirimleri yaptı. Bunu niçin yaptı? Vatandaşa, daha ucuz dayanıklı tüketim mad
deleri sunmak, pahalı arz eden yerli sanayii de terbiye etmek maksadıyla yaptı; özet olarak 
bu maksatla yaptı; ama, ne oldu? Dayanıklı tüketim mallarını ihtiva eden sanayi mamulü ucuz-
lamadı, yine pahalılık devam etti. Tabiî, ucuzlayan birkaç kalem oldu. Türkiye'ye 110 milyon 
liraya giren Mersedesler, 87 milyon, 85 milyon liraya girer oldular. Bu, Mersedes kullananları 
yadırgadığımız için değil, Mersedes kullananların avantajına olmuştur, doğrudur; ama vatan
daş kesimine, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan vatandaş kesimine ithalattaki bu gümrük indi
rimlerinin bir avantajı olmamıştır; denildiği gibi, sanayii de terbiye etmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, ANAP iktidarı döneminde yapılan ihracatlardan elde edilen do
larların ülke ekonomisine çok yüksek oranda maliyeti vardır. Bu maliyet, 55 milyona, ağır bir 
biçimde, hem de yüzde 80'inin büyük bir fakirleşme içine itilmesi pahasına ödetilmiştir. Bu
gün gazetelerde bakıyorsunuz, 300-400 milyon liralık otomobiller galerilerde kapışılıyor. Bu 
otomobillerin kapışıldığına bir başka gözle bakarsanız, Türkiye'nin çok zenginleştiğini de söy
leyebilirsiniz; ama burada, biraz önce de belirttiğim gibi, nüfusun yüzde 80'ini teşkil eden alt 
kesimle, yüzde 15-20'sini teşkil eden üst kesim arasındaki gelir dengesizliği büyük boyutlara 
ulaşmıştır. Vatandaşın yüzde 80'i, 350 bin liraya çıkmış olan yoksulluk sınırıyla mücadele et
mekte, bu sınır ile yarışmaktadır. 

Hükümet yetkilileri, 1980 öncesi dönemlerin sanayi yatırımları konusundaki anlayışını tenkit 
için, bir taraftan bu yatırımların doğru seçim olmadığını, pahalı seçimler olduğunu, gayri ikti
sadî yatırımlar falan olduğunu iddia ederken, diğer taraftan da aynı yetkililer, ülkemizin bir 
sanayi ülkesi olduğunu, ihracatın da yüzde 80'inin sanayi mamulü olduğunu iddia etmektedir
ler. Bu bir çifte standarttır. Bu iddiaların ikisinin birden doğru olması mümkün değildir. Esa
sen, ANAP döneminde, sıfırdan başlayıp kurulmuş ve ihracat yapabilen ciddî bir sanayi tesisi 
henüz ortalarda yok. 

Bugün yapılan sanayi mamulü ihracatının üretim araçları olan tesislerin, fabrikaların yüzde 
90'ı, 1980 öncesi kurulmuş veya kurulmakta olan tesislerdi. Şunu da bu vesileyle hatırlatmak 
isterim ki, beğenmediğiniz bir üretim tesisini, "demode" diye de suçlayamazsınız. Bir tesis, 
bir sanayi işletmesi kurulduğu anda modern olur, zaman akışı içerisinde onu yenilemez, mo-
dernize etmezseniz, çağa uygun, gelişen teknolojiyi oraya adapte etmezseniz, o tesis demode 
olur. Türk sanayi işletmeleri arasında, geçmişte kurulup da, bugün "demode" diye iddia ettiği-
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niz tesisler varsa, bunun demode oluşunda altı senelik iktidarınızın sorumluluğu yatmaktadır. 
MUSTAFA BAHRÎ KİBAR (Ordu) — Altı senede mi demode oldu? 
ŞÎNASÎ ALTINER (Devamla) — Evet, sanayi tesisleri bir senede bile demode olabilir; 

hatta, proje anlaşması safhasında bile demode olabilir; çünkü, teknoloji çok hızlı gelişiyor. 
Sayın milletvekilleri, tekrardan, imalat sanayii ve buna bağlı mal grupları üzerinde biraz 

daha durmak istiyorum. Bugün Hükümet yetkililerinin dediği gibi, üç bin, dört bin, beş bin 
kalem sanayi mamulü ihraç ediyoruz, falan diye kendimizi kaptırıp, ayaklarımızın yerden ke
silmemesi gerekir. 

Şimdi, müsaade ederseniz, 1989 Ocak-Temmuz ihracatına bir bakalım. Bir evvelki yıla gö
re, önemli sanayi mamullerinde azalan ihracat kalemlerinin azalma oranlarını takdim etmek 
istiyorum: Kimya sanayiinde yüzde 0,7, lastik ve plastik sanayiinde yüzde 15,5, deri ve kösele 
sanayiinde yüzde 7,4, orman ürünleri sanayiinde yüzde 35,9, madenî eşya sanayiinde yüzde 
23,9, makine sanayiinde yüzde 55, elektrikli makine ve cihazlar sanayiinde yüzde 35, diğer sa
nayilerde de yüzde 23,7 ihracat azalması söz konusu. 

tmalat sanayiinin can damarı olan makine imalat sanayii grubu, daha ziyade, yatırım mallan 
grubu ihracatında azalma olmuştur. Tabiî, ihracatta azalma olur olmaz, bu, geriye doğru, üre
tim azalmasını da beraberinde getiriyor. Çünkü, "İhracat azaldı ama, biz iç piyasaya veriyoruz" 
da diyemezsiniz, iç piyasada alım gücü ve yatırım yok. Sanayi mamullerinde ihracatın azalma
sını, geriye bakarak, otomatikman, üretim azalması diye ifade edebilirsiniz. 

Değerli milletvekilleri, mal grupları itibariyle, yaklaşık olarak, (Bu üç bin, dört bin, beş 
bin kalem malı bir tarafa bırakalım. Tabiî, tekstil ürünleri içinde ceketi ayrı, kravatı ayrı, pan
tolonu ayrı sayarsanız, üç bin, beş bin kalem olur; ama, esas olarak gruplandırarak bakmamız 
lazım) 4 milyar dolar tekstil grubu mallardır, 1,5 milyar dolar demir-çelik ihracatıdır, 1 milyar 
dolar da makine imalat sanayii mal grubudur. 

Şimdi, ihracatın içinde pay budur. Burada 4 milyar dolar olan tekstil, tarıma dayalı, neti
ce itibariyle tarım kökenli sanayi mamulüdür. Kesinlikle küçümseme maksadıyla söylemiyo
rum; ama, bu yapı ile sanayileşme olmaz. Bu yapıya sanayi denemez. Katma değer açısından 
yüksek değerde olan sanayi tesislerine yönelmemiz şarttır. Ülkemiz 15-20 milyonluk bir nüfusa 
sahip olsa, belki hizmetler sektörü veya ticaretle iştigal ederek, orta karar bir seviyede yerimizi 
alabiliriz; ama, nüfusumuzun bugün 55 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu 55 mil
yonluk nüfus, büyük bir ülke demektir. 2 OOO'li yılların başına doğru da 70 milyonu aşacak 
bir Türkiye... Şimdi, böyle bir Türkiye'nin, sadece alıp satmakla, turizmle, ticaretle dünya ül
keleri arasında bugünkü durumunu muhafaza edeceği bile şüphelidir. Bu tip ülkelerin, yani 
bizim ülkemizin mutlaka temel sanayie ağırlık vermesi şarttır. Temel sanayi derken, bu aynı 
zamanda bir ağır sanayidir. Zaten bu sanayi grubu içinde imalat, madencilik ve enerjiyi birlik
te düşünmek lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, bildiğiniz gibi, grubunuzun toplam süresi 1 saattir. Sayın Grup 
Başkanvekiliniz, son 15 dakikanın Sayın Demiralp tarafından kullanılmasını istemiştir. Zatıâ-
linizin 15 dakikası kaldı, hatırlatıyorum. 

Buyurun efendim. 
ŞlNASt ALTINER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu madencilik, imalat, enerjiyi birlikte düşünmemiz lazım. Sanayi sektörünün grupları 

içinde bunlar vardır. 
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Şimdi, kendi madenlerinizi kullanarak, işleyerek, onları sanayi mamulü haline getirmek 
durumundasınız. Halbuki ülkemizde kişi başına düşen metal ve hammaddeler tüketimi, Avru
pa Topluluğu ülkelerinin altı yedi kat gerisindedir. Maden üretimi bakımından ülkemiz, kişi 
başına 18 dolarla 92 nci sırada yer alıyor; maden üretim yoğunluğu bakımından, kilometreka
reye 8S0 dolarla, dünya ortalamasının yüzde 32'sidir. 

Elektrik enerjisi tüketimi açısından bakacak olursak ülkede kişi başına tüketim yılda 900 
kilovat/saat civarındayken, bu miktar dünya ortalamasında 2 bin kHovat/saat, Avrupa Toplu
luğunda ise S bin, 6 bin kilovat/saat olmaktadır. 

Demir-çelik tüketimi ise bizde kişi başına 110 kilogram, Avrupa Topluluğu ülkelerinde 
400-500 kilogram civarındadır. 

Petrokimya mamulleri tüketiminde de Avrupa Topluluğunun 7-8 kat gerisindeyiz. Henüz, 
madenlerini kullanamayan, metali işlemeyen bir sanayie sahibiz; yani, başka bir deyişle, sana
yileşememişiz. 

Değerli üyeler, şimdi temel sanayii kurduğunuz zaman, bu enerji ve madencıî-k sektörünü 
körükleyecek ve onlan da müspet yönde tahrik edecektir. Tabiî metali işleyip, metal imalat sa
nayiini kurduğunuz zaman, bu sanayinin en önemli girdileri, madencilikle alakalı sektör ve 
enerji olacaktır. Türkiye'nin enerji tüketimi, petrol eşdeğeri açısından yılda 50 milyon tondur; 
bunun da aşağı yukarı yüzde 40'ı ithal edilmektedir, Mademki bugün Türkiye'nin enerji kulla
nımı petrol eşdeğeri açısından 50 milyon ton civarında ve bunun yüzde 40'ı da ithalatla sağla
nıyor, enerji de en pahalı bir girdi olduğuna göre, o zaman biz sanayie yönelirken, -sandfi de 
enerji kullanacağına göre- yöneldiğimiz sanayi türünün behemehal katma değeri yüksek olan 
sanayi türünde olması lazımdır. Bu, bize göre çok önemlidir. Mademki enerjiyi pahalı alıyor
sunuz, o halde yüksek katma değeri yaratan sanayi grubunda bu enerjiyi tüketmek zorundası
nız. 

Altıncı Beş Yıllık Plan sonunda dahi tablo hemen hemen içinde bulunduğumuz yıl ora
nında olmaktadır, tmalat sanayii ihracatı içinde tüketim mallarının oranı yüzde 53, ara malla
rının oranı yüzde 36-37 iken, 1994 yılında, yani Altıncı Beş Yıllık Plan sonunda bu oran pek 
değişmiyor. Oran değişse bile, marjinal değerler niteliğinde olmaktadır. 

Ağır sanayi sektörlerine, temel sanayi sektörlerine yatırım yapılması lazım geldiğini vur
gularken, Hükümet, bu tip sanayi denince, bunlardan sanki öcü gibi kaçmaktadır. Hemen bu
na karşılık olarak, orta ve küçük sanayi tesisleri ile, organize sanayi bölgelerinden bahsetmek
tedirler. Evet, onlar da lazımdır; ama bu bahsettiğim temel sanayiler kurulmadan, orta ve kü
çük sanayilerin güçlenemeyeceği ve gelişemeyeceği iddiasındayız. Bu, ekonominin kuralıdır. Temel 
sanayii kuracaksınız ki, onların girdileri, çıktıları ve yarattığı ihtiyaçlar nedeniyle de yan sana
yiler gelişecektir. Zaten orta ve küçük sanayi işletmeleri birer yan sanayi niteliğindedir. 

Sanayileşmiş ülkelere baktığımız zaman, imalat sanayii alt sektörlerinin katma değer da
ğılımlarına bir göz atalım; Amerika Birleşik Devletleri, 1984'de katma değerin yüzde 44.6'sını 
metal eşya, makine ve teçhizat (taşıt araçlarında), yüzde 14.6'sını kimya, petrokimya, lastik 
ve plastikten oluşturmaktadır. Demek ki, katma değerin dağılımında, yarıdan çok fazlasını 
metal ve plastik kimya sanayii türlerinin oluşturduğu katma değer yaratmaktadır. 

Aynı sırayla, Kanada'da, Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da benzer rakamlar vardır. Za
manım kısıtlı olduğu için bu rakamları okumadan geçiyorum. 
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Bizim ülkemize baktığımız zaman bu oran, benzer sıralamada yüzde 23 ve yüzde 12'dir. 
Bu rakam, ilerlemiş Batı toplumlarının ulaştığı rakamların çok gerisindedir. Burada da görü
lüyor ki, hafif sanayi değil, ağır sanayi ve dolayısıyla yatırım malları üretimine yönelmemiz 
lazımdır. Aksi takdirde, ucuza satıp, pahalı almaktan kurtulmamız mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, şu ana kadar sanayiinin sermaye ve mal gruplarının önemi üzerinde 
durmaya çalıştım. Sanayide çalışanın alınteri gücünün sosyal boyutları üzerinde de bir miktar 
durmak istiyorum. Bir toplumun endüstri toplumu haline gelebilmesi bir hedeftir. Böyle bir 
toplumu oluşturanlar, genellikle sanayide çalışanlar, oradan direkt, veya endirekt geçimini sağ
layan insanlar topluluğudur. Böyle bir topluluk meydana getirmek bir süreçtir. Böyle bir top
luluğu yaratmak, siyasî amaç olmalıdır. Demokrasinin de teminatı böyle bir topluluğun yara-
tılmasındadır. Endüstri toplumu bir ortadirektir. Bu iş, hem sosyal boyutlu, hem siyasî boyut
lu, hem de ekonomik boyutlu bir iştir. Şimdi ülkemizde Hükümet yetkilileri, "İhracatın yüzde 
80'i sanayi mamulüdür" derken, acaba bu sektörde çalışanların miktarı ve aldıkları ücret pay
ları nelerdir? Bunlara bir göz atalım: 

tktisadî faaliyet kolları itibariyle faal nüfusun, yani 15 yaş grubu üzerindekilerin dağılı
mında, yüzde 57 tarım kesimi, yüzde 14 sanayi kesimidir; geri kalan kısmın da ticaret ve hiz
met kesiminde çatışmakta olduğunu biliyoruz. Şimdi, bu tabloya göre, yüzde 20'lerin üzerinde 
işsizlerin olduğu bir ülkede, ülkemizde, işsizlerin sayısı, daha doğrusu işsizlerin oranı, sanayi 
kesiminde çalışanların dahi bir hayli üzerine çıkmıştır. Sanayileşmiş ülkelerin hiçbirinde ta
rımda çalışan kesimin oranı bu kadar yüksek değildir. 

Sanayileşme konusunda, az da olsa yapılan yatırımların, verilen teşviklerin, bölgesel da
ğılımında da gelir dağılımını bozucu, sosyal dengeleri, bölgesel dengeleri altüst edici tercihler 
vardır. Marmara ve Ege bölgelerinde bu dağılım aslan payını alırken, diğer bölgeler maalesef 
nasiplerini alamamaktadırlar. Bundan dolayı, Türkiye'nin üç büyük şehrinde ülke nüfusunun 
yüzde 24'üne yakın bir bölümü, 12 ilde nüfusun yarısı oturmaktadır; 30-33 ilde göç vardır, 
nüfus azalması vardır. Bunların hepsi, biraz önce bahsettiğim yatırımların, teşviklerin noksan 
olması, ülkemiz bölgelerinde homojen bir yatırım dağılımı, özellikle sanayi yatırımı dağılımı 
olmamasının çarpık sonuçlarıdır. Bunların süratle düzeltilmesi gerekir. Sanayi yatırımlarının 
bölgesel dağılımlarında bu çarpıklığı düzeltici önlemler süratle alınmalıdır. 

Sanayi kesiminde çalışanların paylarına bir göz attığımızda, 500 büyük sanayi işletmesi 
sonuçları, bu konuda bize oldukça yaklaşık bilgiler vermektedir. 1987 ve 1988 rakamlarını ver
mekle iktifa edeceğim. Şimdi buna göre, 1987 yılında toplam sanayi sektörü içinde faktör ge
lirleri dağılımına baktığımızda, maaş ve ücretlere 2,29 trilyon lira ödenmiş, aynı yıl faizin payı 
2,54 trilyon lira olmuş. Bu rakamlar, özel sektör ve kamu kuruluşları olmak üzere, 500 büyük 
sanayi işletmesinin rakamlarıdır. Bu rakamlar 1988 yılı ile mukayese edildiğinde, maaş ve ücret 
payı 3,95 trilyona çıkmış, faiz payı ise 5,18vtrilyona çıkmıştır. 1987'den 1988'e geçerken bir yıl
da faiz payı yüzde 104 oranında artmıştır. ANAP İktidarı dönemi boyunca emek payı, faizden 
çok sonra gelmiştir. Türkiye'de yurt içi faktör gelirlerinin oluşumuna baktığınız zaman, tarı
mın ve ücretlilerin payı ANAP İktidarı döneminde hızla aşağıya düşmüş, faizin payı hızla yu
karıya çıkmıştır. Tarım ve sanayi kesimi çalışanlarından sermaye gelirlerine büyük oranda pay 
aktarılmıştır. Biraz önce belirtmeye çalıştığım fakir ile zengin arasındaki büyük uçurumu yara
tan sebeplerin başında da sanayiciye yüklenen bu faiz politikası yatmaktadır. Bu kötü dağılım, 
sosyal dengeleri altüst etmiştir; burada kantarın topu, çalışanların aleyhine çok fazla kaçmış
tır. Bunu ilanihaye bu şekilde sürdürmeniz mümkün değildir, sürdüremezsiniz. Zaten hiç kim-
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se de bu dengesizliğin düzeltilmesini ANAP Hükümetinden beklemiyor. Yapılacak bir erken 
seçim, bu dengesizliği çözecektir. Çünkü bu iş, demokrasiyle ve halkın hür iradesiyle ilişkili 
bir mesele olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, halkın alım gücü o denli düşürülmüştür ki, bu durumdan, sanayi 
mamulü üreten, fakat pazar bulamayan sanayiciler de şikâyetçidir. Sanayicilerin kapasite kul
lanımlarını sınırlayan, onların üretimlerini düşürmeye zorlayan etkenlerin başında talep yeter
sizliği, araştırmalara göre bir numarada yer almaktadır. Bu talep yetersizliği çok önemlidir. 
Hemen ikinci sırada malî güçlükler vardır. Talep yetersizliği oranı 1987 yılında yüzde 47'lerdeyken, 
1988'dc yüzde 58'lere fırlamıştır ve bu rakamlar 1989'da daha da yükselmiştir. Talep yetersizli
ği demek, vatandaşın alım gücüyle direkt bağlantılı demektir; buradan, bu ülkenin sanayi üre
timi, ülkenin insanına hitap etmiyor anlamı çıkar. Yoksulluk sınırı, televizyonlarda beyin yıka
ma yoluyla yaratılmış olan pembe Türkiye'nin dahi eteklerini sarmaya başlamıştır. Kapasite 
kullanımını sınırlayan diğer etken ise, malî zorluklardır. Bunun da yegâne sebebi, yüksek enf
lasyonla paranın pul olması olayıdır. 

Değerli milletvekilleri, gayet tabiî bugün kredi faizlerinin oranı bir hayli yüksektir. Geçen 
senelerde yüzde 140'Iardaydı, bu senelerde belki yüzde 120'lere, yüzde 110'lara düşmüştür; ama 
bu pay da çok fazladır. Tabiî, enflasyonu yüksek olan ülkelerde kredi faizleri kısa vadeli ol
maktadır; bankacılar krediyi daha ziyade kısa vadeli verirler, orta ve uzun vadeli kredi vermeye 
pek yanaşmazlar, aynen bugün Türkiye'de olduğu gibi. O zaman, kısa vadeli krediler, daha 
ziyade bugünden yarına alıp satma işinde kullanılır. Şimdi bankaların yaptığı da budur. Zaten, 
geçen seneye nazaran bu sene mevduat faizlerinin krediye dönüşüm oranlarında azalma var
dır; toplanan mevduatın kredi olarak satılması, geçen seneye nazaran bu sene büyük oranda 
düşmüştür. Bankalar parayı toplamışlardır, satamamaktadırlar. Artık sanayici, biraz önce de 
belirttiğim gibi, yatırım yapmamaktadır. \atırım orta ve uzun vadeli bir iştir. Onun için, bu 
yönde kredi açısından desteklenmeyen sanayiciler, yatırım yapmaktan vazgeçmiş, yatırımlarını 
durdurmuş, işi ticarete dökmüşlerdir. Geçim nedeniyle mecburen böyle olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, süreniz dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum. 
ŞtNASt ALTINER (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, küçük ve orta sanayi grubu hakkında benden sonraki arkadaşım ko

nuşacak. Sözlerimi bitirmeden bir konuya temas etmek istiyorum. 
1986 ve 1987 yıllarında şoför esnafında bir dizel sevdası yaratıldı. Bu dizel sevdası, özel

likle Hükümet tarafından yaratıldı. Çünkü, benzinle mazot arasındaki fiyat, yüzde 35-40 ora
nında mazotun lehine idi, mazot daha ucuzdu. Bu itibarla, özellikle Ankara, tstanbul ve tzmir 
illerinde yoğun olmak üzere, şoför esnafı, bu ucuzluğa kanarak, arabalarının benzinli motor
larını attılar, yerine dizel motorları taktılar. Şoförlerin, bu dizel motorlar sayesinde giderleri 
daha az olacak, dolayısıyla geçimlerini daha iyi sağlayacaklardı; Hükümet de bunu teşvik etti. 
Aslında, bunu teşvik ederken de, Avrupa'da ve diğer ilerlemiş Batı ülkelerinde, mazotla benzin 
fiyatları arasında fark yoktu. Mazotun benzinden ucuz satılması bir hükümet politikasıdır, yoksa 
bu işin ucuzluğunun veya pahalılığının maliyetle alakası yoktur. Bu, bir siyasî tercihtir. Bu es
naf, motorlarını benzinden dizele çevirdi, ondan sonra mazot fiyatı iki üç yıl içinde benzin 
Fiyatıyla eşitlendi. Şimdi bu esnaf feryadı figan etmektedir. 

Bu, önünü görememezlik midir? Hükümet, bir yıl, iki yıl sonra mazotla benzin fiyatının 
eşitleneceğini tahmin edememiş midir? Bu meselede Sanayi Bakanlığının büyük bir sorumlu
luğu vardır. Bu bir hükümet politikası ise, bunu görememiş midir? Görememişse bu, büyük 
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bir hatadır; ama çok daha başka büyük bir hata vardır: Bu, o sırada dizel motor pazarlayanla
ra büyük bir pazar furyası yaratma, kâr aktarma maksadıyla yapılmışsa, bu daha büyük bir 
suçtur. Bunların hepsi de el yordamı ile olmaktadır ve motorunu dizele çevirmiş şoför esnafı
nın da büyük sıkıntısı vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi burada tamamlarken, 1990 malî yılı bütçesi 
içindeki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin ülkemize, milletimize, Sanayi Bakanlığının tem
silcilerine, yetkililerine, hayırlı uğurlu olmasını diler, tekrar saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıner. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili trfan Demiralp; buyurun. 
Süreniz İS dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde, eski bir küçük sanayici olarak, küçük sa
nayinin 1976-1987 yılları arasında her türlü zorluklarını bilen bir arkadaşınız olarak söz aldım; 
bu vesileyle saygılarımı sunuyorum. 

Küçük sanayi, gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde hem istihdamın, hem de orta ve 
büyük ölçekli sanayinin yan sanayii olarak son derece önemli bir konuma sahiptir. Ancak, kü
çük sanayiinin kuruluş seyrine baktığımızda, Türkiye'de bugün mevcut, çalışan ve 1980'den 
sonra kapatılmış olan, kapanmak zorunda kalmış olan pek çok sanayi tesisinin 1980 öncesin
de kurulmuş olduğunu görüyoruz. 

Küçük sanayide çalışan, istihdam edilen işçi sayısı 500 bin olduğu halde ve tüm sanayi 
kuruluşları içerisinde 185 bin işyeri arasında 177 bin gibi büyük bir sayıya ulaşmış olduğu hal
de, bu iktidar döneminde, ama bilinçli ama bilinçsiz bir şekilde, küçük sanayinin ihmal edildi
ğini görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi vereceğim rakamları son derece dikkatle izlemenizi rica ediyo
rum. 1983 yılında 68 limited şirket, 10 anonim şirket kapatılmak, kapanmak, kendisini tasfiye 
etmek zorunda kalmış olduğu halde, 1989 Ocak-Haziran döneminde 1 908 limited şirket ve 
1 299 anonim şirket, kapanmak, kendini tasfiye etmek zorunda bırakılmıştır. Tabiî, bu kapa
nan şirketler, kapanan küçük sanayi işletmeleri, çok büyük sayıda çalışanını da kapı dışarı bı
rakmak, işsiz bırakmak durumuyla karşı karşıya kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, burada vurgulamak istediğim nokta şudur: özel sektörde (bilhassa 
küçük sanayi bazındaki özel sektörde) en önemli konu, potansiyel ve mevcut müteşebbislerin 
hükümete güvenmeleridir. Bu iktidar dönemir ie Hükümete, bu noktadan hiçbir güvenin kal-

•- mamış olduğunu görüyoruz. Çünkü, 1983 yılından beri günaşırı karar değişiyor; akşam bir 
şey düşünülüyor, sabah kararname haline getiriliyor ve daha önceki uygulamayı çok büyük 
ölçüde değiştiriyor. Bu husus toplumda, bilhassa müteşebbis kesimde bir şeyler yapma, bir şeyler 
kurma şevkini tamamen kırmıştır. 

1980 yılına kadar küçük sanayi işletmelerinin, nerede ise biri diğerini teşvik eder, biri di
ğerine örnek olur tarzda süratle kurulduklarını görüyoruz; ama 1980 sonrasında ve özellikle 
1983 sonrasında küçük sanayi müteşebbisliği birdenbire cazibesini kaybediyor. Ancak, bun
dan da önemlisi, yani bu iktidar döneminde küçük sanayi tesislerinin kurulmamış olmasından 
da daha önemlisi, "Üretmeye uğraşma, üretme, üretmenin zorluklarına girme; al, sat, daha 
kârlı çıkarsın" zihniyeti bu toplumda yerleşti. Bu çok kötü; yani müteşebbis olma konumunda 
olan, bir üretim tesisi kurup, içinde en azından birkaç kişiyi çalıştırma konumunda olan kişi
ler, "Boşver; al, sat, daha kârlı çıkarsın" deyip, tercih değiştirmişlerdir. Bü zihniyet değişikliği 
çok kötüdür. 
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Bu zihniyet değişikliğinin çok güzel örneğini, sanki tarih tekerrür ediyormuş gibisine 1800'Iü 
yıllarda Batı sanayileşirken, Osmanlı'ya, Osmanlı toplumuna yapılan empozede görüyoruz. 
Evet, 1800'Iü yıllarda Batı sanayileşirken, Osmanlı toplumuna; ama bilinçli, ama bilinçsiz -
bazen bilinçli olaraff ve bazen de bilinçsiz- bir şekilde üretime yönelmeme, alıp-satma tercihi 
empoze edilmiştir. 

Bu iktidar döneminde bu niye yapıldı? Potansiyel müteşebbisler, niye müteşebbis olmak
tan caydırıldı? Bu, bilinçli mi yapıldı, yoksa bilinçsiz mi yapıldı? Bunu, eğer bugün şu aşama
da -1989 veya 1990 yılında- tespit edebilirsek, konunun suçlularını da tespit etmek imkânımız 
olur ve bundan sonraki yıllarda yüzde 22'ye varmış olan işsizler ordusunun umudunu yarat
mış oluruz; onlara iş imkânı yaratmak için gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlama im
kânına sahip olmuş oluruz. 

1980 öncesinde kurulmuş olan sanayi tesisleri, 1983 sonrasında, yaşama, ayakta kalma 
mücadelesi vermeye başlamışlardır; pek çoğu da verememiştir, tşte, 1989 Ocak-Haziran döne
minde kapanmak zorunda kalmış olan şirketlerin sayısını az önce söyledim. Bugün, faaliyetini 
sürdürebilenler veya bundan önceki birkaç yıl içerisinde sürdürme mücadelesini verenler, mev
cut çalışır vaziyette olan makine ve teçhizatlarının da bir bölümünü satışa çıkarmak mecburi
yetinde kalmışlardır. Ancak, satışa çıkardıkları bu makine ve teçhizatı dahi, paraya çevireme-
yip, işletme faaliyetini rölantiye alan veya kapatmak, durdurmak zorunda kalan işyerlerinin 
sayısının pek çok olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer böyle olmasaydı, eğer benim bu söyledik
lerim yanlış olsaydı, Türkiye'de işsizlik oranı bu kadar yüksek düzeye çıkar mıydı? 

Şimdi, 1983 yılında seçilmiş ve buraya gelmiş olan milletvekili arkadaşlarıma da soruyo
rum: Seçmenleriniz size, 1983-1984 yıllarında mı daha çok iş talebinde bulunuyordu; yoksa, 
1988-1989 yılında mı daha çok iş talebinde bulunuyor? Bunu siz, biz, hepimiz, içinde yaşadığı
mız şartlarda görüyoruz. Türkiye'deki işsizlik oranı artmıştır; Türkiye, bilinçsiz birşekilde -
eğer kasten değilse- büyük bir hata ile küçük sanayie ve orta sanayie, 1980 Öncesinde verilen 
önemi vermemiş ve bugünkü büyük işsizler ordusu noktasına gelinmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; küçük sanayi siteleri konusuna da değinmek istiyo
rum. 1983 sonrasında başlatılan küçük sanayi sitesi kurma çalışmalarını takdir etmemek müm
kün değil. Her ne kadar tüm sanayi ihmal edilmiş, pek çok tesis kapatılmak zorunda bırakıl
mış ise de, herhalde inşaat sektörünü genel anlamda canlandırma babından olsa gerek, küçük 
sanayi siteleri kurulmasına başlanmıştır; ama bugün Türkiye'nin pek çok yerinde küçük sana
yi sitesi mezarlıkları vardır. Kredileri kesilmiş, para bitmiş, kaynak bitmiş, iş paydos edilmiş; 
küçük sanayi sitesi mezarlığı halinde bekleyen yüzlerce sanayi sitesi var. Bu kadar yatırım ya
pılmışken, bu kadar ümitler bağlamışken, o sitelerin böyle atıl vaziyette beklemesi, son derece 
yanlıştır. Bir an önce, o sitelerin tamamlanması için gerekli kaynağın temin edilmesi zorunlu
luğu vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de sanayi, baştan sona ihmal edilmiştir. İh
mal edilmişliğinin en güzel delillerinden bir tanesi de, Sanayi Bakanlığının içi boşaltılmış, "Sanayi 
Bakanlığı" adı altında işlev gören Bakanlık, sanayiden bihaber bir hale gelmiş, sanayie elini 
uzatamaz hale gelmiş, sanayii gayri ciddî bir tutumla görür, ele alır hale gelmiş. 

Söylenecek çok söz var; ancak, Sayın Başkanın göstermiş olduğu nezaketi suistimal etme
mek için sözlerimi bitiriyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Demiralp. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Çakır, bu

yurun. 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir yer işgal etmesi gereken; fakat bugünkü Hükü
metin gündeminde bulunmayan Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde, söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, gelişmiş ülkelerin, üzerinde önemle durduğu, gelişmekte olan ve 
geri kalmış ülkelerin de üzerinde önemle durması gereken bu ülkelerin kalkınma sorunlarını 
sanayileşmeyle gerçekleştirdikleri hepimizce malumdur; fakat bugünkü Hükümetin politika
sında -baştan söylediğim gibi- 24 Ocak kararları neticesi ve 1983 yılından itibaren sanayiden 
çekilme kararından sonra, Türkiye'de sanayileşme geriletilmiş, Hükümetin politikasından çı
karılmıştır. Daha önce, cumhuriyetin kuruluş yıllarında tek partili cumhuriyet hükümetleri dö
neminde sanayileşmeye büyük bir önem verilmiş, ülkenin bütün zorluklarına rağmen, tarımla 
beraber sanayileşme olayını büyük ölçüde gerçekleştirmeye çalışmışlardır. O dönemin zorluk
ları, büyük ölçüde yetişmiş insan gücü eksiklikleri, bilgi, deneyim eksiklikleri vardı; ona rağ
men o dönemin hükümetleri, sanayinin temel kuruluşlarını, kurumlarını kurmakta büyük bir 
başarı sağlamıştır, demir-çelik, kâğıt, çimento, dokuma fabrikaları, Devlet Demiryollarının ya
bancılardan alınarak devletleştirilmesi gibi sanayileşme olaylarnu büyük ölçüde başarıya ulaş
tırmışlardır. 

Çok partili döneme geçildiğinde de, dönemin cumhuriyet hükümetleri, sanayileşme olayı
na yine ciddî olarak bakmışlar, politikalarından sanayileşme olayını çıkarmamışlar, o döne
min politik baskılarına rağmen, sanayileşme olayında büyük bir gelişme sağlayabilmişlerdir; 
ama, o dönemin yetersizliklerini de kabul etmek gerekir. Fakat, çok partili hayata geçildikten 
sonra, 24 Ocak 1980'e gelindiğinde Türkiye, sanayiden çekilme kararı almıştır. Hepimizin bil
diği gibi, bugün, ANAP'lı sözcülerin çoğu bu kürsüye her gelişlerinde, ihracatta sanayi ürün
lerinin payını yüzde 80'lere çıkardıklarını iddia ediyorlar; biraz sonra ANAP döneminde sana
yide yüzde 80'lere nasıl gelindiğini açıklamaya çalışacağım. Fakat, ben şunu belirtmek istiyo
rum; buraya gelen her sözcü arkadaş, hatta, geçmiş dönemde Anavatan Partisinin Sayın Genel 
Başkanı Turgut özal, şimdiki Cumhurbaşkanımız, devletin sanayiden çekildiğini, devletin ar
tık bu işlerle meşgul olmaması gerektiğini, devletin altyapı düzenlemesi, sağlık, eğitim gibi so
runlarla ilgilenmesi gerektiğini bizzat kendileri açıklamışlardır. 24 Ocak Kararlarının da özü, 
zaten devletin sanayiden çekilmesi kararıdır. Tabii, bu kararların dışında, serbest piyasa eko
nomisi... Türkiye henüz o noktalara gelmeden, serbest piyasanın koşulları oluşmadan, serbest 
piyasa ekonomisi... Bir de, bu kararların özü, yüksek faiz politikası var. 1980'den 1989 yılına 
kadar dokuz yıldır Türkiye'de bu politikada diretiliyor, bu politika uygulanıyor. 

Baştan da söylediğim gibi, 24 Ocak Kararları, devletin sanayiden çekilme kararıdır; hatta, 
daha ileri giderek, sanayiden çekilmeyi bırakınız, elindeki sanayi kuruluşlarını da elinden çı
karma kararı... Başlangıçta, "Bu sanayi kuruluşlarını halka devredeceğiz" mantığıyla yola çı
kıldı, bunun gerçekleşemediği, gerçekleşmesinin mümkün olmadığı görüldü; daha sonra, "özel 
sektör" denildi; özel sektör de zaten kendi yatırımlarını götüremediği için, bugün büyük ölçü
de bu yüksek faiz politikası karşısında iş talebi yetersizliği karşısında sıkıntı içerisinde olan 
ve kendi olayını götüremeyen özel sektör de, devletin bu kuruluşlarını alacak güçte olmadığı 
için, en sonunda, devletin fabrikaları yok pahasına, devletin sanayi kuruluşları yok pahasına 
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elden çıkarılmaya başlandı; biliyorsunuz, çimento fabrikalarının satışı da yapıldı. 
Yani, "Biz, sanayii geliştirdik; yüzde 80'lere çıkardık" gibi sözler söylüyorsunuz; ama, 

sizin politikanızın zaten özünde, kendi açıklamalarınızla da belirttiğiniz gibi, sanayi politikası 
yok. Sanayi Bakanlığına bütçeden ne kadar pay ayırdınız, Sanayi Bakanlığını ne derece önemli 
görüyorsunuz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ayrılan bütçe düzeyinde bir bütçeyle sa
nayi olur mu; bunları biraz sonra açıklamaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, devlet, 1980'den sonra sanayileşmeden vazgeçip, sanayileşmeyi özel 
sektöre devredince, bugün içerisinde bulunduğumuz sıkıntıların hepsi, bu olaylardan sonra ge
lişmeye başlamıştır. Bugün en gelişmiş serbest piyasa ekonomisini uygulayan, sanayileşme so
rununu çözen, elektronik çağa ulaşan, hatta, bilgi satmaya başlayan, program satmaya başla
yan gelişmiş sanayi ülkeleri bile, sanayileşme olayından bizim kadar çekilmemişlerdir. 

Bizim bu iddiamız karşısında, yine sizin savunmalarınızı burada izleyeceğiz, daha önceki 
savunmalarınızı da biliyoruz; sanayinin bugün, ANAP döneminde geliştiği söylenecektir, ih
racatta sanayi ürünlerinin payını yüzde 80'lere çıkardığınızı iddia edeceksiniz, bununla ilgili 
rakamlar da verilecektir; ama, kendi sözcüleri sürekli olarak, "Sanayileşme devletin görevi de
ğildir; devletin elindeki sanayi kuruluşları da özel sektöre devredilecektir" dediklerine göre, 
bu savunma yetersiz kalacaktır. 

1987 Hükümet Programınızda sanayie aynen şu şekilde bakılıyor: "Devlet, sanayi ve tica
rete, ana prensip olarak, girmemelidir. İstisnai olarak, geri kalmış bölgelerde sanayi tesisleri 
kursa bile, bu teşebbüsler kısa zamanda millete devredilmelidir." 

Yani, kendi politikanız, kendi resmî görüşünüzde bile, sanayi politikasına girme olayı, dev
letin sanayie girme olayı yoktur. Eğer var olduğu iddia ediliyorsa, 1983'den 1989'a kadar, ya
pıp devrettiğiniz, yapıp geliştirdiğiniz, kurduğunuz, işletmeye açtığınız bir fabrika varsa, bu
nun ürünlerini satabiliyorsanız, bunun ürünlerinden ihracat yapabiliyorsanız, burada da açık
lamanızı ben rica ediyorum. 

Demek ki, sayenizde, sanayi ürünlerinin ihracattaki pay mı n yüzde 80'lere çıktığı iddiala
rı, bugün yanlıştır, bu gelişmeyi de Anavatan Partisi sağlamamıştır. 

Değerli arkadaşlar, biraz da, ihracatta sanayi mamullerinin artışına açıklık getirmek isti
yorum. 

1980 yılında genel ihracatta sanayi ürünlerinin payı yüzde 36'dır. 1980'den 1983'e gelindi
ğinde, sanayi ürünlerinin payı yüzde 64 olmuştur; 1980'Ie 1983 arasındaki üç yılda genel ihra
catımızda sanayi ürünlerinin payı yüzde 64'e çıkmıştır. Yani, 1980-1983 arasında 28 puanlık 
bir dış ticaret artışı var, sanayi ürünlerinde. 1989'lara, yani günümüze gelindiğinde, sanayi ürün
lerinin payı yüzde 80 ölçülerine çıkmıştır; fakat, bu, hangi ölçülerde, ne pahasına çıkmıştır?.. 
tç piyasanın daraltılması ve hayalî ihracatlarla çıkmıştır. Bu hayalî ihracat olayını biraz sonra 
açıklamaya çalışacağım. 

Yine, büyük ölçüde, tarım ürünlerinin paketlenerek sanayi ürünleri olarak gösterilmesi, 
iç dengelerin tamamıyla bozulması, enflasyon, hayat pahalılığı gibi etkenlerle ve sorunları da 
beraberinde getirerek olmuştur, bu artış olayı. Bütün bunlara, iç piyasanın ihmal edilmesine 
rağmen, Anavatan Partisi iktidarları döneminde (1983'ten 1989'a kadar) 16 puanlık bir artış, 
buna karşılık 1980-1983 arasında 28 puanlık bir artış olmuştur. Bunları karşılaştırırsak, 1980-1983 
dönemi arasındaki 3 yılda 28 puanlık bir artışa karşılık, Anavatan Partisinin iktidarları dönemi 
olan 1983-1989 arasındaki 6 yılda ise, 16 puan gibi, aşağı yukarı yarı yarıya bir artış olmuştur. 
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Biraz önce söylediğim gibi, bu artış, nelere rağmen sağlanmış, ülkemizi ne duruma getirmiştir? 
Bu artışların içerisinde yeni fabrika kurma yok. Eğer devletin, Hükümetin kurduğu bir 

fabrika varsa, bunun da burada açıklanmasını istiyorum; ama, bir fabrika yoktur. "1983'ten 
sonra şu fabrikayı açtık, bu fabrikanın mamullerini de yurt dışına sattık" denilebiliyorsa, ben 
sözümü geri alabilirim. 

Mevcut sanayi kuruluşlarının kapasitelerini artırarak sağlanmış olan artışlardır, bu artış
lar. Bir furya dönemi idi o dönem... O dönemde, "Ne bulursanız satın" mantığı ile, sanayi 
kuruluşları büyük ölçüde ihracata teşvik edilmiş; piyasadan pirinç toplanmış, pirinç satılmış; 
ne bulunursa satılmaya çalışılmış ve bu yolla ihracatta belli bir gelişme sağlanmıştır. Ayrıca, 
başta söylediğim gibi, bu 16 puanlık artışın içinde, hayalî sanayi mamulleri ihracatı da vardır; 
bazı tarım ürünlerinin paketlenerek "sanayi ürünü" diye satışları vardır; vergi iadeleri vardır; 
teşvikler vardır; iç piyasanın ihmal edilip ekonominin zorlanması vardır, tç piyasada mal bulu
namaması sonucu enflasyonun körüklenmiş, "Ne bulursan ihraç et" mantığına dayanan bir 
sanayileşme ve ihracat politikası izlenmiştir. 

Bu senenin rakamlarına bakıldığında görüleceği gibi, sonu getirilmeyen, istikrarlı olma
yan, hesapsız, kitapsız, plansız bir sanayileşme ve ihracat politikası izlenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ihracatta bir dönemin "Ne bulursan sat" mantığın
dan sonra, 1989 yılının ilk altı aylık döneminde ihracat yüzde 2,1 oranında gerilemiştir. O teş
vik döneminde, vergi iadesi döneminde, "Türkiye'de ne bulursam toplayayım, iç piyasa ihmal 
edilse bile önemli değil" mantığı ile yapılan ihracat, 1989 yılının ilk altı ayında, yüzde 2,1 ora
nında gerilemiştir. 

1989 yılının ilk yarısında ihracat 5 trilyon 410 milyon dolar, ithalat 7 trilyon, 124 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığı, yüzde 11,5 ora
nında artarak, 1 trilyon 463 milyon dolar olarak gerçekleştirilmiştir. 

1989 yılında, iç piyasada, halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle daralma olmuş; 1989'un 
ilk üç ayında, imalat sanayiinde kapasite»kullanımı yüzde 66,3'e düşmüştür. 1989 yılında iç 
ve dış pazar daralması, imalat sanayiindeki büyümeyi durdurmuştur. 

1986 yılından itibaren büyüme hızlarına bir göz atacak olursak: Büyüme hızı 1986'da 8,1 
iken; 1987'de 7,4; 1988'de 3,4; 1989'da da 0,2 olmuştur; yani, büyüme hızı, 1986'dan başlaya
rak gerileme dönemine girmiş, 1986'da 8,1'den sonra büyüme hızı 1989'a geldiğimizde, binde 
2'ye düşmüş. Sanayide 1989'da büyüme hızı sıfırlanmış, yine 1989'da tarımda da kuraklığın 
etkisi olmuştur ama, bunun tedbirleri alınabilir. Bunları ben, gelişmiş olması gereken ülkeler 
için ciddî sorunlar olarak görmüyorum. 1989'da da tarımda büyüme hızı yüzde 10 gerilemiş, 
sanayide gelişme hızı binde 2 ölçeğine düşmüştür. 

İhracatta 1987 yılında yüzde 36,8 artış, 1988'de yüzde 14,4'e düşüyor. Burada da, ihracat
ta bir gerileme başlıyor, ihracatta 1989'da ise, gerilemeyi bırakın, yüzde 2,1 azalma olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi Hükümeti hiçbir ciddî konuda başa
rılı olamamıştır. Tabii ki, yapılan şeyler vardır; burada muhalefet olarak her şeyi karalamak 
da istemiyoruz, belli düzelmeler olmuştur, ama temel sorunlarda hiçbir iyileşme olmamıştır. 
Halkımızın bugün, ciddî ölçüde sağlık sorunları vardır; insanlar bugün hastanelere gidemiyor, 
ölüme terk ediliyor. Tarımda bugün üreticilerimizin ciddî sorunları vardır. Eğitim sorunları büyük 
ölçüde çözümlenmemiştir. Yoksul kesimin, dar gelirli kesimin, bugün yükseköğrenime girme 
olanağı kalmamıştır. Paranız varsa, özel dersanelerde, özel öğretmenler elinde yetiştirilebili-
yorsanız üniversitelere girme hakkınız var. 
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Zaten, 24 Ocak 1980 yılında yapılan politika değişikliğiyle, Türkiye'nin koşullan hazır ol
madan, sanayileşmeden zaten vazgeçildi. Anavatan Partisi sözcüsü arkadaşlar buraya gelince, 
"Biz sanayileşmeyi geliştirdik" diyorlar; ben, biraz sonra Sanayi Bakanlığının bütçesi ile de 
bunu açıklamaya çalışacağım, özel sektör ve temel yatırımlar, geçmiş dönemde kurulmuşlar
dır; ANAP'ın büyük ölçüde katkısı olduğuna da inanmıyorum. 

Bu Hükümetin sanayi politikası olmadığına göre, tabii ki, Sanayi Bakanlığına da önem 
vermemesi gerekir. Gerçekten de, Hükümetin politikasında Sanayi Bakanlığı olayı yok. Sanayi 
Bakanlığına bu Hükümetin önem vermediğini incelemeye çalışalım, açıklamaya çalışalım. Bu
gün Sanayi ve Ticaret Bakanlığının genel bütçeden aldığı payla bu olaya girmek istiyorum. 

1990 bütçesinden, 62 trilyonu aşan bütçeden sağlık, eğitim, tarım, millî savunma ve bun
lar gibi en ciddî sektör sayılması gereken Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ayrılan pay, 231 milyar 
180 milyon liradır. 

Geri kalmış, gelişmekte olan ülkelerde sorunlar -ki, Türkiye'de büyük ölçüde işsizlik so
runu olduğuna göre, insanlarımız sürekli iş istediğine göre biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz-
sanayileşme ile çözümleneceği halde bu Hükümet, 62 trilyonu aşan bütçeden Sanayi Bakanlı
ğına 231 milyar 180 milyon lira ayırmış! Bu da, genel bütçenin binde 3.5'ini biraz aşıyor; yani 
genel bütçe içerisinde Sanayi Bakanlığının payı yüzde l'lere giremiyor! Sağlık, eğitim gibi üç 
beş ciddî sektörün arasına girmesi gereken Sanayi Bakanlığının bütçesi, yüzde l'lere giremiyor, 
binde 3.5'i biraz aşıyor. 

Bu, ciddî bir bütçe değildir. Bununla sanayileşme olmaz. Kendi kendimizi de aldatmaya
lım. 

1988 yılında, Sanayi Bakanlığı bütçesi, genel bütçeden binde S, 1989 yılında ise binde 4 
pay alıyor, 1990 yılı bütçesi de binde 3.S'i biraz aşıyor. 

1990 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesine 213 milyar 806 milyon, Kültür Ba
kanlığına, 399 milyar küsur, Diyanet İşleri Başkanlığına 1990 yılı bütçesinden 783 milyar 510 
milyon ayrılıyor. Sanayi Bakanlığına ise 231 milyar 180 milyon ayrılıyor!... "Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün bütçesi çoktur" demiyorum, yetersiz de olabilir; ama Sanayi Bakanlığı 
bütçesiyle kıyaslamak için söylüyorum; yani, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi öl
çüsünde bir Sanayi Bakanlığı bütçesi ve Türkiye'nin gündeminde de en ciddî sorun sanayileş
me ve milyonlarca insan işsiz... Bu, nasıl çözümlenecek? insanlar şehirlere göç ediyor. Bölgem 
olan Karadeniz Bölgesinde yapı itibariyle çok dar bir şeride nüfus sıkışmış... Halkın tek geçim 
kaynağı fındık; fındık yetişmiyor, fındık çok da olsa, o bölge insanını geçindirmiyor ve insan
lar mecburen sanayinin gelişmiş olduğu bölgelere akıyor. Bu bütçeyle bu insanlara nasıl iş ve
receksiniz, sanayii nasıl geliştireceksiniz? 

"Sanayiyi özel sektör yapsın..." özel sektör nasıl yapabilir? özel sektör, Türkiye'nin kal
kınmasını üstlenebilecek ölçülerde midir? Türkiye'nin alız bir özel sektör yapısı vardır; ser
maye birikimini bile tamamlayamamış... Bugün devlete ve krediye muhtaç bir özel sektör yapı
sıyla sanayileşme... Bu şartlarla sanayileşmeyi Türkiye'de sağlayacağız; mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Çakır, grubunuza tanınan sürenin 30 dakikasını kullanmış bulunu
yorsunuz. Takdir zatıâlinizin. 

MUSTAFA ÇAKIR (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Türkiye'nin sanayileşmesini özel sektör gerçekleştirebilir mi?.. 

Değerli arkadaşlar, serbest piyasa ekonomisi olabilir; Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak 
bizim de politikamızda bir ölçüde -ama sizinki gibi değil tabii- sosyal piyasa ekonomisi 
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vardır. Bizde serbest piyasa ekonomisine 1980 yılında birdenbire girilmiştir. Türkiye'nin koşul
ları, özel sektör yapısıyla, devlet yapısıyla, işletmelerin mal arzı ve piyasada mal bulunması 
sorunları ile serbest piyasa ekonomisine hazır değildi. 

özel sektörün durumu nedir?., özel sektör bugün, büyük ölçüde devletin kredisine muh
taçtır. özel sektör, bugün bir yatırım yapsa, bir fabrika kurmaya çalışsa, bu kuracağı fabrikayı 
büyük ölçüde öz sermayesi ile kurmuyor; bugün bunu hepimiz biliyoruz, örneğin, 10 milyara 
mal olacak bir fabrika kurulmaya çalışılsa, belki bir-iki milyarı öz sermaye, geri kalanını dev
letten ucuz kredi ile temin etme peşinde; yani ucuz kredi bularak sanayileşmek, yatırımını ger
çekleştirmek zorunda. Türkiye'de bugün kredi sorunu çok ciddîdir, özel sektörün önünde en
geller vardır, özel sektörün yapısı, henüz bütün sanayileşmeyi, özel sektöre bırakacak boyut
larda gelişmemiştir; devlete muhtaç, devlet yapısına muhtaç, devletten kredi alma peşinde veya 
fabrikasını kurmuş; işletme sermayesi sıkıntısı var. Aldığı kredilerin geri ödeme zamanı gel
miş, ödeyemiyor ve devletten aldığı kredinin faizini düşürme mücadelesi içerisinde olan sıkışık 
bir özel sektöre, Türkiye'nin kalkınmasını, sanayileşmesini bırakmışız!.. Bu, yanlıştır. 

Getirdiğiniz, direttiğiniz 24 Ocak Kararlarıyla, özel sektör de sıkışıktır, özel sektör, yük
sek faiz politikası karşısında yatırım yapmaktan çekinmektedir. Piyasayı daralttığınız, halkın 
gelir seviyesini düşürdüğünüz için, alım gücü düşmüş ve özel sektör bugün mal yapsa bile, iç 
piyasada mal satma sorunu ile karşı karşıya olduğu için, özel sektör bugün bu yüksek faiz po
litikası karşısında yatırım yapmaktan vazgeçmektedir. 

özel sektör bugün, hizmet yatırımlarına yönelmiştir; yani devlet yatırımlarından, sanayi
leşmeden çekilmiştir. Bu zorluklar ve yüksek faiz politikası karşısında özel sektör, yatırım yap
maktan korkuyor; kendi yatırımını götürmekten acizdir. Şimdi, özel sektör büyük ölçüde hiz
met yatırımlarına gidiyor; otel yapıyor, batıda arsa kapatıyor; yani hizmet yatırımlarım yap
maya yönelmiş. Böyle bir yapılaşma ile sanayi olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, benden sonra konuşacak olan arkadaşım tarım kredi kooperatif bir
liklerini incelemeye çalışacak. Ben, kendi bölgemin ürünü olan fındıkla ilgili kısa açıklamada 
bulunacağım. 

Fındık, Karadeniz Bölgesinin, başta da söylediğim gibi, tek geçim kaynağıdır. Fındık, bu 
Hükümetin politikasında sürekli ihmal edilmiştir. Bu sene, geçen yıllara göre, biraz olsun bir 
iyileşme vardır, bunu da inkâr etmemek gerekir; ama, daha önceki yıllarda fındık çok ihmal 
edilmiştir. Fisko-Birlik'in peşin para ödememesi, fındığı Karadeniz Bölgesinde bitirmiştir. Fisko-
Birlik bu sene 290 bin tonun Üzerinde fındık alımı yapmıştır. Fisko Birlik'ten aldığım rakam 
bu sene, bir ölçüde geçen yıllara göre fındık iyi almıyor; fakat, bu sene de üreticilerin, ürettiği 
fındığı zamanında Fisko-Birlik'e teslim edebilmek için, zamanın biraz geç olduğundan şikâ
yetleri var. Bir de, paranın geç ödendiğinden şikâyetler var. Geçen yıllara göre büyük ölçüde 
ödeniyor; ama, o konuda da şikâyetler var; bunların da düzeltilmesini istiyorum. 

SHP Grubu adına, 1990 yılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin sanayimize, Sanayi 
Bakanlığımıza, Sanayi Bakanlığı mensuplarımıza ve ulusumuza hayırlı olmasını diliyor, hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Mahmut Keçeli bu

yurun. 
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SHP GRUBU ADINA MAHMUT KEÇELt (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti
nin görüşlerini açıklamak için söz almış bulunuyorum. Şahsım ve grubum adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin geri kalmış ülkeler arasından sıyrılıp, gelişmiş ülkeler için
de yer alması, her insanımızın özlemle beklediği bir olaydır. Türkiye'deki uğraş, tüm insanları
mızın mutlu yaşayacağı, başını dik tutacağı bir ülke yaratmak içindir. İnsanlarımızın iş için 
yabancı ülkelerde insanlık dışı muamele görmelerini, hakarete uğramalarını önlemek, en bü
yük görevimiz olmalıdır. Saygınlığımız, yabancı ülkelerde iş aramakla değil; işsizimize ülke
mizde iş temin etmekle sağlanır. Nasıl ki, tarımda, kendi kendine yeterli devletler içinde yer 
alıyorsak, sanayimizi de o ölçüde geliştirerek, işsizlerimize iş imkânı yaratacak hale getirmeli
yiz. 

1980 sonrası ve ANAP hükümetlerinin işbaşına geldiği günden bu yana, yıllık enflasyo
nun yüzde 30'lardan, her yıl katlanarak yüzde 80'lere çıktığı ülkemizde; bırakınız sanayinin 
gelişmesini, her geçen gün yok olmaya başlamış ve birçok sanayici iflas ederek, işyerini kapat
mıştır. Bu gidişle, ayakta kalabilenlerin de, ANAP Hükümetinin bu tutumuna karşılık, ne ka
dar dayanacağını kestirmek mümkün değildir. 

Diğer bakanlıklara göre çok daha önemli olması gereken Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ge
rek bütçeden ayrılan parayla, gerek Bakanlığın görev alanlarına girmesi gereken kurumların 
bu Bakanlık bünyesinden devlet bakanlıkları bünyelerine kaydırılmalarıyla, en çarpıcı bir şe
kilde, sanayi olayını Hükümetin ciddiye almadığını bu uygulamalarıyla görüyoruz. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı isim olarak bulunmakta; gerçekte ise, ülkenin sanayileştirilmesini gerçekleş
tirebilecek bir Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ortada bulunmamaktadır. Şimdi soruyorum. Bu mudur 
sanayileşmeye önem vermek? Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görev alanları niçin daraltılmış
tır? Yıllardır deneyimleriyle belli bir birikim kazanan Bakanlık, niçin bu kadar küçültülmüş
tür? Hiçbir sanayi birikimi olmayan devlet bakanlıklarına, sırf bakanlık makamı boş kalmasın 
diye bu kuruluşların dağıtılmasını doğru bulmuyoruz. 

Hükümet, sanayimize ne ölçüde değer verdiğini, 64 trilyonluk bütçe içinde Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına ayrılan 257 milyarlık payla ispatlamıştır. Bu payın da 182 milyarlık kısmı, 
organize sanayi bölgeleri ile, küçük sanayi sitelerine tahsis edilmiştir. Bütçeden ayrılan bu pa
rayla sanayileşme olmaz; olsa olsa bu, kendimizi kandırmak olur. Ayrılan bu para, gelişmekte 
olan bir ülkenin sanayileşmeye ayıracağı bir para değildir. 

Geçmiş hükümetlerin ülkemize kazandırdığı sanayi kuruluşları mamullerinin satışıyla yük
selen dış ticarette sanayinin payının artmasına bu Hükümetin sahip çıkmaya hakkı yoktur. Hü
kümet, sanayi ürünlerinin dış ticarette payının arttığını ifade ederken, kendi dönemlerinde hangi 
sanayi kuruluşlarını kurmuşlardır; bunu açıklamak zorundadır. 

Sayın milletvekilleri, Türk sanayiinin finansman sorununa değinmek istiyorum. En önemli 
neden, Türkiye'de yaşanan hızlı bir enflasyon, sürekli olarak firmalarda işletme sermayesi ih
tiyacını artırmaktadır. 1984 yılından beri enflasyon oranı bir türlü aşağılara çekilememiştir. 
Beceriksiz ANAP hükümetleri, enflasyonu kontrol edeceğine, azdırmıştır. Bu yıl içerisinde yüzde 
80'lere varan enflasyon oranı, görüldüğü üzere, önümüzdeki yıl içerisinde yüzde 80-90'lar ci
varında olacaktır. Bu ise, sanayimizin içinde bulunduğu sorunları daha da zorlaştıracaktır. 
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Yüksek faiz hadleri, birçok sanayi kuruluşunun otofinansman olanaklarını sınırlamakta
dır. Otofınansman olanaklarının sınırlanması ise, firmaların finansman sorununu oldukça ağır
laştırmakta, büyük boyutlu iflaslara veya üretim sınırlanmalarına yol açmaktadır. Bu konuda 
duyarsız ve bilinçsiz bir davranış içerisinde bulunan ANAP hükümetleri, sorunu çözecek yer
de, ağırlaştırmaktadır. Konunun üzerine ciddî ve tutarlı politikalarla gidilmesi gerekmektedir. 

ANAP hükümetlerinin yol açtığı oynak kur sistemi, özellikle uzun süreli döviz kredisi kul
lanan firmalar için önemli yükler getirmiştir. Banka kredilerinin pahalı olması nedeniyle, bazı 
sanayicilerimiz dış kredilere yönelmektedir; ancak, tüm dünyada dolar değer kaybederken, Türk 
Lirası karşısında değer kazanmaktadır. Böylesi bir gelişme ise, sanayimizi yine olumsuz etkili
yor. örneğin dolar, yurdumuzda 1984'ten bu yana, her yıl yüzde 70 oranında değer kazanmak
tadır Sanayici, bankalarımıza gidiyor, faiz çok yüksek olduğundan kredi alamıyor, kullana
mıyor. Dış kredi buluyor; ama Türk parasının devamlı değer kaybı nedeniyle, zarara uğruyor. 
Böylesi bir durumda sanayici nasıl yatırım yapacak, üretim nasıl artırılacak? Bunun ötesinde, 
artık, sanayi kesimi, bırakın yeni yatırımı, büyümeyi; işletme sermayesini dahi koruyamaz bir 
duruma düşmüştür. 

ANAP hükümetlerinin yarattığı bir başka çarpıklık da, adaletsiz vergi düzenidir. Bugün 
namusu ile çalışan ve vergisini ödeyen sanayiciler yüksek oranlarda vergi öderken, bazı firma 
ve şahıslar hiç vergi ödememektedirler. Vergi ödemeyen bu firmalar vergi kaçakçısı değildir; 
bunlar, yanlış vergi politikası nedeniyle, isteseler de vergi ödeyemezler; çünkü, devlet bazı ke
simleri kayırmaktadır. Hatta devlet, bu firmalardan vergi almadığı gibi, bazılarını da -bizlerin 
hep karşı çıktığı- o denetimsiz fonlarla desteklemektedir, ANAP, onların cebine ilave para koy
maktadır. 

Bugün sanayi kesiminin en önemli sorunu olan finansman sorununu çözmeden sanayileş
mek olanaksızdır. Bu nedenle Hükümetin, vakit geçirmeden bu konuya çözüm bulması gerek
mektedir. Bu doğrultuda yapılması gereken çok şeyler vardır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, en azından, tarıma dayalı sanayileşmeyi teşvik etmelidir. 
Ziraî planlama yapılmadığı için ve tarıma dayalı sanayiler gelişmediği için, toprakla uğraşan 
insanlarımız büyük bir çöküntü içindedir; patates ürününün fiyatı son yıllarda fazla değişken
lik göstermemektedir. Eğer Sayın Hükümet veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, patates ürününe 
dayalı sanayileşmeye azıcık destek olsaydı, patates üreticisinin 5-10 yıllık birikimiyle elde ettiği 
traktörü, bugün kendi borcunu ödeyemediği için haczettirmez ya da sattırmazdı. 1980 yılın
dan bu yana ülkemizde devletçe yapılmış ciddt bir sanayi kuruluşu yoktur. 

ANAP hükümetlerinin sürekli, önemle üzerinde durduğu konut sorunu gerçekten çok 
önemli olup, bunun önemini anlamayan hiçbir siyasî fert yoktur. Ancak, enflasyonun yüzde 
80 olduğu günümüzde, inşaat giderlerinin fiyatları yüzde 100'ün çok üzerinde artmaktadır; 
bunun da öncülüğünü Hükümet yapmaktadır; demir, çimento ve diğer malzemelere her akla 
geldiğinde zam yapılmaktadır. Vatandaşın tasarrufu, Hükümetin öncülüğünde sürekli zam gören 
inşaat malzemeleri için de yetersiz kalmıştır. 

Krediler artırılmadığı sürece, vatandaşın konut meselesi halledilmediği gibi, ülkemiz, te
meli atılmış, subasmanı bitmiş, çatısı atılmış yarım inşaatlar mezarlığına dönecektir; memur, 
esnaf ve sanatkârların konut edinmesi imkânsız hale gelecektir. Bu gidişle yarım konut mezar
lığı haline gelecek ülkemizde, bundan da istifade edecek bazı vurguncular doğacaktır. Bu ne
denle, konut kredisi yeterli düzeye çıkarılmalıdır. Hükümet bu konuda sürekli tedbirleri almalı, 
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Konut Fonu'nda biriken parayı konut dışında kullandırmamalıdır. 
Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki tarım satış kooperatifleri 

birliklerine değinmek istiyorum. Bu birliklerin en önemli kuruluşlarından biri de, kendi böl
gemdeki Çukobirliktir. Çukobirlik 1940 yılında kurulan, yaklaşık 42 bin civarında ortağı bu
lunan, 10 ili kapsayan, ülkemizin ve Balkanların en büyük kooperatif birliğidir. Çukobirlik, 
ANAP tktidarı döneminde yapılan antidemokratik uygulamalar neticesinde "çıkarbirlik" ha
line dönüştürülmüştür; ki, bölgemizde "Çukoçiftlik, çıkarbirlik" diye adlar takılmıştır ve de
vamlı olarak bunlar söylenmektedir. 

ANAP'ın İktidar olduğu günümüz Türkiyesinde, adına "kooperatif" denen, üretici orta
ğın, yönetim ve denetimine göstermelik katıldığı; gerçeğinde ise, iktidarın tarım politikalarını 
uygulama araçları olarak işlev gören birtakım örgütleri vardır; Çukobirlik bunların başında 
gelmektedir. ANAP tktidarı döneminde uygulamalara baktığımızda, ekonomik olarak koope
ratifçiliğin özüne aykırı, üretimden tüketime kadar ortaklarının hak ve menfaatlerini koruma 
ve kollamadan ziyade, ANAP iktidarına yakın ticaret ve sanayi erbabına kaynak aktaran birer 
kuruluş siyasî olarak da ANAP felsefesine yatkın kadrolaşma alanı olarak işlev görmektedir
ler. 

Bu tespitimizin en belirgin örneğini, istisnasız her yıl Türk köylüsü, pamukta uygulanan 
destekleme alımlarında, fon uygulamalarında, pamuk ithalatında içi burkularak görmektedir. 
Hatta iktidar, son yıllarda, üretici köylü üzerine o kadar gelmiştir ki, âdeta kendi çiftçisini ce-
zalandırırcasına, dışarıdan pamuk ithal ederek, yabancı ülkelerin çiftçisini ödüllendirmiştir. 
Böylelikle, kendi çiftçisinden esirgediği desteği yabancılara vermekten çekinmeyerek, Türk ta
rımına, altından kalkamayacağı büyük bir darbe vurmuştur. Çukobirlik ve diğer birlikler, yıl
lardan beri iktidarın tarım politikasını yönlendirme aracı olmuşlardır; iktidarın politik müda
halesine açıktır. Köylü, bu birliklere üyedir; ödentileriyle onu kuran, ürünü ile onu yaşatandır; 
ancak, sevk ve idarede karar, iktidarındır. Bunun sakıncası, köylünün, yönlendirilmesine etkili 
olmadığı bir kurumun zararını yüklenmede bir numaralı sorumlu olma durumuyla karşı kar
şıya kalmasıdır. 

ANAP İktidarı dönemince, her müdahale sonucu, kârlar, ihracatçı ve sanayicilere aktarı
lırken, zararı ve icrayı ortak olan üreticiler karşılamaktadır. Çıkarılan kanunla da, Tarım Satış 
Kooperatifleri tamamen mezara gömülmüştür. 

ANAP'ın kooperatifçilik konusundaki genel ilkesi, nerede toplu katılımcı ve üretken bir 
yapılanma varsa, onu kırmak, yozlaştırmak, sulandırmak ve başarısız kılmaktır. Böylelikle, 
izledikleri ekonomik politikanın, kırsal kesimde bireysel tabanını yaratmaktır. Bu, kırsal ke
simde de, köyde olduğu gibi, kentte de esnaf, küçük sanayici konut kooperatiflerinde de böyle 
yoz, böyle sulu ve halkın kooperatifçiliğe güvenini sarsıcı biçimde sahte bir uygulamadır. Bu 
uygulamanın altında ise asıl yatan, üretici kooperatiflerinin bir an evvel özelleştirilerek, koo
peratifçiliğe en büyük darbeyi vurmaktır. Çukobirlikte en son yapılan genel kurulda özelleştir
meye yönelik bir de karar alınmıştır. 

Üreticinin ürettiği pamuk, piyasa koşullarından sonra, geç alım yapılması nedeniyle, üre
tici, serbest piyasada tüccarın verdiği para ile malını elden çıkartmak zorunda bırakılmıştır. 

Şu anda Çukobirlik Genel Müdürlük kadrosu, aile şirketi haline gelmiştir. Genel Müdür, 
kayınbiraderini ve bacanağını en önemli görevlere getirmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Keçeli, teamülü bitiyorsunuz; savunma imkânı olmayan şahıslara do
kunmayalım. 

Devam buyurun. 
MAHMUT KEÇELİ (Devamla) — Peki Başkanım. 
Çukobirlikte bu şekliyle keyfî idare sürüp gitmektedir, tşin ehli olmayan kişiler yönetim

dedir. Yolsuzluklar sürüp gitmektedir. Adam kayırmak, kişilere menfaat sağlamak, gün geç
miyor ki, duyulmasın. 

Ayrıca, Çukobirlik konusu o kadar dedikodulara sebebiyet verdi ki, günlerdir, bölge gaze
tesi olan Ekspres Gazetesi bu konuyu tartışmaya açmıştır. Hiçbir konu, durup dururken gerek
siz yere tartışılmaz, tşte, Sayın Bakanın da gördüğü gibi, en az 20 günden beri Çukobirlik ko
nusu bu şekilde Ekspres Gazetesinde baş sütunlarda tartışmaya açılmıştır. Bu konuya Sayın 
Bakanın da dikkatini çekmeyi ve daha ciddî bir şekilde eğilmesini isterim. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde en önemli kuruluşlardan biri 
de şeker fabrikalarıdır. Pancar üretimi ile uğraşan çiftçilerimiz, hızlı bir fakirleşme sürecine 
sokulmuştur. Ülkemizde her yıl 500 bine yakın aile pancar üretimi ile uğraşmaktadır. 1989 yı
lında -25 Mayıs tarihi itibariyle- 3 milyon 526 bin 292 dekar pancar ekimi yapılmıştır. Bakan
lar Kurulu kararı ile tespit etmiş olduğunuz 77 liralık pancar fiyatı, günün koşullarında yeter
siz kalmıştır. Kampanya döneminin bittiği şu günlerde, üretici bu fiyata 1 kilogram pancarı 
dahi mal edememektedir. Yüksek enflasyon, aylar önce verilen pancar fiyatını eritmiştir. Pan
car avanslarının da düşük tutulması, üreticiyi zor duruma sokmuştur. Pankobirlik'in de istem
de bulunduğu şekilde ve son günlerde şekere yapılan zam paralelinde maliyetler yeniden he
saplanarak, pancarın fiyatı yeniden belirlenmelidir. Bizim yaptığımız hesaplara göre, parası 
hâlâ ödenmemiş olan pancara ek bir fiyat verilerek, pancar fiyatı 130 lira civarında olmalıdır. 
Böylece, zor durumda olan pancar üreticisi nefes almış olacaktır. Bu düşünceler etrafında, pancar 
paralarının bir an önce ödenmesini istiyoruz; böylece, şu günlerde tefecilerin bu üreticileri sö
mürmelerini önleyebiliriz. Ayrıca, Trakya Yağlı Tohumlar, Tariş ve diğer kooperatiflerin sorun
ları da Pankobirlik'in sorunlarından farklı değildir. 

Sayın milletvekilleri, tarım satış kooperatifleri birliklerinin yönetimi demokratik oluşma
mak tadır. Daha önceleri, yönetim kurulu ve denetçilerin asil ve yedek üyelerini ortaklar seçer
di, bu şekilde kendi kurdukları birlikleri kendileri yönetirlerdi. ANAP hükümetleri dönemin
de, bu yönetim şekli kaldırılarak, kendilerine uygun bir yönetim şekli getirdiler. Bu yönetim 
şekline göre, başkan ve 4 yönetim kurulu üyesini Hükümet atamaktadır, geriye kalan 4 yöne
tim kurulu üyesini de ortaklar seçmektedir. Genel kurullarda, bu kurullar için yedek üye dahi 
seçilememektedir. Yönetimlerde istifa olduğu zaman, Bakanlık kendi yetkisine dayanarak ata
ma yapmaktadır. Böylece Bakanlık yönetime egemen olmaktadır; yüzbinlerce üretici ortak, kendi 
yönetimlerini kendileri seçememektedir. Demokratik kooperatifçilikte, ortaklar, kendi yöne
timlerini kendileri seçmelidir. Nasıl holding sahipleri holdinglerini kendileri yönetiyor ise, ko
operatif birliklerini de, ortakların seçtikleri yöneticiler yönetmelidirler. Hükümet, bir an önce 
bu yönetim şeklinden vazgeçmelidir; birlikleri, esas sahibi olan kişiler yönetmelidirler. Ayrıca, 
yine buradan Sayın Bakandan, kooperatif birliklerinin genel kurullarının neden ertelendiğini 
sormak isterim. 

Sayın milletvekilleri, biraz da KİT'lerin özelleştirilmesinden bahsetmek istiyorum. KİT'
ler, son dönemlerde yoğunlaşan özelleştirme hesaplarıyla (uygulamada ise yabancılaştırılma
ları ile) son ayların en güncel konuların birisi durumuna geldi. KİT sorununu sanayileşme so-
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runu olarak görmekteyiz. Türkiye'de bir sanayileşme sorunu varsa, KİT'lere, bu sanayileşme 
sorununu çözmek için bulunmuş araçlardan biri olarak bakıyoruz. Yeterli sermaye birikimine 
sahip olmayan özel kesimin, kârlılığı düşük, sermaye talebi yüksek ana imalat sanayilerine ya
tırım yapmayacağı bilinmektedir. O zaman, Türkiye'nin geleceği için, mutlaka bunları yapa
cak kurumlara ihtiyaç vardır. KİT'leri bu açıdan çok önemli görüyoruz ve yok edilmemeleri 
gereken, ekonomik yaşamın içinde olmaları gereken kuruluşlar olarak görüyoruz. Bugün, özel 
sektör, Türkiye sanayiinin birçok yerinde, KİT'lerden yetişmiş elemanları kullanarak sanayiini 
yürütmektedir. Eğer önümüzdeki yıllarda bu kurumlarda insan yetişmesi tamamen kesilirse, 
korkarım ki, özel sektör de, yetişmiş insan gücü sıkıntısı çekecektir; hazıra konduğu insanlar 
yerine, kendisi yetiştirmek için daha çok zaman ayıracaktır. Bu nedenle, KİT'lerin hiçbir şekil
de ekonomik hayatın dışına atılmaması ve sanayimizin tamamlanması aşamalarına gelmeden, 
KİT'lerin özelleştirilmesi gibi bir kavramın, daha düşünülmemesi gerektiği kanısındayız. 

KİT'ler olgusu açısından bir noktaya daha değinmek istiyorum. Gerçekten, sanayimizin 
ana motoru olan makine imalat sanayii ve temel yatırım malları sanayiinin, özel sektör yatı
rımcılarının pek dikkatini çekmediğini, kârlılık düşük olduğu için, bu alanlara yatırım yapma 
eğilimlerinin olmadığım görüyoruz. Oysa, bir ülkenin sanayileşmesinin motoru, bu iki sanayi 
dalıdır ve bu iki sanayi dalına, 1980 sonrasında gereken önem verilmemiştir. Bunlar, Türkiye'
nin geleceği açısından kuşku ile bakılması gereken verilerdir. 

Bizde çok kolaylıkla moda yaratabilme alışkanlığı vardır;. "Batıda özelleştirme çok başa
rılı olmuş, o halde Türkiye'de de yapalım" deriz. Batıda özelleştirmenin başarılı olduğu ülke
lere bakıyoruz, bunların içinde sanayileşmesini tamamlamış, toplumsal yapısı ileri, ekonomisi 
ileri ülkeleri görüyoruz. Bu ülkeler içinde bazı sorunları nedeniyle özelleştirmeler vardır, bazı 
bölümlerini, daha verimli bir çalışmayı sağlamak için belli bir mekanizmayla özelleştiriyorlar. 
Halbuki, önümüze getirilen özelleştirme modeli, var olan yapının birtakım kişilere satılması
dır. Bunu yaparken de allayıp, pullayıp, çok iyi gerekçeler buluyorlar. Kanunu çıkarırken di
yorlar ki, "önce, bu işi yapan kişilere satacağız, böylece sınaî mülkiyeti yaygınlaştıracağız. Sonra, 
yöre halkına satacağız. Böylece, müesseseyi benimsemelerini sağlayacağız. Sonra, o bölgedeki 
girişimcilere satacağız; sonra, yurt dışındaki çalışanlarımıza satacağız ve böylece yaratılan kay
nakla da yeni olanaklar sağlayacağız." Ama uygulamaya bakıyoruz, uygulama hiç de öyle de
ğil. Bir kere, işçilere satmaları mümkün değil; çünkü 1980 sonrasında, çalışanların hiçbirisinin 
alması mümkün değil. Millî gelirden yüzde 36 pay alırken, 1980-1988 arasında millî gelirden 
aldıkları pay yüzde 13'lere düşmüş. Yöre halkına satacaklar... Yöre halkının zaten birçoğu köylü; 
onların millî gelirden aldıkları pay da yüzde 13'îere düşmüş... Kimin payı artmış?... Rantiyele
rin payı artmış... Yani devletin, birtakım oyunlarla teşvik ettiği ve devletin, vergi kaynakların
dan aktarma yaptığı birtakım kişilerin, ancak yerli sermaye olarak alabilecekleri gözüküyor; 
ama bunlar da almıyorlar, çünkü sanayicilik zor iş. Ne yapıyorlar?.. Bu tesisleri yabancılaştırı-
yorlar, yani yabancılara satıyorlar. 

Bu ülke, kapitülasyonları yaşadı ve bedelini acı bir şekilde ödedi. Burada bunun tarihçesi
ni anlatmaya gerek yoktur. Bunun için, KİT'lerin özelleştirilmesine şiddetle karşıyız. SHP ola
rak, en kısa zamanda iktidara geleceğiz, iktidarımız döneminde, özelleştirilen KİT'leri tekrar 
geri alacağız. 

KİT'leri satma yerine, ekonomik anlamda verimli ve buna bağlı olarak kârlı işletmeler 
yapmak gereklidir. Bunun için, iktidarlar, KİT'leri, yaşamın yarattığı ve ekonomik bağımsızlığın 

— Gliî — 



T.B.M.M. B : 55 23 . 12 . 1989 O : 1 

araçları durumuna gelen birer olgu olarak görmeli ve sevmelidirler. KİT'ler, politik çıkar, hırs, 
nüfuz endişelerinin bozamayacağı özerk yapılara dönüştürülmelidirler. Gerekli teknolojik ye
nilemelere gidilmeli, kendi teknolojisini araştırıp geliştirmede etkin duruma getirilmelidir. Bunlar, 
çağdaş yönetim anlayışı ile yönetilmeli, kendilerini piyasa koşullarına adapte edebilmelidirler. 
Bu amaçla, çalışanların yönetime ve denetime katıldığı, dinamik ve demokratik bir yapıya ka
vuşturulmalıdırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, sanayimizi çağdaş düzeye çıkarmak zorundayız; 
bunun için de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gerekli değeri vermeliyiz. Sanayi yatırımlarına, 
Hükümetçe hız vermeliyiz. Tarım ülkesi olduğumuzu unutmadan sanayimizi hızlandırmalıyız. 
Devletin, yatırımlarına planlı olarak girdiği, özel sektörün de bu plan çerçevesinde sanayileş
me olayına sokulduğu, ülkenin kaynaklarının büyük bir bölümünün sanayileşmeye ayrıldığı, 
bunun neticesinde, işsizliğin ve hayat pahalılığının geriletildiği ve herkesin mutlu olduğu bir 
Türkiye istiyoruz. 

Bu düşüncelerle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin ulusumuza hayırlı olmasını dili
yor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeli. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Nevşehir Milletvekili Sayın Ali Babaoğlu; buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ALÎ BABAOĞUJ (Nevşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde Grubum ve şahsim adına görüşlerimi arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum; sizleri saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının Genel Kurulumuzda görüşülmesi münasebetiyle, 
benden evvel konuşan sayın milletvekilleri çok kıymetli bilgiler ifade etmişlerdir. Ben de, bu 
güzide Bakanlığımızın iç ticaretle ilgili hizmetleriyle, Bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yü
rüten KİT'ler hakkında görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Bilindiği üzere, sermaye birikiminin artmasını sağlayan ve sermaye piyasasının gelişmesi
ne büyük katkıları olan anonim ve limited sermaye şirketlerinin kurulması, serbest piyasa eko
nomisine dayalı sistemlerde büyük önem taşımaktadır. Keza, vergi hukuku açısından da bu 
kabil şirketlerin çoğalmasını teşvike büyük önem verilmektedir. Nitekim, Bakanlığımızda ya
pılan idarî düzenlemelerle, sermaye şirketlerinin kuruluş ve ana sözleşme tadili işlemleri basit
leştirilmiş ve formaliteleri asgariye indirilmiştir. Yine bu alanda girişilen desantrolizasyon ça
lışmaları sonucu, İstanbul ve İzmir il müdürlüklerine, limited şirketlere kuruluş izni verme yet
kisi tanınmış ve vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar getirecek bu tür uygulamaların, diğer şir
ket şekillerine de yaygın bir şekilde tatbi'k edilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; alınan tedbirler sonucu, kurulan sermaye şirketlerinin 
sayılarında büyük artışlar olmuş ve halkımızın, şirketleşmeye olan ilgisinin giderek arttığı mü-
şahade edilmiştir. 

Anonim şirketlerin sermaye artırımı ve diğer ana sözleşme değişikliklerinde, kanunda ön
görülen yüksek nisaplar sebebiyle öteden beri süregelen problem, 16.6.1989 tarih ve 3585 sayılı 
Kanunla Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde değişiklik yapılarak, nisapların düşü
rülmesi suretiyle giderilmiştir. 

Sanayici ve tacirimizin meslekî kuruluşları olan oda ve borsalarımız, faaliyetlerine yoğun 
bir şekilde devam etmektedirler. 
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5590 sayılı Kanunda, 3277 sayılı Kanunla yapılan reform niteliğindeki değişikliklerle, bi
rer ihtisas kolu olarak görev yapmak üzere oda ve borsa konseyleri teşkil olunmuş, dolayısıyla, 
yönetimde bütün sektörlerin dengeli bir şekilde temsili gerçekleştirilerek, bu kuruluşların da
ha faydalı bir çalışma düzenine girmeleri sağlanmıştır. 

Oda ve borsalarımızın sayıları da, her geçen yıl artmaktadır. 1989 yılı içerisinde, Yalvaç 
Ticaret ve Sanayi Odası, Selçuk Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası, 
Mersin Deniz Ticaret Odası, Reyhanlı Ticaret Borsası kurularak faaliyete geçmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir diğer ticaret erbabı grubu ise, sayıları 2 milyona 
yaklaşan, sermayesinden ziyade emeğiyle çalışan meslek ve sanat sahibi esnaf ve sanatkârları-
mızdır. 

507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununda yapılmış olan değişikliklerle, her il merkezin
de kurulmuş olan sicil kayıt merkezleri, bu meslek erbabı ile ilgili tüm bilgileri tespit etmekte 
ve bu bilgiler, Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Konfederasyonunca, geliştirilen formlar 
esas alınmak suretiyle, illere göre kodlama yapılarak kompütüre işlenmektedir. Böylece, bu meslek 
grubu ile ilgili kayıtlar sağlıklı ve güvenli bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Diğer taraftan, iktisadî konjonktürün canlılığının ve ticarî tanıtım faaliyetlerinin yoğun
luğunun bir göstergesi durumunda bulunan fuarların düzenlenmesi ve sergilerin açılmasına ilişkin 
faaliyetler de sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, Sanayi ve Ticaret ba
kanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan; 

— Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
— Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 
— Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumuna (ASOK) bağlı, 
1. Takım Tezgâhları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TAKSAN), 
2. Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TÜMOSAN) 
3. Asilçelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında bilgiler arz etmek istiyorum. 

Ülkemizin en büyük kuruluşlarından olan Türkiye Şeker Fabrikaları, gerek üretim ve ge
rekse yatırım faaliyetleri olarak çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kurumun 
yatırımlarıyla ilgili olarak şu bilgileri vermek istiyorum. 

1986 yılında yatırım programına alınan Çorum Şeker Fabrikasının temeli 19 Temmuz 1987 
tarihinde atılmış ve daha önceki yıllarda yatırım programına alınıp bilahara terk edilmiş olan 
Ereğli Şeker Fabrikasında -yani, para bulunmadığı için fabrikaları ölü hale getirenler, bugün 
çıkıp Anavatan Partisi döneminde ölü sanayilerden bahsediyorlar-13 Temmuz 1987, Erciş Şe
ker Fabrikasında 11 Ağustos 1987 tarihlerinde yeniden işe başlanmıştır. 

Tam kapasite bir kampanyada 1 milyon 688 bin ton pancar işleyerek, bundan 234 bin ton 
şeker üretebilecek bu üç fabrikanın proje tutarları toplamı 206,2 milyar TL olup, başlangıçtan 
30 Eylül 1989 tarihine kadar 109,4 milyar TL harcama yapılmıştır. 

Sayan Başkan, sayın milletvekilleri; ayrıca, bilindiği üzere, 1984-1989 yılları arasında Bor, 
Ağrı, Elbistan, Erciş ve Ereğli Şeker Fabrikaları işletmeye alınmıştır. Proje tutarları toplamı 
194,1 milyar TL olan bu fabrikalara, 1 Ocak 1984-31 Ocak 1989 tarihleri arasında 118,8 milyar 
TL harcama yapılmıştır. 
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Diğer yandan, Çorum Fabrikasında yatırımlara devam edilmektedir. Programa göre 
1990-1991 kampanyasında işletmeye alınacaktır. 

Günde 3 bin ton pancar işleyerek normal kampanya süresince 39 bin ton şeker üretebile
cek olan Çarşamba Şeker Fabrikası için, 1 Ocak 1984-30 Eylül 1989 tarihleri arasında 46,1 mil
yar TL harcama yapılmıştır. Bu fabrika önümüzdeki günlerde işletmeye açılacaktır. 

Ilgın Şeker Fabrikası ile Ankara, Kastamonu, Susurluk ve Turhal Şeker Fabrikalarının tev-
sileri son altı yıl içerisinde tamamlanmış bulunmaktadır. 

Çankırı, Hakkâri-Yüksekova, Kars, Sivas ve Yozgat Şeker fabrikaları, yatırım programı
nın "etüt proje" kapsamında yer almaktadır. 

1983 yılında 21 olan şeker fabrikası sayısı, bu kampanyada Çarşamba'nın da işletmeye alın
masıyla birlikte 26'ya yükselmiştir. Günlük pancar işleme kapasitesi ise, yüzde 39'luk bir ar
tışla, 71 400 tondan, 99 100 tona ve şeker üretim kapasitesi ise, yüzde 32 artışla, 1 milyon 062 
bin tondan, 1 milyon 528 bin tona yükselmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu fabrikaların düzenli bir şekilde çalıştırılmalarının sebeplerini 
izah etmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, zamanında îzmir Tariş Fabrikasını kötü niyetli
ler, yakıp, tahrip ederken; "o fabrika devletin malıdır" diyemeyenler, bugün sanayinin yok ol
masından, sanayicilerin dul olmasından söz etmektedirler. 

MAHMUT KEÇELÎ (Adana) — Yatırımları durduran, sizin Hükümetiniz. 
ALÎ BABAOĞLU (Devamla) —• Evvelki sene Pet-Kim ve Aliağa Rafinerisinin hesaplarını 

incelemeye gittiğimde, gördüm ki, izmir'de 18 fabrika yüzde yüz randımanla tıkır tıkır çalış
maktadır. tşte onun içindir ki, Türkiye'de malın yokluğundan söz edilemiyor. Buna hiç değin
miyorlar; burada diğer siyasî partilerin sayın sözcüleri, Türkiye'de malların bolluğundan, iste
diklerini yerinde ve zamanında bulduklarından söz edemiyorlar. Çünkü, edemezler... Her iste
nilen bulunuyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MAHMUT KEÇELÎ (Adana) — Alan yok. 

ALÎ BABAOĞLU (Devamla) — Bir şeker fabrikasında ortalama 1 400 kadar personel is
tihdam edildiğine göre, son altı yıl içerisinde tevsi edilen veya yeni kurulan şeker fabrikaları 
sayesinde on bin kişiden fazla miktarda istihdam yapıldığı söylenilmektedir. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Biraz da Makine Kimya Enstitüsünden bahset. Kapanan, 
satılan, peşkeş çekilenlerden bahset. 

ALÎ BABAOĞLU (Devamla) — Oraya geliyorum. 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
ALÎ BABAOĞLU (Devamla) — Ayrıca, bu kuruluşumuzun makine fabrikalarında ma

mul üretim kapasitesi 1983 'te 20 500 ton iken, 1989'da 21 800 tona yükseltilmiş bulunmakta
dır. 

1989 yılında ekilen 353 490 hektar araziden 11 milyon ton şeker pancarı üretileceği bekle
nilmektedir. 

Bu yıl, 27 Ekim 1989 tarihine kadar pancar üreticilerine 265 milyar Türk Lirası aynî ve 
naktt avans dağıtılmış olup, ödeme zamanı ve miktar bakımından yeterli bir seviyeye erişmiş 
bulunmaktadır. Kesin bedel ödemelerine kadar, bu miktarın 384 milyar liraya ulaşacağı tah
min edilmektedir. Böylece, pancar bedellerinin yüzde 41'e kadar aynî ve nakdî avansları öden
miş olacaktır. 
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Geçtiğimiz yıllarda, bir sonraki nisan, mayıs ve hatta haziran aylarına kadar sarkan kesin 
bedel ödemelerinin, bu yıl 1990'ın Şubat ayında tamamlanacağı tahmin edilmektedir. Avans 
bedel ödemelerinin yeterli miktarda ve zamanında yapılması, pancar tarımını büyük ölçüde 
desteklemekte ve çiftçileri memnun etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Nevşehir'de patates üretilirdi, patates satılmazdı; devlet, o zaman pa
tatesin kilosuna 10 lira ödüyordu ve bu da satılamıyordu, ambarlarda patates çürüyordu. Siz 
bunları ne zamandan beri unuttunuz? Bunları hiç mi düşünmüyorsunuz? Şimdi, bakıyoruz 
ki, çiftçimizin üretmiş olduğu pancar, zamanında, gününde ve anında alınmaktadır, ödemeleri 
gününde yapılmaktadır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Nevşehir'de üzüm üretilir. Hepinizin bildiği gibi, rakı, üzümden 
daha iyi imal edilir. Kış aylarında üzüm çuvallarının dibi delienirdi, eksperler çuvallara tepık 
vurarak, "Götürün üzümünüzü, alamıyoruz" diyorlardı; bu sene Nevşehir'de kuru üzüme öde
nen paranın toplamı 11 milyara yakındır. Bunları unutuyorsunuz, ondan sonra, Anavatan Par
tisinin kurucusu Sayın özal Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen, burada, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, Hükümet Başkanımız da varken, hepinizin aklını Sayın özal almıştır. Sonunuz 
iyi gelmeyecektir, akıbetiniz kötüdür. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — özal Başbakan olmasaydı, şurada konuşabilmen cumhu
riyet tarihi boyunca mümkün değildi. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, böyle bir görüşme usulümüz yok efendim. Grup sözcüleriniz 
görüştü. 

ALÎ BABAOĞLU (Devamla) — Dinleyin, dinleyin... Biz, sizleri dinliyoruz da, sizler niçin 
bizim konuşmalarımızdan rahatsız oluyorsunuz? Çünkü, gerçekleri dile getiriyoruz. Yoklukla
rı kaldırdık, vatandaşlarımızı huzura kavuşturduk. Müdahaleü politika uygulasak ne olacak
tı? Ne olacaktı biliyor musunuz? Vatandaş aradığını bulamayacaktı; bakkallar, tezgâh altın
dan Maltepe, Samsun sigarası verecekti. Bulgarların göndermiş olduğu naylon sigaraları içi
yordunuz; kahvelerde otururken, "Senin sigaran nedir? Kâğıt mıdır, naylon mudur?" diye so
ruyordunuz. tçecek Maltepe sigarasını bulamazken, Anavatan Partisi iktidarı döneminde, Marl-
boro'yu beğenmiyorsunuz, Tekel 2000 sigarasını beğenmiyorsunuz!.. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Söylediğin gerçekten doğru olsa kabul; ama doğru de
ğil... Yanlış söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, lütfen efendim. Zatı âliniz de görüştünüz; sükûnetle din
lendi. 

ALt BABAOĞLU (Devamla) — Doğru YoPlu hemşerim, ben senin konuşmana sonunda 
cevap verecektim; ama, söz attın, şimdi cevap vereyim. 

Şimdi, Doğru Yol Partisinin iki hastalığı vardır. Nedir bu hastalıklar? Birincisi, zam yapı
yorsunuz... Büyük hastalıkları budur. Peki, ikincisi?.. Her zaman, iktidarda olsun, muhalefet
te olsun, tenkit etmektir. 

1973 seçimlerinde Adalet Partisi il başkanıyım; Nuri Bayar, çok sevdiğim arkadaşımdır, 
Allah rahmet eylesin. 1973 seçimlerinden bir hafta önce, gaza, tuza, beze zam yaptınız... 

BAŞKAN — Sayın Babaoğlu, bu hatıranızı, merhum, eski Sanayi Bakanıdır diye anlatı
yorsunuz değil mi efendim? 

ALt BABAOĞLU (Devamla) — Efendim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
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ALt BABAOĞLU (Devamla) — ... Seçimi kaybettik, hezimete uğradık... Marmara Ote
linde toplantı yaptık; Sayın Demirel, Sayın Mustafa Gülcügil, Sayın ismail Hakkı Tekinel var
dı; o zamanın TRT Genel Müdüründen de dert yanıldı. Hem iktidarız, hem TRT Genel Müdü
ründen dert yanıyoruz... Söz aldım, dedim ki, "Beyler, hem iktidarız; yani hem suçluyuz, hem 
güçlüyüz, tktidar şikâyetçi olmaz; iktidar dert yanmaz; iktidar icraat yapar..." 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — tktidar, TRT'yi susturur!.. 
ALt BABAOĞLU (Devamla) — "... ismail Cem'i TRT Genel Müdürlüğüne getireceğini

ze, başka bir zatı getirseniz de, bugünkü şikâyetler olmasa olmaz mıydı?" dedim... 

Ayrıca, "Bu zamlar, Adalet Partisini hezimete uğratmıştır" dedim. "Eğer, bu konuşma
larımdan sonra söz alacak olur iseniz, ikinci konuşmamda, bu hususa daha geniş yer vererek, 
gerçek olanı sergileyeceğim" demişimdir ve buna da bir cevap veren olmadı. 

BAŞKAN — Sayın Babaoğlu, grubunuza tanınan sürenin 15 dakikasını kullanmış bulun
maktasınız. Gerçi, Başkanlık, çok geniş kapsamlı düşüncelerinizi, çok dar zaman çerçevesinde 
de olsa, itina ile ifade etmeye çalıştığınızı ve çabalarınızı takdir etmektedir; ama, sizden sonra 
grubunuz adına üç sayın sözcü daha görüşme yapacaktır; takdir zatı âlinizindir. 

Buyurun efendim. 
ALt BABAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, uyarılarınıza teşekkür ediyorum. Kim

senin hakkına tecavüz etmek istemiyorum; fakat, mühim konulara da değinmek mecburiyetin
deyiz. 

Bugün Bulgarlardan şikâyet ediliyor. Niçin şikâyet ediliyor? Bulgarların menfaatlarına Ana
vatan Partisi döneminde müdahale edildiği için Bulgarlar rahatsız oldu ve Anavatan Partisi 
iktidarının politikasıyla, Sayın özaPın direktifleriyle, bu uygulamalar sonucu, Bulgarlar da 
dize geldi. Bir gün siz de Anavatan Partisi iktidarının icraatlarını kabul edecek ve takdir ede
ceksiniz... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bakanlığı garantiledin, bravo! 
ALt BABAOĞLU (Devamla) — Benim bakanlıkta falan gözüm yoktur beyler. Ben 63 ya

şındayım, 45 yıllık politikacıyım. Bana 1969'da milletvekilliği için çağrıda bulundular, -ibrahim 
Boz arkadaşınızdan sorabilirsiniz- kabul etmedim. Yalnız, belediye başkanlığı benim için daha 
cazip olduğundan, belediye başkanlığını tercih etmişimdir. 1973'te ısrar ettiler, yine kabul et
medim. 1977'de ısrar ettiler, yine kabul etmedim. Sayın tbrahim Boz'dan sorabilirsiniz. Niçin 
kabul etmedim?.. O zaman Adalet Partisi soluk soluğa idi. "Sayın Boz, şimdi bu arada bir 
hizipleşme yaptığımız takdirde, Nevşehir'den bir milletvekili çıkarmamız mümkün değildir, ti 
başkanınız olarak ben, milletvekilliği istemiyorum. Yalnız, Adalet Partisinin seçimden güçlü 
çıkması düşüncesiyle, birinci sırada Esat Kıratlıoğlu, ikinci sırada sensin. Bu düşünceyle seçi
me gitmek lâzım, aksi halde iki milletvekili çıkartmak mümkün değildir" demişimdir. Sonra, 
ben, hiçbir zaman siyasette zigzag yapmayan bir parlamenterim. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Ama şimdi zigzag yapıyorsun.. 
ALt BABAOĞLU (Devamla) — tik imzam Demokrat Partidedir... 
BAŞKAN — Sayın Babaoğlu... 
ALI BABAOĞLU (Devamla) — İkinci imzam Adalet Partisindedir, üçüncü imzam da Ana

vatan Partisindedir. inancıma göre, partime her zaman sadık kalmak suretiyle, memleketime 
hizmet getirebilmek için de her zaman çalışmak amacındayım. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Babaoğlu, sürenin tamamını zatı âliniz mi kullanacaksınız? 
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ALİ BABAOĞLU (Devamla) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Ayrıca, şerefli hizmetlerle dolu siyasî hayatınız, tabiî ki, hepimiz için dikkat

le dinlenilmeye değer; ama Sanayi Bakanlığı bütçesine avdet ederseniz, memnun olurum. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — önce biyografi... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, hatıralar bitsin... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sizin sataşmalarınız hatibi gündem dışına davet edi

yor. 
Buyurunuz efendim. 
ALÎ BABAOĞLU (Devamla) — Aziz arkadaşlarım, sözlerimi bağlamak istiyorum... 
BAŞKAN — Lütfen... 
ALİ BABAOĞLU (Devamla) — Bu memleket bizimdir. Oy alacağız düşüncesiyle bu va

tandaşı aldatmaya hakkınız yoktur. Basında bir yazı çıkıyor, vatandaşlara bunu daha büyük 
bir şekilde yansıtıyorsunuz. Bu memleket neler çekmişse, 1960 ihtilalinden 1980 ihtilaline ka
dar hep müdahalelerden çekmiştir. Bu memleket, 1960'dan 1980'e kadar ihtilal-müdahale sa
hasına çevrilmiştir. 

Bakınız, bu konuyu da sonuçlandırdıktan sonra, konuşmama son vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 1960 ihtilali sırasında Demokrat Parti ilçe başkanıydım... 
BAŞKAN — Sayın Babaoğlu, konuşmanızı, Sanayi Bakanlığı bütçesiyle irtibatlandırma-

mzı rica ediyorum. 
ALİ BABAOĞLU (Devamla) — Bakanlığa mahsus bir şekilde cevap vereceğim. 
Bu memleketin bugünlere gelmesinin sebebi, bu memleketi ihtilal-müdahaleler sahasına 

çevirmenin bir cezasıdır. Bugün, ekonomik sıkıntıyı, Sayın özal'a ve Anavatan Partisine ma-
letmeye hakkınız yoktur. Bu, bu memleketi bugünlere getirenlerin günahıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu konuyu, böyle ayak üzeri ve kısaca izah etmem mümkün değildir. 
Bu memleket bizimdir» oy endişesiyle asılsız konuşmalardan uzak kalmanız lazım. Yalan söyle
mekten uzak kalmanız lazım. Namuslu insanları suçlamaktan uzak kalmanız lazım. Bütün Türk 
Milleti göz dikmektedir, "Ankara'ya kimi gönderirsek gönderelim, menfaatlerinden başka hiçbir 
şey düşündükleri yoktur. Bunlara güvencimiz kalmamıştır" dedirtmeyelim. Çünkü, bu mem
leket bizim, bu yetişen evlatlar bizimdir. 1980 öncesini yaşayan insanlar olarak, bunları gör
dük ve yaşadık. 

Aziz arkadaşlarım, onun için, gerçeklerden dışarı çıkmayalım. Bir Müslüman, bir mü
min, diğer bir mümin kardeşine iftira etmez, yalan söylemez, onu suçlamaz. Bunlara dikkat 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gönül isterdi ki, bu konulara biraz daha geniş yer ve
relim. Süratli okuduk, biraz telaşlı hareket ettik. 

Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum, konuşmamın kolunu budunu budayarak 15 
dakikaya bağlayıp, bir kuşa döndürdü; biz de alelacele konuştuk, bir yanlışlık yapmışsam özür 
diliyorum. 

Sözlerime son verirken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin ülkemize, memleketimize 
ve Bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum aziz arkadaş
larım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Babaoğlu. 
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Anavatan Partisi Grubu adına Rize Milletvekili Sayın Mustafa Nazikoğlu; buyurunuz efen
dim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA NAZtKOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının mümtaz temsilcileri; görüşülmekte olan 1990 Malî Yı
lı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere, Hükümetimizce çok büyük önem verilen kü
çük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleriyle, küçük sanayicilere verilen diğer hizmetler 
hakkında bilgi sunmak istiyorum. 

Bugün şehir ve kasabalarda, umumiyetle mahalle aralarında dağınık bir yerleşim, elveriş
siz çalışma şartları ve bunun sonucu olarak düşük verim ve her türlü karşılıklı dayanışma ve 
yardımlaşma imkânlarından mahrum, teknik ve ekonomik şartlardan yoksun, sıhhî olmayan, 
kifayetsiz işyerlerinde çalışan küçük sanayici, sanatkâr ve imalatçı esnafı bu kötü çalışma şart
larından kurtarmak gayesiyle, evvela dağınık işyerlerini bir araya toplamak icap etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sıhhî şartları haiz, teknik ve ekonomik yönden günün icaplarına uy
gun, modern işyerleri inşa etmek suretiyle, hem verimlerinin yükselmesine, hem sosyal, teknik 
ve ekonomik bakımlardan daha müsait vaziyete gelmelerine, hem de bu sanatkârların tamirat
tan imalata, imalattan seri imalata, dolayısıyla tamircilikten küçük sanayie ve orta sanayie ge
çişlerine imkân verilmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugün münferit imalat yapmakta olan küçük sanayicilerin araların
da doğacak dayanışma ile iş bölümü ve birleşme isteğinde bulunanların müşterek imalata geç
meleri sağlanacak, bu suretle, parça başına maliyetler düşürülmek suretiyle pazarlama imkânı 
verilecek; dolayısıyla, kârlarının azamiye çıkarılması gerçekleştirilmiş olacaktır. Böylece, kü
çük sanayi potansiyelinin büyük sanayie yardımcı olması ve yan sanayi olarak da kalkınma 
hamlemize geniş ölçüde katkıda bulunması sağlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sosyal tesisler grubunda yapılan okullarda, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığıyla, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının müşterek çalışmalarıyla, usta, çırak ve kal
falara meslekî eğitici kurslar açılmaktadır. Sanayicilerin toplu bir yerde olmalarını sağlamak
la, tüm usta, çırak ve kalfaların söz konusu eğitimlerden faydalanmaları temin edilmektedir. 
Küçük sanayi siteleri için tespit edilen alanlar, genellikle şehir dışına çıkarılmaktadır. Bundaki 
amaç, sanayiin getirdiği çevre kirliliği, hava kirliliği, yangın gibi yan etkenlerden şehri temizle
mek ve trafiğin rahatlamasını sağlamaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1965-1983 yılları arasında, yaklaşık 25 000 işyeri ihtiva eden 90 adet 
küçük sanayi sitesi bitirilmişken, 1984-1989 yılları arasında ise yaklaşık 24 000 işyeri ihtiva eden 
91 adet küçük sanayi sitesi bitirilerek, küçük sanayicinin hizmetine sunulmuştur. Bu duruma 
göre son altı yılda, küçük sanayi sitesi sayısında yüzde 233, küçük sanayi sitesi işyeri sayısında 
yüzde 201 oranında bir artış sağlanmıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılı yatırım programında devam eden proje sayısı 150, işyeri sa
yısı ise yaklaşık 41 000 adettir. Bunların proje tutarı 705 milyar Türk Lirası olup 15.12.1989 
tarihine kadar cari fiyatlarla toplam 338 milyar Türk Lirası harcama yapılmıştır. 

Yatırım programlarında yer alan 171 adet küçük sanayi sitesi projesi için Avrupa iskân 
Fonundan temin edilen kredi miktarı ise 169,2 milyon dolardır. Bu meblağın 15.12.1989 tarihi
ne kadar 94 milyar lirası kullandırılmıştır. 
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Küçük sanayi sitelerinde bölgeler ve kooperatiflerin ekonomik durumları göz önünde tu
tularak, ihale bedelinin yüzde 30'u ila yüzde 100'ü arasında değişen oranlarda kredi verilmek
tedir. 

Küçük sanayi sitelerinde üst yapı ve sosyal tesisler için verilen kredi faizleri, 1981 yılına 
kadar, geri kalmış yörelerde yüzde 3, gelişmiş yörelerde ise yüzde 5 oranında iken, 1981 yılın
dan sonra bu oran, geri kalmış yörelerde yüzde 12, gelişmiş yörelerde yüzde 15 olmuş, 1.1.1987 
tarihinden itibaren de, kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde yüzde 15, ikinci derecede 
öncelikli illerde yüzde 18, İstanbul, tzmir tilerinde yüzde 22, diğer illerde yüzde 20 olarak ye
niden düzenlenmiştir. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, organize sanayi bölgelerine gelince: Sanayileşmekte olan ülkelerdeki 
sanayi işletmelerine, ulaşım ağına, insan gücüne, hammaddelere, enerjiye ve tüketim merkezle
rine olan eğilimler, az gelişmiş ülkelerde bölgelerarası dengesizliği artırarak sosyal yapıyı boz
makta ve altyapının karmaşık ve bireysel oluşu sebebiyle yatırım masraflarını yükseltmektedir. 
Neticede, endüstriyel verilerin maliyetleri artmakta ve pazarlama safhasında rekabet olanakla
rı yitirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yurt çapında güçlü, hızlı ve yaygın sanayileşmeyi özendirmek, dü
zenli şehirleşmeyi sağlamak, önceden planlanan sosyoekonomik bir ortam yaratmak amacıy
la, arazi ve altyapısı bir plan dahilinde devletçe temin edilen ve gerçekleştirilen organize sanayi 
bölgeleri yapımına başlanmış ve bunların 64 ilde kurulması için Bakanlar Kurulu kararı alın
mıştır. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sanayiin gereksinimi olan uygun arazinin spekülatif hareketlere sahne olmadan temini, 
su ve enerji kaynaklarının en ekonomik surette sağlanarak dağıtılması, haberleşme ve arıtma 
tesislerinin kurulması, her türlü yük ve insan ulaşım ağının tek yoldan çözümü gibi büyük ko
laylıkları en uygun yolla getiren organize sanayi bölgeleri, aynı zamanda ihtiva ettikleri idarî 
binaları, lokanta, okul, kreş, banka, sağlık merkezi ve spor tesisleri gibi sosyal tesisler ve etra
fında planlanan -775 sayılı Kanuna göre- sosyal toplu konut alanları ile sosyal adaleti geniş 
kitlelere yayma özelliğine de sahip bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca hizmetler yönünden getirilecek organizasyon, eğitim ve mes
lekî gelişim olanakları yanında, hammadde temini ve pazarlama yönünden en iyi koordinas
yon, organize sanayi bölgelerinde sağlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 1962 yılından 1983 yılı sonuna kadar yirmiiki yılda toplam 910 hektar 
büyüklüğünde 6 adet organize sanayi bölgesi hizmete sunulmuş olduğu halde, 1984 yılından 
1989 yılı sonuna kadar altı yılda yaklaşık 3 700 hektar büyüklüğünde 10 adet organize sanayi 
bölgesinin hizmete sunulduğunu memnunlukla ve iftiharla arz ediyorum. (ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

1989 yılı yatırım programında yer alan yaklaşık 8 bin hektar büyüklüğündeki 30 adet or
ganize sanayi bölgesi inşaatının proje tutarı 375 milyar Türk lirasıdır. 15.12.1989 tarihine ka
dar cari fiyatlarla toplam 119 milyar Türk Lirası harcama yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, organize sanayi bölgelerinde altyapı ve sosyal tesisler için müteşeb
bis teşekküllere verilen kredinin Bakanlık katkısı yüzde 99... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Nazikoğlu, hep ANAP tarafına bakıyorsun, buraya da, 
bu tarafa da bak. Bu taraftakiler milletvekili değil mi? 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Devamla) — Sizi yaradana kurban olurum. Tamam, hay hay... 
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Organize sanayi bölgelerinin altyapı ve sosyal tesisleri için müteşebbis teşekküllere verilen 
kredinin Bakanlık katkısı yüzde 99, beş yıl ödemesiz devre olmak üzere, İS yıl vadeli ve kredi 
faizleri 1981 yılına kadar geri kalmış yörelerde yüzde 3, gelişmiş yörelerde ise yüzde 5 oranında 
iken, 1981 yılından sonra kalkınmada öncelikli yörelerimizde yüzde 12, diğer illerde yüzde İS 
olarak uygulanmaktadır. 1.1.1987 tarihinden itibaren müteşebbis katkısı, kredi faiz oranı ve 
geri ödeme süreleri ise şöyledir, tiler: Birinci bölgede 8 il, müteşebbis teşekkül katkısı yüzde 
10, Bakanlık katkısı yüzde 90'dır. Kredi faiz oranı yüzde 22, geri ödeme süresi toplam dokuz 
yıldır. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Hangi banka?.. 
MUSTAFA NAZtKOĞLU (Devamla) — tkinci bölgede 28 il, müteşebbis teşekkül katkısı 

yüzde 5, Bakanlık katkısı yüzde 95'tir. Kredi faiz oranı yüzde 20'dir. Geri ödeme üç yıl ödeme
siz süre, ödeme süresi toplamı 11 yıldır. 

BAŞKAN — Sayın Nazikoğlu 3 dakikanız kaldı. 
MUSTAFA NAZtKOĞLU (Devamla) — Üçüncü bölge 18 ilden müteşekkildir. Müteşeb

bis teşekkül katkısı yüzde 2, Bakanlık katkısı yüzde 98'dir. Kredi faiz oranı yüzde 18; 4 yıl 
ödemesiz süre, toplam geri ödeme süresi 13 yıldır. 

Dördüncü bölge 13 ili kapsamaktadır. Müteşebbis teşekkül katkısı yüzde 1, Bakanlık kat
kısı yüzde 99'dur. Kredi faiz oranı yüzde 15; S yıl ödemesiz süre, geri ödeme süresi toplam 
15 yıldır. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı idaresindeki Küçük Sa
nayiinin Geliştirilmesi Fonu ile Küçük Sanat Kooperatiflerinin Geliştirilmesi Fonundan, 
1984-1989 yılları arasında küçük sanayici ve küçük sanat kooperatiflerine yaklaşık 2 milyar 
Türk lirası tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; geleneksel el sanatlarımızın yurt düzeyinde yaygın
laştırılması, kaybolmaya yüz tutmuş olanların yeniden canlandırılması ve geliştirilmesi sure
tiyle yeni istihdam alanları sağlanmasını teminen Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca halıcılık, tri
kotaj, sim, sırma, Siirt battaniyesi dokumacılığı, kilimcilik ve çorapçılık konularında il, ilçe 
merkezleri, bucak ve belediye teşkilatı bulunan yerlerde el sanatları kursları düzenlenmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Nazikoğlu, son görüşlerinizi ifade buyurun lütfen. 
MUSTAFA NAZtKOĞLU (Devamla) — Ben adaleti seven adamım. 
BAŞKAN — Zatı âlinizden sonra iki değerli arkadaşımız sıra beklemektedir; kusura 

bakmayın. 
Buyurun. 
MUSTAFA NAZtKOĞLU (Devamla) — Sözlerime son verirken, Sanayi ve Ticaret Ba

kanlığı bütçesinin Büyük Türk Milletine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mensuplarına hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, hepinize derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Nazikoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu-adına Afyon Milletvekili Sayın Nihat Türker; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA NİHAT TÜRKER (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1990 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde Anavatan Partisi 
Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Konuşmamın başında, 
Genel Kurulu şahsım ve grubum adına saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

— 640 — 



T.B.M.M. B : 55 23 . 12 . 1989 O : 1 

Benden evvel Anavatan Partisi Grubu adına söz almış olan iki değerli arkadaşım; Sayın 
Ali Babaoğlu KİT'ler üzerinde ve Sayın Mustafa Nazikoğlu da organize sanayi siteleri ve kü
çük sanayi siteleri üzerinde konuştular; ben, konuşmalarımı, genel sanayi üzerinde yapacağım. 

Bu güzide Bakanlığımızın en önemli görevleri arasında bulunan ülkemizin sanayi politi
kasının günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre tespitine yardımcı olmak, kalkınma 
plan ve programlarında yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda sanayiin dengeli, süratli ve sağlıklı 
bir şekilde gelişmesini sağlamak, teşvik etmekle birlikte, diğer yandan, iç ticaret hizmetlerine 
ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak ve nihayetinde, bu politikala
rın ışığı doğrultusunda faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi hususlarında 
bilgiler sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığımız, ülkemizin uzun vadeli sanayi stratejisini tespit ve yön
lendirme faaliyetlerine devam etmekte olup, ana hedefimiz, modern ve gelişmiş ülkelerin sana
yileşme seviyesine erişmek ve dünya pazarlarında rekabet edebilir bir sanayi mamulleri ihracât 
potansiyeline ulaşmaktır. 

Sanayileşmenin verimli ve süratli bir şekilde revize edilebilmesi, yapısal değişikliği de içi
ne alan bir programın uygulanmasını ve bu programın uzun vadeli planlara dayandırılmasını 
zorunlu kılmaktadır. 

Dünyadaki sanayii, teknolojik gelişmeleri ve ana hedefleri izlemek suretiyle, sanayimizin 
uzun vadeli planlarının tespit edilerek sanayiin yönlendirilmesine ışık tutmak, sanayiimiz; ge
lecek yüzyıla sağlıklı bir şekilde hazırlama bakımından büyük önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan, uzun yıllardan beri devam eden ithal ikamesi anlayışının terk edilerek, ih
racata dönük ve dünya, sanayi ve ticaretine entegre olabilecek bir sanayileşme politikasına ge
çilmesi zorunlu olmuştur. 

Belirli bir plan ve program dahilinde, üretim kapasitesi, kalite ve fiyat yönünden dünya 
pazarlarında rekabet edebilir mamullerin üretilmesi, sanayi politikamızın temel ilkesini oluş
turmaktadır. 

Bu hedefe ulaşmakta başarılı neticeler alınmıştır. Uzun yıllardır tatbik edilmiş olan yanlış 
ve eksik politikalarla sonradan biriken problemleri kısa süreli planlarla çözmek mümkün de
ğildir. Biz, meseleyi sıhhatli bir şekilde çözmek için konuları uzun vadede düşünmek, araştır
mak ve lüzumlu tedbirleri almak gerekir görüşündeyiz. Gittikçe hızlanan teknolojik gelişmeler 
nedeniyle hızlı değişen bir dünyada yaşamaktayız; dünyadaki bu gelişme ve değişmeleri yete
rince takip edememek, ülkemiz için sayısız mahzurlar yaratır. Bu mahzurları ortadan kaldır-. 
mak için Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeli ve sanayileşmesini hızlı değiş
melere ayak uyduracak şekilde düzenlemelidir. 

Türk sanayi yapısının 2000 yıllarında ne olacağı konusunda hedefleri tespit edilirken, Türk 
Milletinin çağdaşlaşma isteği, Avrupa Ekonomik Topluluğu içindeki durumu, jeopolitik ko
numu ile, dünyadaki hızlı teknolojik gelişmeler dolayısıyla karşılaşacağı sorunlar göz önünde 
tutulmalıdır. 

Biz, Hükümet olarak, bu gelişmeye ve hedeflere ayak uyduracak ve ulaşacak olan sanayi
miz için, elektriği, yolu ve diğer altyapı hizmetlerini şimdiden hazırlamışızdır ve hazırlamakta
yız. 
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Yeni sanayi yatırımları yanında, mevcutları ıslah ve modernize ederek, hem ülkenin üre
tim kalitesini ve hem de kapasite kullanım nispetlerini büyük ölçüde artırmış bulunmaktayız. 

Benden evvel konuşan ve muhalefetin DYP kanadına mensup, ismini vermeyeceğim bir 
arkadaş, ANAP dönemi icraatlarını eleştirirken, şu anda değindim konu üzerinde, "Sizin yap
tığınız, imalat sanayii yatırımları ve kapasite artışı değildir. Kapasite kullanım oranını 
artırmışsınızdır" dediler; doğrudur. 

Beyler, ancak, önemli olan, boş kapasite olan yatırımlar dururken, başka yerlere tekrar 
boş kapasiteli yatırımlar yapılırsa ve bu memlekette bir sanayi kolunda yüzde 40 kullanım im
kânı varsa, o zaman ikinci bir yatırımla yüzde 20'ye, üçüncü bir yatırımla bu oran daha aşağı
lara düşecektir. Bizim istediğimiz ise, elimizdeki mevcut imkânları en iyi bir şekilde kullan
maktır. (ANAP sıralarından alkışlar) , 

Ayrıca, "Bazı modası geçmiş yatırımları, demode diye bir kenara atamazsınız" ifadesini 
kullandılar ki, hatibin bu sözünü çok beğendim. Çünkü zaten, "modası geçmiş" tabiri 
"demode" demek oluyor. Biz, modası geçmiş yatırım yapmadık ve modası geçmiş yatırımlar 
varsa, bunları modernize ediyoruz; bizim yaptığımız modernize etmektir. 

Diğer yandan, hükümet programlarında da belirtildiği üzere, bu konudaki politikamızın 
hedefi, modern, gelişmiş ülkelerin, öncelikle Ortak Pazar ülkelerinin sanayi ve teknolojik sevi
yelerine erişmektir. 

Hepinizin malumları olduğu üzere, 1980 sonrasında ve özellikle 1983'ten itibaren birçok 
ülkeye örnek teşkil edecek ve dünya ekonomisindeki gelişme ve değişmelere de uyum sağlaya
bilecek şekilde, dışa açık ve liberal bir model içinde yeni bir ekonomik yapılanma hareketi baş
latılmıştır. 

Benimsenen bu model ile, ekonomide devlet müdahalesi azaltılmış, özel teşebbüsün eko
nomik faaliyet alanının geniş tutulması prensibi kabul edilmiş ve piyasa ekonomisinin, kendi 
kurallarına göre en iyi biçimde işlemesi hedef alınmıştır. 

Yıllardır eleştirilen kambiyo rejimlerine son verilmiş, kısacası, birçok konuda büyük me
safeler kaydedilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yatırım yeri, üretim konusu, kapasitesi, teknolojisi iyi hesaplanma
mış bir tesisin verimli ve kârlı çalışması mümkün değildir. Bu bakımdan, Bakanlık olarak araş
tırma, geliştirme ve rehberlik çalışmalarına büyük önem veriyoruz, 

Bölgelerin ekonomik potansiyellerinin tespiti, hangi yatırımların, hangi bölgelerde ger
çekleştirilmesinin daha uygun olabileceği ve yurt dışındaki işçilerimizin tasarruflarının uygun 
yatırım alanlarına kanalize edilmesi faaliyetleri, Bakanlığımızca önem taşıyan çalışmalar içeri
sinde yer almaktadır. 

Bu çalışmalarla ilgili olarak, başta, kalkınmada öncelikli yöreler olmak Üzere, toplam 54 
ilde yapılan sanayi potansiyeli çalışmaları neticelendirilmiş ve kitap haline getirilen raporlar, 
Devlet Planlama Teşkilatı, valilikler, belediyeler, sanayi ve ticaret odaları, üniveriteler ve diğer 
ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmeye başlanmıştır. 

Sanayi potansiyeli çalışmalarının yapıldığı illeri saymakta yarar vardır; bunlar, Adana, Adı
yaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyar
bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, tçel, 
Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, 
Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Süt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgat, 
Zonguldak'tır. 

— 642 — 



T.B.M.M. B : 55 23 . 12 . 1989 O : 1 

Bu 46 ilimizin ötesinde, 1990 yılında, Afyon, Bilecik, Denizli, Edirne, Kırıkkale, Aksaray, 
Karaman ve Uşak illerinin de sanayi potansiyeli hazırlanacaktır. 

Ayrıca, kalkınmada öncelikli illerde yatırım yapmak isteyen müteşebbislere, müracaat eden 
çok ortaklı anonim şirketlere, mahallî idarelere, yurt dışında çalışan işçilerin kuracakları şir
ketlere ve kooperatiflere yapacakları yatırımlar için gerekli olan fizibilite etütleri Bakanlığı
mızca ücretsiz olarak hazırlanmaktadır. Halen bu konuda 18 fizibilite etüdü hazırlanarak, ilgi
lilerin istifadesine sunulmuştur. 

Bunun yanında, yatırımcılara yol göstermek amacıyla, yatırım için gerekli genel teknik 
bilgi ve ekonomik analizler içeren paket proje; diğer bir ifadeyle sanayi profili hazırlama çalış
malarımız da devam etmektedir. Halen Bakanlığımızda 55 ayrı sanayi dalında hazırlanmış sa
nayi profili mevcut olup, hepsi, günün şartlarına göre revize edilerek, müracaatçılara sunul
maktadır. 

Ülke ekonomisine yararlı görülen konularda yapmakta olduğumuz.sektör araştırması ça
lışmalarımız da devam etmekte olup, 1984-1989 yılları arasında muhtelif 11 sektör araştırması 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

Enerji tasarrufu konularında çeşitli sanayi kuruluşlarında konferans ve seminerler düzen
lenmiş; son enerji tasarrufu semineri Çimento Sanayiinde yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Türker, bir dakika efendim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Gruplar adına yapılan konuşma

larda sırada bir sayın sözcü kalmıştır. Gruplar adına yapılan konuşmaların tamamlanmasına 
kadar çalışmaların devamını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Türker. 
NİHAT TÜRKER (Devamla) — Fevkalade faydalı ve gerekli bu faaliyetlerle birlikte, di

ğer yandan, sanayi işletmelerimiz, gelişen ve değişen çağdaş teknolojik şartlara uygun üretim
de bulunmaya yönlendirilmektedir. Bununla ilgili olarak, sanayicilerimizden gelmekte olan yerli 
imal belgesi, sânayi sicil belgesi, garanti, imalat, bakım, onarım ve yeterlilik belgesi talepleri, 
bu prensipler çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulmakta ve süratle sonuçlandırılmaktadır. 

Ayrıca, çeşitli sanayi kuruluşlarından gelen muhtelif problemler yakınen incelenerek, ne-
ticelendirilmektedir. Bu konuda sanayi ve ticaret odalarıyla diyalog daha da artırılmış ve yıl 
içerisinde bizzat Sayın Sanayi Bakanımızın Başkanlığında birçok toplantılar düzenlenerek, yurt 
sanayiinin problemlerinin giderilmesi hususunda kararlar alınmış; sanayicilerimizin birçok prob
lemlerinin, belirli dengeler göz önüne alınarak, gerek Bakanlığımızdaki çalışmalarla, gerekse 
ilgili bakanlıklar nezdindeki girişimlerimizle çözümlenmiş olması fevkalade memnuniyet veri
cidir. Bu çalışmaların, aralıksız ve daha da genişletilmiş olarak devam ettirilmesini temenni 
ediyoruz. 

Diğer taraftan, ülkemizde yabancı sermaye ve teknoloji akışının hızlandırılması, yurt içinde 
teknoloji üretiminin teşvik edilmesi, sınaî mülkiyet sistemimizin gündeme getirilmesi; memle
ketimizin sanayileşme hızına paralel olarak, buluşların ve markaların tescili ve korunmasıyla 
alakalı müracaatlar her geçen gün artmaktadır. 

Bu konuda yapılmakta olan işlemlerin daha süratli bir hale getirilmesi ve tescilli patentle
rin, teknoloji ithal etmek veya üretmek isteyen müteşebbislerin ve araştırmacıların istifadeleri
ne sunabilmesi için, modernizasyon projesi uygulamaya konulmaktadır. 
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Bu proje çalışmalarının neticesinde, Bakanlığımızda bir Patent Dokümantasyon ve En
formasyon Merkezi kurularak, faaliyete geçirilmiştir. 

Söz konusu merkez, memleketimizde tescilli yerli ve yabancı 23 300 adet patentten teşek
kül eden modern bir arşive sahip bulunmaktadır. Ayrıca, 1978 yılında 40 ülkenin iştiraki ile 
imzalanan Patent İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, tescil olunan 65 bin adet yabancı patentin 
mikro filmleri de tedarik olunmuş ve bu merkeze getirilmiştir. 

Bunlara ilaveten, memleketimizde tescilli bulunan patent dosyalarının mikro filme alın
ması ve ceman 65 bin adet tescilli markanın kompütüre intikali çalışmaları da tamamlanmış
tır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8 Ocak 1985 tarih ve 
3143 sayılı Kanun ile yeniden teşkil edilerek, görev ve yetkilerinin belirlendiği malumunuzdur. 
Bilahara, 4 Mayıs 1989 tarihinde Avrupa Topluluğuna uyum çalışmalarıyla ilgili düzenlemeler 
yapılarak, Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve 21 Ocak 1989 tarih, 3516 sa
yılı ölçüler ve Ayarlar Kanununun Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tanıdığı yetkiye istinaden, 
3 Kasım 1989 tarih ve 384 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ölçüler ve Kalite Kontrol 
Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Bu konudaki kadro ve teşkilatlanma çalışmalarının, neticelenmek üzere, faaliyetlerinin, 
71 il ve bunlara bağlı ilçeleri de kapsayacak şekilde planlanmış olduğunu öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Bakanlık olarak yurt çapında sürdürülen standart ve kalite denetim çalışmalarından bazı 
örnekler vermek istiyorum. 1989 yılı Eylül ayı sonu itibariyle, muhtelif firmalara ait 27 921 
mamulün standart ve kalite denetimi yapılmış olup, bunlardan 25 468'inin, standartlarına uy
gun olduğu tespit edilmiştir; 121 mamulün firması savcılığa verilmiş olup, 2 332 mamulün üze
rindeki laboratuvar çalışmaları ise devam etmektedir. 

Bu rakamların tetkikinden de anlaşılacağı üzere, titizlikle sürdürülen denetimler sonucu, 
standartlara uygunluk oranı yüzde 92'lere ulaşmış bulunmaktadır. Ayrıca, standardına aykırı 
imal yaptığı tespit edilerek, haklarında kanunî işlem yapılan firma sayısı ise, 1987 yılında 224, 
1988 yılında 95 iken, bu rakam, denetimler sonucu, 1989 yılında 34'e kadar düşmüş bulun
maktadır. 

Bu arada, ölçü ve tartı aletleri muayenelerinin yurt çapında titizlikle sürdürülmekte oldu
ğunu görmemiz de fevkalade memnuniyet vericidir. Diğer yandan, tüketicinin mağduriyetini 
önleme çalışmalarının bir halkasını da garanti belgesi uygulaması teşkil etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Türker, toparlamanızı rica ediyorum. 
NİHAT TÜRKER (Devamla) — Üretilen mamullerin garantisini öngören, imalatçıların-

ca tanzim olunup, tüketiciye verilen garanti belgeleri, belirli şartları taşımaları halinde, Bakan
lığımızca tasdik olunmakta; böylece, mamulün nitelik ve özellikleri tüketici için açıkça belir
lenmiş olmaktadır. Nitekim, 1989 yılı içerisinde Bakanlığımız tasdikine sunulan 75 belgeden 
45'i kabul edilmiş ve 18'i ise, tüketici haklarını koruyucu özellikler ihtiva etmediği gerekçesiyle 
reddedilmiştir. 

Üzerinde hassasiyetle durulması gereken diğer bir konu da, bilindiği üzere, ambalaj konu
sudur. Ambalaj üzerinde mamulün cinsi, katkı maddeleri, imalatçı adresinin, imal tarihinin, 
parti seri numarasının -standardında veya gıda tüzüğünde isteniyorsa- son kullanma tarihleri
nin yazılması gibi hususlar Bakanlığımızca 1985 tarihinde neşredilen 4331 sayılı standart ile 
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mecburî hale getirilmiştir. Bu şekilde tüketici, ambalajına bakmak suretiyle, aldığı mamul hak
kında kesin bilgi sahibi olmaktadır. Nitekim, konunun önemi ile mütenasip olarak, Bakanlığı
mızca yapılan standart denetimlerinin en yoğun kısmını 4331 sayılı, Ambalajların işaretlen
mesi ve Etiketlenmesiyle ilgili Standart denetimleri teşkil etmektedir. Bu konudaki Bakanlığı
mız denetim çalışmalan, yıllar itibariyle artarak devam etmektedir. 1989 senesi Eylül ayı sonu 
itibariyle 7 265 firmanın 12 315 mamulünün etiket ve ambalaj denetimi yapılmış, bunlardan 
10 955'i uygun, 1 346'sı uygun bulunmamış olup, incelemeye alınmış; 14 kusurlu firma hak
kında idarî ve cezaî muamele yapılmıştır. 

Avrupa Topluluğuna giriş hazırlıklarıyla ilgili çalışmalara ve bu konuda yıl içerisinde ku
rulmuş bulunan Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğümüzün kadrolaşma ve eği
tim faaliyetlerine dair de kısa bilgiler arz etmek istiyorum. 

Avrupa Topluluğu uzmanı yetiştirmek amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı koordinatör
lüğünde yürütülen ve Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Mer
kezinde düzenlenen yurt içi eğitim programlarına, 1987 yılından bugüne kadar, Bakanlığımız
dan 133 kişi iştirak etmiş; bunlardan 43 kişi yabancı dil eğitimini; 40 kişi, temel eğitim prog
ramlarını başarıyla tamamlamışlardır. Halen devam eden eğitimlere katılan eleman sayısı 37'dir. 
Ayrıca, Bakanlar Kurulunun 88/13648 sayılı kararıyla, Bakanlığımız adına, 1989 yıli için 28 
adet yurt dışı eğitim kontenjanı tahsis edilmiş, bu amaçla da 4 uzmanımız 1,5 ay süreyle ital
ya'ya gönderilmiş, bir uzmanımız da Avrupa Konseyinde staj görmek amacıyla Brüksel'e gön
derilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Türker, toparlayın lütfen. 
NÎHAT TÜRKER (Devamla) — Bitti efendim. 
Bunun yanında, UNÎDO, OECD ve tslam ülkeleri gibi uluslararası kuruluşlarla ilgili ça

lışmalar da yürütülmektedir. Ayrıca, 1989 yılı içerisinde Libya, Sudan, Malezya, tran, Suudi 
Arabistan, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Finlandiya ve Çekoslovakya ile yapılan karma eko
nomik komite toplantılarıyla ilgili çalışmalara da iştirak edilmiştir. 

Benden sonraki konuşmacılara da söz verilebilmesi için, sözlerimi burada son verirken, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türker. 
Anavatan Partisi Grubu adına Ordu Milletvekili Sayın Bahri Kibar. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1990 malî yılı bütçe görüşmelerinde Bakanlığın fa
aliyet alanına giren Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri üzerinde Anavatan Partisi Grubu 
adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclise say
gılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde tarım ürünleri arzının zaman içerisinde 
talebe göre dağılımını sağlamak, stok hareketlerini düzenlemek, aracıları ortadan kaldırarak 
daha yüksek fiyat teşekkül ettirmek ve bu suretle tarım gelirlerini yükseltmek amacıyla, üreti
cilerin kooperatifler ve birlikler halinde örgütlenmeleri teşvik edilmiştir. Bilindiği üzere, Bü
yük önder Atatürk'ün direktifleriyle hazırlanan, 1935 yılında yürürlüğe giren 2834 sayılı Ka
nun ile ülkemiz ekonomik hayatına kazandırılan tarım satış kooperatifleri ve bunların kurduk
ları birlikler, memnuniyetle müşahede edilmektedir ki, o tarihten bu yana büyük ve önemli 
gelişmeler kaydetmiştir, 
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Sayın milletvekilleri, 1983 yılından itibaren, arz ve talebin serbest piyasa şartları içerisin
de gerçekleşmesi amacıyla uygulamaya konulan ekonomik politikalar, bu kooperatiflerin malî 
yapılarının iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin de artırılmasını gerektirmiştir ve işte bu mak
satla, 8 Mayıs 198S tarihinde yürürlüğe konulan 3186 sayılı Kanun ile de, bu konudaki gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu düzenlemelerle, gelişen, büyüyen ve güçlenen ekonomimize paralel olarak, tarım satış 
kooperatifleri ve birliklerine, devletçe takip edilen ekonomik politikalara uygun önemli görev
ler tevdi edilmiştir. Bahse konu olan bu görevlerden başlıcılarım şöyle sıralamak mümkündür : 
Üretimin pahalı olarak artırılması, tarım ürünleri fiyatlarında istikrar sağlanarak, çiftçilerimi
zin zarara uğramalarının önlenmesi, tarımda uygulanan yeni tekniklerin çiftçilerimize tanıtıl
ması, üreticilerimize yeterli ve ucuz girdi temin edilmesi, tarım ürünlerinin ambalajlanması ve 
pazara sunulmasında modernleşmeye gidilmesi. 

Değerli milletvekilleri, altını çizerek ifade etmek isterim ki, 3186 sayılı Kanunla yapılan 
düzenlemelere paralel uygulamalar sonucunda, tarım satış kooperatifleriyle, birliklerin kendi 
öz kaynaklarıyla, üretici hizmetlerini gerçekleştirmeleri mümkün olmuştur. Bu tür bir uygula
ma ve kaydedilen müspet gelişmeler takdire değerdir. Ayrıca, bu uygulama çerçevesinde, 1987 
yılından itibaren, birliklerin kendi hesaplarına mubayaada bulunmaları yoluna gidilmiştir. 

Elbette ki, uygulamaya geçilirken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklar 
ve kamu kuruluşları tarafından, birliklere her türlü destek sağlanmış ve ilk uygulama yılı olan 
1987 yılından itibaren alım sonuçları değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan Hazine desteği temin 
edilmiştir. 

Birliklerin kendi hesaplarına alım yaptıkları 1989 yılı ürünleriyle ilgili sonuçların da, üre
tici ve Hazine menfaatleri gözetilerek değerlendirileceği tabiîdir. 

tçinde bulunduğumuz 1989-1990 kampanya dönemi henüz tamamlanamamıştır. Buna rağ
men, birliklerin, 8.12.1989 tarihi itibariyle, satın aldıkları ürün bedeli 1.8 trilyon lirayı bulmuş
tur. 

1989-1990 kampanya dönemi için tespit edilmiş olan mubayaa fiyatları, genellikle, ürünle
rin iç ve dış piyasa fiyatlarının üzerinde bulunmaktadır. Üretici lehine tespit edilmiş olan bu 
yüksek fiyatların bir sonucu olarak, üreticiler, geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde tarım 
satış kooperatifleri birliklerine yönelmiştir. 

1989-1990 kampanya dönemini, geçmiş yılların kampanya dönemleri itibariyle kıyasladı
ğımızda, 1983-1984 kampanya döneminde 108 milyar, 1984-1985 kampanya döneminde 98 mil
yar, 1985-1986 kampanya döneminde 196 milyar, 1986-1987 kampanya döneminde 223 milyar, 
1987-1988 kampanya döneminde 201 milyar ve 1988-1989 kampanya döneminde 770 milyar li
ra değerinde ürün mubayaasında bulunmuş olduklarını görürüz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye gibi, ekonomik kaynaklarını en verimli bir biçimde kul
lanmak zorunluluğu olan bir ülkede, geleneksel destekleme konusu, tarım ürünleri olan fın
dık, pamuk, çekirdeksiz kuru üzüm gibi ürünler de dahil olmak üzere, faaliyet konularına gi
ren 1989-1990 kampanya döneminde tarım ürünleri alımlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 
ilgili kamu kuruluşlarının desteğinde kendi hesaplarına yürütmekte olan tarım satış koopera
tifleri birliklerinin de, yukarıda belirttiğim gibi, 8.12.1989 tarihi itibariyle satın aldıkları ürün 
bedelleri, toplam olarak 1.8 trilyon lirayı bulmuştur. Geçen yılın aynı tarihteki alım bedeli ise 
777 milyar liradır. Keza, 8.12.1988 tarihinde 848 bin ton olan toplam ürün alım miktarı, bu sene 
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aynı tarihte 1.2 milyon tona ulaşmıştır. Bu miktar, son 15 yılda gerçekleşen en yüksek değerdir. 
Ürünlerin, kampanya dönemleri sonu itibariyle, bu miktarlarının daha da yükseleceği tabiîdir. 
Tahmin edilen ürün bedellerinin ödenmesi için bütün malî imkânlar seferber edilerek üreticile
rin korunmasına çalışılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tarım satış kooperatifleri birlikleri,' tarım ürünlerini, hasadın baş
lamasını müteakip başlattıkları kampanya dönemleri içerisinde mubayaa etmeleri, bir yıl içe
risinde bu ürünlerin bir kısmını işleyerek pazarlamaları, arz ve talep dengesinin oluşmasına, 
dolayısıyla da, fiyatların uzun vadede istikrar kazanmasına yardımcı olmaktadır. Kooperatif
ler ve birlikler, tarım ürünlerinin satın alınması ve pazarlamasına ilave olarak, çiftçimize, üre
timde kolaylık sağlamak üzere, girdi temin etmekte veya bu girdileri ucuz almaları için kredi 
vermektedir. Çiftçimiz, bu kredilerle, gübre, akaryakıt, tohumluk ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, 
üretim safhasındaki nakit giderlerini de finanse etmektedir. 

Tarım satış kooperatifleri birlikleri, artık, Hükümetimizce alınan tedbirlerle, çiftçi ihti
yaçlarını karşıladığı gibi, sahip olduğu imkânlar nedeniyle, yalnız tarım sektöründe değil, ge
nel ekonomik dengelerin korunmasında da büyük görevler ifa etmektedir. Bugün ülkemizde, 
tarım kesimine hizmet götüren birliklerin yaptığı hizmetler, sadece ortaklarına değil, tarımla 
uğraşan tüm üreticilere yöneliktir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birliklerin başarılı çalışmaları ve yapılan düzenle
meler sayesinde, alımlar rekor seviyeye çıkmıştır. Birlik alımlarının bu rekor seviyeye ulaşması
nın en önemli nedeni, peşin ödeme ile birlikte, ürün fiyatlarının, üreticinin el emeğini, alın 
terini karşalayacak şekilde tespit edilmiş olmasıdır. Nitekim, 1988 yılına nazaran, 1989-1990 
kampanya dönemi için ilan edilen tarımsal ürün alım fiyatlarında, ortalama olarak yüzde 91 
oranında artış sağlanmıştır. Ürün bazında incelendiğinde: Kütlü pamukta yüzde 99; çekirdek
siz kuru üzümde yüzde 90; kuru incirde yüzde 75; fındıkta yüzde 53; ayçiçeği tohumunda yüz
de 96; soya fasulyesinde yüzde 102; zeytinyağında yüzde 110; sofralık zeytinde yüzde 212, an-
tepfıstığmda yüzde 51, yerfıstığmda yüzde 99 ve yaş ipek kozasında yüzde 92 oranında fiyat 
artışı gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, 1989 yılı ürünlerinin alımı sırasında açıklanan baz fiyatlara, 12 Ocak 1990 tarihi
ne kadar, her hafta pamukta 10 lira, fındıkta 20 lira, çekirdeksiz kuru üzümde 10 lira, yağlık 
ayçiçeği tohumu ve soya fasulyesinde ise 4 lira ilave edilmek suretiyle, kademeli olarak, hafta
lık artan alım fiyatları uygulanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıda yaptığım açıklamaların ışığı altında, çok önemli gördü
ğümüz bir hususu da yüksek huzurlarınızda arz etmek isterim. 1983 yılından sonra, takip olu
nan istihdam politikasında, politik tercihler asgariye indirilmiştir. Böylece, tarım satış koope
ratif ve birlikleri, siyasî iktidarın istihdam kaynakları olmaktan çıkarılmış; verim ve üretimi 
artırıcı, tutarlı istihdam politikaları uygulanır hale gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; genel hükümlere tabi kooperatiflere kısaca değinmek 
istiyorum. Bugün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetimi ve denetimine tabi kooperatif sayı
sının 54 OOO'e ulaştığını, bu sayının 42 OOO'ini konut yapı kooperatiflerinin teşkil ettiğini, bu 
gelişmede kredi desteği ve vergi muafiyeti gibi teşvik tedbirlerinin etkili olduğunu görüyoruz. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda, 6.10.1988 tarihli ve 3476 sayılı Kanunla gerçekleşti
rilen önemli değişiklikleri takiben, örnek ana sözleşmelerin, kanun hükümleri paralelinde ye
niden düzenlenmesi, kooperatiflerin kuruluş ve intibak işlemlerinin doğrudan doğruya mahal
linde sonuçlandırılması, kooperatiflerin faaliyetlerinin devamlı şekilde izlenmesi ve amaçları 
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paralelinde ortaklarına hizmet götürmeleri için çalışmalarının disipline edilmesi, kooperatifçi
liğin geliştirilmesi ve kooperatif ortaklarının aydınlanması yönünde bir dizi tedbirin uygula
maya konulduğunu; neticede, kooperatiflerin, küçük tasarrufları değerlendirerek, ekonomide 
kaynak yaratan, konut sorununun çözümlenmesinde ve istihdamın geliştirilmesinde olumlu hiz
metler veren birer kuruluş haline gelmeleri bakımından önemli mesafeler alındığını memnuni
yetle müşahede etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu tespitler sonucunda, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının, kooperatifler, birlikler ve tarımsal üretim konularında uyguladığı politikaların, ül
ke ve millet yararına hayırlı sonuçlar verdiği ve vermeye devam edeceği inancını taşımaktayım. 

Sözlerimi burada bitirirken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin Devlete, millete hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kibar. 
Sayın milletvekilleri gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek için saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime 

ara veriyorum, 

Kapanma Saati : 13.20 
— — • — — — 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa Sarıgöl (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

_ _ _ _ _ _ » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum. 

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

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

A) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1990 Mali Yüı Bütçesi (Devam) 
2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1988 Mali Yüı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine Hükümet söz istemiştir. 
Hükümet adına Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekilleri; bu sene bütçe müzakerelerinde Bakanlığımızın bütçesine sıra gelmiş bulunuyor. 
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çok uzun zamandır Türkiye Büyük Millet Meclisinin geceli gündüzlü, yoğun bir çalışma prog
ramı içerisinde bakanlıkların bütçesini müzakere ettiği malumlarınızdır. 

Arkadaşlarımızın gösterdiği gayret ve çabalara şimdiden teşekkür etmek istiyorum. 
Bakanlığımızın bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına görüşlerini ortaya koyan ve ko

yacak olan milletvekili arkadaşlarıma şimdiden teşekkür etmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarımın ortaya koydukları görüşler, 1990 yılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

uygulamalarında rehber olacaktır. Kendilerine, bu hususu da belirttikten sonra, teşekkürleri
mi tekrar tazeliyorum. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmanın ve gelişmenin en önemli unsurunun sanayileşme oldu
ğu, sanayileşme olmadan kalkınmanın mümkün olmadığı artık herkes tarafından kabul edil
mektedir. Bu konuda geçmişte yapılagelen sektörel tercih münakaşaları son bulmuştur. 

Bu konuda son günlerde dünyadaki değişmeler, dünyadaki tercihler manzumesi konusu, 
ülkemizin, cumhuriyetini kurarken ve kurduktan sonra olan gelişmelerde yapılan sektörel ter
cihlerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu göstermektedir. I950'li yılların başında Demok
rat Partinin programı, bu Mecliste okunurken, bugün görülmüş idi ve devletleşmenin, devlet 
eliyle sanayi götürmenin ne kadar yanlış bir politika olacağı, o gün de sayın milletvekillerinin 
huzurunda millete arz edilmişti ve bunu 1983 yılı takip etti. 1983 yılında tercihler kargaşasının 
devam ettiği bir dünyada, ülkemizde bir siyasî parti, sanayileşmenin, devlet eliyle değil, sana
yileşmedeki altyapının, sanayileşmedeki özendirmenin, sanayileşmedeki esasları tespit etme
nin devlet eliyle olacağını parti programına koyarak, milletin huzuruna çıkmış ve milletter rey 
alarak iktidar olmuştur. Partimiz, Hükümet programında hiçbir değişiklik yapmadan bu terci
hini devam ettirmektedir. 

Bu tercih Türkiye'de zaman zaman tenkit edilmiştir; ancak, dünyadaki gelişmeler de ter
cihimizin doğru olduğunu göstermektedir. Sizlerin reylerinizle güvenoyu alan Hükümetimiz, 
programının 18 inci sayfasında aynen şöyle diyor: 

"Devlet, sanayi ve ticarete ana prensip olarak girmemelidir, tstisnaiî olarak, geri kalmış 
bölgelerde sınai tesisler kurabilirse de, bu teşebbüsler kısa zamanda millete devredilmelidir." 
Yani, her şey millet içindir felsefemizin temel esasını Hükümet programına da işleyerek ve bu
na bağlı kalarak, bakanlıklarımızı ve buna bağlı kuruluşları bu vesileyle yönetiyoruz. Demek 
ki, bir program dahilinde gidiyoruz. Bu da sizlerin reyleri sayesinde olmuştur. 

1980 öncesinde, sanayileşmenin yöntemi konusunda hemen hemen her platformda, her 
noktada tercihler, manzumesi üzerinde münakaşalar yapılmıştır, hatta bu münakaşalar nere
deyse, son buluyordu. Bugün sonuncusunu da gördüğümüz Romanya modeli bile, ülkemizde, 
tercih edilecek modeller manzumesinden olarak bu kürsülerden zikrediliyordu. Allah'a şükür 
ki, bizim düşündüğümüz husus, yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada gerçekleşti. Bu netice
ye vardığı için, bütün dünyayı bu vesileyle bir kez daha kutluyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sanayileşmenin özel sektör marifetiyle mi, yoksa devlet ve özel sektör -her ikisi bir arada-
marifetiyle mi gerçekleşeceğinin prensibi de, kesin bir şekilde ülkemizde 24 Ocak Kararlarıyla 
1980 sonrasında başlayan, biraz evvel zikrettiğim gibi, partimizin kurulmasıyla bu ülkede per-
çinleştirilen bir husus olmuştur. Böylece, devlet sadece altyapıyla uğraşacak ve sanayileşme özel 
sökter marifetiyle gerçekleştirilecektir. Artık, bu kural, toplumun her kesiminde tartışma ya
ratmayacak bir biçimde kabul edilmiş durumdadır. Zira, demokratik rejimi, şuurlu bir tercihle 
benimseyen; hatta, bu sistemi, vazgeçilmez bir hayaf şekli sayan ülkeler, bu çağdaş sosyoeko-
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nomik formülü kabullenmişlerdir ve bir noktada iftiharla da söyleyebiliriz ki, bu çağdaş eko
nomik formülün öncüsü, Türkiye olmuştur. Bu, hepimizin memnuniyet ifadesidir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

, Aksi halde, patronluğa özenen devlet, aslî görevi olan ekonomik refahı sağlamada, sosyal 
fonksiyonunu ifada başarılı olamamaktadır. Bu sebepledir ki, iktidarımız döneminde, millet 
ve ülke yararına akilci bir tercih yapılmış bulunmaktadır. Bu da, sizlerin eseridir arkadaşlar. 

Son sekiz yıl, bu teşhis ve tercihin doğruluğunu ispatlayan göstergelerle doludur. Sabit 
sermaye yatırımlarında, kamu ve özel sektör payları yer değiştirmiştir. Oeçmiş yılların bütçele
rine baktığımızda, daima, yatırım programlarında kamunun payı yüzde 60'ların üzerinde, özel 
sektörün payı ise yüzde 37-38 gibi rakamlarla ifade edilirken, artık, bütçemizde bu oran değiş
miş ve devletimizin kuruluşunda ve 1950 yılında yön değişişinde ve 1983'te ise şekil alışındaki 
esaslara ve platforma böylece oturtulmuştur. 

Sanayide kapasite kullanım oranları, bazı arkadaşlarımız tarafından tenkit edilmektedir. 
Kapasite kullanım oranları 1960'lı yıllardan sonra, daima yüzdenin altına düşerken, artık gü
nümüzde yüzde 60'lardan yüzde 75'ler seviyesine çıkmıştır ki, bu da memnuniyetimizin diğer 
bir ifadesidir. Sekiz yıl içinde tüm sinaî üretimlerimizdeki adedî artışlar da ortalama yüzde 
100'ler seviyesine erişilmiştir. 

Bazı siyasî partilerin yöneticileri, zaman zaman değişik platformlarda soruyorlar; "Kaç 
tane çimento fabrikası yaptınız? Kaç tane demir-çelik fabrikası yaptınız?" 

Beyefendiler, yapmak mı önemli, çalıştırmak mı önemli? 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Satmak. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Dolayısıyla, yaptığını 

tam kapasiteyle çalıştırmak önemli. 
Size, üretimimizdeki artışları ortaya koymak istiyorum. (Genel Kurul Salonunda cereyan 

kesildi) 
Tabiî, sözlerime inanmayacaksınız diye, geçmişten bazı örnekleri tatbikî olarak size gös

termek istedim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Müsaade ederseniz bir örnek vermek isterim: 1975 yılında -bildiğiniz üzere- Ticaret Ba

kanlığında genel müdür oldum, saçlarım da hem gürdü, hem simsiyahtı. Benim o yıl saçlarımı 
beyazlatan, elektrik kesintileriydi. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yine öyle... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sen bu söylediğine inan

mıyorsun ya, birisinin hoşuna gitsin diye söylüyorsun!.. Onu söylemeye de mecbursun; ne ya
pacaksın, eteğinden tuttun da geldin... 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Elektrikler niye kesiliyor? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Bakınız, sayın millet

vekilleri, demir-çelik üretimi 1983 öncesinde 2,5 milyon ton civarında gerçekleşiyordu. Yeni 
bir fabrika ilave edilmemesine rağmen, kapasite kullanımı sayesinde 8 milyon tona ulaşmış bu
lunmaktadır. 

Çimento üretimine gelince; burada daha büyük, enteresan bir nokta var: Çimentoyu biz 
üretiyorduk ve satmak için de Cezayir'den, Tunus'tan, Libya'dan tutun da, Fas'a kadar gidi
yorduk; malımızı pazarlamak için çalmadık kapı bırakmıyorduk. Bugün ise, o günden sonra 
bir tek Denizli fabrikası devreye alınmış olmasına rağmen çimento üretimimiz 12,8 milyon ton-
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dan 25 milyon tona çıkmış bulunmasına rağmen çimento tüketimimizi karşılayamamaktadır. 
Çimento tüketimini karşılayamamanın manasını sizler çok iyi bilmektesiniz... Çimento tüketi
len ülkelerde, bir defa, insan çoğalıyor demektir; insan çoğaldıkça onun mesken ihtiyacı, onun 
altyapı ihtiyacı artıyor demektir. Dolayısıyla ülkemizde altyapı gelişmiştir ve son altı yılda alt
yapı yatırımlarında büyük gelişmeler olduğu sizlerin de malumudur. 

Cam üretimi 244 bin ton idi. Şu anda ne kadar, biliyor musunuz? 774 bin ton. Sayın mu
halefet partilerinin "tüketim mallarında ve ara mallarda alıcı yok" dedikleri, "milletin alış 
gücü yok" dedikleri bir sektörden bahsetmek istiyorum: Otomobil üretimi, 1982 yılı sonu iti
bariyle 32 bin idi. Bu yılın 10 aylık rakamlarına göre 121 bin ve bir yenisi de gelecek sene İz
mir'de faaliyete geçecek olan bu sektörde... 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Hangi gelir grubu içinde bunlar? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — ... Alıcılar sırada bek

liyor. Hatta laf atan milletvekili arkadaşlarımdan bir iki tanesi geçen hafta, "Paramız var, oto
mobil alamıyoruz. Acaba bize yardımcı olur musunuz?" dediler. Kendilerine kuliste, 'Geçti 
o devirler... Devlet artık patron değil, devlet artık, sanayide yol gösterici. Devlet artık, sanayi
nin ağababası değil. Dolayısıyla, sanayi özel sektöründür. Ben sizin fırınınızdaki veya isletme
nizdeki yönetime karışmıyorsam, Sanayi Bakanı olarak da sizlere otomobil tahsisi konusunda 
yardımcı olamam, kusura bakmayınız' demiştim. 

Birçok sektör üretimlerini yükselterek üçe katlamışlardır. Bu artışlarla elde edilen ürünler 
ihracata yönlendirilerek, ihracatın dört kere katlanıp... 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, konuştuklarının bütçe ile ne 
ilgisi var efendim? Kimden bahsediyor, açıklasın. 

SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — Açıklasın efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın tmamoğlu, üzül

me; o ilk söylediğim sözün sahibi kendini biliyor... 
BAŞKAN — Biliyor efendim, biliyor. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Ve yanında oturuyor. 
BAŞKAN — Sayın tmamoğlu, siz değilsiniz efendim, lütfen... Lütfen. 
Sayın Bakanım, devam buyurun. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Yanında kimse oturmuyor Sayın Bakan, demek ki 

iftira. (Gürültüler) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Beyefendi, eczacıdan 
avukat olduğu görülmedi. Sen kendine gelecek nasibi bekle. 

İhracatımızın 2.9 milyar dolardan 11.6 milyar dolara yükselmesi, sistemli ve düzenli çalış
manın bir eseri değildir de nedir? Diyeceksiniz ki, "İhracatınız nereye; Patagonya'ya mı, Ken
ya'ya mı, Somali'ye mi?" Hayır. İhracatımızın yüzde 80'i AET ülkelerine. Bu da memnuniyet
le ifade edilecek bir husustur ki, Türk Sanayi AET ülkeleri standardına erişmiştir. Şimdiden 
hepinizi kutluyorum arkadaşlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Meseleye, sabit sermaye yatırımları yönünden baktığımızda da aynı müspet gelişmeyi gör
mekteyiz. 1980 yılında sabit sermaye yatırımlarının gayri safi millî hâsıla içindeki payı yüzde 
19 iken, bu paylar giderek yükselmiş ve yüzde 25'ler seviyesine erişmiştir. Aynı müspet geliş
meler önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. 
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1968 yılı sabit fiyatlarıyla sabit sermaye yatırımlarındaki gelişme, 1981 ve 1982 yılları ha
riç olmak üzere, her yıl artmıştır ve bu yıl şu anda yüzde 30 seviyesini bulmuştur ve Planlama
dan 1989 yılının ilk sekiz ayında toplam yatırım değeri 10 trilyon 560 milyon lira olan 1 874 
adet yatırım teşvik belgesi alınmış bulunmaktadır. Yabancı sermaye izinlerinde de benzer du
rum görülmektedir. Yıl içinde verilen yabancı sermaye izinlerinin sayısı 774'e, yatırım değerleri 
de 895 milyon dolara erişmiş bulunmaktadır. 

1990 yılında planlanan sabit sermaye yatırımları 63 trilyon Türk Lirasıdır. Bu yatırımlar
da kamu payı yüzde 44, özel sektör payı yüzde 56 olarak planlanmış bulunmaktadır. Planla
nan bu yatırım, 1989 yılına göre, sabit fiyatlarla yüzde 7,2 artış göstererek, daha fazla olacak
tır. 

1990 yılında toplam üretimler içindeki sanayi üretimleri miktarı, 1988 yılı fiyatlarıyla 96,5 
trilyon Türk Lirası olarak öngörülmüş bulunmaktadır. Gerçekleşmesi halinde sanayi sektörü
nün payı yüzde 46.3 olacaktır. 

Bütün bu değerlendirmelerin haricinde, dört yıl evvel uygulamaya konulan savunma sa
nayii politikası çerçevesinde SAGEB tarafından başlatılan savunma sanayii projelerinin, ülke
miz sanayiine yeni boyutlar kazandıracağını ifade etmek isterim. 1990 yılından itibaren ağır
lıklı olarak tatbikata geçirilecek olan bu projeler için, 2000 yılına kadar, bugünkü fiyatlarla, 
23 trilyon değerinde bir harcama yapılacağı malumlarınızdır. Savunma sanayiinin bu projeleri 
gerçekleşirken ekonomik hayatımıza getireceği hareketliliğin yanı sıra, ileri teknoloji kullanı
mı, kalifiye insan gücündeki gelişme, gelişmiş kalite kontrol tekniklerinin ülkemize adaptasyo
nu ve kullanılması, sanayimizin lokomotifi durumuna geçecek bir ehemmiyeti haiz bulunmak
tadır. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Dünya silahsızlanıyor. Bu övünülecek bir şey mi? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Düne kadar askerdin, 

düne kadar askerliği savunuyordun; buraya geldin, askerliğin aleyhinde bulunuyorsun! Sana 
sözüm yok... 

EROL AGAGtL (Ankara) — Ben, askerliğin aleyhinde bulunmam. Sen, benim söylediği
mi anlamıyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; konuşmamın diğer bölümlerinde de ifade ettiğim üzere, Hükümetimizin prog
ram ve ana politikasına bağlı olarak, sanayileşmemiz konusunda çok önemi haiz ve yıllardır 
ihmale uğrayan, sağlıklı işyeri, ulaşım, haberleşme ve enerji gibi altyapı yatırımlarını büyük 
ölçüde tamamladık ve kısa sürelerle sanayiinin hizmetine sunmaktayız. 

Hükümetlerimizin bu konuda bir tabu olarak gördüğü, Sovyetler Birliği ile ticarî işbirliği
nin sınırlı kaldığı dönemler geride kalmış, Hükümetimiz döneminde Sovyetler Birliği'nden ge
tirilen tabiî gaz Anadolu'nun batısından Ankara'ya kadar ulaşmış, sanayimizin ve ev ekono
mimizin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca, müzakereleri devam etmekte olan, Türkiye'nin kal
kınmasında önemli bir rol oynayacak olan Doğu Anadolu'dan girecek olan tabiî gaz boru hat
ları da, Doğu Anadolu'nun sanayiinde, Doğu Anadolu'nun ticaretinde ve Doğu Anadolu'nun 
ziraatinde önemli fonksiyon ifa edecektir. Diyeceksiniz ki, Doğu Anadolu'nun ziraatinde, Sov
yetler Birliği'nden gelecek tabiî gazın ehemmiyeti ne ola ki? Arz edeyim. 

Doğu Anadolu'yu bilenler, çok iyi bilirler; Doğu Anadolu'daki insanın mutafında yakıt, 
evinde ısınma aracı, hayvanından elde ettiği tezektir. Bu tezeğin, Türk tarımının hizmetinde 
olması, bizim için hem ithalat girdileri açısından ehemmiyet arz etmektedir, hem de insanımı
za verdiğimiz değerin bir diğer ifadesidir. 
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Yukarıda bahsettiğim altyapı hizmetlerini tamamlamakla, sanayicimizin bütün meselele
rini halletmiş olmuyoruz. Bilindiği üzere, dünya ekonomisinde, özellikle son yıllarda, toplum
ların, gün geçtikçe değişen ihtiyaç taleplerine en uygun ve en cazip üretimleri arz edebilmek 
maksadıyla, uluslararası acımasız bir rekabet devam etmektedir. Bu rekabet, kullanıcının be
ğenisini kazanacak, yüksek kaliteyi ve alımı cazip kılacak, uygun fiyat için ucuz maliyeti sağla
ma mecburiyetini de beraberinde getirecektir. Bu nasıl sağlanacaktır? Değerli arkadaşlarım, 
bunun bir tek yolu vardır: Yüksek kalite ve ucuz maliyet. Bu da ancak, ileri ve modern tekno
lojiyi çok yakından takip etmek ve aynı zamanda, bu teknolojiyi uygulamakla mümkün olur. 
Bunun yanında, her geçen gün, gelişmeleri dikkate alarak, araştırma ve geliştirme faaliyetle
rinde de bulunmak mecburiyetindeyiz. 

Müsaadenizle burada bir hususun altını çizmek istiyorum: Memnuniyet ve iftiharla söy
lüyorum ki, bugün uyguladığımız politika sonucu, büyük sanayi kesimimiz, yabancı sermaye 
girdisi, teknoloji transferi ve özelleştirme sonucunda ileri düzeyde teknoloji entegrasyonu sağ
lamış bulunmaktadır. Bu kesim, ürünlerinin kalite düzeyini artırarak ve fiyatlarda gerekli uy
gunluğu sağlayarak, iç ve dış piyasa şartlarında rahatlıkla rekabet edebilir bir seviyeye gelmiş 
bulunmaktadır. 

Bu alanda çok önemli bir husus da, teknolojidir. Büyük sanayi kesimimizin, gelişmiş dış 
ülkelerle teknoloji entegrasyonu sağlamış olması yanında, küçük sanayi işletmelerimizin de tek
nolojik yönde sorunlarını çözmek gerekir, tşte bu, devlete düşen iştir, tşte bu, devletin eskiden 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, "işletmeler Bakanlığı" gibi düşünmesinin farklılığıdır. Dolayı
sıyla, küçük sanatkârımıza -biraz evvel sayın milletvekili arkadaşlarımın konuşmalarında 
bahsettikleri- yapılmış olan küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleriyle ilgili altyapı 
hizmetlerine girmeden önce, aslında, teknoloji transferi, araştırma-geliştirme laboratuvarları 
hususunda Hükümetimizin getirmekte olduğu yenilikten bahsetmek istiyorum. Çünkü, bu ye
nilikle ilgili çalışmalarımızı, bütün dünyadaki gelişmeleri tarayarak, Türk Milletinin yapısına 
uygun bir hale getirdik. Sanayi ve Ticaret Komisyonumuz konuyu benimsedi ve kabullendi. 
Bundan dolayı, şu anda, huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Şu anda, diğer komisyonların 
görüşlerini beklemektedir. Bu tasarı, 1990 yılı içerisinde, sizlerin değerli görüş ve düşünceleri
nizle kanunlaşacak ve her zamanki gibi, Türk sanayicisinin, Türk işadamının, Türk sanatkârı
nın hizmetine sunulmuş olacaktır. 

Müsaade ederseniz, bu tasarının getireceği yeniliklerden de bir parça bahsetmek istiyo
rum. Bu tasarı ile, uygun yatırım ve üretim konularının seçimini, eskiden kurulmuş, ekonomik 
olmaktan çıkmış makine ve teçhizatla çalışan işyerlerinin modernleşmesini, yeni ürün geliştir
me ve üretim teknolojilerinin yenilenmesini, yönetimin modernleşmesini, ürünlerin yurt içi ve 
yurt dışı piyasalarda pazarlanmasını, küçük sanayinin, üniversite imkânlarından yararlanabi
leceği ortamın oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu konuda da Bakanlığımız, Türkiye'de kurulu 
olan teknik üniversitelerle teknoparklar konusunda çalışmalar yaparak, şirketler kurarak, tek-
noparkları sanayie entegre etmenin çalışması içerisindedir. 

Küçük sanayicinin ihtiyacı olan bilgilerin sağlanması, işletmelerin ortak istifadesine yö
nelik malzeme, test ve analiz laboratuvarlarının kurulması konusuna gelince; malumu âliniz, 
büyük sanayici, ihtiyaç duyduğu test merkezlerini kendisi kurmaktadır. Ancak, küçük sanayi
cinin ve küçük sanayi sitelerinin çevresinde laboratuvarlar olmadığı, test ve analiz merkezleri 
bulunmadığı zaman da,- bu sanayicimizin, gelişen dünya teknolojisini takibi -malumunuz ol
duğu gibi- imkânsızdır. 
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1989 yılı sonu itibariyle, onbir aylık gerçekleşme gözönüne alındığında, küçük sanayici
mize 3 200 teknik danışmanlık, 1 350 idarî danışmanlık; 50 adet, araştırma-geliştirme konu
sunda hizmet verilmiştir. Ayrıca, muhtelif yerlerdeki laboratuvarlarımızda da 27 binin üzerin
de ölçümleme ve muayene yapılmıştır. 

Ayrıca, gerek yurt içinde ye gerekse yurt dışında, beynelmilel özelliği haiz fuarlara, sergi
lere küçük sanayicimizin kendi malî potansiyeli içerisinde katılmaları imkânı getirilmiştir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, bu arada, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmele
rimize, ileriye dönük vereceğimiz hizmetler içinde gerekli envanter çalışmalarını da saymam 
mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, önemli addettiğim için, Bakanlığımızın sanayi araştırma ve geliştir
me faaliyetleri konusunda Yüksek Heyetimize, anabaşhklar halinde şu özet bilgiyi de arz et
mek istiyorum. 

Bölgelerin ekonomik potansiyellerinin tespiti fevkalade önemlidir; çünkü, Türkiye, en ya
kın iki komşu vilayeti arasında bile ayrı coğrafî şartlar ortaya koymaktadır. Bu coğrafî şartlar 
içerisinde sanayileşmenin ne şekilde olacağı ve o vilayette hangi çeşit sanayinin gelişmesinin 
mümkün olacağı hususunda, Bakanlığımızdaki uzman arkadaşlar çalışmalarını yapmış bulun
maktadırlar. Ayrıca, 54 ilin sanayi potansiyellerinin tespiti ile, bu illerde yapılacak olan sınaî 
yatırımların, sanayi profilleri çıkartılarak basılmış ve bu basılan profiller, Bakanlığımızdan, 
ilgili odalar birliğinden müstakbel Türk sanayicisi ve işadamı olmaya hazırlanan yurt dışında
ki işçilerin hizmetine sunulmak için postalanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının faaliyetle
ri arasında, kooperatiflerle ilgili çalışmalar da önemli bir yer almaktadır. Bu arada, bu döne
me nasip olmuş olan, Kooperatifler Kanununu değiştirmekteki göstermiş olduğunuz alakaya 
ve ciddiyete teşekkür etmek istiyorum. Sizin çıkarmış olduğunuz kanunla, Hükümetimiz, ku
rulmuş olan kooperatifleri kompitür vasıtasıyla yakından takibe almıştır. Yıllardan beri kurul
muş olmalarına rağmen kontrol edilemeyen kooperatiflerden, yakın takip sonunda, yaşama
dıkları, kayıtlar üzerinde kaldıkları ortaya çıkan on bin civarında kooperatif, son Kooperatif
ler Kanunu ite Hükümetimize vermiş olduğunuz yetkiye istinaden, gerekli işlem yapılmak üze
re savcılıklara -teslim edilmişlerdir. Ayrıca, kooperatiflerden bir diğer önemlisi ise, inşaat koo
peratifleriydi. tnşaat kooperatiflerini yakın takibe aldık. Bu konuda Bakanlığımız Teftiş Heye
ti ve Bakanlığımızdaki kooperatifler müfettişleri, kontrolörleri, kooperatifleri süratli ve sürek
li bir denetime tabi tutmaktadırlar. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 350 civarında kooperatif, 
çeşitli kanunlara uygunsuz fiillerinden ötürü savcılığa verilmişlerdir. Bu da Hükümetimizin tü
keticiyi ve ahaliyi nasıl koruduğunun bir bariz misalidir. 

Sayın milletvekilleri, her sene Parlamento açıldığı zaman bir münakaşa başlar. O müna
kaşaların menşei, tarım satış kooperatifleridir. Tarım satış kooperatifleri birlikleri, 1934 yılın
dan bu tarafa, daima, siyasî iktidarların politik malzemeleri olmuştur, öyle bir malzeme ol
muştur ki, mahallî politikacı, iktidara geldiği zaman oraya sokacağı insanı düşünmektedir, orada 
satacağı malı düşünmektedir. Geçmişte, 1984 öncesi, onaltı yıl, tarım satış kooperatifleri bir
liklerinden genel kurulları yapılmayanlar vardır. 

Kâr payına gelince: Milletimiz, "Tarım satış kooperatifleri kâr payı mı dağıtırmış? Bu da 
neymiş?" diye düşünmektedir. Evet, 1983'ten sonra -mahallî politikacılarımız bize kızsalar dahi-
tarım satış kooperatifleri birliklerini, siyasî partilerin politika bezirgânlıklarına alet ettirme-
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ı dik. Bu, mahallî teşkilatlar açısından, bizim dezavantajımız gibi görülürse de, Tariş ve Antbir-
lik'te dağıtmaya başladığımız kâr payları, bizim yüz akımızdır. Çünkü, o güne kadar hiç kâr 
payı dağıtılamamıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin ürün fiyatlarının tespiti ve onların mubayaası, es
kiden, devlet desteklemesi adı verilen bir sistemle yapılmaktaydı. Yani, "Siz alın, mahallinde 
istediğiniz gibi partizanlık yapın; çürük de olsa, kurtlu da olsa, standartlara uysa da, uymasa 
da, depolarınızı malla doldurun. Sonunda, satılırsa satılır, satılmazsa zarar kaydederiz ve onu 
da fakir fukaranın vermiş olduğu vergiden size öderiz" deniliyordu ve böylece bunun adı da 
devlet destekleme alımı oluyordu! 1983'ten sonra, bir tek, Türkiye dışında olmadığı için, geliş
mesini ve ileriye gitmesini çok arzu ettiğimiz tiftik ve yapağıda, -keçilerin ormanlarımızı ke
mirmesi nedeniyle büyük bir üretim düşüşü olması dolayısıyla- devlet desteklemesi yapıyoruz; 
onun dışındaki bütün tarım satış kooperatifleri, desteklemenin dışına çıkartılmıştır. 

Kâr ve zarar, yöneticinin boynunadır ve dolayısıyla, elde edilen kârlar, evvelki seneden 
beri, günü geldikçe dağıtılmaktadır. Bazı milletvekili arkadaşlarım, her zamanki alışkanlıkları 
üzere, "Tariş'te ne zaman dağıtıyorsunuz?" diyecekler. Bunu sormakta haklıdırlar; çünkü, biz 
kâr ettik, bu bizim gururumuzdur. Biz bu payları dağıtacağız arkadaşlar. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Birliklerin yönetim kurulları tarafından, ürünlerin fiyatları tespit edilirken, -her zaman 
dillerine doladıkları- çiftçinin parasının enflasyon karşısındaki değer kaybı nazarı itibara alın
mıştır. Bu, Türkiye'de ortalama yüzde 75'tir. Tarım satış kooperatifi ürünleri, bu sene yüzde 
75'Iik bir fiyat artışıyla mubayaa edilmiştir. Ayrıca, yeni bir sistem daha getirilmiştir. Ben de, 
tarım satış kooperatifi üyesi bir ailenin çocuğuyum, hem de 1934'ten beri. Nedir sistem? Mü
saade ederseniz önce geçmişteki durumu arz edeyim: İdrak etmiş olduğunuz, harmandan kal
dırmış olduğunuz malı, tarım satış kooperatifinin size en yakın ambarına götürürsünüz, malı 
teslim edersiniz. Malı teslim alan kooperatif, size bir alındı makbuzu verir. Ondan sonra, bek
le ki, paranı alasın... Aradan bir ay geçer, iki ay geçer, bazen altı ay geçer; heyetler Ankara'ya 
gelir, gider... Sizin teslim ettiğiniz mal, diyelim ki 100 kilodur ve karşılığı da 1 000 liradır; 
1 000 lirayı beklersiniz. Tabiî, enflasyonist baskılar altında paranızın değeri de düşmüştür. Eli
nize geçecek paranın alım gücü, mubayaa gücü düşmüştür ve fakirleşmişsinizdir. 

Bunu düşünen Hükümetimiz, bu sene yeni bir sistem uyguladı. Nedir? İlan ettiğim fiyat, 
malın pazara döküldüğü zaman 100 liradır. 100 liraya karşılık, haftalık size 4 lira fark veriyo
rum dedi. Böylece her mal için bir fiyat artış sistemi geldi. Mesela, 1 650 lira ilan ettiğimiz 
fındığın fiyatı bugün 1 700'lerle ifade edilmektedir. Pamuğunki aşağı yukarı 1 700'ü geçti. Ne
dir bu artış oranı?.. Her malda kendine göre bir artış sistemi getirdik, bir fiyat skalası getirdik. 
Bunun iki türlü faydası var: Teslim eden şahıs, parasını aldığı gün, o gün uygulanan borsa fi
yatımız ne ise, ondan alıyor, makbuzdaki yazılı fiyattan almıyor. Bu da, ANAP Hükümetinin, 
Türk çiftçisine verdiği değerin ve onun zenginliğini, onun varlığını korumaya verdiği ehemmi
yetin bir göstergesidir arkadaşlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Tarım satış kooperatiflerinde bir yanlış uygulama vardı, ancak bu sene düzeltebildik, ön
ce birlik genel kurulları yapılıyordu. Kiminle? tki yıl evvel seçilmiş mahallî kooperatiflerin yö
neticileriyle. Sonra?... O adamların, o yöneticilerin idare ettiği kooperatif dönüyor, mahallî 
kooperatiflerin seçimlerini yaptırıyor ve böylece tersine olan bir sistem işliyordu. 

Müsaade ederseniz şöyle anlatayım: İlçe kongreleri yapılmayan bir partinin, eski delege
lerle genel idare kurulu kongresini yapması, genel idare kurulunun da dönüp, tekrar ilçe kong-
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relerini yapması gibi. 
O zaman bir terslik oluyor, şikâyetler başlıyordu. Niye? Çünkü, genel idare kurulundaki 

yönetici, kendisine rey vermeyen ilçe kooperatiflerine karşı menfî tavır uyguluyordu. Bunu ön
leyebilmek için, 1990'ın 1 Haziran'ına kadar, birliklerin, "üst kurul" dediğimiz genel kurulla
rının kongreleri ertelenmiştir, ki önce mahallî teşkilatların seçimi yapılsın, binanın temeli ku
rulsun, ondan sonra yukarısı teşekkül etsin ve böylece, 1934'ten beri devam eden ters ikilem 
giderilmiş olsun diye. Bu hizmetimizin de Türk çiftçisine faydalı olacağı inanandayım. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadraşlarım, ticaretimizde önemli olan unsurlar
dan biri şahıs, diğeri hükmî şahıs ve kooperatif kuruluşlarıdır. Şahısların ve hükmî şahısların 
zaman içerisinde nevi değiştirmesi usuldendir. Çünkü, gelişen ve genişleyen iş hacmine karşı 
kuruluşlar nevi değiştirmektedir; adi ortaklık limitet şirkete, limitet şirket anonim şirkete dö
nüşmektedir. 

Biraz evvel bir milletvekili arkadaşım, siyasî partisi adına konuşurken, bu gerçeği gözden 
kaçırarak bir partizanlık duygusu içerisine girdi ve "şu kadar şirket tasfiye olmuştur" dedi. 
Doğrudur. Niye doğrudur? Çünkü, artık gelişen ekonomik şartlar altında şahıs şirketi çok zor 
yürümektedir. Limitet şirket, sermaye terakümü açısından netice hâsıl etmemektedir. Onun için 
de anonim şirkete dönüşmeler fazladır. Dolayısıyla, her canlı nasıl ki, doğuyor, büyüyor, geli
şiyor, ölüyorsa, ticarî faaliyette bulunan kuruluşlarda da bu nevi değişmeler normaldir ve dün
ya standartlarına da uygundur. 

Bakanlığımız, emredici olmaktan çok, hizmet getirici olmaya devam etmektedir. Türk sa
nayicisinin, Türk işadamının hizmetinde olmanın gururunu taşıyoruz ve bu noktadan olarak, 
Bakanlığımızda yıllarca evvel, üç ayda, beş ayda netice alınan müracaatlar, gündelik hale gel
miştir ve bunun da takipçisiyiz. Biz bulunduğumuz makam ve mevkilerle, "siyasî müessirriyet" 
denilen "makam müessiriydi" denilen fonksiyonların gerisindeyiz; biz, milletin hizmetinde
yiz. Hatta "Hademei hayrat" tabirinin tatbikatçısıyız. 

Anayasımızın, tüketicilerin korunmasıyla ilgili emredici bir hükmü var: "Devlet, tüketici
leri, koruyucu, aydınlatıcı tedbirler alır. Tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik 
eder." Bu cümleden olarak Bakanlığımızda yapılan çalışmalar şu şekildedir: Bir defa, ticaretin 
esasını tartı ve ölçü aletleri teşkil etmektedir. Dolayısıyla, doğru tartılmayan malın Fiyatı ne 
olursa olsun, kaça alırsan al, yine zarardasındır. öyleyse, Türkiye'de kullanılmakta olan bütün 
ölçü ve tartı aletlerini, yine sizlerin imkân vererek çıkarttığınız Tartı ve ölçü Aletleri Kanunuy
la aldığımız görevleri yerine getirmek için Türkiye sathında ciddî bir teşkilatlanmanın içerisin
deyiz. Nedir bu? Birincisi: Tüketiciyi koruma merkezleri kuruyoruz ve pilot vilayetler seçiyo
ruz; önümüzdeki ay Ankara'dakini açacağız, İstanbul'dakini açtık, ilan etmedik, deklare et
medik. Sebebi şu: Bakalım getirdikleri nedir, noksanlıkları nedir; görelim, ona göre uygulama 
yapalım dedik. Aşağı yukarı her vilayete bir gezer laboratuvar götürüyoruz. Nedir bu? O labo-
ratuvar aracı içerisinde tartı ve ölçü aletlerinin doğru tarttığını, doğru ölçtüğünü tespit edecek 
cihaz ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bunun için de, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bulu
nan, teknik bilgi ve becerisinden istifade edeceğimiz insanlar ile, haricen yaptığımız imtihanla 
da sanat enstitüsü mezunu elemanlar ile, elektrik ve elektronik mühendisleri almanın yoluna 
gittik. Niçin? Çünkü, artık, eskiden ölçü ve tartı aleti dediğimiz zamanki, kara kiloyla, kantar 
ortadan kalktı; şimdi elektronik birçok alet çıktı. Bu aletlerden anlamak ve onları tamir etmek 
ve onları kontrol etmek de, o bilim dalında, o teknoloji dalında eğitim görmekle mümkündür. 
Bunu da milletimizin hizmetine sunduk. 
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Böylece, tüketicinin korunması konusunda Türk Standartları Enstitüsünün daha çok stan
dart yapmasını, yapılmış olan standartların devamlı kontrolünü de, tedbir olarak uyguluyo
ruz. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, bütçe müzakereleri başladığından beri her sabah, 
en erken gelen bakan arkadışınız benim ve bakan arkadaşlarımı dinlerken, acaba sözlerini bi
raz kısaltamazlar mı, yarım saate indiremezier mi diyordum ve çok uğraştım, size yanm saatte 
ifademi meram edeyim, sonrasını bütçemin tetkikine ve oylamasına bırakayım diye; ama* mü
saade ederseniz bu takriben 40 dakika sürdü, yalnız elektrik kesintilerini hatırlatması babın
dan olan kesintiler benim eserim değildir. O teknik bir arızadır; çünkü, arkadaşımız ikide bir 
"Ne yapıyorsun elektrik kesiliyor" diyordu. O, kendi dönemlerini hatırlatmak için bir azizlik
tir. Bu vesileyle hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına... 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sayın Başkan, içtüzüğün 70 inci maddesine gt^e, biraz ev

vel Sayın Bakan, bana bu kürsüden hitap ederek, birtakım sözler söylediler. Bu sözlerinde sa
taşma vardır. Bu itibarla söz vermenizi istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, hangi hususta sataşma olduğunu iddia ediyorsunuz? 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Efendim, Sayın Bakan, savunma sanayii ile ilgili yatırımlar

dan bahsetmesi sırasında, "Dünya silahsızlanmaya giderken, bu kadar yatırımın çok olduğunu" 
söylediğimde, Sayın Bakan, bana "Sen düne kadar askerdin, Silahlı Kuvvetler lehinde düşü
nüyordun, şimdi buraya geldin, Silahlı Kuvvetlerin aleyhine düşünüyorsun" dedi. 

Benim Silahlı Kuvvetler aleyhine herhangi bir düşüncem olmadı. Tavzih etmek istiyorum. 
Şahsıma sataşma olduğundan dolayı da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, tespit edebildiğim kadarıyla, zatı âlinizin usul dışı müdahalesi 
münasebetiyle, Sayın Bakan, biyografinizin bir gerçeğini ifade etti, "Bir zamanlar askerdiniz" 
dedi; değil mi efendim? 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Silahlı Kuvvetlere karşı olduğum söylendi. 
BAŞKAN — îzin verin efendim... "Silahlı Kuvvetler" demedi; zabıtlara bakabiliriz: "Bir 

zamanlar askerdiniz" dedi. "Buraya gelene kadar askerdiniz, buraya geldikten sonra askerli
ğin aleyhinde oldunuz" dedi. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Ben askerliğin aleyhinde olmadım. 
BAŞKAN — Şimdi Başkanlık, sizin özgeçmişinizde yer almış bir gerçeği ifade etmesi ba

kımından, Sayın Bakanın bu ifadesinde bir satışma görmemektedir. Bu bakımdan, 70 inci mad
deye göre, size söz vermek zarureti ve imkânı bulunmamaktadır. Esasen, askerliğin ve Silahlı 
Kuvvetlerin aleyhinde olmadığınızı da ifade buyurmuş oluyorsunuz; zabıtlara geçmiş bulun
maktadır. 

Başkanlığın görüşü budur. 
Buyurun. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Benim, askerliğin aleyhinde olduğumun söylendiği bir olay
da, bana sataşma olmadığını siz nasıl söylersiniz? 

BAŞKAN — Efendim, söyledim: "Siz askerdiniz" dedi. Askerdiniz. Askerliğin aleyhinde 
olmadığınızı ifade buyurdunuz, zapta geçti. Başka ne kaldı? 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Ama bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. 
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BAŞKAN — İstirham ederim... Zatî hukukunuzu Başkanlık, en az sizin kadar titizlikle 
gözetmiştir; müsterih olun. 

Satışma olmadığı kanaatindeyim. Israr ediyor musunuz? 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Evet efendim, ısrar ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ağagil, huzurunuzda cereyan eden muhavere gereğince, sa

taşmaya maruz kaldığı iddiasında ısrarlıdır; Başkanlık aksi görüştedir. Oylarınıza sunuyorum: 
Sayın AğagiPe sataşma olduğunu kabul edenler işaret buyursun... Sayın Ağagil'e sataşma ol
madığını kabul edenler işaret buyursun... Sataşma olduğu kabul edilmemiştir. 

EROL AĞAGlL (Ankara) — Tarafsızlığınıza teşekkür ederim (!) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, inanın, Başkanlığa müdahale et

memekte dikkatli davranıyorum. Şunu söylemek istiyorum: "Askerliğin aleyhinde olduğunuz 
söylendi" dediğiniz anda, sataşma olduğunu kabul ediyorsunuz demektir ve sayın milletvekili
nin, o kürsüden bunu açıklama hakkı var. Çünkü, o sataşma, o kürsüden söylendi; sayın mil
letvekilinin de o kürsüden konuşması gerekirdi. Sayın Başkan, "Siz askerliğin aleyhindesiniz" 
demekten daha bariz bir sataşma olur mu? Kurbanınız olayım.. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Güneş?.. 
Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi lehinde, Kayseri Milletvekili Sayın Mus

tafa Şahin; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1990 yılı Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde, lehinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Mecli
sinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce Sayın Bakanımızın ifadelerinden, "Küçük ve Orta ölçek
ti İşletmeleri Geliştirme Merkezi Başkanlığı" adı altında kurulmakta olan başkanlıkla ilgili kanun 
tasarısının komisyondan geçmiş olduğunu öğrenmenin mutluluğu içindeyim. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, gerek eğitiminde, gerek yeni teknolojilere uyum göster
mesinde, gerekse diğer hususlarda yardımcı olacağından emin olduğum bu kanun tasarısı son
rası, mutluluğumu ifade ediyor, bu paralelde kurulmuş olan bir kuruluşu da siz sayın milletve
killerine ve Sayın Bakanlık temsilcilerine ulaştırmak istiyorum. 

Genellikle, bütün gelişmiş Avrupa ülkelerinde, küçük ve orta ölçekli işletmeleri koruyan 
birer dernek veya vakıf kurulmuştur. İşte, bu Avrupa ülkelerindeki bu dernekler bir araya gele
rek, Avrupa Orta Sınıf Birliğini kurmuşlardır. Dolayısıyla, bizim ülkemizde de, bu birliğe en
tegrasyon bakımından, bir vakfın veya bir derneğin kurulması amacıyla; küçük ve orta ölçekli 
işletmelerimizi, hatta serbest meslek erbabı ile üst yöneticileri koruyan bir vakfın kurulma ha
zırlıkları tarafımdan yapılmış ve Kurucular Kurulu Başkanı olarak da, Brüksel'de, Avrupa Or
ta Ölçekli İşletmelerin Genel Kuruluna üyelik teklifi tarafımdan götürülerek, 13 ülkenin iştira
ki -ki, bunların içinde Yunanistan da vardır- ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Yani, artık Türki
ye'de de küçük ve orta ölçekli işletmeleri, serbest meslek erbabını ve buna benzer diğer bütün 
kuruluşlarımızı bir şemsiye altında toplayacak olan bu vakfın kuruluşunu siz sayın milletvekil
lerine ulaştırmak ve bu vakıfta görev almak isteyen arkadaşlarımızı da davet etmek istiyorum. 
Bu vesileyle bunu ifade etmekten de memnun oluyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri) 
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Muhterem milletvekilleri, Sanayi Bakanlığı bütçesi"üzerindeki konuşmaları büyük bir ti
tizlik ve dikkatle izledim. Belki farkında olarak, belki de farkında olmayarak, muhalefet par
tisi milletvekili arkadaşlarımızın tenkitlerini not aldım. Bu tenkitlerin birinde arkadaşlarımız, 
"Sanayi malları ihracatında azalma vardır" diyor ve bunu söylerken de aslında Anavatan Par
tisi iktidarının başarısını ispat ediyor. Çünkü, sanayi ürünlerindeki ihracat artışı, ANAP ikti
darı döneminde olmuştur; ama bu belki 1988'e göre 1989 yılında kısmî bir azalma şeklinde 
olmuştur. Anavatan Partisi iktidarı döneminde ihracatımızın 13 milyar dolara kadar çıkması 
ve bu sayede dış borçlarımızın ödenmesinde bunun büyük bir payının olmasının ülke ekono
misindeki yüksek değerini hepimiz müşahede etmekteyiz. Malumlarınızdır ki, 1980 yılı önce
sinde geleneksel ürünlerimizden olan incir, pamuk, tütün vesaire ile yapılan ihracat tutarı an
cak 2 milyar dolardı ki, bu da ancak ve ancak petrol ithalatımıza cevap verebiliyordu. Ayrıca, 
her arkadaşımızın bilinci içerisinde olduğunu bilmekle beraber şu hususu tekrarlamak istiyo
rum: 1980 öncesinde İS milyar doların karşılığında yılda ancak 2 milyar dolarlık bir döviz gir
disiyle, o günkü borcumuzu o günkü, ihracat gelirleriyle ancak yedi yılda ödeyebiliyorduk. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — O kadar kolaysa, ödeyin şunun hepsini de, kurtulalım!,. 
MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Bugünkü dış borcumuzun 30 küsur milyar dolar civa

rında olması karşısında, ihracatımızın 13 milyar dolar olduğunu ifade edersek, üç yıllık geliri
mizle bunu ödeyebiliyoruz. Yani yedi yılda ödemek mi daha iyi, üç yılda ödemek mi daha iyi? 
Böylelikle de, arkadaşlarımızın dış borçlar meselesi tezlerini de çürütmüş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî ki, bütün bunlara rağmen, arkadaşlarımız, sanayi ürünle
rindeki bu gelişmiş ihracat rakamlarını az bulabilirler ve daha iyi olmasını isteyebilirler. Tabiî 
ki, bu düşüncelerini teşekkürle karşılarız. Ancak, bunun yolları nelerdir, bunu hangi yollarla 
daha fazla artırabiliriz? Bu konuda önerilerini getirdikleri zaman, muhakkak ki, iktidar bunu 
dikkate alacak ve gereğinde teşekkür bile edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine, bir konuşmacı arkadaşımız "Devlet sanayiden elini çekti, 
sanayiden vazgeçti" ifadeleriyle, Hükümetin bu konuya önem vermediğini ifade etmektedir. 
Son olarak 3 Kasım 1989 tarihli Resmî Gazetenin mükerrer sayısını okudukları zaman rahat
lıkla görebileceklerdir ki, Anavatan İktidarı, bizatihi sanayiin kendi eliyle kurulmasını istemi
yor; ama kuruculara da azamî derecede kolaylıklar sağlıyor. Bugün, İstanbul, Ankara gibi ge
lişmiş şehirlerimizde dahi, müteşebbislere, kurmakta olduğu sanayi tesisinin bedelinin yüzde 
15'ini devlet vermektedir. Hele bu, geri kalmış yörelerin organize sanayi bölgelerindeyse, yüz
de 60'ına kadar vermektedir. Bu ne biçim iştir ki, "Devlet, sanayii desteklemiyor, Hükümet, 
sanayii desteklemiyor" diyor? 

Arkadaşlar, gerice yöredeki organize sarayı bölgesinde 2 milyar liraya kurmak istediğiniz 
bir fabrikanın 1.2 milyarını devlet vermektedir, 800 milyon lirasını da müteşebbis koyduğu za
man, 2 milyar liralık bir fabrikanın sahibi olmaktadır. İşte buradan da devletin sanayiin yanın
da olduğunu, sanayii desteklediğini kolaylıkla müşahede etmek mümkündür. Dolayısıyla, bu 
iktidarın, sanayiiden yana olmadığını söylemek, Hükümetin bu konuda almış olduğu karar
lardan fevkalade habersiz olmak manasına gelir. 

Diğer bir arkadaşımız, 1980 öncesiyle 1980 sonrasını mukayese etti. Her ne kadar burada 
1980 öncesinin mukayesesinin yapılmamasını istemişlerse de, maalesef kendileri yaptığı için, 
izniniz olursa, bir kez de ben bu mukayeseyi yapmak istiyorum. Bakınız, bu arkadaşımız diyor 
ki, "1980 öncesinde milletimizin, halkımızın sanayileşmeye karşı, sanayie karşı bir sempatisi 
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vardı, bir heyecanı vardı; ama, bu heyecan 1980 sonrasında yitirildi." 
Doğrudur, bu arkadaşa katılıyorum; ama, niçin yitirildi arkadaşlar? 
Gerçekten, cumhuriyetimizin kuruluşundan 1980 yılına kadar, 50 yılın birikmiş heyeca

nıyla, özellikle 1970-1980 arasında küçük tasarruf sahipleri, ortak olma gayesiyle, bölgelerine 
kurulmakta olan sanayi kuruluşlarına küçük birikimlerini yatırmışlar ve herkes, kendi kasaba
sında, kendi ilinde, kendi köyünde bir fabrikanın olması arzusuyla, bu kuruluşlara heyecanla 
girmişlerdir; ama, ne yazıktır ki, yanılmıyorsam, 1979 yıllarında -özellikle altını çizerek söyle
mek istiyorum- o günün hükümeti, planı, hükümet programına uyduramadığı veya planı he
definden saptırdığı için, aldığı bir kararla, anonim şirketlerin, zaman zaman da Doğru Yol Par
tisinin "Sanayi mahvoldu, sanayi yok oldu, sanayi çalışmıyor" dediği kuruluşların bu şekle 
gelmesine sebep olmuştur. 

Arkadaşlar, nedir bu karar? O günün plan şartlarında teşvikler verilmiş, müteşebbisler 
(teşebbüs sahipleri) teşvikler almış, Türk parası karşılığı döviz kullanmışlar ve o günün hükü
meti, "Kim ne aldıysa, hangi parayla borç aldıysa, o parayı ödeyecektir" demiş ve* o gün için 
alınan 20 milyon Türk Lirasının karşılığı olan bir döviz, bugün 2 milyar lira olmuştur. 

tşte, o gün kurulmasına başlanıp ya yarım kalan veya kurulması tamamlanıp işletmeye 
geçemeyen veyahut da işletmeye geçip de, düşük kapasiteyle kullanılan bu kuruluşlar, bugün 
hakikaten üzücü bir durumdadır, hepimizi de üzmektedir; ama, maalesef ve maalesef buna 
sebep, 1980 öncesi iktidarlanmızdır; bu, onların mahsulüdür. Bunu söylerken, hiçbir zaman 
onların bunu kötü niyetle yapmış olduklarını söylemek istemiyorum. O günün şartlarında, mu
hakkak, iyi niyetle bunu yapmak istemişlerdir; ama geleceği göremeyen iktidarlar, sonuçta ma
alesef sanayi kurucularımızın ve bunlara ortak olan küçük tasarruf sahiplerimizin bu heyeca
nını unutturmuşlardır ve anonim şirketlere karşı halkımız hakikaten antipati duymaya başla
mıştır. Üzülüyorum, hep birlikte üzülüyoruz; çünkü, 50 yılın birikimi olan bu sanayileşme he
yecanı bir anda yok edilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Şahin, toparlayın lütfen. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Dağıttı efendim, toparlayacağı mı kaldı? 
MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Sağlık olsun. Aslında oldukça zevkli ve heyecanlı bir 

konuşma yapmak istiyorum; ama, zamana tabi olmak zorundayız. 
Muhterem arkadaşlarım, gerçekten Sanayi Bakanlığımızın elbetteki büyük katkıları ol

maktadır. 1987 yılında yapılmış olan Birinci Sanayi Şûrasının sonuçları, elbette ki, iki yıl gibi 
çok önemli bir zaman içinde çalışılıp, ortaya çıkartılmış olan temel ilkeleri ve yapılması icap 
eden hedefleri tespitteki kararları şayanı dikkattir ve bu şûranın yapılmasında ve bu bilgilerin 
ortaya çıkarılmasında katkıları olan bütün bürokratları ve Bakanlığımızı tebrik ediyorum. 

Bu vesileyle, vakte tecavüz etmemek yönünden, 1990 yılı sanayi bütçesinin, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığımıza, ülkemize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Şahsı adına aleyhte Ankara Milletvekili Sayın îbrahim Tez, buyurun. 
İBRAHÎM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Yüce Meclisi şahsım adına 

en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının ekonomik yaşamımız içindeki aktif 

rolünü belirleyecek ve ekonomik gidişin 1990 yılıyla ilgili göstergelerini sunacak bir bütçe öne
risiyle karşımıza gelinmesini beklerken, umduğumuzu bulamadığımız, hayal kırıklığına uğra
dığımız bir bütçeyle karşı karşıya geldik. 
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Bakanlık bütçesinin incelenmesinden anlaşılacağı gibi, bu bütçe, ülkemizde sanayileşme 
sürecine katkıda bulunamayacağı gibi, orta ve küçük sanayii bugünden daha kötü ve berbat 
duruma düşürecektir. Bütçe önerisinde, teknoloji gelişimiyle ilgili olumlu yaklaşıma rastlamak 
olanaklı değildir. Bakanlık, altı yıllık bir ANAP İktidarından sonra, nasıl olduysa hatırladığı 
bir ekonomik gerçeği, kaliteli ve ucuz imalat için gerekli teknolojik araştırma merkezlerini ye
ni kurmayı planlamış bulunmaktadır. Ülkemiz sanayiinin yapısına baktığımızda, orta ve kü
çük sanayiin ön planda olduğu ve teknolojik gelişiminin sağlanması ve dünya piyasalarında 
rekabet şansı olan mal olanaklarının yaratılması şart olduğu halde, karşımızdaki tablo bunun 
tamamen tersidir. 

Bakanlık bütçesinde büyük iş yapılmışçasına anlatılan sanayi mallarından artan ihraç ola
naklarının şişirme rakamlarla dolu olduğunu bugün herkes bilmektedir. Daha üzücü olan, bu 
şişirme rakamlarla sanayiin ihracatımızdaki payının arttığı yalanı, bu tktidarın ayıbıdır. Sana
yi malı olarak takdim edilen, dünya sanayiinin uygun görmediği ve üretmediği malların hepsi 
bu yapı içindedir, ihracat, ülke gereksinmesinin artan kısmının uygun pazarlarda ve uygun fi
yatlarla satılmasıdır. Sanayi malı ihracatı olarak takdim edilen ve pek çok övünülen bu malla
rın ardında hiçbir ekonomik gerçeklik yoktur. 

Bakanlık, yaptırdığı küçük sanayi sitelerinin sayısının çoğalması ile sanayiin gelişmesini 
bir tutan bir tavırdadır. Küçük sanayi sitelerinin çoğaltılması sevindiricidir; ancak bu sitelere 
yerleşecek ve üretimi yapacak olan sanayicinin mekân sorunu dışında hangi sorunlarını çöz
dünüz? Bakanlık olarak, bu sitelerin üretimlerinin dünya pazarlarında yer tutma ve ekonomik 
değeriyle pazarlama olanaklarını araştırmak acaba kimin görevidir? Bakanlık, sayısını artırdı
ğı küçük sanayi sitelerinde çalışanların işgücünü, verimliliğini artırıcı hangi önlemi almıştır? 
Bu İktidarın yatırımdan anladığı, bina ve beton yığınıdır. İnsana yatırım yapmak, dünya görü
şünüzle uyuşmaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bakanlığın, tarım satış kooperatiflerinin çalışmalarıy
la ilgili görüşleri, diğer ifadeleri gibi, inandırıcı olmaktan uzaktır. Çok başarılı alımlar yapıldı
ğı ifade edilmektedir. Bakanlığın bu dedikleri doğruysa, ANAP İktidarı, çiftçimize nur yağ
dırdı; ama olay bunun tam tersi, hiçbir mahsulde üreticiye emeğinin karşılığı verilmemiştir. 
İktidarınızın büyüttüğü tek şey olan enflasyona üreticimizi yem ettiniz. Yıllarca küçültülmüş 
ve piyasa koşullarıyla uyuşmayan mahsul ederlerini geçen yıla göre artırdınız ve bolluk mu ya
rattınız? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri, bütçe sunuşlarıyla, Bakanlığın kuruluş amacı 
arasındaki tutarsızlığı irdelemeye çağırıyorum. 

Sayın Bakana soruyorum: Ülkenin sanayi politikası konusunda hedefleriniz ve tercihleri
niz nelerdir? Yine soruyorum: Bu tercihinizi gösterecek özendirici uygulamalarınız nelerdir? 
Siyasî düşünce olarak, iktidarda kaldığınız bunca yıldır, tercihleriniz sanayi sektöründe hangi 
yapısal değişimi sağlamıştır? Sanayi sektöründe sizin iktidarınızdan sonra meydana gelen ya
pısal değişiklik için olumlu ne diyebilirsiniz? Bakanlığın bütçesinden, ülke koşullarına uygun 
istihdam yaratmak, sanayi konularında yatırımın desteklendiği mesajını almak isterdik. Maa
lesef bu mesajı da, bütçeden alamadık. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu bütçe görüşülürken, Önemle, özenle üzerinde du
rulması gereken, Türkiye'de sayıları 3 milyonu aşan esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili olarak ne 
bir grup sözcüsü -SHP hariç- ne de Sayın Bakan hiçbir şey söylemedi, ama her zaman, 
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"ortadirek" diyorsunuz; asıl ortadirek, esnaf ve sanatkârlardır. Esnaf ve sanatkârlarımız tari
hin derinliklerinden günümüze uzanan bir onurun simgeleridir. Bugün bu onuru yükseltmek 
için çaba yok, uğraş yok, hiçbir girişim yok. Ülkemizde 3 milyon esnaf ve sanatkârımız; baktı
ğımızda, gece gündüz hizmet sunan bu esnafımıza çağdaş bir olanak yaratılması için çaba yok. 
Ekonomimizde yüksek verimin gerçekleştirilmesi için, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için, 
bürokrasinin düzeltilmesi için, devletle, esnaf ve sanatkârlarımızın sürekli diyalog içinde ol
maları gerekir. 

Uzun bir süreden beri sözü edilip, bir türlü komisyonlara gelmeyen, bir türlü komisyon
lardan yüce Genel Kurula inmeyen 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ile ilgili sözleri ben 
1983 yılından beri duyuyorum; "ANAP 507 sayılı Kanunu -değiştirecek." 

Bir girişim yok. Esnaf ve sanatkârların bu kanununun, günümüzün koşullarına göre çağ
daşlaştırılması gerekir. Bunu yapmak, bunu istemek, bizim temel görevimizdir. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın kredi sorunu yeniden gözden geçirilmelidir. Tüm krediler, teş
vikler, büyük sermayeye; esnafa, kredi muslukları kapalı. Büyük sermayeye verilen kredi ile, 
esnaf ve sanatkârlarımıza verilen kredileri oransal olarak bir araştırdınız mı Sayın Bakan? 

Ülkemizde, vergi sisteminden en iyi biçimde, büyük sermaye yararlanıyor. Buna karşın, 
esnaf ve sanatkârlarımız zora sokuluyor. Bugünkü düzende krediden yararlanan büyük ser
maye, vergi sisteminden yararlanan büyük sermaye... Biz iyi, dürüst çalışan sanayiciden yana
yız; ama bugüne kadar ekonominin yükünü, çilesini çekmiş esnaf ve sanatkârlarımızın ikinci 
plana atılmasından üzüntü duymaktayız. 

Çağdaş bir Türkiye'nin kurulması, Türkiye'nin büyümesi için, işçisiyle, köylüsüyle, me
muruyla, esnaf ve sanatkârı bir bütündür. Bu, bütün olarak değerlendirilmelidir ve her biri 
için, birini diğerinden önde tutmayan bir yaklaşım benimsenmelidir. Her birinin bu ülke için 
önemi vardır, önemli bir yeri vardır, ayrı bir önemi vardır. Çağdaş Türkiye için her birinin gö
revleri vardır ve görevlerini bugünkü ağır koşullarda bile özenle ve önemle yapmaya, yürütme
ye çalışan esnaf ve sanatkârımızın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır ve kaldırılması şart
tır. 

Esnafımızın bilgi ve becerisinden yeteri derecede yararlanamıyoruz. Esnaf ve sanatkârı
mızı yoksulluk süreci içerisine sokuyoruz. Biz esnaf ve sanatkârlarımızın ihmal edilmesini ka
bullenenleyiz, biz esnaf ve sanatkârlarımızın giderek yoksullaşmasını kabullenenleyiz. Biz, es
naf ve sanatkârlarımızın yok olmasına, kayıtsız kalamayız. Bunlara göz yumarsak, kayıtsız ka
lırsak, ülkemizde ciddî sorunlarla karşı karşıya kalırız. Hepimizin, esnaf ve sanatkârlarımız 
için ortak düşünce oluşturmamız gerekir. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın yıllardır gerileyen gelirini yükseltmek zorundayız. 
Esnaf ve sanatkârlarımızın dünya piyasalarına açılmasını sağlayacak yollar ve yöntemler 

bulmalıyız. Esnaf ve sanatkârlarımız için yarına güvenle bakabilecek ortamı yaratmalıyız. Ül
ke ekonomisine önemli boyutta katkı sağlayan esnaf ve sanatkârlarımız için yeni politikalar 
saptanmalı ve geliştirilmelidir. Küçük sanayide kalitenin yükseltilmesi için, devlet yardımcı ol
malıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bunalımlar, dertler, sorunlar, ülkemizde yeni başlamış 
değildir. ANAP iktidarının işbaşına geldiği günden beri izlediği genel tutumla, uygulamaya 
koyduğu ekonomik modelle bunalımlar çok ileri boyutlara ulaşmıştır. Sanayide üretim hızla 
düşüyor; birbiri ardına kapanan fabrikalar var; yeni açılmayan fabrikalar var, kapısına kilit 
vurulan işletmeler var... 
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Sanayide elektrik tüketiminin artış hızı yüzde 7'den binde 7'ye düştü; önemli projelerde 
gerçekleşme oranı yüzde 40'tan yüzde 35'e düştü; motorlu araç üretiminde yüzde 27'lik bir 
gerileme oldu. 

Devlet, ekonominin hâkim tepelerini ve stratejik tesislerini, yabancıların denetimine bıra
kamaz. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Devlet hele hele, madenler, petrokimya 
tesisleri, petrol rafinerileri gibi önemli kurumlan hiç bırakamaz. Bir bakan, ki kalkıp Ameri
ka'ya gidip, "Gelin, Türkiye'de iyi fiyatla size vereceğimiz fabrikalar var" diyemez. Onun için, 
bu fabrikaların hepsi Türk halkınındır, bir bakanın bunu söylemeye hakkı yoktur, yetkisi yok
tur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizim davamız, Avrupa ile aramızdaki teknoloji açığı
nı kapatma davasıdır; bizim davamız, çağdaş bilgi ve teknolojinin ülkemizde kullanılması da
vasıdır; bizim davamız, sanayileşme davasıdır; bizim davamız, ülkemizin her alanda kalkın
ması davasıdır; bizim davamız, halkı düşünmeyen, devleti sevmeyen, devleti küçümseyen, dev
letin yetkilerini elden çıkaran zihniyeti düzeltme davasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel Sayın Bakan, konuşmasında, Sosyaldemokrat 
Halkçı Partili bir değerli arkadaşıma askerlikle ilgili bir şey söyledi. 

BAŞKAN — Sayın Tez, sürenizi aştığınız halde insicamınızı bozmamak için müdahale et
medim. İstirham ediyorum, sizi ilgilendirmeyen ve Genel Kurulca karara bağlanmış bir konu
da yeniden tartışma açmayınız, istirham ediyorum... Teşekkür ederim. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen... Müsaade etmem efendim... Hakkınız yok. 
ÎBRAHtM TEZ (Devamla) — Sayın Başkan, biz Sosyaldemokrat Halkçı Partililer ola

rak, bu kürsüye ve bu Meclise daima özenle baktık, saygıyla baktık, içtenlikle baktık; zamanı
mıza azamî özeni gösterdik, hiçbir arkadaşımız zamanı burada fazla kullanmamıştır, ben de 
kullanmadım; ama şunu söylüyorum: Türkiye'de Sanayii Destekleme Fonu konusunda en iyi 
bilgili adam Erol Ağagil'dir; Sayın Bakana her yerde ders verecek yetkidedir, bilgidedir. 

Bu duygular içerisinde Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. ("Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Meclisimiz üyeleri arasından bir sayın üyenin Savunma Sanayii konusunda otorite olması 

bizi ancak memnun eder. 
Sayın milletvekilleri, bir hususu, özellikle vurgulamak isterim: Sayın Ağagil, esasen, söz 

konusu hususta maksadını ifade etmiş ve beyanı zabıtlara geçmiştir; müsterih olun. O bakım
dan, ben devamında fayda ve gerek görmedim. Ayrıca, Genel Kurul, bu doğrultuda onayım 
izhar etti. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi sorular bölümüne geçiyoruz. 
tçel Milletvekili Sayın tstemihan Talay soru için müracaat etmiştir, Kahramanmaraş Mil

letvekili Sayın Atilla tmamoğlu soru sormak istemektedir, Hatay Milletvekili Sayın öner Mis
ki soru sormak istemektedir, Yozgat Milletvekili Sayın Seyit Ahmet Dalkıran soru sormak iste
mektedir. 

Soru sormak isteyen başka sayın üye var mı?... Olmadığına göre, soru sormak isteyenleri 
tespit işlemi bitmiştir. 

— 663 • — 



T.B.M.M. B : 5 5 2 3 . 1 2 . 1 9 8 9 0 : 2 

Buyurun Sayın Talay. 
İSTEMİHAN TALAY (tçel) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanın tüketiciyi korumayla ilgi

li bazı girişimlerde bulunduğunu gayet olumlu bir davranış olarak öğrenmiş bulunuyorum. An
cak, geçen yıl da bütçe sonunda, kendisinden, tüketiciyi korumayla ilgili bir yasal düzenleme
nin Meclise sunulup sunulmayacağını sormuştum. Aradan bir yıl geçmesine rağmen, bu konu
da bir gelişme olmadığını üzüntüyle gördüm. 1990 yılında tüketicinin korunmasıyla ilgili bir 
yasal düzenleme, Sayın Bakanlık tarafından Yüce Meclise sunulacak mıdır? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkanım, müsaa

de ederseniz, bütün soruları alayım ve ondan sonra uygun gördüklerinize sırasıyla sözlü veya 
yazılı cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Takdir zatı âlinizindir Sayın Bakanım. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın tmamoğlu. 

ATİLLA ÎMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana 
sormak istediğim sorular şunlardır: 

1. Kahramanmaraş organize sanayi bölgesi kuruluşunun, kalkınmada öncelikli yöreler
den birisi olmasına rağmen, geciktirilmesinin gerçekleri nelerdir? 

2. Kahramanmaraş'ın sanayi kapasitesi, nüfus büyüklüğü, coğrafî konumu ve Sanayi Ba
kanlığının, organize sanayi bölgeleri kurulması için tespit ettiği başka kriterler yönünden han
gi il ve ilçelerle eşitlendirilebilir? 

Bu sorularıma sözlü cevap istirham ediyorum; çünkü daha evvel üç sefer yazılı olarak sor
dum; fakat bugüne kadar cevabımı alamadım. Yine yazılı olarak cevap vereceklerse, soruları
mı geri alacağımı bildiririm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İmamoğlu. 
Buyurun Sayın Miski. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan cevaplandırılma

sını istediğim sorularım şunlardır: 
Çukurova ve Hatay yöresinde büyük ölçüde narenciye plantasyonu olmaktadır ve Doğu 

ülkeleriyle Rusya, eskiden beri narenciyemizin müşterileri idi; fakat serbest döviz esasına geçil
dikten sonra büyük ölçüde bu müşterilerimizi kaybettik. 

Şu anda Çukurova Bölgesinde narenciye plantasyonu çok artmakta olup, pamuğun yeri
ne narenciye ekilmektedir. Bu bakımdan, narenciye ihracında yarın darboğazlar doğacaktır. 

Bu bakımdan Doğu için açılan kredilerde narenciye için bir kota ayrılması düşünülmekte 
midir? Bu sağlanmadığı takdirde büyük sıkıntılar olacaktır. Bu hususu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dalkıran. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakana, bölgemizin çok önemli bir meselesi olan ve tek kelimeyle basit şekilde ce

vaplayacağı bir sorum olacaktır. 
Biliyorlar ki, Yozgat, ekonomik yönden son derece zayıf bir vilayettir, hele sanayii hiç ge-
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lişmemiştir. (ANAP sıralarından gürültüler, SHP sıralarından, "Hükümette 3 tane bakanınız 
var" sesleri) 

Müsaade edin efendim... 
BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 
Buyurun Sayın Dalkıran. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Son zamanlarda, yani bu sene, Yozgat Şeker 

Fabrikası kurulması kararı Yüksek Planlama Kurulundan çıktı ve bütçe programına ödenek 
olarak 4 milyar lira konuldu. 

Bu fabrikanın ne zaman ihale edileceğini Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, soru soran 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Sayın İstemihan Talay beyin sorduğu hususta yapılan çalışmalardan şöylece bahsetmek 
isterim. 

Malumunuz olduğu üzere, ülkemizde tüketicinin korunması babındaki mevzuatı taradık 
ve ortaya değişik 58 kanun, 5 tüzük, 10 kararname ve 7 yönetmelik çıktı. 

Şu anda bir tek kanun çıkartılarak, Türkiye'de bu mesele halledilecekmiş zannediliyor. 
Aslolan, mevcut 58 kanunun tüketiciyi koruyucu maddeleri, S tüzüğün ve 10 kararnamenin 
işletilmesi için altyapının temin edilmesidir. 

Bu noktadan olarak Bakanlığımız, teşkilatlarını pilot bölgeler seçerek yapmaktadır. Ayrı
ca, geçen yıl çıkarmış olduğumuz ölçü Ayar Kanunu da, bu kanunlardan birisidir ve bu kanu
na göre, kurmaya başladığımız teşkilatlar, 71 vilayete peyderpey dağılmaktadır. 

Sayın İstemihan Talay bey müsterih olsunlar, bir tek kanun çıkartılarak meselenin halli 
mümkün olmadığı için, Anayasanın amir hükmüne saygılı olarak çalışmayan kanunları bu dö
nem içerisinde elden geçiriyoruz ve tüzüklerde değişiklikler yapıyoruz. 

Saygılarımla. 
Sayın öner Miski Beyefendinin sorusuna geliyorum: Bu husus bi/im Bakanlığımızın faa

liyet sahasında değildir. Ancak üretim açısından Tarım Bakanlığını, ihracat açısından ise Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığım ilgilendirmektedir. Notumu aldım, ilgili bakan arkadaşları
ma takdim edeceğim. 

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi konusuna gelince... 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Daha önce ya/ılı sorusuna ya/ılı cevap alamamış arkadaş? 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, lütfen efendim... 

SANAYİ VE TİGARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Kahramanmaraş Or
ganize Sanayi Bölgesi GAP Projesi meyanında Hükümetimizin hassasiyetle ve önemle ü/erin
de durduğu bir projedir. Bazı projeleri Maraş'a doğru çekiyoruz. Bu proje için Avrupa İskân 
Fonuna fizibilite gönderdik. Avrupa İskân Fonunun bu sene Türkiye'ye bu meyanda tahsis ede
ceği imkânlarla, gerekti yatırımı yapacağımızı beyan ediyorum. 

Saygılarımla. 
1990 yatırım programı yayınlanmadığı için; yatırım programına konulmasını teklif etliği

miz 5 şeker fabrikasından bir tanesi de -Ahmet Dalkıran Beyin buyurdukları gibi- Yozgat'tır. 
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Yatırım programı yayınladığı takdirde, uygulamasına ait prosedürde biz Bakanlık olarak üzeri
mize düşen görevi ifa edeceğimizi huzurunuzda bir kez daha beyan etmekten memnuniyet duy
duğumu ifade ederim. 

Saygılarımla. 
SEYtT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Yozgat halkı adına teşekkür ederim Sayın Ba

kan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1990 Mail Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

112 

113 

900 

999 

Açıklama Lira 

Genel Yönetim ve Destekleme Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
Sanayi Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
Sanayi tç ticaret ve Teşkilatlandırma Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
Merkez Dışı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişti. 

11 873 000 000 

127 552 000 000 

2 840 000 000 

14 641 000 000 

1 911 000 000 

98 283 000 000 

257 100 000 000 

Bütçenin bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesin/ıesabı 

BAŞKAN— 1988 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum,* 
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A — CETVELİ 

Prog. Açıklama 

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

111 Sanayi ve Küçük Sanatları Koruma Geliştirme ve Araştırma 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sanayi tç Ticaret ve Teşkilatlandırmanın Düzenlenmesi 
ve Geliştirilmesi 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 

3 238 600 000 

110 877 980 105 

5 441 028 000 

1 192 398 500 

37 358 440 000 

158 108 446 605 
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Kesinhesabın bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Bakanlığın 1990 malî yılı bütçesi ve 1988 malî yılı kesinhesabı kabul 

edilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı camiasına hayırlı olmasını teminne ederim. (Alkışlar) 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI 

1. — Kültür Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Kültür Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz almış bulunan sayın üye

lerin adlarını sırasıyla okuyorum: Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Kocaeli Milletve
kili Erol Köse, Çorum Milletvekili Rıza Ilıman, tçel Milletvekili Ekin Dikmen; Anavatan Par
tisi Grubu adına Gaziantep Milletvekili Ahmet Günebakan, Kastamonu Milletvekili Murat Ba-
şesgioğlu; Doğru Yol Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt; 

Şahısları adına: Lehinde, Ordu Milletvekili Ertuğrul özdemir; aleyhinde Mardin Millet
vekili Adnan Ekmen; üzerinde, tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül. 

Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (tstanbul) — Efendim, bir yanlışlık oldu. Sayın Erol Köse ar

kadaşımız, sözcülük görevini yapamayacak; bu görevi diğer iki arkadaşımız yapacak. 
BAŞKAN — Hay hay Sayın Güneş. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman; buyu

run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini açıklamak üze
re huzurunuzda bulunuyorum. Yüce Heyete saygılarımı sunarım. 

Sayın milletvekilleri, her insan, doğduğu andan itibaren, bir sosyal çevrenin, kendisinin 
dışmda.gelişmiş olan değerlerin meydana getirdiği ferdî ve sosyal eğilim ve davranışların içinde 
yaşıyor; bîr değer yargısı, bir kültürü oluşturuyor; bireylerin oluşturduğu bu yaşam biçimlerin
den, ulusal kültür doğuyor. 

Çağdaş anlamda kültür, bizde cumhuriyet döneminde duyuldu. Her alanda yoksulduk; 
ama olanaklar zorlanarak, büyük kültür atılımları yapıldı. Harf Devrimi, okul eğitim sefer
berliği, şeriat yasalarından kurtulup, hukuk devrimini gerçekleştirme, uygar dünyayla bütün
leşme ve öğretim birliği; bilimde çağdaşlaşma, sömürüden kurtuluş ve öz kaynaklarımızı de
ğerlendirme, tarihimiz ve köklerimizi araştırma, sanatçılara destek, çok sesli müziğin yaşamı
mızda yerini alması, cumhuriyet dönemimizin büyük kültür atılımlarındandır. Mustafa Neca
ti'ler, Doktor Reşit Galip'ler, Hasan Âli YücePler, bakanlıkları zamanında eğitim ve kültürü
mü/ün akın dönemini yaşattılar. Bugün saygıyla anılıyorlar. 

Bir onların zamanındaki, bir de bugünkü kitaplara bakalım: Yazık ki, 1950'de toprak ağa
larının kendini gösteren egemenliği, kültürümüzü de sarstı; siyasîlerin tavizleriyle kültürümüz 
yo/.laşiı; gerici bir akımın istilasına uğratıldı. Tüm bunlara karşın, iyi, güzel hiç gelişme yok mu; 
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elbette var. Biz, istemesek de, dünyadaki gelişmelerden bir kısmı sınırlarımızı aşıp, girmeyi ba
şarıyor, bunu önlemeye kimsenin gücü yetmiyor, yetmez de; çünkü, biz de dünyada yaşıyoruz. 

Kültür, halkımızın üretimidir. Ayrıca, sanatçılar, yazın, bilim ve düşün adamları, aydınlar 
yaratıp geliştirir. Devlet, bu yaratılanlara sahip çıkar, destekler. Kültür, bugün kişiye işlev yük
lemiştir: Topluma, çevresine yararlı olmak, aydınlatmak, ileri atılımlar yapmak, hızlandırmak. 
Yine kültür, insanlığın, barışın, özgürlüğün, yurtseverliğin, uygarlığın, kısaca, sevginin ve ya
ratıcılığın evrensel kaynağıdır. Devleti devlet yapan, bu kaynaktır. Kültürlü insan, aydın insan
dır. Kendisi ve çevresiyle ilgili sorunları sezer ve bunları çözen Arar, bulur. Bir şair, bir yazar 
toprağının ürünüdür, bir çiçek gibi. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz kültürü 12 Eylül sonrasında büyük bir darbe yedi. Bu yıllar
da, insanın düşünme ve yaratma özgürlüğüne yönelik baskılar arttı, daha çok, yozlaşan bir 
-kültür yapısı oluşturuldu. ANAP'ın uygulamalarıyla da çağ dışı nitelik kazandı; kültüre, sa
nata karşı korku yaratan uygulamalar yapıldı: Filmler yasaklandı, kitaplar yakıldı; yazarlar,, 
gazeteciler tutuklandı; cezaevleri, fikir ve düşünce suçlularıyla dolduruldu. Ardı aı Vasi gelme
yen uygulamalar bugün de sürüyor... Daha dün, öğrencisine kitap okuma öneren öğretmenle
rin sürgün edildiğini, ceza verildiğini gazeteler yazdı... Fikrini söyleyen insanlar tutuklanıyor... 

Sayın milletvekilleri, çağdaş bir toplum, hiçbir zaman, geçmişin kültürüne bağlı kalmaz; 
kaldığı sürece, gelişmez, bir varlık gösteremez. Bunun içindir ki, Atatürk, 10 uncu yıl söylevin
de, "Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracağız" demişti. Ne acıdır 
ki, bugünedek bu ilkeye uyulmamıştır. ANAP döneminde ise, çağdışılığa bir de ticarî zihniyi 
eklenmiştir. Her olaya ticaret gözüyle bakan ANAP İktidarı, kültürümüzü de göstermelik et
kinliklerden ileri götürememiştir. 

Bakanlığın çalışma alanına giren etkinliklerin yapılması, ayrılan ödeneğe bağlıdır. Kültür 
Bakanlığının genel bütçeden aldığı pay, 400 milyar liradır. Bu, genel bütçenin yüzde l'i kadar
dır. ANAP İktidarının kültüre verdiği değer ölçüsü işte budur! Bir genel müdürlük ya da baş
kanlık bütçesiyle, bir ülkenin kültür varlığı ve gelişimi yürütülemez. YUrütülürse, işte böyle 
kültürsüzlük doğar, yozlaşmış bir toplum oluşur. 

Burada, fonlardan söz edilebilir. 
Genel bütçe içinde yer almayan, nasıl ve nereye harcanacağı hakkında kuşkular yaratan 

bu uygulamaya son-verilmelidir. SHP'nin görüşü olarak, biz, her zaman buna karşı olmuşuz
dur. 

Sayın milletvekilleri, ANAP İktidarının uygulamaları sonucu, ülkemizde bugün daha üzücü 
olaylar yaşanmaktadır; yarın daha vahimleri yaşanabilir. Bilim, kültür, sanat, eğilim alanla
rında çağdaşlıktan uzaklaşanlar, her türlü akımı şeriat Özlemi duyarak karanlık kafalar yara
tacaktır. Daha dün, istanbul'da, Ankara'da örneklerini yaşadık. Atatürkçü, ilerici, devrimci 
yapıtlara karşın, gerici, ırkçı çalışmalar kültür politikamızla destek görmekte, Anadolunun öz 
ürünleri yok edilmekte, söndürülmektedir. 

Tüm uğraş ve uyarılara karşın, sanatçılarımıza, halk ozanlarımıza sosyal bir güvence geti
rilmemiş, bu kültür emekçilerimiz perişan edilmişlerdir. Bugün telif ücretleri, haraç mezat; ta
ban -tavan fiyatları yok; sanat üretenlerin emekleri anlamsız ve değersiz bırakılıyor. Emeğe ve 
kültüre saygı bu mudur? 

Ülkemizde üretilen kültür, büyük ölçüde yabancı kültürün etkisi altında kalmaktadır. Kül
türel gelişmemizde, yabancı kültürlerle olan alışverişimizde, verdiğimizden çok, fazlasını al-
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maktayız. Bu durumlar, her ne kadar kültür zenginleşmemize katkısı varmış gibi görünmekte 
ise de, ulusal kültürümüzün sistemli ve sağlıklı gelişmesini geciktirmekte ve saptırmaktadır. 

Kültür üretimimiz, dış ülkelerle olan ilişkilerimizin bir aynasını vermektedir. Bu açıdan, 
ekonomik, sosyal, siyasal ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerle kültürel ilişkilerimiz de bun
dan etkilenmekte ve bu doğrultuda yönlendirilmektedir. 

Kültürü tanıtabilmemiz için, öncelikle bizim kendi kültürümüzü tanımamız gerekir. Bu 
konuda yeterli olduğumuz ise, söylenemez. Kültüre bakış açımız değişiktir. Kültürümüze iliş
kin araştırmaların, yayınların, arşivlerin yetersizliği açıktır. Kültürel etkinliklerin üretilmesi ve 
sergilenmesi konusunda çabalar, oldukça yetersizdir. Cumhuriyetin ilk yıllardında temel atı
lımla kurulan ve geliştirilen etkinlikler sürdürülememiş, yapılan etkinlikler üç-beş kentle sınır
lı kalmıştır. 

Kültür konusundaki çalışmalar, ören yerlerindeki kazıların devletçe gözetimi, eski eser ka
çakçılığının önlenmesi, müze yönetimi olarak ele alınmış; güzel sanatlar, basın-yayın büyük 
ölçüde ihmal edilmiştir. 

Kültür konusunda sağlıklı bir ulusal politika oluşturulamamış, kültürümüz için, özellikle 
son yıllarda Kültür Bakanlığının hazırladığı kültür politika tasarısı, yıllardır bir türlü ortaya 
çıkarılamamıştır. Bugün yapılan ise, Osmanlı zihniyetiyle ortaya çıkarılan, çağdaşlıktan, ay
dınlıktan, gelişmekten uzak, Türk-tslarn senteziyle çevresi çizilen bir kültür politikasıdır. Sı
nırlı ve dar zihniyetin ürünü kültür politikalarının bir sonucu olarak, sağlıksız alt kültürler 
oluşmuştur. 

Otuz yıla yakın bir zamandır bir türlü önlenemeyen gecekondulaşma, müzikle başlayıp, 
diğer alanlara sıçrayan bir kültürsüzleşme yaratılmış; milyonları aşan tiraja sahip basınımız, 
dünya ölçülerinde gazeteye benzemeyen renkil magazinlere dönüşmüş, hızla yükselen kâğıt ve 
kitap fiyatları, kitap endüstrimizi yok olma tehlikesiyle baş başa bırakmıştır. Müzikte Doğu-
Batı uçurumu kapatılamamış, devlet ve belediye konservatuvarları, tek sesli-çok sesli ikilemiy-
le bölünmüştür. Tiyatro, opera, bale temsilleriyle, orkestra konserleri üç büyük ilin tekelinde 
kalmış, devlet tiyatrolarının turnelerindeki temsilleri, bir türlü halk kitlelerine gidememiştir. 

Ülkemiz, çok taraflı kültür ve sanat kurumlarıyla, örgütlerinden çoğuna üye bulunmak
tadır. Ancak, buralardaki temsilciliklerimizin çok sık değişmesi nedeniyle, bir türlü aktif rol 
oynayamamış ve varlık gösterememişizdir. tkili kültür ilişkilerimiz, dış politika ve özellikle eko
nomik ilişkiler çerçevesinde kurulmuş, sürdürülmüş, böylece, değişken, anlık ve etkileşimden 
uzak bir düzeyde kalmıştır. 

Kültür ataşeliklerimiz ise, fiilen öğrenci sorunlarıyla görevli, yönetim ve denetim müfet
tişliklerine indirilerek kültür alışverişinden ve kültürel tanıtımdan çok, kültür ithalatçısı gibi 
çalıştırılmaktadır. 

Eğitim-değişim programları, tek yönlü ve dengesiz bir kültür ilişkisine dönüştürülmüştür. 
öğrenciler bizden gitmiş, öğretmenler dışarıdan gelmiştir. 

Üç kanaldan renkli yayın yapan televizyon, kurusıkı hazırlanmış programlarla, iletişim 
teknolojisinden, çağdaşlıktan uzak, ulusal kültür üzerindeki olumsuz etkileri örnek vermiştir. 
Yabancı yayınlar ve diziler televizyonu âdeta işgal etmiş, dışarıda ulusal kültürümüzün onurlu 
örneklerini veren yapımlar yok sayılmıştır. TRT, ulusal kültürümüzün uyumlu sesi ve görüntü
sü olmak yerine, çeşitli baskı gruplarının etkisi allında kalmaktadır. 

Beş yıl önce yeni binasına taşman ilk Millî Kütüphanemiz yeterli hizmet veremezken, sayı
ları 800'ü aşan halk kütüphaneleri, yeterli ve iyi yetişmiş kütüphaneci sıkıntısı çekmektedir. 
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Yükseköğrenim ve okul kütüphanelerimiz çok düşük verimle çalışmaktadır. 
Kent merkezlerinde açılan devlet ve özel sanat galerileri, plastik sanatların yayılmasında, 

tanıtılmasında ve talep kazanmasında önemli bir rol oynamaktadır; ancak, bunlar da yeterli 
destek ve ilgiden uzak tutulmuştur. 

"Kültürde çağdaşlık" dendiğinde akla ilk önce batılılaşma gelmiştir; kültürel gelişmenin 
yönü, coğrafî olarak tespit edilmiştir. Oysaki, Batıda, Doğulu; Doğuda Batılı kalan kültürler 
vardır. Atatürk, uygarlıkta çağdaşlaşmadan söz ediyordu. Bugün çağdaşlaşmanın yerine Batı
lılaşma konulmuştur. Böylece, ulusal kültürümüz, dinamik ve gelişen unsurlardan arındırıla
rak, yabana kültürlerin ölçülerine ve etkilerine terk edilmiştir. Kültürde temel ilke çağdaşlaş
madır ve bu da, kültürel etkinliklerin destek ve teşvik görmesiyle, özgür ve bağımsız bir kültür 
üretimiyle olur. 

Ülkemizde "kültür etkinlikleri" dendiğinde, resmî ellerden, hep eski, geçmiş, canlandırıl
maya çalışılmış; Osmanlı zihniyetiyle, gelişme yolu sürekli kapatılmak istenmiştir. Bir örnek 
olması bakımından, kültür birikimimiz olarak, Klasik Türk müziği kordan bu işlevini yapar
ken, "Tarihî Türk Müziği Topluluğu" adıyla yeni korolar oluşturulmaktadır. Bu, belli bir akış 
içinde gelişen müziğimize, başka yön vermeyi amaçlayan bir durumdur. Geçmişte, bir partinin 
"tki ileri bir geri" sloganını andıran bu uygulama, amaçlıdır; terk edilmelidir. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Yapma yahu; çok sesli korolar da kuruluyor. Onlara bir 
şey diyen var mı? 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Evet, sizin bağırdığınız gibi. 
Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için teknoloji yetmjez. Buna, kültür varlığının geliştiril

mesi ve yoğun bir kültür üretimini de eklemek gerekmektedir. Yoksa, zengin; ama çağdaş ol
mayan bir kültür oluştururuz. 

Kültürümüzü, yalnız, geliştirmek de yetmez; aynı zamanda değiştirmeliyiz de. Bu da, top
lumumuz içinde ve var olan diğer kültürlerle olan iletişimle gerçekleşebilir. Karşılıklı etkileri 
süreç içinde bulunan kültürler değişir, çağdaşlasın 

Kültürümüzün gelişmesinde temel bir unsur da, dilimizdir. Kültürel gelişme yaşanırken, 
dil de, zorunlu olarak değişir. Dilimizdeki estetik dışı gelişmeler, dilcilerin değil, kültürün so
runudur. Millî dilcilik iddiasıyla kurumları değiştirip, yasak sözcükleri ilan etmekle, ancak ve 
ancak, kültürel gelişme ve değişmeye engel çıkarılır. Ulusul kültürümüz utusal dilimizle birlik
te değişecektir ve değişmektedir de. 

Kültürü, sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkilerden ayrı tutmak mümkün değildir. Ulusal kül
türümüz, ulusal ekonomimize göre yönlenmektedir. Bu açıdan, yıllardır uygulanan kapkaççı, 
sömürgen, vurguncu ekonomi politikaları, kültürel yaşamımızı da büyük ölçüde etkilemiş; sağ
lıksız, gelişmeden uzak bir duruma getirmiştir. Tekellerin, yabancı sermayenin egemenliği al
tındaki ekonominin doğal yansıması gereği, kültür politikamız da, yabancı kültürlerin egemenliği 
altına girmiş, buna göre biçimlenmiştir. Resmî politikalar, bu kültüre bakış açısından, böyle 
yönlenmiştir. Çağdaş ve insanî değerlerden uzak, toplumsal kaygıların dışında bir kültür anla
yışı, bugün, resmî kültür politikamızın ana özelliğidir. Bu şekilde ortaya çıkan yaklaşım ile 
niteliklerden soyut, ulusal kültürümüze ve gelişmemize aykırı değerler "kültür" adı altında, 
sürekli gündemde tutulmuş ve kabul ettirilmeye çalışılmıştır. 

Çağdaş anlayışla, insanca üretim içinde kültürel etkinlik düzeylerinin yapıtları yok edil
meye çalışılmış, hatta yok edilmiştir. Kültür emekçileri baskı altına alınmış ve çalışmaları en
gellenmiştir. 
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Her şeye rağmen, çağdaş ve ulusal kültürümüzü oluşturmak ve geliştirmek mümkündür, 
durdurulamaz bir amaçtır. 

Tüm toplumu saran ekonomik sorunlar, ulusal kültür sorunlarımızı geri plana itmiştir. 
Ekonomi politikamızda kültür sorunlarımız, öncelik ve ivedilikle ele alınarak, kültürel üreti
min önündeki ekonomik sınırlar kaldırılmalıdır. 

Ülke nüfusunun dağılımı ve yoğunlaşması göz önüne alınarak, özellikle yerel yönetimle
rin, kültür politikalarında aktif rol almaları sağlanmalıdır. Birbiriyle bağlantılı olan alt kültür 
geleneklerimiz, ulusal kültür sentezi içinde ele alınarak incelenmelidir. 

Okullarla, yükseköğretimde kültürel etkinlikler ve kültür konusunda geri kalmışlığı orta
dan kaldıracak ve kültür üretimine dinamizm kazandıracak çalışmalar yapılmalıdır. Dengesiz 
endüstrileşme ve düzensiz kentleşmenin yol açtığı kültür erozyonuna karşı, kültür varlıkları
nın korunması, acil olarak gündeme alınmalıdır. Anadolu Medeniyetleri Sergisi, "Kültür ve 
Gelecek" gibi etkinlikler yaygınlaştırılmalıdır. 

Gazete, dergi, kitap ve diğer yayınların yüzde 90'ının üç büyük kentte, geri kalan yüzde 
10'unun ise, diğer bölgelerimizde tüketildiği göz önüne alınarak, bu yayınların basımı ve dağı
tımı konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı, kuruluşlar oluşturulmalıdır. 

Ülkemizde, kitap ve film yakma olayına son verilmelidir. 
Gazeteler üzerindeki baskılara son verilmelidir. 
Düşünce özgürlüğünün önündeki büyük engeller kaldırılmalı, yazar ve çizerlere yönelik 

ceza uygulamalarına son verilmelidir. Bir ibret örneği: 1980'de Halit Refiğ'in çektiği Yorgun 
Savaşçı filmi, o zamanın Başbakanı Ulusu'nun emriyle yok edildi. Türk sinemasının kurulu
şunun 75 inci yıldönümünde, 600 filme "hayır" denildi. Yalnız 12 EylüPden bu yana yasakla
nan film sayısı 189 oldu. Geçen cumartesi günü, Beyoğlu Adliyesinde yakılarak imha edilen 
filmler, 12 Eylül döneminin son örneğini oluştursun. Temennimiz, o filmi yakma ve kitap yak
ma günlerini tekrar yaşamayalım. 

Bölge ve kent tiyatrolarına özel bir önem verilmeli, özel tiyatro topluluklarına, gerekli her 
türlü destek sağlanmalıdır. 

Dış ülkelerle olan kültür alışverişimiz, karşılıklı anlayış içinde geliştirilmeli, ülkemiz, yal
nızca, alıcı ülke olmaktan çıkarılarak, kültür ihraç eden ülke haline getirilmeye özen gösteril
melidir. Kültür ataşelikleri, gerçek işlevlerine kavuşturulmalıdır. 

Radyo ve televizyonun, kültürel açıdan önemi bir gerçektir, özellikle televizyondaki, ulu
sal, çağdaş kültüre aykırı programlar temizlenmeli; üretici ve etkin programlara ağırlık veril
melidir. Bu konuda, yapımcı ve programcılara gerekli destek sağlanmalıdır. 

Çağdaş teknoloji, çağdaş kültür üretilmesinde kullanılmalıdır. Bu konuda, kültürel etkin
liklere gereken destek sağlanmalıdır. 

56 milyonluk ülkemizde, tiyatro izleyenlerin sayısı 1 milyondur. Bu rakam, isveç'te 4 mil
yon, Federal Almanya'da 6 milyondur. Bu ülkelerde, devlet ve özel tiyatrolar, yaşamlarını sür
dürecek yardımı devletten rahatça ahrkenk, bizde yardım konusu komik rakamlarda kalmak
tadır. Devlet, yaşam mücadelesi veren 28 özel tiyatro için 194 milyon lira ayırıyor, sonra bu 
parayı çok görerek, 50 milyon liraya indiriyor, özel tiyatrolara, devlet salonları kapatılıyor. 
Her türlü güvenceden yoksun oyuncular, tiyatro teknisyenleri, ekonomik sıkıntı içinde bırakı
lıyor. Tüm bunlara karşın, Başbakanın emriyle, Malatyaspor'a bir milyar liralık fon ayrılabili
yor. Bunlar, kültürümüze verilen değerlerin ifadeleridir. İşte, gerçeği yansıtan basit rakamlar 
ve örnekler... 
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Kültür politikamızı, geçmişten geleceğe bir miras anlayışı üzerine kurmalıyız. Toplumsal 
çağdaşlaşma ile, kültürel çağdaşlaşmamızı birlikte ele almalıyız. Her şeyden önce, kültürel yak
laşımımıza Türk-îslam sentezi gibi geri bir zihniyeti terk ederek, çağdaş ve aydınlık bir anlayış
la konuya eğilmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, çağımız bilim ve teknoloji çağıdır. Saplantılardan kurtulmak, atı
lımlar yapmak, yaşamak için zorunludur. Düşünme, arama özgürlüğü olmadan çağdaş ola
mayız. Ne acıdır ki, ülkemizde, kitap yakma, yasaklama gibi durumların sürdüğünü görüyo
ruz. Bu çağdışılıktır, ilkelliktir. Bu düşünce ve uygulamalardan kurtulmak zorundayız. Kültü
rü ve çağı insana açmak zorundayız. Kültür, aynı zamanda bir yaşam biçimidir, uluslararası 
bağı kurar, insanlara sevgi ve barışı öğretir. Kültüre şovence bakış olmaz. Eğer olursa, yeryü
zünde kavganın bitmesi mümkün değildir. 

Sayın Bakanın iyi niyetli sözleri yetmiyor. Sayın Bakandan öğrenmek istediklerim var; şimdi 
burada açıkça söylemesini bekliyorum. 

Sayın Bakan, basında ve kamuoyunda yaygın bir kanı var: "Kültür Bakanlığında yeni bir 
kadrolaşma başlatılıyor; dava arkadaşları bir araya geliyor, deniliyor. Yeni atamalar da bu ka
nıyı vermekte. Başkalarını 12 Eylül öncesine dönmekle suçlayanlar, bu duruma ne derler? Baş
kaları için günah olan, kendileri için mubah mı? 

Türk Dil ve Tarih Kurumunu Atatürk'e uygun hale getirecek misiniz? Bu kurumların, sta
tü değişikliklerinden sonra, çalışmaları ne durumdadır? \ayınlannda arüş olmuş mudur? Kimlere 
ne kadar telif ücreti ödendi? Hangi kitaplar yayınlandı? Bunların çağımıza uygunluk ölçülü 
nedir? 

Bugün tarih ve kültür zenginliklerimiz bakımsızlığa itilmiştir; hiçbirisine doğru, dürüst 
hizmet gitmiyor. Daha dün yüzbin insanın toplandığı Hacıbektaş Kasabasında, ilkel durumla
rı Sayın Bakan gözleriyle gördü. Ancak, yine bir şey değişmiyor; yine, gelecek yıl aynı durum
ları yaşayacağız. 

Hitit'lerin uygarlık merkezi Boğazkale'ye doğru dürüst bir hizmet götürülmemiştir. Ala-
cahöyük, konaklama ve haberleşmeden tutun, tüm hizmetlerden yoksun bırakılmıştır. Etiler 
zamanında vâr olan kanalizasyon, bugün yoktur, köyün şölen yerleri yolsuz, bakımsız, harabe 
halindedir, tçme suyu bulunmamaktadır. Dünyanın dört köşesinden gelen turistler, buralarda 
her şeyden yoksundur; ayaküstü inceleme yapıp, geri dönmek zorunda bırakılmışlardır. Bu yıl 
buralara hizmet getirmeyi düşünüyor musunuz? 

Her gün basından okuduğumuz, cezalandırılan kitapzedeler için yenibir uygulama getire
cek misiniz? Ankara Valiliği, "ttısan Hakları Film Şenliği"ni niçin yasakladı? Kültür alanın
da nerelere ne kadar harcama yaptınız? Yakıları filmler, kitaplar hangileridir? Klasik konser, 
opera, bale izleyen yurttaşların sayısı ne kadardır? Bu Anayasa ve YÖK yasasıyla bilim özgür
lüğünü nasıl gerçekleştireceksiniz? Gecekondu yörelerimize ve köylerimize hangi kültür hiz
metlerini götürdünüz? 

İnsanların aç ve işsiz kaldığı, alın teri ve emeğin değer ifade etmediği; bir avaç çıkarcının 
mutlu yaşadığı bir ülkede, nasıl millî kültürden söz ediyorsunuz? 

İnsanların yaşamak için her şeyini sattığı, rüşvet, iltimas, adam kayırmanın doruk nokta
sına ulaştığı bir yerde, millî kültür kalır mı? 

Mustafa Kemal'le başlatılan kültür kurumlarından Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu, Hal
kevleri, köy enstitüleri katledilerek, ulusal kültür yaşatılır mı? Bunları yeniden açmayı düşü
nüyor musunuz? 
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Sayın milletvekilleri, kültür insanların her şeyidir; düşüncesidir, duygusudur, yaşamıdır, 
geleceğidir. Göstermelik toplantılar, zorlama yazmalarla, kültür yozlaşttrıhr. Onun insan ya
şamındaki akıcılığını, sadeliğini kaybederiz, özgürce düşünen toplumlar zengin kültür oluştu
rur. özgürlüklerin olduğu ilk insanların kültürü zengindir. 

ANAP'tan bunları beklemek boştur, hayaldir. Bunları yaratmak sosyaldemokratjarın, çağ
daş kafaların işidir. Bunu, ancak sosyaldemokrat bir düşünce yaratacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ilıman. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına tçel Milletvekili Sayın Ekin Dikmen; buyurun 

efendim. (SHP sıralarından alkışlar.) 
SHP GRUBU ADINA EKİN DİKMEN (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gru

bum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Kişioğlunun doğaya kattığı değerlerin tümüne kültür diyoruz. Kültür, bir toplumun ma

nevî özelliğini, duyuş ve düşünüş birliğini meydana getiren, geçmişten bu yana devam eden 
düşünce, yaşayış ve sanat varlıklarının tümüdür. 

özgürlük, dinamizm, süreklilik, ulusallık ve evrensellik, kültürün nitelikleridir. Bu nite
likleri benimsememişseniz, kabul etmemişseniz, kültürü yozlaştırmış, kültürde değer üretimi
ni kısıtlamış olursunuz. 

Kültürün önemli iki niteliği, daha var: Demokratik olma niteliği ve halkçı olma niteliği. 
Kültür zenginliği, tüm bu niteliklerin dengeli olarak bir arada bulunması, sürekli bir uyum 

içerisinde olmasını gerektirir. 
Sayın milletvekilleri, ulusal kültür, kendini beğenen öfkeli bireyler, öfkeli uluslar yetiştir

me amacına yönelik olmamalıdır, tnsancıl olmalıdır, insancıl nitelikleri taşımalıdır. 
Ulusal kültürün meyveleri ayrı bahçelerde, ayrı ağaçlarda yetişseler, olgunlaşsalar bile, kar

deşliğin, sevginin, barışın, özgürlüğün, demokrasinin ve insanca yaşamanın bağlarını pekişti
rirler. Hitler Almanya'sında, Mussolinı İtalya'sında ve Pinochet'in Şili'sinde olduğu gibi 3 ya
şında, S yaşında, 10 yaşındaki çocukları bacaklarından ikiye ayırmaz, fırınlarda yakmaz, du
varlara çivilemez, ulusal kültür; sevgi kucağını açar, insanların ırkına, diline, dinine, rengine 
ve ulusuna bakmadan... 

Kültür, halktan desteğini almalıdır, halkın beğenisine açılmalıdır. Bu şekilde sanatı değer
lendirme yeteneği gelişsin ve halkın güvenini kazansın, toplumun kardeşçe bir arada yaşama 
özlemini geliştirsin. 

Sayın milletvekilleri, insan özgür olmalıdır, yaratan olmalıdır, üreten olmalıdır, bölüşen 
olmalıdır. Her şey insan için olmalıdır. İnsan, devlet için değil; devlet, insan için olmalıdır. 

Ulusal kültürün gelişmesi, evrenselleşmesi, insanın canlı kalabilmesine, insan olabilmek 
için gerekli olan en doğal gereksinmelerinin karşılanmasına bağlıdır. Nedir bunlar? Konuttur, 
iştir, sağlıktır, eğitimdir. Kim karşılayacak? Devlet. Sömürüşüz, özgürlükçü ve demokratik bir 
düzen kurduğunuz zaman, çarpık toplum koşulları değişir, kültür düzenlememiz bu şekilde 
halka iner, halkla bütünleşir; köyden, şehirdeki gecekonduya gelen insanlarla, köy kültürü, şe
hirlerin lüks yerlerinde yaşayanların kültürleri arasındaki çarpıklık son bulur. Kültür, o zaman 
ulusallaşır, o zaman evrenselleşir, ö zaman demokratik bir kültür birliği oluşur, özerk kültür 
ve sanat kurumları işte bunu oluştururlar. 

Kültürün gelişmesi, düşünen insanı yaratmakla mümkündür. Tüm dünya görüşlerini ve 
ulusal değerleri insanımıza öğretmeliyiz ki, yorum yapabilsin, iyiyi kötüden ayırabilsin, 
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gelişebilsin, yaratabilsin, üretebilsin ve hakça bölüşebilsin. 
Düşünen, düşündüğünü söyleyen, düşüncesi etrafında örgütlenen; düşüncesini, gerek ki

şisel, gerekse örgütleri vasıtasıyla yayabilen, başkalarına anlatabilen, tartışabılen, bu suretle 
üreten, yaratan faydalı insanı yaratmalıyız. Çoğulcu demokrasiyi yerleştirebilirsek, bu tip insa
nı yaratmış oluruz. 

Bir toplumda, çıkarları birbiriyle çatışan, çıkarları birbirinden farklı grupların, sınıfların 
varlığını kabul etmeliyiz. Çünkü, burjuvazinin varlığı, işçi sınıfının varlığıyla olanaklıdır. O 
halde, çıkarları birbirinden farklı, çıkarları birbiriyle çelişen ve çatışan sınıfları, kabul etmek 
gerekiyor. 

Gelişen ülke insanları çoğulcu demokrasiyi; yani sınıfların varlığını, bu sınıfların serbest
çe örgütlenmelerini kabul eden ve önündeki tüm engelleri kaldıran toplumlardır. Bu toplumla
rın kültürü baskısızdır, serbest gelişir, ulusallaşır, kardeş olur; birbirine destek olur, yardım 
eder kültürler, karşılıklı iki kültürün en iyi şekilde gelişmesi, kültürü evrenselleştirir, hümanist 
kültürü oluşturur. 

Çoğulcu demokrasi, bu çıkarlar arasında denge kurar. Ulusal olması, demokratik olması 
gereken kültür politikasına, siyasî iktidarların kendi ideolojileri doğrultusunda yön vermeleri
ni kabul ederseniz, çoğulcu demokraside belli bir sınıfın, belli bir ideolojinin kültürünü toplu
ma zorla kabul ettirmek isterseniz, o toplumda demokrasiden bahsetmek mümkün olmaz. O 
toplum, demokratik toplum olmaktan çıkar; dayatmacı, baskıcı toplum olur. Şimdi olduğu 
gibi, 12 Eylül yönetim felsefesini uygulayan ve bu felseye bağlı olan bugünkü iktidar ve iktida
rın çıktığı partinin kültür politikası da, 12 Eylül yönetim felsefesinden nasibini alacaktır. 

12 Eylül yönetim felsefesi otoriterdir, baskıcıdır, önleyici ve engelleyici kurumlar vasıta
sıyla, "korkak insan" tipini yaratmıştır. 

Hükümet, özgürlüklerden korkuyor; yönetim, demokrasiden korkuyor; yönetim, insan hak
larından korkuyor, düşünen insandan korkuyor, gelişen insandan korkuyor, yaratan insandan 
korkuyor. 

Bu anlayışta olan, bu korku içerisinde olan Hükümetin, kültür politikasına bakışı çar pik
tir,,kültürü dondurmuştur, kültürün kendi kendine gelişmesini önlemiştir, kültürü belli bir ke
simin yararlanacağı hale getirmiştir; geniş yığınlardan soyutlamış, halktan soyutlamıştır. 

İnsanları, duyarlı, ilgili ve tavırlı duruma getirmeliyiz. Duyarlı, ilgili ve tavırlı insan, üre
ten, yaratan, kültürü geliştiren ve onu koruyan insan olacaktır; bu da, çoğulcu demokrasi ile 
mümkündür; özgürlüklerin ve insan haklarının tüm topluma verilmesiyle mümkündür. 

Sosyaldemokrat Halkçı Partinin kültür politikasının hedefi, kendini bulan, kendini bilen 
insanı yaratmaktır. Geçmişten kopmayan, dürüst, çalışkan, insan sevgisi ile dolu, bu sevgiyi 
kendi zengin geçmişinden alan; ama, gelişmeye açık, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak isteyen 
insanı yaratmaktır amacımız. 

Sayın milletvekilleri, her toplumda kültürel değerlerin yaratıcıları, mimarları vardır. Top
lumu çağdaşlaştırmayı, ileri götürmeyi amaçlayan bu sanat ve kültür yaratıcıları ile, politikacı
lar, diyalog kurmalıdırlar. Bu insanlarla diyalog kurabilen politikacılar çağdaştır. SHP, bu ay
dınlarla, bu ilerici, bu sanat ve kültür yaratıcılanyla iç içe olmayı programına almış; onlarla 
zıtlaşmadan, onlarla birlikte çağı yakalamak istemiştir. Tutucu ve gerici yöneticiler ise, bunlar
la zıtlaşmayı sürdürmüş; onları, yaratmamaları, üretmemeleri için baskı altında tutmuş, zin
danlara atmış, yasal yasakları üstüste getirmiştir; olanaklar tanımamıştır. 
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Nice aydınlığın mimarları, karanlığa karşı kavga veren küttür ve sanat insanları gericilere 
hedef olmuş, tutuculara hedef olmuştur. Romanları, şiirleri ve türküleri, sazları ve sözleri, ya
zıları, karikatürleri dünyada ödüller alan, tüm dünya dillerine çevrilen, gururumuz, onuru
muz bu insanlara neler yapılmadı ki... Tedavi olmasınlar diye pasaport Verilmediği için ölüme 
terk edildiler... Hukuk dışı, kanun dışı yollarla vatandaşlıkları ellerinden alındı, vatandaşlık
tan çıkarıldılar... Yurt dışında, vatan sevgisiyle, vatan hasretiyle öldüler... Kitapları yakıldı, imha 
edildi... , 

Kitap düşmanlığı yapan yönetimlerin kültürleri, kültürsüzlüktür. Bir çırpıda 130 bin adet 
kitap imha eden, mahkeme kararı olmaksızın imha eden bu çağ dışı yönetim anlayışı, Musso-
lin İtalya'sını, Hitler Almanya'sını geride bıraktı. 

Vatandaşlıktan çıkarılma kararları kaldırılmayan bu insanlar, çağa açılmayı sağladılar. Bu 
kültür mimarları, kültürün ulusal niteliğini evrensel niteliğe dönüştürdüler. Toplumun özün
den, yani halkın kendisinden, halkın yaşamından, geleneğinden ve tarihinden kültür çıkardı
lar, yarattılar, ulusal ve evrenselleştirdiler. Çağdaşlaşmaya yeterli pencereler açtılar, "Çağı 
yakalayın" dediler bize. Kültürün kaynağı olan geniş halk kesimlerinden kültür hammaddesi
ni aldılar, çağdaş bir içerikle ilmik ilmik dokudular. 

"Dört nala gelip uzak Asya'dan 
Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. 
Bilekler kan içinde, 
Dişler kenetli, 
Ayaklar çıplak, 
Ve bir ipek halıya benzeyen bu toprak, 
Bu cehennem, 
Bu cennet bizim, 
Yaşamak 
Bir ağaç gibi tek ve hür 
Ve bir orman gibi. kardeşçesine, 
Bu hasret bizim." 
(SHP sıralarından alkışlar) 
"Afrika Niyazalant sömürgesi, 
Saat sabahın dördü, 
Dipçikler kapılan dövdü 
Ve işte fotoğraf: 
Zenci kardeşlerim bir don bir gömlek 
Ve ayakları çıplak 
Ve pembe avuçlu elleri başlarının üzerinde dizilmişler duvar diplerinde 
Tıpkı bizim gibi 
Bizim de dipçikle dövüldü kapılarımız. 
Bizim de ellerimiz havada, ayaklarımız çıplak, 
Ama; bizde de bize bağlı, 
Duvar diplerinde esir kalıp kalmamak." 
(SHP sıralarından alkışlar) 
Dostlar, Nazım Hikmet'ten okuduğum bu dizeler, ulusal kahraman Gazi Mustafa Kemal 

için yazılan "Destan" adlı eserinin ikinci ve dördüncü bölümünden alınmıştır. Kendisini say
gıyla anıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, dünyadaki gelişmenin aksine, Kültür Bakanlığımız, geniş eğitim ve 
iletişim olanaklarını, bilgisiz ve düşünme gereği duymayan insanlar yaratmak için kullanmak
tadır. YÖK, TRT bunun en güzel örnekleri değil mi? "Düşünmeyin, düşünmeden alın" rekla
mını benimseyen ve uygulayan bir Kültür Bakanlığı... 

özgürlükçü, demokratik bir hukuk devletinde, Kültür Bakanlığı, kişinin mutluluğunu amaç
lamalıdır, kişinin yaratıcı ve üretici olmasını amaçlamalıdır, özgürlükçü demokratik bir hu
kuk devleti yerine, özgürlüklerin olmadığı, demokrasinin tüm kurum ve kurullarıyla işlemedi
ği, hukuk devleti yerine kanun devletinin olduğu ülkemizde Kültür Bakanlığından, kişinin mutlu, 
yaratıcı ve üretici olarak yetiştirilmesini beklemek yaplıştır. 

Nasıl olur bu? Düşünce, düşünceyi açıklama ve örgütlenme özgürlüğüyle mümkündür. 
Resimle açıklar düşüncesini, yazıyla açıklar, heykelle açıklar, tiyatroyla, sinemayla açıklar, ka
rikatürle, şiirle, türküyle açıklar, yığınsal iletişim araçlarıyla açıklar düşüncesini. Irk, cinsiyet, 
dil, din ve renk ayrımı gözetmeden herkes için, düşünce, vicdan ve inanç özgürlükleri, insan 
haklarına ve temel özgürlüklere saygı esası üzerinde oluşturulmuş bir düzende, kültürün geli
şeceği inancımız kesindir. 

Sosyal demokrasi, insan kişiliğinin özünde onurlu olmanın bulunduğunu kabul eder. Bu
nun için de siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ve diğer hak ve özgürlüklerin etkin biçimde 
kullanılmasını geliştirmek ister ve destekler. 

Sosyal demokrasi, yani SHP, barış, adalet ve güvencenin insanlara sağlanmasıyla kültü
rün gelişeceğine inanır. Dünyadaki tüm halkların kendi kültürlerini geliştirmesini kabul eder 
ve olanakların bunu sağlamaya yönelik olmasını sağlar. Halkların kültürlerine dış müdahaleyi 
kabul etmez; özgür olarak kültürlerini geliştirmelerini ve bunu sürdürmelerini destekler. Kül
tür üzerinde yapılmak istenen tüm tehditlerin karşısında yer alır. 

Sosyaldemokrasi, uluslararası kültür değişimlerinin, halklararası kültürel değişimlerin ve 
işbirliğinin, kişileri ve halkları birbirine daha da yakınlaştıracağına, birbirlerini daha iyi anla
malarına yardımcı olacağına inanır. Geniş sosyal katmanların, kültürel gelişime ve değişimlere 
katkılarının sağlanmasını ister. Halkların, kültürel alanda çalışan kişiler arasında, temas ve 
işbirliğini geliştirmeye çalışır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde kültür alanında çok büyük katkıları olanları, ölüme terk 
etmek, uluslararası kültür etkinliklerine katılmalarını önlemek için pasaport verilmemeyi âdet 
haline getirmekle kültürümüzü nasıl geliştirirsiniz? Uluslararası alanda nasıl etkin hale getirir
siniz? "Anayasayı bir kerecik ihlal etmekle bir şey olmaz" diyen bir düşünce tarzı ülkeyi hâlâ 
yönetiyorsa; kültürü yaratan insanlara, "bir kerecik pasaport vermemekle onları ölüme terk 
etmek önemli değildir, ne olur?" gibi korkunç bir uygulamayı doğurmuş oluruz. Yurttaşın hak
larını korumayan iktidar onu, devletin baskıcı, dev gücüne ezdirir. Ezilen, hakları elinden alı
nan bir toplumda Sayın Kültür Bakanı, kültürün gelişmesini, kültürün uluslararası niteliğe bü
rüneceğini umuyorsa, yanılmış olur. 

Şu örneklere dikkatinizi çekmek istiyorum: Adı, Kiraz Perinçek, Maçka İlkokulu 2 nci 
sınıf öğrencisi ve okulun folklor ekibinin başarılı dansçısı. Uluslararası folklor yarışması için 
okul ekibiyle Portekiz'e gidecek. Pasaport için başvurulur. Kiraz sakıncalıdır; çünkü, babası 
Doğu Perinçek tutukludur. Sakıncalı kız ne yapmış? 8 yaşındaki bir kızın yaptığı gibi, sokakta 
oyun oynamış, yemek yemiş ve folklor ekibine girmiş... 
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Adı, Mehmet Ali Sebük; eski, Demokrat Parti Milletvekili. Nazım Hikmet'in avukatı. 80 
yaşlarında. Dahası var. Adnan Menderes'in de avukatı. Nazım Hikmet'i anma gecesinde Na-
zım'la ilgili bir kaç satır söylemiş. Hastalanmış; mahkemesi sürdüğü için yurt dışına gideme
miş. tki yıl sonra pasaport verilmiş. Gittiği Federal Almanya'da kendisine, "İki yıl evvel gel
meliydiniz, nerede kaldınız?" diyen doktora, "Bir adamı, bir ozanı övdüğüm için beni suçlu 
buldular, pasaport vermediler" demek zorunda kalmış; utanarak ve sıkılarak... 

Adı, Ruhi Su. 73 yaşında öldü. 16 adet 45'lik, 11 adet uzunçalar sahibi. Müzikte dev isim. 
Türkiye Cumhuriyetinin onuru. Sazı ve sözüyle kapatılması zor ve ulaşılması güç, dalında kül
tür mimarı, kültür ilahı. Hastaydı, yurt dışına gitmesi gerekiyordu. 1982 yılında pasaport al
mak için başvurdu. Pasaportunun yenilenmesi için pasaportunu elinden aldılar, bir daha da 
vermediler. Şimdinin Cumhurbaşkanı, o zamanın Başbakanı Sayın Turgut özal'a ve İçişleri 
Bakanına başvuruldu. Onlardan gelen cevap şu, bugünkü Cumhurbaşkanı aynen şunları di
yordu: "Elimden bir şey gelmez." Bu ne demek? Yüzümüzün akı Ruhi Su ölsün, demekti. Na
sıl bir vicdandı, nasıl bir insanlık anlayışıydı bu?... Temmuz 1985'te pasaport verildi; ama, çok 
geçti, tki ay sonra Sayın özal'ın vurdumduymazlığı sonucu, 20 Eylül 1985'te öldü. Tanrı rah
met eylesin ve özgürlüğü ülkemiz insanına çok görenlerden bu ulus hesap sorsun. 

Adı, Orhan Apaydın. Hukuk dalında ülkemizin yetiştirdiği ender kişilerden biri. Eski İs
tanbul Baro Başkanı, Barış Derneği sanığı. Hukuk kültüründe bulunmaz insan. Hastaydı; yurt 
dışında tedavisi için pasaport gerekliydi. Barışı savunduğu, savaşa karşı olduğu için suçluydu, 
sakıncalıydı. 1984'te pasaport için başvurdu. 1986 yılının 27 Şubatında, Sayın Turgut özal ve 
İçişleri Bakanı Sayın Akbulut'un talimatıyla pasaport verilecekti. Dikkatinizi çekmek istiyo
rum, 27 Şubatta; ama, 28 Şubat 1986 tarihinde, yani bir gün sonra yurt dışına çıkamadan öl
dü. 

Adı, Murat Belge. 
Adı, Halit Çelenk, avukat. 
Adı, Genco Erkal, tiyatro sanatçısı. 
Adı, Timur Selçuk, ünlü müzisyen. 
Adı, Tarık Akan, ünlü sinema oyuncusu. 
Adı, Bekir Yıldız, yazar. 
Adı, Atilla özkırımlı, Edebiyat tarihçisi. 
Adı, Rüçhan Çamay, yurt dışında bulunan sinema ve müzik sanatçısı Melike Demirağ'ın 

annesi. 
Adı, Mehmet Başaran, şair, öğretmen... 
Bu isimler, bu liste istediğiniz kadar çoğaltılabilir. Bunlar, ülkemizin kültür ve sanat üret

kenleri, yaratkanları. Bunlar, her kesimde özellikle kültür emperyalizmine karşı kavga veren
ler. Bunlar, sosyaldemokrat, demokrat ve sol düşünenler. Bunlar, aydınlar; ülkemizin ve ülke
miz insanının aydın geleceğini yaratmak isteyenler. Pasaport verilmeyen bunlar işte... 

Bakan, kültürel gelişmeden bahsediyor. Yasakları ve sakıncalılık durumunu kaldırmadan 
kültür gelişir mi? Çağdaş olmalıyız, çağdaş dünyaya ayak uydurmalıyız. İnsanları ayrıma tabi 
tutmakla kültürü geliştirebilir miyiz? 

Halil Nebiler, "Ben Devletim, Pasaport Vermem" adlı kitabında ne güzel anlatmış tüm 
bunları! Peki, devletsin, pasaport vermezsin; ne verirsin? Zam verirsin, zulüm verirsin, sağık-
sızlık, eğitimsizlik verirsin. Devlet, hami devlet olmalı; devlet, sevgi dolu, insanlara kucak açan 
devlet olmalıdır. Yoksa, kültür dahil, hiçbir şey gelişmez, değişmez ülkemizde. 
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Sayın milletvekilleri, SHP, ulusal kültürü, şoven bir milliyetçilik anlayışıyla ele almaz. Ulusal 
kültür anlayışımız, şoven bir milliyetçilik anlayışından da kaynaklanmaz. Aynı topraklar üze
rinde birlikte yaşamış ve halen de yaşayan, yüzyılların oluşturduğu maddî ve manevî değerlere 
sahip çıkarak, yöresel ayrılıkları, yöresel kültür farklılıklarını, yöresel maddî ve manevî değer
lere sahip çıkarak, onları da geliştirerek, hümanist anlayışta topraklarımız üzerindeki tüm kül
türleri birleştirip, bu kültürlere çağdaş yorumlar getiren, katkıda bulunan düşünceden kaynak
lanır ulusal kültür anlayışımız bizim, SHP'nin. 

Kültürün kaynağı halktır, halkın kendisidir. Halktan aldığımız maddî ve manevî değerle
rin hammaddesini çağdaş bir anlayışla dokuruz, ulusallaştırırız, giderek oluşan bu ulusal kül
türü insanlığa açarız, evrenselleştiririz kendi iktidarımızda. 

Maddî ve manevî değerlerin, yani kültürün kaynağı olan geniş halk kitlelerine, geri ve tu
tucu iktidarlarca gidilmemiş, yöre farklılıkları, bölge farklılıkları, inanç farklılıkları nedeniyle 
kültür ürünlerini geliştirmek, yaymak yerine, baskıyla gidilmiş, egemenliklerini sürdürmek için 
gidilmiş ve sonuçta zulüm götürülmüştür. 

SHP olarak biz, bu Ülke insanlarını birbirine yabancılaştırmak istemiyoruz; kendisine ya
bancılaşmaktan kurtarmak istiyoruz. Anadolu toprağım ve Anadolu insanını, üzerindeki uy-
garlıklarıyla, dilleri, ırkları ve ne olursa olsun, inançları ne olursa olsun, tüm insanlarıyla bir
birini geliştiren, etkileyen ve tamamlayan bir bütün olarak görürüz. Hommer'le Yunus kucak-
laşır Hacı Bektaş'ta, Hacı Bektaş olur; Yunus'la Diojen oturur bu topraklarda; Nasrettin'le 
güller açar; Karacaoğlan, Zihni, Köroğlu gelir geçer ezgileriyle, Memo'yla Zine yaratılır. Vey-
selle... Ruhi Su ile Ahmedî Hani, Nazım'la benzeşirler, söyleşirler, çağdaşlaşırlar. Türkçeden, 
Gürcüceden, Lazcaya, Çerkezceden Kürtçeye, Rumcadan Zazacaya kendi dilleriyle söylerler ez
gilerini, türkülerini, ağıtlarını. Anadilleri bu ya, onların da kültürü konuştuğu dille oluşur. 
Alevîsiyle, Sünnîsiyle, Çingenesiyle, Yezidîsiyle birlikte ve kardeşçesine oluştururlar kültürleri
ni bu topraklarda... 

Onun için, ülkemiz kültürüne şoven duygularla yaklaşmak yanlış. Şoven duygularla yak
laştığımız zaman, üstün ırkın üstün kültüründen bahsetmiş olursunuz ki, bu da diğer kültürle
ri yok saymayı, onları kabul etmemeyi gerektirir; bu sonuca ulaştırır. Bu sonuç da diğer kül
türler üzerindeki baskıyı, zoru doğurur, bir tek kültür egemenliğini sağlar. Bu bakış açısı, ulu
sal kültürün zenginleşmesini önler, evrensel kültür değerlerini yaratmaz, ona katkıda bulun
maz. tşte, Anavatan Hükümetinin kültür politikası budur. Bu politika yalnız şovence yaklaşım 
kokmuyor, aynı zamanda dinsel yaklaşım da kokuyor. 

Sayın milletvekilleri, insan haklarının en önemlilerinden birisi yaratma hakkıdır, tnsan, 
tarihin başlangıcından beri, dünyanın ve kendi kendisinin yaratıcısı olmuştur, kültürel bir var
lık olmuştur. Kültürü hem yaratmış, hem de yarattığı kültürle var olmuştur, varlığını sürdür
müştür. Yaratma hakkının evrensel nitelikte olması, bütün insanlara özgürlüklerin verilmesiy
le mümkündür, özgür insanlar kültürü daha iyi yaratır ve kültürü evrenselleştirir. özgürlüğün 
tüm bireylere tanınması, çağdaş insan felsefesiyle mümkün olmuştur, modern çağda evrensel
leşmiştir. Yaratma hakkı, yaratıcı insanı, yaratıcı insan da kültürü, sanat ve sanat eserlerini 
yaratmıştır. 

Çağdaş insan felsefesi, diyalektik bakış açısıyla doğmuştur. Bu bakış açısı, kapitalist ba
kış açısını da değiştirerek; demokrasinin gelişmesini sağlamış, demokrasiyi tüm kurum ve ku
rallarıyla yerleştirerek, çağımızda yaratıcı insanı sosyaldemokrat sistemle birlikte yaratmıştır. 
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Bildiklerimizin tümü, insanların yapabildiğinin tümüyle eşdeğerdedir, özgür insan, öz
gür toplum, yaratıcıdır. Ülkemizde, kültürün, kültür değerlerinin yaratılması ve geliştirilmesi, 
özgürlüklerle mümkündür; demokrasinin, o ülkede tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmiş olup 
olmamasıyla, insan haklarının var olup olmamasıyla, bunlara saygı gösterilip gösterilmeme-
siyle, antidemokratik yasaların var olup olmamasıyla, hukukun üstünlüğünün tanınıp tanın-
mamasıyla mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, anayasa, bir ülkede var olan hukuk sisteminin en üst belgesidir: Ül
kede mevcut hukuk düzeni bu anayasadan kaynaklanır. Anayasa, otoriter ve baskıcı ise, bu 
anayasanın getirdiği tüm yasalar da otoriter ve baskıcı nitelik taşır. Otoriter ve baskıcı bir ana
yasanın getirmek istediği ve getirdiği yönetim biçimi de, baskıcı ve otoriter olur. Böyle bir yö
netim anlayışında demokrasi işlemez. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı yoktur. 'Vaşaklar, sı
nırlamalar getirilmiştir. Hukuk sistemi de, yapısı itibariyle, yasaklayıcı ve sınırlayıcıdır. Hu
kuk gibi, toplumsal bir olgu olan kültür de, bu toplumsal yapı ile iç içe girmiş bir kavram olur. 
Nasıl hukuk üzerinde, demokrasi üzerinde, insan hak ve özgürlükleri üzerinde otoriter ve bas
kıcı etki var ise, kültür üzerinde de bu etkiler olacaktır. Toplum, kendi kültürünü yarattığına 
göre, baskı alünda olan bir toplumun kültürü nasıl özgür olur, nasıl gelişir, nasıl ulusallaşır, 
nasıl evrenselleşir? 

Anayasa ve hukuk, ülkelerin kültürlerini yansıtmak zorundadırlar. \ansıtmıyorlarsa, yan
sılamıyorlarsa, kültür, gelişerek anayasayı ve hukuku değiştirir ve kendisine uyumlu duruma 
getirir. 

Sayın milletvekilleri, son zamanlarda dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler ve değişmeler, 
düşünce, düşünceyi açıklama ve düşünce etrafında örgütlenme tartışmasını gündeme getirmiş
tir. Bilim, sanat ve kültür özgürlüğü, gelişmesi, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü ile içiçedir; 
bu özgürlüklerin varlığına bağlıdır. 

Kültürü, bilimi, sanatı durağanlıktan gelişmişliğe taşımak istiyorsak, YÖK Yasasını değiş
tirmek zorundayız. Atama ile gelen yönetimlerin başında bulunduğu bilim kurumları, idarî 
özerkliğe sahip olamazlar, malî özerkliğe sahip olamazlar. Akademik özerkliği olmayan bilim 
kuruluşlarıyla, çağdaş bilimi, çağdaş insanı, çağdaş kültürü, sanatı, müziği, tiyatroyu, edebi
yatı, nasıl, yaratıp, geliştireceğiz. Yüzbinlerce kitap için imha kararı verildiği, yüzbinlerce kita
bın, yakıldığı, yok edildiği, yazar çizerlere 750 yılı aşkın cezaların verildiği, denetim kurumla
rının yasaklayıcı nitelikte işlediği, insanların aç olduğu, açıkta olduğu, altı milyon işsizin bu
lunduğu bir ülkede kültürü, sanatı, bilimi, tiyatroyu, sinemayı, edebiyatı, güzel sanatların tü
münü geliştirmek, insanlara okuma zevkini tattırmak mümkün mü? Çağdaş insan, saygın in
san, kutsal insanı yaratmak mümkün mü? 

Sayın Bakan, otoriter yönetimi savunanlar hiç merak etmesinler, gelişmeler ve değişmeler, 
ülkemizde de sesini duyuracak; toplumumuz, demokrasinin hak ve özgürlüklerin olduğu, in
sanca yaşandığı bir düzene kavuşacak, bu düzende kendi kültürünü geliştirerek ulusal ve ev
rensel yapacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, 5 dakikanız kaldı. 
EKİN DİKMEN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
SHP, kendi iktidarında demokratik bir Türkiye'de tüm kültürlere gelişme ve çağdaşlaşma 

hakkı verecektir. Sivil yönetimin üstünlüğünü getireceğiz hep birlikte. Demokrasi güçlerinin 
egemenliğini, demokrasinin ve insan haklarının yerleşmesini getireceğiz. Emeği ile geçinen halkın, 
ülke yönetimine ağırlığını koyucu düzenlemeler getireceğiz SHP iktidarında. Ülkemizde 
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değişik dilleri, birbirinden farklı örf ve âdetleri olan etnik grupların varlığını kabul ederek, 
bunların kültürlerinin, kültürümüzü geliştiren, renklendiren kültürler olduğunu, bu kültürle
rin de yaşamalarını, gelişmelerini kabul edeceğiz, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik temelleri üze
rinde ülkemiz kültürünü geliştireceğiz. 

Irkları ne olursa olsun, bu ülke insanına, bu ülke vatandaşı olan her gruba, kültürlerini 
geliştirme ve kültürlerden yararlanma olanağını yaratmalıyız. Bunu kültür politikamızın vaz
geçilmez unsurlarından biri yapmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, kendi ideolojisini, devletin bütün öteki kesimlerinde, elinden 
geldiğince egemen kılmak ister. Hükümetler, toplumdaki bütün etkinlikler gibi, sanat ve kül
tür etkinliklerini de kendi dünya görüşüne ve ideolojisine uydurmak ister; bu görüşün güdü
müne sokmak ister, önemli olan, sanat ve kültür etkinliklerinin özgür bir ortamda yapılması
nı sağlamak, sanat ve kültür etkinliklerine gerekli maddî ve manevî desteği sağlamaktır. 

Hükümet, kendi siyasal yapısı ve yönetimi gereği, sanat ve kültür etkinliklerini güdümlü 
hale getirmek istiyor. Bunun için denetim mekanizmasını en ağır biçimde ve acımasızca işlet
mektedir. Güdümlemenin olmadığı iddiası doğru olamaz. Çünkü, yaratıcılık üzerine olumsuz 
etkileri ortadan kaldırmak, kültür ve sanat üzerindeki Hükümet denetiminin kaldırılmasına 
bağlıdır. Yukarıda değindiğimiz gibi, üretimin niceliksel ve niteliksel artırılmasının desteklen
mesine ve özerk olmalarına bağlıdır. Ceza yasası ve diğer yasalardaki sanatçıyı tehdit eden mad
deler değiştirilmeli, sansür tümüyle kaldırılmalı, sanat ve düşünce yapıtlarından elde edilen 
gelirlerinin tümü vergi dışında bırakılmalı, her türlü olanak sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, özel tiyatrolara ilgisizliği anlamak mümkün değildir, özel tiyatrola
ra yapılan baskılar azaltılacağına, giderek artırılmıştır. Bu baskılar geçici niteliktedir. Özel ti
yatrolara 150 milyon, spor kulüplerine 1 milyar lira yardım... tşte sizin kültür politikanız bu. 

Sinema, toplumsal sanatların en önemlisi ve yenisidir. Kapalı, dar görüşlü ve yasaklayıcı 
bir tutumla yığınları eğitemez, sinemayı bir yere götüremezsiniz. Teknik yeniliklere açık, özgür 
bir içerikle sinemayı geliştirebilir, bu yolla halkı eğitebilirsiniz. Devlet, sanatçı karşısında ob
jektif ve eşitlikçi olmak zorundadır. Kendi görüşlerine uygun sanatı, kendi görüşlerine uygun 
filmleri serbest, diğerlerini yasaklarsanız, baskı altında tutarsanız, çağdaşlaşmayı getiremezsi
niz ülkemize. 

Filmleri kesip biçmekle bir yere varacağınızı zannediyorsunuz. Varmasına varırsınız; ama 
nereye?.. Ortaçağa, teokratik toplum düzenine varırsınız. 

1980 yılından bu yana 189 film yasakladınız. Çoğu, toplumsal içerikli filmler. Halit Re-
fiğ'in Korkan Gürsever'in filmleri de var. Yorgun Savaşçı gibi, zamanın Başbakanı Bülend Ulu-
su'nun emriyle yok edilen filmler de var. Bilge Olgaç'ın, Şahin Kaygu'nun, Orhan Oğuz'un, 
trfan Tözüm'ün, Avni Kütükoğlu'nun da filmleri var. 

Yasakçı ülke, yasakçı devlet, yasakçı Hükümet... Siz de, çağdan utanarak, çağımızdan özür 
dilemelisiniz; eylemlerinizle, çağdaş yaklaşımınızla özür dilemelisiniz çağımızdan ve bu Parla
mentodan. 

Kitap sergilerine baskınların yapıldığı, sergilerin tahrip edildiği, kitapların yakıldığı, yır
tıldığı ve sorumlularının bulunmadığı bir düzende siz, okuyan insanları çoğaltıp, kültürü mü 
geliştireceksiniz? 

Kâğıttan mürekkebe her türlü baskı ve yayın giderlerine katmalı zam yaparak mı kültürü 
geliştireceksiniz? 
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Yapımcı, yönetmen ve senaristlerin, polis sansürü ve devlet memurları sansürü gölgesinde 
korkuyla çalışmalarıyla mı kültürü geliştireceksiniz? 

Sinemayı bir suç aracı gibi görmek, kitabı bir suç aracı gibi görmek, tiyatroyu bir suç ara
cı gibi görmek, basını bir suç aracı gibi görmekle mi; toplumu uyandıracaklarından korkmak
la mı kültürü geliştireceksiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 
EKİN DİKMEN (Devamla) — Bitiyor zaten efendim. 
Sinema olayına bu Hükümetin yaklaşımında yanlışlık var. Hükümet, sinema olayına po

lis olayı gibi bakmaktadır. Suç, sanat yapıları ile işlenmez, işlenemez. Demokratik ve özgür
lükçü ülkelerde böyle bir şey yoktur. Ancak, bizim gibi, hakların ve özgürlüklerin kısıtlandığı, 
düşünce özgürlüğünün olmadığı ülkelerde, suçun, sanat yapıtlarıyla işlendiği kabul edilmiştir. 

Çıkar yol, Devletin, Hükümetin sinemayı bir suç aracı görmekten vazgeçmesi, sinemaya 
her türlü yardım elini uzatması, sinemayı etkili ve çağdaş bir kültür aracı olarak görmesine 
bağlıdır. 

Bu Hükümet, gerek kendi düşüncesi ve siyasal felsefesi gereği, gerekse denetimi altında 
tuttuğu iletişim araçları vasıtasıyla, tiyatroyu, sinemayı, opera ve baleyi, kütüphaneleri, bilimi 
yozlaştırdığı gibi, müziği de yozlaştırmakta gecikmemiştir. Müziği bir sanat olarak görmeyen 
düşünce tarzında, müziğin yozlaştırılması ana amaçtır. Müziği yozlaştıracaksın ki, halk da yoz-
laşsın, buna bağlı olarak kültür de yozlaşsın: ülke, gerici, tutucu bir ülke olsun. 

Hükümet, TRT aracılığıyla, müzik arasında ayırım yaparak, piyasa müziğinin sistemli bir 
şekilde, ibrahim Tatlıses'e mitinglerinde konserler verdirerek, yurda yayılmasına araç olmuş
tur. 

Sayın milletvekilleri, dil üzerinde de biraz durmak istiyordum; ama Sayın Başkan bana 
ihtar etti. Benden evvel konuşan arkadaşım da dil üzerinde durmuştu. 

Onun için, sözlerimi burada kesiyorum, hepinize saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgi-

oğlu'nundur; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Grubu adına görüşlerimi
zi belirtmek üzere söz almış bulunmaktayım. Sözlerimin başında, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Bu arada, izleyebildiğim kadarıyla, bugüne kadar yapılan bütçe görüşmeleri içerisinde, 
en acımasız şekilde tenkit edilen bakanlığın Kültür Bakanlığı olduğunu da, üzülerek ifade et
mek istiyorum. Oysaki, Kültür Bakanlığı kurulalı, faaliyetine başlayalı henüz daha bir yıl ol
mamıştır. Müstakil bir Bakanlık olarak daha yeni yeni faaliyet sahasını tezekkür ettirmekte
dir; ama, maalesef SHP adına konuşan değerli konuşmacılar, çok acımasız bir şekilde, ta tan
zim at tan bu yana bütün kültür problemlerimizi Kültür Bakanlığının sırtına yıkmak suretiyle, 
çok ağır eleştirilerde bulunmuşlardır. Oysaki, Kültür Bakanlığının başındaki değerli Bakanı
mız, düşünce hürriyetinden yana olduğunu, yasaksız bir Türkiye istediğini tüm konuşmaların
da belirtmiştir, önümüzdeki yıl Kültür Bakanlığının bütçe görüşmelerinde, bu saygıdeğer ko
nuşmacıların burada ifade ettiklerini inşallah geri alacaklarını umuyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, Kültür Bakanlığı, geçmiş cumhuriyet hükümetleri 
döneminde, bazen müstakil bir bakanlık, bazen de Millî Eğitim ve Turizm Bakanlığı ile aynı 
çatı altında mütalaa edilmiştir. 1981 yılında Kültür Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
ile birleştirilerek, tek bakanlık çatısı altında mütalaa edilmiştir. Iktidarımızca yapılan son bir 
düzenleme ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlıkları olarak ayrı, müsta
kil bakanlıklar olarak düzenlenmiştir. 

Kültürü tamamıyla millî eğitimin bir parçası saymak mümkün olmadığı gibi; turizm gibi, 
hizmet alanı, faaliyet sahası çok değişik olan bir sektör içerisinde de mütalaa etmek mümkün 
değildir. Kültür Bakanlığının, milletimizin maddî ve manevî kalkınmasındaki payını inkâr et
mek mümkün değildir. Bu nedenle, Anavatan İktidarı olarak, millî kültür davamızı, müstakil 
bir bakanlığın öncülüğü ve koordinesi altında yürütmekten yana olduğumuzu ifade etmek is
terim. Temennimiz, bundan sonraki cumhuriyet hükümetleri dönemlerinde de, Kültür Bakan
lığının müstakil bir bakanlık olarak konumunu devam ettirmesidir. 

Değerli milletvekilleri, malum olduğu üzere, kültürün çok değişik tanımları vardır. Mil
letlerarası bir kültür teşkilatı olan UNESCO'ya göre kültür.bir insan topluluğunun, kendi tari
hî tekâmülü hususunda sahip olduğu şuur demektir. Bu şuura atfen mevcudiyetini devam et
tirme azmini gösterir ve gelişmesini sağlar. 

Bu tarif esas alındığında, tarihî tekamül şuurumuz içinde dilimiz, dinimiz, tarihimiz, ede
biyatımız, musikimiz, güzel sanatlarımız, folklorumuz, hülasa öz değerlerimiz, kültürümüzün 
ana unsurlarını oluşturmaktadır. 

Bu değerlerden oluşan kültürümüz bizi biz yapmış, Türk Milleti olarak tarih sahnesinde 
müstesna bir yer ayırtmıştır. Kültürümüze ne zaman sahip çıkıp, ona gereken önemi verdiysek, 
o derece büyümüş, ilim ve teknikte ilerlemiş, gelişmisizdir. Kültürümüzden uzaklaştığımız, ya
bancı kültürleri taklide yeltendiğimizde de gerilemiş, gücümüzü yitirmişizdir. 200 yıldan bu 
yana, öz kültürümüzü ikinci plana koyup, Avrupalılaşma ve Batılılaşma uğruna yaşadığımız 
macera, maalesef hüsranla sona ermiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türk tarihini ve kültürünü çok iyi bilen aziz Atatürk, Cumhu
riyeti kurduktan sonra, kültürümüzü, tarihî gelişim içerisinde temellerine oturtmuştur. Büyük 
önderin millî kültür konusundaki ana prensipleri özetle şöyledir: 

"Milletimizin dehasının meydana çıkması ve bu sayede layık olduğu medeniyet derecesi
ne erişmesi, tabiî olarak millî kültürümüzü yüceltmekle olur. Millî kültürün her çığırda açıla
rak yükselmesini, Türk Milletinin temel dileği olarak kabul edeceğiz. 

Kültür derken, doğuştan var olan vasıflarımızla hiç ilgisi bulunmayan, yabancı fikirler
den, Doğu'dan, Batı'dan gelebilecek etkilerden tamamıyla uzak, millî karakter ve tarihimizle 
uyuşan bir kültür kastediyorum. Çünkü, millî yaratıcılığımızın tam olarak gelişmesi ancak böyle 
bir kültürle sağlanabilir." 

Görüldüğü gibi, Büyük önderin kültür politikasında, millîlik, akılcılık ve gerekçilik, ilme 
ve gelişmelere açık, milletin maddî ve manevî değerlerine uygun düşen unsurlar ağırlık taşı
maktadır. 

Çok partili siyasî hayatımızda da millî kültürümüzle ilgili çalışmalar devam etmiştir. An
cak, kalkınma ve sanayileşme ile kültür arasında gerekli uyum sağlanamadığından, yakın tari
himizde, özellikle kültüre dayalı çeşitli buhranlar yaşanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, yaşadığımız coğrafya parçası itibariyle, milletimiz çok zengin bir kültür 
mirasına sahiptir. Binlerce yıllık tarihî geçmişimizde çok değişik kültür ve medeniyetlerle ta
nıştık, onlardan esinlendik; ancak, insanlık ailesine ilk çıktığımızdan bu yana, taşıdığımız öz 
değerler ve Yüce îslamın manevî havası içinde yepyeni bir terkip ortaya çıktı; her zerresi ile 
bize ait olan millî kültürümüz oluştu. 

Bu topraklardan gelip geçmiş ne kadar kültür birikimi varsa, üzerinde "Türk-tslam" dam
gasını taşımaktadır. 

tşte bu kültür birikimi üzerinde, dünyanın en büyük siyasî teşkilatlarından biri olan Os
manlı Devleti kuruldu. Bugün ise, son bağımsız devletimiz Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıl
lık kültür mirasımızın buram buram koktuğu bu topraklar üzerinde doğdu. 

Saygıdeğer milletvekilleri, gelmek istediğim nokta şudur: Bizi biz yapan, bizi millet yapan 
değerleri tarif ederken, kültür politikamızın yarınını tartışırken, bu tarihî gerçekleri göz ardı 
edemeyiz. Biz, tarihini yeni yeni yazan, sunî tarihler yaratmaya çalışan bir millet değiliz. Aksi
ne, tarihî gelişimimiz içerisinde, birçok devletlerin tarihine* yön vermiş, onların kaderlerinde 
etkili olmuş bir milletiz. 

Anavatan iktidarı olarak, millî kültürümüze sahip çıkmayı ve onu, değişen dünya şartları 
karşısında korumayı bir görev sayıyoruz. Milletimizin sahip olduğu kültürel zenginlikleri genç 
nesillere aktarmayı, önde gelen görevlerden saymaktayız. 

Ekonomik, sosyal ve siyasal görüşlerimiz ne kadar farklı olsa da, toplumumuzun tüm ke
simlerince özümlenmiş ve millî kültür oluşumu, milletimizi kader günlerinde mutlaka büyük 
badirelerden koruyacaktır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Anavatan İktidarı olarak bugün kültür davamı
za yepyeni bir yaklaşım getiriyoruz ve diyoruz ki, millî kültürümüz, sadece zor ve kader günle
rinde gündeme getirdiğimiz, sonra da tabiî tarihî akışına bırakacağımız bir dava değildir, isti
yoruz ki, dinamik yapısıyla kültürümüz günlük hayatımıza girsin. İstiyoruz ki, kalkınma ham
lelerimizin özü olsun. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, 21 inci Asırda insanlığın, insanı in
san yapan değerlere mutlaka ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle, kültürümüzün temelinde yatan hoş
görüyü, sevgiyi, kardeşliği ve bunlarla birleşen kültür zenginliklerimizi insanlığa açalım, dün
yaya tanıtalım, diyoruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 2000'li yıllara doğru giderken, Türkiye, demokratik parlamen
ter sistem içerisinde çağı yakalamak için yoğun bir gayret sarf etmektedir. Bu yoğun çabaları 
üç kelimeyle özetlemek kabildir; bunlar: Kalkınma, çağdaşlaşma ve dışa açılmadır. Bu üç ana 
meselesi Türkiye'nin, en önemli gündem maddeleridir; bundan sonraki yıllarda da öncelikleri
ni devam ettireceklerdir. 

Çağdaşlaşmanın elbette genel prensipleri vardır, temel ilkeleri vardır; Türkiye'nin çağdaş
laşması da elbette bu genel çerçeve içerisinde olacaktır. Ancak, bu çağdaşlaşma süreci içerisin
de önem verdiğimiz konulardan birisi, düşünce hürriyetidir; biraz evvel sayın konuşmacıların 
acımasızca tenkit ettikleri düşünce hürriyetidir. Biz, Anavatan iktidarı olarak, düşünce hürri
yetine sonuna kadar varız. Fikirlerin önündeki yasakların ve engellerin kaldırılmasından ya
nayız. Gelişmenin, ancak, insanların, düşündüklerini serbestçe ifade edebilmeleriyle mümkün 
kılınabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede din ve vicdan hürriyetine de aynı nazarla bakıyoruz. 
insanların, ibadetlerinden ve inançlarından dolayı kınanmaması gerektiğine inanıyoruz. 

Kalkınma ve çağdaşlaşma gayretlerimizin, millî kültürle olan bağlantısı noktasında, Ana
vatan iktidarı olarak, ayrı bir iddia ve gayretin içerisindeyiz. "Millî kültür, kalkınma, çağdaş-
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laşma ve dışa açılma çalışmalarının özünü oluşturacaktır." Bu sözler, Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planına alınmış, Plan hedefleri arasında bulunmaktadır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planıyla birlikte, millî kültürümüzde yeni bir dönem başlamış 
bulunmaktadır. Millî kültürümüz, kalkınma, çağdaşlaşma gayretlerinin itici gücü olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye mutlaka çağdaş uygarlık seviyesine ulaşacaktır. Bu, bi
zim toplum olarak idealimiz, özlemimizdir. Ancak, ulaştığımız bu noktada kalıcı olabilmek, 
iz bırakabilmek, millî kültür kimliğimizi korumakla mümkün olacaktır. Bugün Japonya'yı tek
nolojik zirvenin tepesinde tutan, Japon kültürüdür. 

Anavatan İktidarı olarak, millî kültürü, müzelere hapsetmekten, sadece festivallerde folklor 
malzemesi olarak görmekten öteye, onu günlük hayata geçirmek, insanlığa kültür dünyamızın 
kapılarını açmak gayret ve iddiasındayız. 

inanıyoruz ki, millî kültürümüz, dinamik bir yapıya sahiptir. Gelişmeci ve hamleci bir 
vasfı haizdir. Bu dinamik yapısıyla millî kültürümüzün, çağı yakalama, kalkınma ve çağdaş
laşmamızın lokomotifi olacağına inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, böyle de olmak zorundayız. Zira, dünya çok büyük bir değişim 
içerisindedir. Dünyadaki dengeler alt üst olmaktadır. Özellikle Sovyet Rusya'da ve Doğu Av
rupa'da, bu ülkelerin inşaları, mevcut rejimleri yıkarak, koşar adım hürriyete doğru yürümek
tedir. 

Bu gelişmeler, küçük dünyamızda ve elbette ki Türkiye'de de yankılarını bulacaktır. İleti
şimin hızla yayıldığı günümüzde, kapılarımızı kapayarak, kültür emperyalizmine karşı engel 
olmamız mümkün değildir. Yabancı kültürlere karşı, ancak, toplumumuzun tüm fertlerince 
benimsenmiş bir millî kültür politikasıyla karşı durabiliriz. 

Dünyadaki dengeler ne kadar değişirse değişsin, yer aldığımız veya alacağımız oluşumlar 
içerisinde güçlü olmamızın en büyük amillerinden biri, millî kültürümüz olacaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, şimdi de Kültür Bakanlığımızın 1989 yılında yaptığı icraatlar 
ile, 1990 yılında yapmayı planladığı faaliyetler hakkında kısaca görüşlerimizi arz etmek istiyo
rum. Sayın Bakanımız, sanıyorum, bu konuda Yüce Heyetimize çok geniş bilgi sunacaklardır. 
Bu faaliyetleri de ancak satırbaşları halinde arz edeceğim. Çünkü, Kültür Bakanlığımız kuru
lalı çok kısa bir süre olmasına rağmen, yapılan faaliyetleri burada teker teker saymak, Yüce 
Heyetimizin bir hayli zamanınızı alacaktır. 

önemli gördüğümüz faaliyetleri şu şekilde özetleyebiliriz: 
Ülkemizin en önemli, çok sektörlü ve entegre kalkınma projesi olan GAP için, Bakanlığın 

1989 yılı içindeki politika ve icraatı çok başarılı olmuştur. Bölgenin ekonomik master planına 
paralel, sosyo-koltürel master planı hazırlanmış ve çalışmaları devam etmektedir. 

Ülkemizden çeşitli yollarla yurt dışına çıkarılmış kültür varlıklarımızı tekrar geri almak 
için, Bakanlık yoğun bir gayret içerisindedir. Amerika'daki Metropoliten Müzesinde bulunan 
ve "Karun Hazineleri" diye adlandırılan 260 parça tarihî eserle ilgili, Bakanlık tarafından açı
lan dava devam etmektedir, halen derdesttir. 

Ayrıca, yurt dışındaki müzayedelere katılmak suretiyle, yurt dışında bulunan tarihî eser
lerimiz geri alınmaktadır. Tarihî eserleri müzelerimize getirenlere gerçek fiyatlarını vermek ve 
avans sistemini getirmek suretiyle de bu konuda tedbir alınmıştır. 

Atatürk filmi senaryosu, 13 yazara sipariş edilerek, uygun görülecek senaryonun yapımı 
gerçekleştirilecektir. 
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Oskar ödülüne 1989 yılından itibaren her yıl katılınması ve seçilen filmin, yarışma için 
gerekli teknik ihtiyaçlarına ilişkin masraflarının Bakanlıkça karşılanması kararlaştırılmış bu
lunmaktadır. 

Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu yeniden ele alınmış, aksayan yönlerinin düzel
tilmesi için, değişikliği öngören bir tasarı hazırlanmıştır. 

Yok olmak üzere olan Türk film sanayiinin geliştirilmesi konusuna ağırlık verilmiş olup, 
devletçe her türlü destek, Kültür Bakanlığı kanalıyla sağlanacaktır. 

Tiyatro, opera, bale ve orkestra çalışmalarında çağdaş bir yaklaşımla, millî kültür biriki
mimizden yararlanma, bu yıl ağırlık kazanmıştır. 

Bakanlık, fikir ve sanat adamlarının eserlerini, bu eserlerden doğan haklarını yurt içinde 
ve yurt dışında korumak ve eserlerin sonuçlanmasına ortam hazırlamak amacıyla, telif hakla
rı konusunda milletlerarası anlaşmalara taraf olmak için çalışmalara başlamıştır. 

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli toplantılar düzenlenmiş, sempozyumlar yapılmış ve bü
yük yankılar uyandıran İkinci Millî Kültür Şûrası tertip edilmiştir. 

Kültürümüzün oluşmasında, gelişmesinde ve yaygınlaşmasında etkili olan kişi, kurum ve 
kuruluşların da katılmasıyla, Millî Kültür Danışma Kurulu kurulması planlanmıştır. 

Plastik sanatlar ve sahne sanatlarına ilişkin Bakanlık faaliyetleri, yoğun bir şekilde de
vam etmektedir. 

Tüm bu faaliyetler, geniş bir perspektifte ve demokratik bir ortam içerisinde gerçekleşti
rilmiştir. Bakanlığın tüm icraatlarında bu espriyi bulmak bulmak mümkündür. Bakanlığın bu 
konudaki yaklaşımını, 30 Temmuz 1989 tarihli Nokta Dergisi şu ifadelerle anlatmaktadır: "Kültür 
Bakanlığı yeni bakanıyla bir çalışmaya başlıyor, bu amaçla bugüne kadar yan yana gelmesi 
pek düşünülmeyen birçok sanatçıya çağrıda bulunuyordu. Bu amaçla oluşturulan kurul bir 
liste hazırlıyor, tiyatro ve müzik alanlarında 100 eser saptanıp bunların bestelenmesi, oyunlaş
tırılması için 57 sanatçıya çağrıda bulunuluyordu, özellikle yelpazenin biraz olsun geniş tutul
masına dikkat ediliyordu. Çünkü bilindiği gibi bugüne kadar Kültür Bakanlığı eserlerin ve sa
natçıların sanatsal yönlerinden çok, siyasî yanlarına bakıp 'aman o olmaz' türü kısıtlamalarla 
kısır bir politikadan öteye gidememişti. Şimdi de ince elenmiş, ama yine de geniş tutulmuş bir 
yelpaze söz konusuydu. Türk Büyüklerini Anma, Yaşatma ve Tanıtma projesi çerçevesinde kimler 
yoktu ki... Sezai Karakoç'tan Orhan Veli'ye, Atillâ İlhan'dan Arif Nihat Asya'ya, Eyüpoğlu'-
na kadar herkes vardı. Besteciler de oldukça çeşitlilik gösteriyordu. Zülfü Livaneli'den Cem 
Karaca'ya, Yıldırım GÜrses'ten Atilla özdemiroğlu'na, Barış Manço'dan Rüştü Şardağ'a, hat
ta hatta Sovyet besteciler Arif Melikof ve Fikret Emirof'a kadar.." 

Görüldüğü gibi muhterem milletvekilleri, SHP Grdubu adına konuşan sayın milletvekil
lerinin insafsız eleştirilerinin haklı olmadığını burada çok açık bir şekilde görmekteyiz. Kültür 
Bakanlığının diğer faaliyetlerini de bu şekilde bir demokratik ortam içerisinde gerçekleştiğini 
önümüzdeki günlerde inşallah hep beraber göreceğiz. 

Şimdi de önerilerimizi arz etmek istiyorum. 
Bakanlığın 1990 yılı bütçe teklifi, geçmiş yıla göre yüzde 147,5 oranında bir artışla huzur

larınıza gelmiş bulunmaktadır. Bakanlıktan beklenilen hizmetin daha da at ırak gerçekleşme
sinin, yeni teşkilatlanmasıyla beraber, personel ve bütçe imkânlarının da paralel büyümesine 
bağlıdır. Bu nedenle, gelecek yıllarda Bakanığa daha geniş imkânlar sağlanmasını temenni et
mekteyiz. 
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Millî sınırlarımızın dışında kültür birliğimizin devam ettiği Türklük dünyası ile daha ya
kın temaslarda bulunmak, Avrupa Topluluğu ile bütünleşme süreci içinde ortaya çıkması muh
temel kültürel münasebetlerin alacağı yeni boyutlar da göz önünde bulundurularak, Bakanlı
ğın yurt dışı teşkilatlanmasının süratle tamamlanmasını, 1990 yılından itibaren yurt dışında 
da beklenilen hizmetleri vermesini temenni ediyoruz. 

Kültür Bakanlığı tarafından talep edilmiş bulunan yeni kadroların Maliye Bakanlığınca 
bir an önce serbest bırakılmasında kültürümüz açısından sayısız fayda mütalaa ediyoruz. 

Kültür Bakanlığıyla ilgili olmamakla birlikte, yine bir konuyu daha Yüce Heyetinize arz 
etmek istiyorum. Uluslararası platformlarda, özellikle Ermeni ve bölücülük konularında tari
hî gerçekler aleyhimize çarpıtılmaktadır. Bunun altında da, tarihimizin, dünya kamuoyuna ken
dimiz tarafından değil de, hasımlarımız tarafından tanıtılması yatmaktadır. Bu nedenle, Türk 
Tarihinin gömülü, dikili, yazılı ve sözlü kaynaklarından tespit ve tasnifi yapılmayanların bir 
an önce bu işlemlerinin yapılması, bundan sonra da tahlil ve yorumlarının yapılarak, dünya 
kamuoyuna açılması gerektiği kanaatindeyiz. Böylece, hiç kimseye, tarihimizi yeniden ve hak
sız bir şekilde çarpık olarak yazmalarına imkân vermemeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, TRT, millî ve anayasal bir kuruluşumuzdur. Millî eğitim ve kültür 
konusunda da milletimize yardımcı olması gereken ve bu yardımcı olması gerekliliği Anayasa
mızca da teminat altına alınan bir kuruluştur, Yabancı kültürlerin etkisinden toplumumuzu 
koruması gereken bir kurumdur. TRT'nin, toplam 235 saat 44 dakikalık yayını içerisinde kül
türe ayrılan bölüm 30 saat S0 dakikadır. Bu, tüm yayın süresinin yüzde 13'üne tekabül etmek
tedir. Temennimiz, TRT'de bundan sonra kültür ağırlıklı programların daha da artmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kültür politikası, bir bakanlığın, bir iktidarın tek başına 
meselesi değildir. Bu, milletimizin müşterek bir meselesidir. Bu arada, "Hangi millî kültür po
litikası etrafında birleşeceğiz?" sorusu akla gelebilir. Haliyle, politika tespit ve tayininde nü
ans farkları olacaktır. Biz, ne katı bir düşünce ile geçmişte yaşanan bir hali geleceğe aynen 
yansıtan bir kültür politikasını, ne de millî kültürü beynelmilel kültür sayıp, Batı kültürünün 
ülkemizde aynen uygulanmasını isteyen bir politikanın taraftarı değiliz. Anavatan iktidarı ola
rak, millî kültürümüzün ana temellerini oluşturan, değişmesi kabil olmayan unsurları koruya
rak, ilim ve teknolojiye uygun, sanayi ötesi toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliş
tirecek ve çağdaşlaştıracak bir millî kültür politikasından yanayız. 

Sayın Bakanın, kültür meselelerinin geniş platformlarda tartışılmasından yana olduğunu 
biliyoruz. Yine bu amaçla Millî Kültür Danışma Kurulunun kuruluş aşamasında olduğunu, 
ilgili kuruluşlara davetler yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Danışma Kuruluna kültürle ilgili 
tüm kuruluşların, siyasî partilerimizin, grupları adına olmasa bile, milletvekili bazında katıl
malarını temenni ediyoruz. Millî kültür gibi önemli bir davada mutlaka ortak buluşma nokta
larımız olacaktır. Hacı Bektaş Veli'de, Yunus Emre'de ve Hazreti Mevlana'da dili, dini ve kül
türü bize tamamen yabancı bir Avrupalı ile bir Batılı ile belli bir ölçüde, aynı mantık ve yo
rumda bulunabiliyorsak, aynı kültür ikliminde yetişen insanımızla bu yorum ve mantıkta bu
luşmamamız için hiçbir neden görmüyoruz. 

Bu memnuniyet verici gelişmelerin ışığında temennimiz şudur: İktidarı, muhalefeti, ana
yasal kuruluşları, özetle toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleşen bir millî kültür po
litikası, 2000'li yıllara milletimizi sağlam ve emin adımlarla taşıyacaktır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözlerimi bitirirken, millî kültür meselelerimize 
yeni bir ruh ve yaklaşım getiren, başta Kültür Bakanı Sayın Namık Kemal Zeybek ve Bakanlık 
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yetkililerini başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor, gayretlerinin, inşallah, kültürümüzde ye
ni ufuklar açacağına inanıyoruz. 

Bu vesileyle, kültür davamıza hizmet eden ilim ve siyaset adamlarımızı, sanatçılarımızı 
şükranla anıyor, 1990 yılı Kültür Bakanlığı bütçesinin yüce milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ediyor, Yüce Heyetinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başesgioğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına Gaziantep Milletvekili Sayın Ahmet Günebakan, buyurun 

efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA AHMET GÜNEBAKAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 1990 yılı Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Diğer konuşmacı arkadaşım gibi, ben de, SHP'li sayın konuşmacı arkadaşların tenkitleri
ni, gerçekten hem yersiz, hem de haksız buldum; hatta, o tenkitlerde Hükümete değil, devlete 
karşı bir zihniyetin var olduğunu hissettim; çünkü... 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (tçel) — Yok, o kadar yok, yanlış. 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Çünkü, bir milletin kültürü beş on yılda ne yıkı

lır, ne de şahlanır. Eğer yıkılacak olsaydı, üç asırdan beri yıkılmaya çalışılan kültürümüz, şim
diye kadar otuz defa yıkılırdı. 

Sayın milletvekilleri, bugün herkes biliyor ve görüyor ki, Türkiye, çok hızlı ve geniş çaplı 
bir değişme içindedir. Böyle bir değişme süreci içinde, her yerde görüleceği gibi, bizde de, ce
miyetin alacağı yeni biçim hakkında çeşitli görüşler ortaya çıkmış, bu görüşlerin etrafında ide
olojik gruplar teşekkül etmiştir. Hiç kimse, bu değişmenin kendi seyrine bırakılmasına taraftar 
değildir. Herkes kendi fikrine göre, bu değişmeyi belli kanallara aktarmak, belli noktalarda 
sınırlandırmak, belli noktalarda geliştirmek; kısacası, şu veya bu şekilde kontrol altına almak 
isteğindedir. Bütün bu isteklerin ortak bir kaynağı vardır: Türkiye'de kuvvetli ve köklü bir yer
li kültürün varlığı. Bu kültür parçalanmıştır ye günden güne eski bütünlüğünü kaybetmekte
dir; ama, hâlâ insanlarımıza, başıboş değişmeye direnme gücü verecek kadar da ayaktadır. Yi
ne herkes, bu kültürün şimdiki haliyle yetmediğine ve süratle bir şeyler yapılması gerektiğine 
inanıyor. Herkeste aynı soruya rastlıyoruz: Neyi alalım, neyi atalım? 

Sayın milletvekilleri, neyi alıp neyi atacağımıza karar verebilmek için, öncelikle bu konu
larda, bizim irademizin ne kadar geçerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hangi tip değişmeye, 
ne ölçüde müdahale edebiliriz? Bu soruya objektif bir cevap verebilirsek, en azından birçok 
noktada neticesiz gayretlerden ve boş ümitlerden kurtulmuş, daha gerçekçi işler yapmış olu
ruz. Bizce, alınacak ve atılacak şeylerin bir envanterini yapmaktan ziyade, Türkiye'de, millî 
bünyeyi kuvvetlendirici tedbirler üzerinde çalışma daha doğru olacaktır. 

Bir zamanlar Türkiye'de, batılılaşma sevdası başlamış, laik olma iddiası ortaya atılmış, 
bu ikisinin Türkiye'de yerleşebilmesi için, bize ait, millî kültürümüze ait ne varsa karşı çıkılmış 
ve tahrip edilmiştir. Bundan dolayı, batılılaşmayı isteyen aydınlarımızla halk arasında bir uçu
rum meydana gelmiştir. Birtakım yenilik hareketlerini benimsemek suretiyle, halktan büsbü
tün ayrılan Türk aydınları, böylece halk nazarındaki itibarını da yitirmiştir. Türkiye'deki batı
lılaşma hareketlerinin büyük bir kısmı, halk nazarında, "savaşta bizi yenemeyen düşmanların 
kendi aydınlarımız vasıtasıyla bize galip gelmesi" manasını taşımaktadır. Bazı değişmeler ve 
lâik olma iddialarının karşısında gösterilen mukavemetlerin sebebini gericilikle suçlamaları da 
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ayrıca, doğru bir düşünce tarzı değildir. Halbuki, laik olmak, millî kültürümüze karşı gelmeyi 
gerektirmez, hatta mazimizi karalamayı hiç gerektirmez. Aksine, geçmişimize ne kadar çok 
sahip çıkarsak, kültürümüzü ne kadar çok iyi tanır ve yaşatarak geliştirirsek, o kadar laik ol
ma yolunda mesafe almış oluruz. Aksi halde, laikliğimiz lafta kalır; çünkü, laik olma iddiası 
ile ortaya konan, milletin din ve töresine ters düşen, millî vicdanla zıtlaşan teorik hükümler, 
siyasî baskılarla kitlelere mal edilmeye kalkı'sa bile, başarısız kalır. 

Sayın milletvekilleri, gerek batılılaşma ve gerekse laik olma iddiası ile millî kültürümüzü 
parçalamayı ve yok etmeyi hedefleyen zihniyet... 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Sayın Başkan, bu konuşmalar anayasaya aykırı... 
BAŞKAN — Sayın Demiralp, değerli düşüncelerinizi ifade ihtiyacı içindeyseniz, hemen 

yanınızda, bir saat konuşma süresine sahip grup sözcünüz oturuyor ve henüz konuşmadı; ya 
grubunuzdan birkaç dakika konuşma hakkı isteyin, ya da müdahale etmeyin. Çünkü, sataş
malarınız tekerrür ediyor, lütfen... 

ALAETTİN KURT (Kocaeli)— Konuşma süremden kimseye vermem Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İmkânınız var efendim. 
Buyurun Sayın Günebakan. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ülkenin bütün aydınlarına sataşıyor. 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Millî kültürümüzü parçalamayı ve yok etmeyi he

defleyen zihniyet, fırsat bulduğu zaman zorla, bulamadığı zamanlar ise hile ile Türk dünyasını 
ele geçirmeye çalışmış; kültür zenginliklerimizi yağlamamış, din ve milliyet duygu ve değerleri
mizi tahrip etmiş, direnenleri lekeleme ve imha yoluna giderek, kendine uygun kadroları yetiş
tirmek için her yola başvurmuştur. 

tşte, bazı zihniyet ve güçler, korkunç bir kültür emperyalizmi programıyla, millet çocuk
larını, millî tarihlerine, millî ve mukaddes kültür değerlerine, millî ülkülerine, hatta millî motif 
ve sembollerine düşman etmekle kalmazlar; kendi değerlerini, bir uygarlık, bir ilerilik biçimin
de göstererek, yetiştirmek istedikleri kadroların kafalarına ve vicdanlarına oturturlar. Böylece, 
millî ve mukaddes değerlere bağlı toplumumuzun karşısına, yine kendi toplumumuzun içeri
sinden, bu değerlere ters düşen, yabancılaşmış kadrolar çıkarmaya çalışırlar. Sizler de takdir 
edersiniz ki, bir ülkede değerler ikizleşince, kadroların da ikizleşmesi ve çatışması kaçınılmaz 
olur. Halbuki biz şunu çok iyi bilmeliyiz: Kendisine vatan ittihaz ettiği topraklarda hür doğup, 
hür yaşamayı, diz çöküp zilletle yaşamaktansa, ayakta şerefle ölmeyi tercih «den bir milletiz. 
tşte onun içindir ki, millî tarihimizi hem bir fikir kaynağı, hem de bir ibret levhası olarak ka
bul etmeliyiz. 

Asırlarca bütün dünyaya medeniyet dağıtan, Yunus Emre'lerde, Mevlâna'İarda ifadesini 
bulan sevgiyi, hoşgörüyü bitmeyen bir aşkla insanlığın ifadesine sunan bir kültürün sahibiyiz. 

Sayın milletvekilleri, şurası bir gerçek ki, çok zengin ve köklü bir kültüre sahip oluşumuz, 
tarihin her safhasında değişik toplumlarla karşılaşmış olmamız, tarih boyu bizi istemeyenlerin 
sayısının varlığını çoğaltmıştır. Kültürümüzü geliştirmek yollarını ararken ve bunun için de ça
ba harcarken, kültürümüzü parçalamayı hedefleyen yabancı zihniyetlerin ve güçlerin hareket
lerini ve niyetlerini doğru teşhis etmemiz gerekir. Ancak, şunu da belirtmek isterim ki, biz kül
türümüzü politik kavgalara alet etmekten çıkararak; yani, politikanın üzerinde tutarak, millet
çe, hep beraber ona sımsıkı sanhrsak, onu parçalayacak zemini hiç kimse, hiçbir zihniyet 
bulamaz. 
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Sözümün başından beri hep kendi kültürümüze sahip çıkmalıyız diyorum. Neden? Çün
kü, bizim kültürümüz, gururla sahip çıkabileceğimiz bir kültürdür. Çünkü bizim kültürümüz, 
büyük şahsiyetler yetişmiştir. Bu yetiştirdiği şahsiyetler vasıtasıyla, milletimiz tarihte şerefli bir 
mevkie gelmiştir. Bugün de kalkınmamız, kültürümüzün bütünlüğüne bağlıdır; ona sahip çı
kılmasına bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, yine hepimizin bildiği gibi kültür, bir milletin yaşama tarzından do
ğan kıymetler bütünüdür, tşte, Tür Milletinin de eski dünya kıtalarında gitmediği köşe, bucak 
kalmamış, her gittiği yere kendi kıymet hükümlerinden bir şeyler bırakmış, onlardan da be
ğendikleri şeyleri almışlardır; dolayısıyla, Türk kültürü cihanşümul, evrensel bir kültür hüvi
yetini kazanmıştır. Bunun için diyorum ki, kültürümüze sahip çıkmalıyız, kültürümüzü geliş
tirmeliyiz. Yine bizim kültürümüz, darağacında padişah fermanıyla halkın taşına tutturulan 
ve o taşların arasından dostundan gelen bir çiçek için, kanlar içinde olmasına rağmen "Şu el
lerin taşı hiç değemez bana, ille dostun gülü yaralar beni" diyen ve demekle de, toplumumu
zun dostluk anlayışını güzel bir şekilde dile getiren bir Sultan Abdal gibi bir şahsiyeti yetiştir
miştir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Onu astınız, tahammül edemediniz. 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Yine bizim kültürümüz, insanları yeryüzünün en 

mukaddes varlığı kabul eden Mevlâna'yiı Yunus'u, Hacı Bektaş-ı Velî'leri yetiştirmiştir. 
Yine bizim kültürümüz, "Ben, en hakir insanı kardeş şayan bir ruhum, benim gönlümde, 

esir yaratmayan bir tanrıya iman vardır" diyebilen Mehmet Emin Yurdakul'ları yetiştirmiştir. 
Yine bizim kültürümüz, "Ey, Türk Milleti; işitin, üstte gök çökmedikce, altta yer delin-

medikçe senin ilini, senin töreni kim bozabilir" diyen Bilge Kaan'ları yetiştirmiştir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yine bizim kültürümüz, Mısır seferine giderken, ordusu Sahra Çölünde susuz kalmış ve 
su bulması için atlıları değişik yönlere gönderen, bir müddet sonra bir testi suyla gelen atlının 
elindeki testiyi alarak, bütün askerlerin karşısında, "Sizin hepiniz susuzken ben bu suyu içemem" 
diyerek, onların huzurunda yere döken Büyük Kahraman Yavuz Sultan Selim Hanı yetiştirmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, tarihimizde bu gibi örneklerin bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ye
tiştirmiş; kültürümüz insan yetiştirmiş, devlet adamı yetiştirmiş, ilim adamı yetiştirmiş ve ye
tiştirdiği insanlara da, şahsiyetlere de "Fedakârlık büyük bir olay; büyük fedakârlıkları büyük 
insanlar yapar" şuurunu vermiştir. 

Peki bugün de böyle mi? Ne yazık ki, hayır. Büyük insanlarımızın, bırakın fedakarlık yap
malarını da, büyük çoğunluğu, kendi ihtiraslarının köleliğinden kurtulamamaktadırlar. 

Bir Amerika'yı hepimiz biliyoruz; köklü bir kültürleri yok, hatta, değişik insan topluluk
larının beraber yaşadığı bir devlet. Böyle olmasına rağmen, son başkanlık seçiminde seçim so
nuçları daha neticelenmeden, kazanamayacağını anlayan Dukakis televizyona çıkarak, "Ben 
bütün Amerikan halkına sesleniyorum: Seçimi Sayın Bush kazandı; Amerika'nın Başkanı odur. 
Bunu herkes bilsin ki, ben ve ekibim bundan sonra Sayın Başkanın emrindeyiz" demiştir. Bu 
olgunluğu, bu büyüklüğü bir Amerikalı gösteriyor da, bizim insanımız dün daha büyük ol
gunlukları, daha büyük fedakarlıkları göstermesine rağmen, bugün gösteremiyor! Acaba ni
ye? Niye'si açık, sözümün başından beri izaha çalıştığım konu da bu: Kültürümüz parçalan
mıştır, eski bütünlüğünü, eski gücünü kaybetmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, üzerine basarak bir daha belirtmek istiyorum : Güçlü olmak istiyor
sak, bazılarının karşısında boynu eğik olmak istemiyorsak, vatandaşımızın mutluluğunu ve re
fahını istiyorsak, ülkemizin hür ve laik olmasını istiyorsak millî değerlerimize sahip çıkmalı
yız, onu geliştirmeliyiz. 

Yaklaşık iki üç asırdan beri kültürümüze gereken önem verilmemiş; bu bir gerçek. Ancak, 
bu bizi ümitsizliğe düşürmesin. Kültür teşkilatımızın başında, Kültür Bakanımız Sayın Namık 
Kemal Zeybek olunca da, şahsen bende ümitsizlikten ziyade, yeni bir heyecan, yeni bir ümit 
var; kültürümüzün yeniden şahlanacağı hissi var. Hatta kültürümüzün gelişmesi, güçlenmesi 
için temellerin atıldığını görmüş olmamız da bizi fevkalade sevindiriyor. Mesela, Türkiye dı
şındaki Türk Kültür Varlığını Araştırma Müdürlüğünün kurulması yine, mesela, bugün en çok 
yapmamız gereken "Tasarruf Kültürünü Geliştirme ProjesiMnin başlatılmış olması ve yine yö
re halk şairlerimizin anıt-mezar projelerinin yaptırılmasına başlanmış oluşu ve yine, temel kül
tür değerlerimiz karşısında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve gençlerimizi araştırmaya özen
dirmek maksadıyla, büyük çapta ödüllü yarışmaların planlanmış olması, kültürümüzün yayıl
ması ve tanıtılması amacıyla, kültürel anlaşmalar içinde bulunduğumuz ülkelerle ilişkilerimi
zin sürdürülmesine önem verilmesi ve yine güneydoğu illerinde Türk-îslam kazılarına ağırlık 
verilmesi. 

Kısacası, fikir hürriyeti, ilmî düşünce, araştırma ruhu, geliştirme heyecanı, metotlu çalış
ma, teşebbüs hürriyeti ve tasarruf alışkanlığı gibi, temel bakış açılarıyla ürettikleri projelerin 
ana mantığı olarak millî kültürümüzü geliştirmek, çağdaşlaşmak ve dışa açılma gayretlerinin 
özü yapmaları, çağdaşlaşma için gereken zihnî muhteva temellerini ve davranış alışkanlıkları
nı, kendi kültür dünyamızdan da faydalanarak yaygınlaştırmayı hedeflemeleri, takdire şayan 
bir olaydır ve kültürümüzün şahlanacağını da göstermektedir. 

tşte, bu düşünce ve çalışmalarından dolayı, Sayın Bakan ve ekibine huzurlarınızda teşek
kürlerimi arz ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. 

Sayın Bakandan üç istirhamın olacaktır : Birincisi: Türkiye dışında "Türk Kültür Varlığı
nı Araştırma Müdürlüğünü" teşekkül ettirdiklerinden dolayı kendilerine teşekkür etmiştim. 
Bu müdürlüğün, bir genel müdürlüğe dönüştürülmesi konusunda gerekli çabanın harcanması
nı, huzurlarınızda kendisinden istirham ediyorum. 

İkincisi : Yine Kültür Bakanlığının konusu olmamakla beraber, Sayın Bakanımdan özel 
olarak gayret göstermesini istirham ettiğim konu, eleştiri özelliğinden kurtarılarak, kültürü
müze hizmet veren bir basın,meydana getirilebilmesidir. 

Üçüncüsü : TRT'de kültür programlarına fevkalade ağırlık verilmesi hususunda gerekli 
girişimlerde bulunulmasını da istirham ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle 1990 yılı Kültür Bakanlığı bütçesinin milletimize, devletimize 
hayırlı olmasını diliyor, hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Günebakan. 

Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'a 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Kurt. 
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DYP GRUBU ADINA ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; görüşülmekte olan Kültür Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Parti
si Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu münasebetle, grubum 
ve şahsım adına Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

Muhterem milletvekilleri, bugünkü konuşmamın amacı, Türkiye, Cumhuriyeti Devletinde 
kültürel faaliyetler ve bu faaliyetler içerisinde Kültür Bakanlığının yeri ve nasıl bir Kültür Ba
kanlığı olmalı esasını ortaya koymaya yönelik olacaktır. Ortaya koymaya çalışacağım bu hu
susları, kültür meselelerimizin de esası olarak görmekteyiz. 

Bundan önceki bütçe görüşmelerinde de yaptığımız gibi, önce, "Kültür nedir?" hususu
nu bir defa daha tekrarlamak istiyorum. 

Kültür insanlığın öğrenmek, yaşamak, yapmak ve oluşturmak için gösterdiği gayretlerin 
meydana getirdiği bir birikimdir; çok yönlü, maddî, zihnî, estetik ve teknolojik unsurları bu
lunan bir tertiptir; insanı iyiye ve sevgiye yönelten bir kaynak ya da bir mayadır. Kültür, insanı 
insan yapan gerçek cevher demektir. Kültür, bir birikimdir; malı olduğu toplumun geleceğini 
muhafaza etmek; kendi normlarını muhafaza etmek zorundadır. Kültür, bir toplumun bütün 
ideallerinin, sosyal kişiliğinin sembolüdür. Her toplum, kültürünü oluşturan bu idealleri ger
çekleştirmeye çalışır. Kültürde değerlerin muhafazası ne kadar hayatî bir öneme sahip ise, de
ğişme olgusu da o kadar önemlidir. Yani, kültür değerleri dogmatik olmayıp, çağın ihtiyaçları
na göre değişmek zorundadır. 

Kültür asırlar boyunca gelişmiştir. Bu gelişmede, çeşitli kültürler arasındaki münasebetle
rin büyük rolü vardır. Milletler tarih boyunca birbirlerinden, maddî ve manevî pek çok şey 
almışlardır; fakat, şahsiyet sahibi milletlerin kendilerine ait kültürleri daima vardır. Yüksek 
seviyeli kültürlerin hiçbirisi saf değildir. Medenî milletlerin istisnasız hepsi, başka milletlerin 
kültürlerinden istifade etmişlerdir. 

•Kültürde değişme olmuştur; ancak, kültür değişmesi, bir milletin kendi kültürünü bıraka
rak, yabancı bir kültürü almak şeklinde olamaz. Kültürün özünü teşkil eden değerler, esas iti
bariyle değişmezler; o değerler tohum gibidir. Tohum, kendisi gibi varlıklara şekil verecek olan 
genleri ihtiva eder; fakat, buğday toprağa, coçuk ana rahmine ekildikten sonra karşılaştıkları 
şartlar, onların gelişmesini kolaylaştırır veya durdurur. Çürüyen tohumlar, ölü doğan, doğduktan 
sonra ölen çocuklar da vardır. Kültür demek olan bakım, bitkiyi de çocuğu da en iyi şekilde 
geliştirir. Dil, edebiyat, musikî, mimarî, din ve devlet müesseselerini inceleyince, açıkça görü
lecektir ki, kültürü teşkil eden unsurların hemen hepsi, tarih içinde asırlar boyunca nesillerin 
işlemesiyle meydana gelmiş ve mükemmeliyete ulaşmıştır. 

Tarihinde mahsulü ve aynası olan şehirler, müzeler ve kütüphaneler, kültürü bütün tefer
ruatıyla gösteren hazinelerdir. Çağımız, imparatorlukların parçalandığı ve millî devletlerin ku
rulduğu, bu sürecin devam ettiği bir anlayışın çağıdır; bu faaliyetlerin temelinde ise, millî kül
tür gerçeği yatmaktadır. Millî devletler, milletler çağında, milleti tarif etmek lazımdır. Millet, 
aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur. Kısaca, ortak kültür, millet olmanın temel 
unsurudur. 

Millî mücüdale yıllarının hemen ardından, binbir problemin olduğu bir ortamda, Ata
türk'ün dil, tarih ve güzel sanatlara eğilmesinin sebebi budur. Yine Atatürk'ün, çeşitli toplan
tılar vesilesiyle, dil'e verdiği önemi ortaya koymasının sebebi budur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kültür konusunda bu kısa bilgileri verdikten sonra, 
Kültür Bakanlığına dönüyorum. 

Bakanlığın kuruluş amacı, millî, manevî, tarihî ve kültürel değerleri araştırmak, geliştir
mek, korumak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlü
ğün sağlanmasına yardımcı olmaktır. 

Milletimizin gelişmesinde en başta gelen değerler ise, kültür ve sanattır. Kültür ve sanat, 
millî değerlerimizin muhafazasında ve gelişmesinde olduğu kadar, milletler arası ilişkilerde de 
yakınlaşma ve dayanışmanın başlıca unsurunu teşkil etmektedir. 

Milletimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli rolü olan edebiyat, musikî, resim, folk
lor, sinema ve tiyatronun geliştirilmesi, Bakanlığın, kültür ve sanat politikasının ana hedefidir. 

Kültür Bakanlığı, kendine verilmiş bu görevleri, kurmuş olduğu birimleri ve o birimlere 
verilmiş olan görev ve yetkiler dahilinde yapmaktadır. O bakımdan, Bakanlığın her bir birimi
nin görevlerini ortaya koymalıyım. 

Araştırma planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı: 

Görevi, Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planı ve programları, Bakanlar Kurulu 
karaları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için 
çalışma esaslarını tespit etmek; bu esaslara uygun olarak, Bakanlığın ana hizmet politikasının 
ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak. 

Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması 
gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esasla
rına göre tespitini sağlamak. 

Hizmet ve faaliyetlerin, ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para 
ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 

Kalkınma planı ve programlarda ortaya çıkan aksaklıkları ve tıkanıklıkları, bakanlık veya 
bakanlıklar arası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek, makama sunmak. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı : 

Bu dairenin de önemli gördüğüm, esasla ilgili görevleri de şunlar : Toplumda kül türü.ge
liştirmek amacıyla, ilgili faaliyetler düzenlemek. Kültür eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için 
gerekli araç, gereç, yayın ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek. Yönetici ve uzman yetiş
tirmek üzere teknik yardım sağlamak. 

Yaygın kültürel eğitim konusunda da, toplumda kültürü geliştirecek kültürel değerlerin 
tanıtılması, benimsenmesi ve korunmasını sağlamak amacıyla, toplumun sosyal, kültürel, eko
nomik düzeyleri farklı her kesimi için konferans, panel, açık oturum faaliyetleri düzenlenmesi; 
afiş, broşür, kitap ve video filmlerinin yaptırılması planlanmıştır. 

Öncelikli konular ise, eski eserleri koruma bilincinin aşılanması; ilgili yasanın tanıtılması; 
okuma alışkanlığı kazandırılması; kaliteli müzik dinleme alışkanlığının kazandırılması olarak 
belirlenmiştir. 

Dış İlişkiler- Dairesi Başkanlığı : 

Esas görevi, ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletler arası kuru
luşlarla kültür ilişkilerimizi düzenlemek ve geliştirmek; bu meyanda, çeşitli ülkelerde sergiler 
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açmak, Türk haftaları düzenlemek, kültürel değişim programları imzalamak, çeşitli ülkelerin 
toplantılarına katılmak. 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü : 
Geçmiş ve çağdaş sanat akımlarını takip ederek, yurdumuzda sanat faaliyetlerinin, millî 

kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi 
almasını, güzel sanatlarımızın yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamak ve bu husus
larda, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

Diğer ülke sanatlarının yurt içinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak. 
Devlet koleksiyonunu geliştirmek. 
Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların, sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması 

için tedbirler almak. Güzel sanatlar ile ilgili orkestralar, korolar, halk dansları, çalgı ve söz 
toplulukları, resim ve heykel müzeleri, güzel sanatlar galerileri kurmak ve bunlara ilişkin hiz
metleri yürütmek. 

Millî kültür varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla yarışmalar, sergi
ler, konserler, gösteriler ve film gösterileri düzenlemek, mükâfat vermek, belgesel filmler sağ
lamak ve yapımını desteklemek. 

Güzel sanatlar alanında ilmî araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak. 
Film, video ve benzeri konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak. 

Bu amaçla da, millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun, geçmiş ve çağdaş akımları takip ederek, 
yurdumuzda kültürel faaliyetlerin yürütülmesini, yayılmasını, milletimizin bu yönde bilgi sa
hibi olmasını, kültürümüzün yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını gaye edinen Kültür Ba
kanlığınca, yurt içinde muhtelif grafik, fotoğraf, gravür, elişleri, afiş ve resim sergileri açılmış; 
yurt dışında da resim heykel, özgün baskı, seramik, fotoğraf sergileriyle, Türk süsleme sanat
ları sergileri tertiplemiştir. 

Plastik sanatlarda tanıtmanın daha etkin yapılacağı ve fonetik sanatlarda, müzik alanın
da bazı gayretlerden bahsedilmekte, "Sinema alanında kaliteli eserler yapmak amaçlanmaktadır" 
ifadesi yer almış bulunmaktadır. 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü : 
Yurt içinde ve dışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınlar, Türk kültürüyle ilgili, yazma 

eser ve belgeleri ve diğer kütüphane malzemelerini temin etmek; kütüphanelerin koleksiyonla
rını zenginleştirmek; millî kültürümüzün yazılı belgelerini fikir ve sanat ve edebî eserlerini ha
zırlatarak, yayımlamak ve yayınlatmak. 

Halkımızın, geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmasını ve onlardan.faydalan-
masını sağlamak. Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için, yeni kültür eserleri verme
yi teşvik edici ve destekleyici tedbirleri almak. 

Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı : ' 
Türk Folklorunun bütün dallarında (halk edebiyatı, halk tiyatrosu, haî . gelenek, görenek 

ve inançları, halk müziği, halk oyunları, el sanatları, halk mimarisi, halk mutfağı gibi) araştır
ma, derleme, inceleme, karşılaştırma ve her türlü ilmî çalışmaları yapmak ve bunların gelecek 
nesillere aktarılmasını sağlamak. 
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Bu konuda yayınlar yapmak, tanıtmak, konferaslar, kongreler, seminer ve sempozyumlar 
düzenlemek; sergiler açmak, yarışmalar düzenlemek, halk kültürü ürünlerini videoyla tespit 
çalışmaları yapmak. 

Kültür değişim programları çerevesinde, yurt dışı faaliyetlerinde bulunmak. 

tilerin folklor konusundaki ihtiyaçlarını sağlamak. Folklor açık hava müzelerini ve diğer 
folklor konulu müzelerin açılmasını sağlamak. İlmî çalışma yapan kurum ve kuruluşların ça
lışmalarına ve projelerine yardım etmek. Folklor arşivleri kurmak, Türkiye'de yapılan folklor 
çalışmalarını koordone etmek, bu dairenin görevleri arasında bulunmaktadır. 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü : Bu Genel Müdürlük ise Türk toplumunun genel 
eğitimini, yurt ve güzellik sevgisini, dil ve kültürünü yükseltme, Türk tiyatrosunun yurt içinde 
gelişmesinin ve yaygınlaşmasını, yurt dışında tanıtılmasını sağlama; Türkçeyi en güzel şekilde 
seslendirme; Türk kültürünü besleyerek, temel değerler üzerinde doğru yargılara varmasını sağ
lama, sanat ve estetik duygusunu geliştirmeye çalışma görevini yapar. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü : Dünya klasik ve modern opera, operet ve bale 
repertuarının yanı sıra, Türk kültürü enfsaneleri, mitolojisi ve tarihini yansıtır; yerli eserleri 
de değerlendirir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, buraya kadar anlattıklarım, yazılı belgelerden alın
mış, Bakanlık ve birimlerinin, tespit edilmiş amaçları ve görevleriydi. Bunları burada anlatır
ken, birçok arkadaşım beni Anavatan Partisi Grubunun sözcüsü de zannetmiş olabiliı; ama, 
mesele siyaset yapmak değil; kültür gibi, siyaset üzerindeki bir politikada telakkilerden öteye 
tespitleri iyice ortaya koyabilmektir. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Gerçeklerden bahsediyorsun kardeşim. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — Bunları neden tekrarladım; çünkü, konuşmama devam 
ettikçe bunlara zaman zaman döneceğim. 

Görüldüğü gibi, Kültür gibi, Kültür Bakanlığı ve ilgili birimleri, bu haliyle sanata ağırlık 
vermiş bulunmaktadır. Yukarıda ifade edildiği gibi, milletimizin gelişmesinde en başta gelen 
değerler, kültür ve sanattır. Millî bütünlüğün temini için, kültür ve sanat değerlerimizin toplu
ma mal edilmesinde yapılacak iş, eğitimdir. 

Yalnız, burada dikkatinizi çekmek istediğim bir önemli nokta vardır : Kültür değerlerinin 
topluma mal edilmesinde en etkin eğitim, örgün eğitim; sanatın topluma mal edilmesinde en 
etkin eğitim ise, yaygın eğitimdir. Meseleye böyle bakınca, örgün eğitimi büyük oranda düzen
leyen millî eğitimin ve YÖK'ün amacını da burada ifade etmek lazımdır. 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununda "Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine xe Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; 
Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve 
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve 
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev
leti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hali
ne getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir" olarak yer almıştır. 
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YÖK'ün kuruluş kanununda ifadesini bulan amacında da iddia şudur; Yükseköğretimin 
amacı; 

a) öğrencilerini; 
(1) Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Atatürk milliyetçiliğine bağlı; 
(2) Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk ol

manın şeref ve mutluluğunu duyan; 
(3) Toplum yararını kişisel çıkarları üstünde tutan; 
Devletine karşı görev ve sorumluluğunu bilen, 
Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip vatandaşlar olarak yetiş

tirmek; 
Türk Devletinin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlan

dıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline 
gelmesini sağlamak; 

Yüksek düşeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak; 
Evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi sizlere, 1982 Anayasası ve 2876 sayılı Kanun ile 

kurulan ve bir akademik yapının da üzerinde görev ve sorumluluk verilen Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumundan bahsetmek istiyorum. 

Kuruluş kanununun genel gerekçesinde açıklandığı gibi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu, bilimsel hizmet faaliyetlerinden ayrı olarak, Atatürk düşünce sisteminin toplum bi-
reylerince en doğru, en sağlıklı şekilde bilinmesini sağlayacak; eğitim ve öğretim alanında önemli 
bir program halinde uygulanmasının gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Böylece, Yüksek Ku
rum, çalışma sonuçlarını devletin hizmetine sunmakta, bir devlet kuruluşu olarak sorumlu
luklar üstlenmektedir. 

Yine, Kurum Başkanının ifadelerinden şu satırları da aktarmak istiyorum: "Atatürk, millî 
devlet kurucusudur. Ayırca, çağdaşlaşmanın yol ve yöntemlerini belirlemiştir. Millî devletin en 
önemli iki dayanağı olan dili, tarihi ve Atatürk'ün, cumhuriyetin temeli olarak gördüğü kültü
rü, Atatürk araştırmasıyla birlikte düşünen kanun koyucu çok başarılı bir terkip yapmıştır" 
demektedir. 

Anayasanın 134 üncü maddesi, "Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk 
kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve ya
yınlar yapmak amacıyla; Atatürk'ün manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve des
teğinde, Başbakanlığa bağlı, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kuru
mu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip 'Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu' kurulur. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için, Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen malî 
menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun; kuruluşu, organları, çalışma usulleri 
ve özlük işleri ile kuruluşuna dahil kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla düzenlenir" den
mektedir. 
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Yüksek Kurumun 4 bağlı kuruluşu vardır ve kanundaki kuruluş amaçları da şudur : 

Atatürk Araştırma Merkezi : 

Amacı; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilimsel yoldan araştırmak, ta
nıtmak, yaymak ve bu konularda yayınlar yapmak. 

Türk Dil Kurumu : 
Amacı; Türk dilinin öz güzelliği ve zenginliğini meydana çıkarmak, O'nu yeryüzü dilleri 

arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir. 

Türk Tarih Kurumu : 

Türk Tarih Kurumunun amacı; Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konula
rı, Türklerin medeniyete hizmetlerini ilmî yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak 
ve yayınlar yapmak, bunlara dayanak da Türk tarihini ve Türkiye tarihini yazmaktır. 

Atatürk Kültür Merkezi : 

Atatürk Kültür Merkezinin amacı; millî varlığımızın ve millî gücümüzün devamında ve 
gelişmesinde, millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma ülkümüzda te
mel unsur olan Türk kültürünü; Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusun
da, bilimsel yoldan incelemek, araştırmak ve bir bütünlük içerisinde yaymak ve yayınlamaktır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Türk kültür hayatında ve sosyal hayatımızda, geç
mişten bugüne önemli bir yeri olan vakıflarımızla ilgili bir gerçeği de arz etmek istiyorum : 
Türk sosyal hayatı üzerinde, uzun yüzyıllar son derece etkili rol oynamış olan vakıflar, çeşitli 
yönleriyle geniş ölçüde ele alınıp tetkik edildiğinde, bu kurumun kendi çerçevesi içinde kalma
dığı, Türk kültürü ve Türklüğün fazileti gibi çok mühim bir konu olarak karşımıza çıktığı gö
rülecektir. Türk devlet hayatında, sosyal yardımın, millî dayanışmanın, şefkat fikirlerinin, yüksek 
görüş ve faziletin düstur edilmiş olduğu aşikârdır. Vakıf, eski hukukumuzun, en dikkate değer 
konusudur. Çağdaş medeniyetler karşısında vakıflar, varlıklarıyla ihtihar edeceğimiz müesse-
selerimizdir. Ne var ki, aynı zamanda tarihî eser durumunda olan vakıf eserlerimiz, bugün, 
bir Devlet Bakanlığına bağlanmıştır. 

Şimdi de, diğer bazı bakanlıkların görevlerinden bazı alıntılar yapmak istiyorum : 

Değerli milletvekilleri, uluslararası ilişkilerde, ikili ve çok taraflı kültürel ilişkileri yürüt
mek ve geliştirmek, Türk kültür varlığını korumak, Dışişleri Bakanlığının görevleri içerisinde 
yer almaktadır, anılan Bakanlığın, bu işlerle ilgili, Kültür tşleri Genel Müdürlüğü birimi bu
lunmaktadır. 

Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişlemesi amaçlarını gerçekleştir
mek için, orman köylerinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak maksadıyla 
ve kırsal alanda istihdam sorununun çözümlenmesi amacıyla, büyük ölçüde etkili olacak vası
taların en önemlisi olan el sanatlarının geliştirilmesi çalışmalarına, Orman Bakanlığınca de
vam edilmiştir ve edilecektir. 

Hemen hemen her bakanlığın eğitim ve kültürel faaliyetleri vardır, örneğin, Millî Savun
ma Bakanlığına bağlı askerî okullarda, tçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma ve Polis okulların
da, Sağlık Bakanlığına bağlı yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullarda, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına bağlı maliye muhasebe okullarında örgün öğretim yapılırken, birçok bakanlıkta 
da yaygın eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 
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Ayrıca, birçok bankanın kültürel faaliyetleri mevcuttur. 
TRT ise, bu konuda, başlıbaşına, çok etkili bir kurum halindedir. 
YÖK'e bağlı, 29 üniversitede, yapılan örgün eğitim dışında, kültürün çeşitli konularında, 

çok önemli araştırmalar yapılmaktadır. 
Muhterem milletvekilleri, söz buraya gelmişken, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Millî Eği

tim Bakanlığımızın bütçesinin görüşülmesi sırasında, rektörlerimize verdiğim bir kartla, 1980-1989 
yıllarına ait kültürel çalışmaların birer listesini talep etmiştim. Kendilerine buradan teşekkür 
ediyorum. Burada gördüğünüz dosyalar, rektörlerimizin 1988 ve 1989 yıllarında üniversiteleri
mizde, kültürel konularda yapmış oldukları çalışmaları içeren listeleri ihtiva etmektedir. Ben 
bunları size arz etmek durumunda değilim. Çok önemli, çok güzel araştırmalar olduğunu tet
kik ettim, gördüm. Sadece, bilgi olması bakımından arz ediyorum. 

Bu, 29 üniversitemizin yapmış olduğu kültürel çalışmaların dışında, yine belediyeler za
man zaman kültürel faaliyetlerin içerisindedirler. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ülkemizdeki bu dağınıklığı ortaya koyduktan sonra, 
bu hususları yorumlamaya geçmeden önce, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ne diyor, şimdi 
de onun analizini yapalım. 

1989 yılı içinde üniversitelerin ilgili bölümlerinde, Türk dili konusundaki çalışmalara de
vam edilmiş, Türk Dil Kurumu tarafından dört yeni eser yayınlanmıştır. Ancak, Türk dili sa
hasında geniş boyutlu araştırmaların yapılması gereği devam etmektedir. Vakıf veya eski eser
lerin korunması ve onarım faaliyetleri sürdürülmüştür; ancak, çok sayıda vakıf eseri veya eski 
eser harap olma durumundadır. 

Vakıf eserlerinin bakım, onarım ve idamesinin sağlanması için hukukî, idarî ve malî dü
zenlemelere ihtiyaç vardır. Vakıf eserlerinin, vakfiyelerine uygun olarak yaşatılması gereği de
vam etmektedir. 

En etkili kültür yayma araçlarından birisi olan televizyon, mevcut teknik ve diğer imkân
ların da yardımıyla hızla gelişmektedir. Bu gelişme çizgisine paralel olarak, millî kültür değer
lerini yansıtan yerli yapımların oranlarının artırılması, Türk aile yapısını olumlu yönde etkile
yici yayınlara öncelik verilmesi ihtiyacı, önemini korumaktadır. 

Görüldüğü gibi, planda yer alan bu ifadelerin, kültürle ilgili bu hususların, Kültür Ba
kanlığı ile bir alakası yoktur. 

DEVLET BAKANI CEMlL ÇÎÇEK (Yozgat) — Var, var. 
ALAETTtN KURT (Devamla) — Yoktur efendim. 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TRT Genel 

Müdürlüğü ile ilgili hususlardır. 
Planda ifade edilen tedbirlere bakacak olursak, planda şu beyanlar yer almıştır : Türkçe-

nin, zorlamalara gidilmeden zenginliğinin artırılmasına, yapısının korunmasına ve kendi tabiî 
seyri içinde gelişmesinin desteklenmesine devam edilecektir. 

Karşılaştırmalı Türkçe lehçeler, şiveler sözlüğü ve grameri araştırması, teorik inceleme ve 
saha çalışması safhalarını kapsayarak yapılacaktır. 

TRT, kültürümüzü geliştirici ve yayıcı mahiyetteki televizyon yapımlarını yönlendirecek 
ve teşvik edecektir. 

Komşu ülkelerden izlenen, Türkçe ve yabancı dil televizyon ve radyo yayınlarının süresi 
artırılacaktır. 
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Vakıf, kurum ve kuruluş ve mahallî idarelerin kültür faaliyetlerine katkısının geliştirilme
si teşvik edilecektir. 

Vakıf eserlerin bakım, onarım ve idamesinin sağlanabilmesi için, hukukî, idarî, malî ve 
uygulamaya yönelik iyileştirici düzenlemeler yapılacaktır. 

Belediyeler, sınırları içindeki kültürel dokuyu oluşturan tarihî, mimarî örneklerin korun
masıyla ilgili düzenlemeler yapacaklardır. 

Yurt dışındaki vatandaşların millî kültür değerlerinden kopmalarını önleyici, benliklerini 
koruyucu ve bulundukları ülke ile Türkiye arasındaki dostluk bağlarını sağlamlaştırıcı ortamı 
oluşturmak üzere, gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Şehitliklerin, ülke çapında ve yurt dışında tespit edilerek değerlendirilmesi, korunmasıyla 
ilgili araştırma, tespit, muhafaza ve tanıtım çalışmaları sürdürülecektir. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan, Trablusgarp, Birinci Cihan, İstiklal, Kore ve Kıb
rıs savaşlarındaki şehitlerimizin tespiti araştırması yapılacaktır. 

Görüleceği gibi, Altıncı Beş Yıllık Planda yer alan bu tedbirler, Kültür Bakanlığının yetki 
ve sorumluluğu dışındadır. 

Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; bu açıklamalar göstermektedir ki, bugünkü haliyle 
Kültür Bakanlığımıza verilen bu isim, bir lüsktür; Türk kültür hayatına yapılmış büyük bir 
haksızlıktır. Kültürün esas unsurları diyebileceğimiz dil, tarih, din, kültür araştırmaları, vakıf
lar, örgün eğitimin tamamı, yaygın eğitimin bir kısmı, Bakanlık faaliyet alanı dışında kalmış
tır. Bakanlık faaliyet alanında -yukarıda da izah edildiği gibi- daha ziyade sanat çalışmaları 
kalmıştır. Bugünkü haliyle Bakanlığın adı "Sanat ve Kütüphane Bakanlığı" olmalıydı. Biz, 
Sanat ve Kütüphane Bakanlığı olmasın demek istemiyoruz; ancak, gerçekten Türk kültür ha
yatını kavrayan ilgili kuruluşların bağlanmış olduğu üniversiteler, TRT ile irtibatı olan, diğer 
bakanlıkların kültürel faaliyetlerini yönlendiren, belediyelerin kültür çalışmalarının muhatabı 
olan Kültür Bakanlığı olmalıdır iddiasındayız. 

Biz, gerek Millî Eğitim Bakanlığının temel kanununda, gerekse YÖK'ün amaçları içeri
sinde zikredilen, "Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerleri" ifadesin
de yerini bulan millî kültür politikasını tespit edebilmiş ve tespitlerini tüm örgün eğitim ve öğ
retim kurumlarının ortak hedefi haline getirebilmiş gerçek Kültür Bakanlığı kurulsun istiyo
ruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bunu, karmakarışık hale getirilen, devletin idarî yapısı içinde, düzeltilmesi gerekli en önemli 
düzenleme olarak görüyoruz. 

Biz diyoruz ki, Anayasamızın 134 üncü maddesinde mutlaka tadilat yapılmalı ve "Başba
kanlığa bağlı" it aresi kaldırılarak, yerine "Kültür Bakanlığına bağlı" ibaresi yazılmalı ve omur
gası olmayan bu Bakanlığın, önce omurgasını oluşturmalıyız. Yani, Bakanlık, öncelikle dil, 
tarih ve kültür araştırmalarının muhatabı haline sokulmalıdır. 

2876 sayılı Kanunla faaliyetleri düzenlenen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
ve bağlı 4 kuruluşunun muhatabı, Kültür Bakanlığı olmalıdır. 

Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan vakıflar, bu Bakanlığın bir başka uzvudur; bu 
uzuv da yerine takılmalıdır. 
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tik bakışta bile görülecektir ki, eski eserlerin bakımı, restorasyonu ve düzenlenmesi ile; 
vakıf eserlerinin bakımı, restorasyonu ve düzenlenmesini ayırmak yanlıştır. Tek elden planlan
maları, güç dağılımını önlemiş olacaktır. Bunu yapmak, bir bütünün iki parçasını bir araya 
getirmek demektir. 

Değerli milletvekilleri, hiç kimse kendini kandırmasın; merak ediyorum ve ilgili herkese 
soruyorum. : Yukarıdan aşağıya izah ettiğim bu düzenleme yapılmadan, yani, gerçek bir Kül
tür Bakanlığı teşekkül ettirilmeden, bugünkü haliyle, Kültür Bakanlığı görevleri arasında yer 
verdiği, toplumun ekonomik ve kültürel düzeyleri farklı kesimleri için yapacağı eğitici sanat 
faaliyetlerinden ne beklemektedir? Tecrübe ile görülmüştür ki, işin esası, toplumun ekonomik 
ve kültürel düzeyleri farklı kesimleri arasındaki bu farkı asgariye indirmektir. Bunun için de, 
işte gerçek bir Kültür Bakanlığı ve dolayısıyla millî bir kültür politikası olmalı. 

Eğitim ve öğretim kurumlarının hepsi, kendi yollarından bu meydana çıkmalıdır. Farklı 
meydanlarda aynı birliktelik, kimsenin kolay kolay yapabileceği bir iş değildir. Bugün yaşadı
ğımız önemli sıkıntıların temelinde hep bu hadise vardır; ihtilallerin temelinde vardır, küçük 
de olsa, ayrılıkçılığın temelinde bu vardır. 

Kültür değerleri insanı süsleyen elbise gibidir. Resmiyle, müziği ile, tiyatrosu, edebiyatı, 
dili, eski eserleri, tarihi, folkloru, mutfağı, gelenek ve görenekleri, inançları, el sanatları, efsa
neleri, hikayeleri, mitolojisi, kültürü ile oluşan Türk kültür ve medeniyetini inkâr edip, ondan 
kopmak, bunları farklı yorumlamamış; ancak, etnik küçük bir farkı ayrılık vesilesi yapmaya 
kalkmak tabiî ki bilinçli bir ihanettir. Akıllı hiçbir kimse sokakta çıplak kalmak istemez. Bu 
gerçeğe rağmen, bir başka gerçek de, bu ortak kıymetlerin herkese ait olduğunu ortaya koya
bilmek lazımdır. Yani, yukarıda ifade ettiğim gibi, elbiseyi herkesin sırtına geçiunek gereklidir. 
tşte gerçek Kültür Bakanlığının gerçek görevi budur. 

Uzun zamari isteyen kültür faaliyetleri için zamanı iyi kullanmak, Kültür Bakanlığını, esas 
görevini noksansız yapabilecek hale getirmek lazımdır, örgün öğretimle, Türkçe, en güzel şek
liyle topluma mal edilmeyecek olursa, tiyatroların Türkçe'yi en güzel şekilde seslendirme gay
reti yeterli olamaz. Bu amaca ulaşmada tiyatroların gayreti, ihmal edilemeyecek bir eşantiyon
dan ibarettir. 

Eski eserleri koruma alışkanlığı da, topluma okuma alışkanlığı kazandırmak da, kaliteli 
müzik dinleme alışkanlığı da, Kültür Bakanlığının iddia ettiği gibi, topluma kazandırılacaksa, 
bunun için de, tespit edilen esaslar, eğitim ve öğretime mal edilmelidir; aksi halde, netice al
mak imkânsızdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, buraya ka
dar, ülkemizdeki kültür faaliyetleri ve bu faaliyetler içerisinde Kültür Bakanlığının yerini biraz 
olsun anlatmaya çalıştım. Yine, başlangıçta ifade ettiğim gibi, nasıl bir Kültür Bakanlığı olma
lı? Bu sorumuza cevap olmak üzere, bazı hususları bir defa daha tekrarlamakla beraber, yapıl
ması gerekli hususları anlatmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, çoğu zaman, bir konuda yapılan tenkitler daha tamamlanmadan "Siz ne 
yapacaksınız?" diye bazılarına sorardınız, tşte böyle bir soruya muhatap olmamak, olabilir 
ki, söylediklerimizi yapmaya gayret gösterir de, zaman kaybını önlemiş olmaya yardımcı ol
mak maksadıyla neler yapılmalıdır? Onu da burada anlatacağım. Ya söylediklerimi, bunlar 
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yanlış şeyler, bunları yapmak mahzurludur, mahzurları da şunlardır dersiniz; eğer söyledikle
rim ve söyleyeceklerim doğruysa, bu doğruları yapacak olan sizlersiniz. Bunları yapmak, için 
de, 1990 yılı bütçenize yeniden büyük açıklar getirecek maddî kaynaklar da gerekmeyecektir. 

Ne yapalım? Bakınız, Türk kültür meselelerinin belki ancak yüzde 10'u, Bakanlığınızın 
görev alanı içerisindedir. Geliniz, kültür meselelerimizi Bakanlığın görev alanına sokmuş ola
lım. Nasıl mı? Anayasanın 134 üncü maddesinde, yukarıda ifade ettiğim değişikliği yapalım. 
Bu konuda yanınızdayız. Dil, tarih ve kültür araştırmalarıyla Bakanlığı irtibatlandıralım, aka
demik çalışmalara ulaştıralım. Kanunî düzenlemeleri yaparak, vakıfları Kültür Bakanlığına bağ
layalım. 

Bakanlıklar başta olmak üzere, belediyelerin, kültür ve sanat faaliyetlerini yönlendirecek 
şekilde, millî kültür politikasının homojenliğinin bozulmasını önleyecek, farklı kültürde in
sanların yetişmesini önleyecek tedbirleri alınız. Yani, bazı bakanlıkların kendi faaliyetlerine yar
dımcı olmak üzere düzenlenen el sanatları çalışmalarını Bakanlığın kültürel çalışmalarıyla bağ
daştıracak, Kültür Bakanlığına bağlı kültür dairelerini oluşturunuz. 

Eğitim ve öğretim kurumlarında farklı görüş ve farklı düşüncelere saygı duyarak, ortak 
değer yargılarını almış, aynı kültürün varisleri olan insanı yetiştirmek üzere, eğitimde kültür 
birliği tedbirlerini alınız. 

Bu söylediklerimin yapılması, kültür meselesine inanılıyorsa çok kolaydır; ama, "Nasıl 
olsa gidiyor" denirse, öyle diyecek olursanız, öyle dediğiniz takdirde, tabiî ki çok zordur. 

Mesele, TRT ile müzakere edilmeli, TRT'nin kültür faaliyetleri mutlaka Kültür Bakanlı
ğıyla irtibatlı olmalı. "Ali yazar Veli bozar" misali, Kültür Bakanlığı bütün düzenlemelerini 
yaparak, millî kültür politikası gereği yapacağı faaliyetlerini yaparak, amaçlanan hedefe yü
rürken, TRT başka telden çalarsa, ülkede bir kültür karmaşası olacağı mutlaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, 10 dakikanız kaldı. 
ALAETTtN KURT (Devamla) — Bitireceğim Sayın Başkan. 
Bugünkü halimiz tam anlamıyla bir karmaşadır. Toplumumuzda başka başka düşünen, 

inanan, konuşan ve değer yargılarına sahip olan kesimler oluşmuştur. Halk, aydın, asker ara
sındaki irtibat, olması gereken noktada değildir. Duyuş, inanış, anlayış ve dil farklılıkları, gi
derek kapatılmalıdır. 

Sanayileşme yolunda olan, sanayileşmek zorunda olan Türkiye, sanayileşmiş Batı toplum
larının hatasına düşmemeli; bu noktada, Japon gerçeğini çok iyi analiz etmeli, oradan alacak
ları varsa, onlardan uzak kalmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1988 ve 1989 malî yılları bütçeleri görüşülürken de kül
türle ilgili proplemlerimizi ve neler düşündüğümüzü bu yüce kürsüden ifade etmiş ve kültür 
meselemizle ilgili yapılması gereken daha birçok hususu dile getirmiştim. Ancak, onların da 
yapılabilmesi, yukarıda arz ettiğim temel esaslara bağlıdır. Bu temel esaslar halledilmedikçe, 
gelecekte "Bir varmış bir yokmuş; Türkiye'de bir zamanlar sanatla ilgili bir Kültür Bakanlığı 
varmış" hikâyesi anlatılacaktır. Bu temel meseleler halledilmediği sürece, burada neyi tartışa
cağız? Tiyatro temsilleri 10'du, 20 olmuş; kitap basımı lOO'dü, 150 olmuş; bilmem kaç tane 
opera temsili verilmiş; şu kadar resim sergisi açılmış; falan filan; bunları mı tartışacağız? Bun
ları küçümsemiyoru.m, tabiî hepsi lazım, hepsi şart da; ben, Türk kültürünün esasını arıyorum, 
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temelini arıyorum. Bütün bunlar, homojen bir toplum oluşturmak için asla kâfi değildir. 

Gelecek günlerde bu söylediklerimizin siyaset üzerinde görülüp, devletin ihtiyacı olan bu 
hususun halledilmesi, Kültür Bakanlığının omurgasının oluşturulması, milletimize, memleke
timize hayırlı hizmetler görmesi düşüncesiyle, 1990 malî yılı bütçesinin Kültür Bakanlığına ve 
bütün Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Hükümet adına, Kültür Bakanı Sayın Namık Kemal Zeybek; buyurun Sayın Bakan. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (istanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Kültür Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak ortaya konan görüşler, acımasız da otsa 
yararlı olmuştur; o bakımdan teşekkür ederim. 

Tabiî, acıma beklemek gibi bir hakkımız yok. Dolayısıyla, değerli milletvekilleri görüşle
rini nasıl isterlerse öyle ortaya koymak hakkına sahiptirler. Yalnız, değerli SHP sözcülerinin 
görüşlerini dinlerken, vaktiyle bir arkadaşımın anlattığı bir hadise aklıma geldi: Mağdur bir 
vatandaş, avukata gitmiş derdini anlatmış, avukat da mağdurun derdini yazmış; avukat "bir 
okuyayım da dinle" demiş ve mağdura, başından geçenleri okumuş; okudukça, mağdur ağla
maya başlamış; okudukça "Benim başımdan bunlar da mı geçmişti?" diye ağlamış. Şimdi, 
değerli sözcüler konuşurken, ben de o duyguya kapıldım; yani, gerçekten biz bunları da mı 
yapıyoruz, yahut da doğru hiçbir şey yapmıyor muyuz, size göre? Yapıyoruz evet, siz de bili
yorsunuz onu ama, belki de muhalefet etmenin gereği bu. Dolayısıyla, kalkılacak, tenkit edile
cek. Bir şey demiyorum... Bu tenkitleri de, ne kadar acımasız olursa olsun, saygıyla karşılıyo
rum, gayet tabiî, savunduğum felsefe gereğince hoşgörüyle karşılıyorum. 

VELÎ AKSOY (izmir) — Hangi felsefe o? 
KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Onu biliyorsunuz siz. Farklı 

değil, sizin felsefeniz de o; hepimizin felsefesi. Millî kültür deyince, millî kültür sadece Anava
tan Partisinin meselesi değil ki... Millî kültür, Anavatan milletinin kültürü değil ki... Türk Mil
letinin kültürü; bizim de millî kültürümüz, sizin'de millî kültürünüz; hepimizin müşterek kül
türü. Hepimiz o felsefeyi savunmalıyız, çünkü o, bizim kökümüzdür. 

Tenkitlerde YÖK'ün kusurları da -varsa- bizden soruldu, TRT'nin kusurları da, varsa -ki, 
var tabiî- onların da hesabı bizden soruldu. Kabul ediyorum... Yani, Kültür Bakanlığı kapsa
mına girmeyen birçok konunun hesabı da bizden soruldu, itiraz etmiyorum ve Sayın Kurt'un 
görüşlerine de, doğrusu, katılmadan edemiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Esasında, her iki muhalefet partisi sözcülerinin görüşü de bir noktada birleşiyor; Doğru 
Yol Partisi sözcüsü Sayın Kurt, Bakanlığın ulaşması gereken ebadı ortaya koyuyor, SHP'nin 
sayın sözcüleri de, sanki Bakanlık ö boyutlara ulaşmış gibi tenkitlerini yöneltiyorlar; ama hep
sini saygıyla karşılıyorum. 

Bir nokta önemli. Saygıyla karşılıyorum; ama sayın milletvekillerimize dağıttığımız, "Kültür 
Politikası ve Projeler" isimli kitaba keşke göz atmak imkânına sahip olsalardı... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Okuduk Sayın Bakanım. 
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KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Öyle mi; peki. 
Şimdi, Türkiye'de birçok değişiklikler oluyor... Bunları yok sayarak, görüşler ortaya koy

mak; Kültür Bakanlığı ortaya birtakım fikirler koyuyor, bu fikirlerin uygulamasını yapıyor, 
bunları yok sayarak tenkitte bulunmak da bir çözümdür, bir yoldur; bir itirazım yoktur. Her
kes konuşma üslubunu kendisi ayarlayabilir; ama, benim aklıma, meşhur skolastik hikâye ge
liyor : Vaktiyle, araştırma yapan bir öğrenci, skolastik hocasına "Güneşte lekeler var hocam" 
diyor. Hocasının cevabı şu : "Hayır, güneşte leke olmaz. Çünkü ben, Aristo'nun kitabını defa
larca okudum, orada güneşte leke olmayacağı yazılı; öyleyse güneşte leke olmaz" diyor. Yani, 
gerçeği aramak için, gerçeği bulmak için, peşin fikirlerden değil, hadiselerden ve araştırmadan 
yola çıkmak lazım diye düşünüyorum. 

Ben, Kültür Bakanlığında ortaya koymaya çalıştığım temel düşünceleri, inandığım için ortaya 
koyuyorum. Fikir hürriyeti diyorsam, buna inandığım için söylüyorum. Fikir hürriyetinin, inanç 
'hürriyetinin, bu toplum için gerekli olduğuna inandığımdan söylüyorum. Takdir edilmeyebilir, 
hiç kimse takdir etmeyebilir. 

ŞEVKÎ GÖöÜSGER (Kırşehir) — Takdir ediyoruz Sayın Bakan. 
KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Takdir edilmese de, ben 

bu görüşleri savunmaya devam edeceğim; çünkü, bu görüşlerin, Türk toplumu için gerekli ol
duğuna inanıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Israrla ortaya koymaya çalıştığım, hepinizin bildiği bir. gerçek var : Biz, temel meselesi 
kalkınma, çağdaşlaşma olan, bir müddetten beri de dışa açılmaya çalışan bir toplumuz. Diyo
ruz ki: Kalkınma, çağdaşlaşma ve dışa açılma çalışmalarının merkezine millî kültürü yerleşti
receğiz. Bununla neyi kastediyoruz? Millî kültürümüzü, çağdaşlaşma, kalkınma ve dışa açıl
manın gerektirdiği şekilde yorumlayıp takdim edeceğiz; birincisi bu. İkincisi, diyoruz ki: Bi
zim kültürümüzün temellerinde kalkınma ve çağdaşlaşma için gerekli unsurlar vardır. Dolayı
sıyla, millî kültürümüzü, kalkınmanın, çağdaşlaşmanın önünde engel gibi görüp, başka yer
den kültür ithaline, tepeden inme kültür politikalarına gerek yoktur. 

Peki; kalkınma için, çağdaşlaşma için gerekli olan nedir? Çağdaşlaşma derken, bilgi top
lumu çağına ulaşmayı kastediyoruz. Bilgi toplumu hepimizin bildiği bir gerçek. Büyük bir dal
ga geliyor, bütün toplumları etkiliyor. Bilgi toplumunun, teknolojik devrim çağının dışında 
kalan bir ülke artık söz konusu olamaz. Bence, kuzey komşumuzdaki gelişmeler biraz da bu
nunla ilgilidir. Çünkü, bilgi toplumu, üretim biçimini değiştiriyor, yerleşim dokusunu değişti
riyor, insanların zihnî muhtevalarını değiştiriyor, davranış alışkanlıklarını değiştiriyor, yaşama 
tarzlarını ve kültürlerini değiştiriyor; elbette ki siyasî oluşumlarını değiştiriyor ve bildiğiniz ge
lişmeler oluyor. 

Şimdi biz, Macaristan'da bir seyahatten döndük... Macaristan'da gördüğüm iki problem 
vardı; o iki problemi gün gün yaşıyorlardı. Bir, demokratikleşme sürecine girmişler; hızla de
mokratikleşen bir toplum Macaristan. Gittiğimizde, tesadüf, bütçe görüşmeleri vardı. Bütçe 
görüşmelerinde de kritik bir durum var... 50 tane parti kurulmuş; çok güzel. Zamanla, gerçek 
partiler ortaya çıkacak; mart'ta da seçim kararı aldılar, tki problemleri vardı; birisi bütçe me
selesi. Bütçe kritikti; acaba kabul edilir mi, edilmez mi diye. Görüştüğüm yetkililere dedim 
ki, aman kabul edilsin, ben dua ediyorum; çünkü Türkiye'ye döndüğümde arkadaşlar bana 
takılır. "Gittin, adamların bütçesinin de kabul edilmemesine sebep oldun, hükümeti düşür
dün geldin" derler. 
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Bir başka şey de, adım adım Romanya'yı, Çavuşesku'yu takip ediyorlar, gün gün, an an. 
Enteresan şeyler var... Çavuşesku... Demek ki o da bir kâğıttan kaplanmış; o da bu dalgaya 
dayanamadı, neticede demokratik bir tepki geldi ve Çavuşesku gitti. Romanya'ya demokrasi 
geliyor; inşallah bütün dünyaya geliyor... Tabiî, ben de bir sayın sözcünün verdiği müjdeye işti
rak ediyorum. Elbette ki, bütün totaliter sistemler çökmeye mahkûmdur, çökmelidir de ve ta
rih, hürriyetten yanadır. Hepimiz buna gönülden inanıyoruz, hepimizin isteği bu. 

Ben diyorum ki: Bilgi toplumunun temelinde 7 tane temel var, bu 7 temele ulaşamayan 
toplumlar, bilgi toplumu haline gelemezler. Bunları da ısrarla sayıyorum, devamlı sayıyorum 
ve diyorum ki, bir, bir toplumda fikir ve inanç hürriyeti yoksa, o toplum bilgi toplumu haline 
gelemez. "Bunu söylüyorsun; peki, Türkiye'de tam anlamıyla bu var mı?" Hiç kimse bana 
yahut bize, uzun bir dönemin hesabını sormasın; ama Türk toplumu, fikir ve inanç hürriyetin
de adım adım ilerliyor ve ilerlemeli, hepimiz de buna yardımcı olmalıyız. Yani, bir sıkıntı varsa 
-ki vardır- bu sıkıntıyı çözmek için elbirliği yapmalıyız ve bu konuda çifte standardı terk etme
liyiz. Yani, ortaya konan bir görüş, benim ortaya koyduğum görüşlere uygunsa savunayım, "fikir 
hürriyeti" diyeyim; ama değilse, "Bunda tehlike var" diyeyim şeklindeki bir çifte standarttan 
vazgeçmeliyiz. Çünkü, bu bizim topyekûn meselemiz, hepimizin meselesi, Anavatanın da me
selesi, SHP'nin de meselesi, DYP'nin de meselesi, dışarıdaki partilerin ve partisizlerin de me
selesi; bu, bizim toplumumuzun topyekûn meselesi. (ANAP sıralarından alkışlar) Çünkü, biz 
bu problemi halledemezsek, fikir ve inanç hürriyetini, hem mevzuat şartlarında, hem zihniyet 
planında gerçekleştiremezsek, bilgi toplumunu yakalayamayız. Çünkü, fikirlerin ve inançların 
önüne engeller koyduğunuz zaman, engellemek istediğiniz fikir ve inançlardan çok, ülkede ya
ratıcılığı önlüyorsunuz; fikir yaratıcılığı, üreticiliği önlüyorsunuz ve o toplumlarda üretim ger
çekleşmiyor. Onun için, bizim, dönüp bunu-gerçekleştirmemiz,lazım. 

Peki, bunun millî kültürle ne ilgisi var? Millî kültürle çok ilgisi var. Millî kültürü öyle 
de yorumlamak mümkündür, böyle de yorumlamak mümkündür, birçok türde yorumlamak 
mümkündür. Diyoruz ki; sosyolojik bir gerçek, tercih etsek de etmesek de bu toplumun, Türk 
toplumunun temelindeki kültür dokusunu oluşturan tslâmdır. Bu, sosyolojik bir gerçektir. Bunu 
istesek de böyledir, istemesek de böyledir ve bunu değiştirmek de mümkün değildir, öyleyse 
gelin şu tslâma bir bakalım; acaba tslâmda, fikir hürriyetini zihnî muhtevalara yerleştirecek 
unsurlar var mı? Var, diyorum ben. Bir hadise; hepinizin bildiği bir gerçek; camilerde de çok 
anlatılıyor, çok anlatılmıştır : Vaktiyle Kûfe'ye bir dehrî âlim geliyor, dehrî filozof diyor ki: 
"Tabiat kenliğinden vardır, onu var eden yoktur" Dehrîliğin esası bu. Geliyor ve islâm âlimle
rine meydan okuyor, diyor ki: "Gelin tartışalım." Devlet, "tslâm Devleti" diye isimlendirilen 
bir dönem, Emeviler dönemi. Bu âlimin karşısına üniversiteden Numan tbn-i Sabit (Sabit'in 
oğlu Numan) adında bir öğrenci çıkarılıyor. Meydan kuruluyor, tartışma olacak. Tartışmanın 
konusu şu : "Tabiat kendiliğinden mi var olmuştur, yoksa onu bir var eden mi vardır?" Kürsü 
hazır, her şey hazır, dehrî filozof oturuyor; fakat öğrenci yok. Bir müddet sonra öğrenci telaşla 
içeri giriyor ve diyor ki : "özür dilerim, kusura bakmayın geç kaldım; sebebi, buraya gelirken 
bir nehir vardı, nehirde su taşmıştı, bir köprü vardı, köprüyü götürdü; ama o sırada bir ağaç 
devrildi, ağaç kendiliğinden bir sal haline geldi, ben o sala bindim, o sal da kendiliğinden beni 
buraya getirdi." O zaman, dehrî filozof gülüyor, diyor ki: "Karşıma bir çocuk çıkardınız, zan
nettim bir deli çıkarmışsınız." öğrenci, "Neden efendim, neden deli olayım?" diyor. Dehrî 
filozof, "Çocuk; hiç kendiliğinden bir sal meydana gelir ve seni buraya getirir mi?" o zaman 
öğrenci : "Madem kendiliğinden bir sal bile meydana gelmezse, bu muhteşem kâinat, sen, 

— 704 — 



T.B.M.M. B : 55 23 . 12 . 1989 O : 2 

senin gözlerin, kulakların, bu harikulade nizam nasıl kendiliğinden meydana geldi?" diyor. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu hadise camilerde anlatılıyor... Güzel; işin bu tarafı çok güzel; ama başka bir 
tarafı daha var; o başka tarafı da, işte o tslâm medeniyetinin oluştuğu, o bilimlerin oluştuğu 
dönemde, bunun da tartışılmış olmasıdır ve dehrî filozofa da söz hakkı verilmiştir, görüşlerini 
söylemiştir. 

Peki, bir başka adım; buradan gidelim gene... Bildiğiniz büyük bir zat, Caferî Sadık... 
Caferî Sadık, bir din bilgini ve aynı zamanda bir bilim adamı; 7 tane kitabı var, bir rivayete 
göre kimya biliminin kurucusu Cabir bin Hayyam onun talebesi ve "Cabir bin Hayyam ne 
öğrenmişse Caferî Sadık'tan öğrenmiştir" deniliyor. Cabir bin Hayyam, Harran'da yaşadı, bi
zim hemşerimiz, yani bizim ülkemizde 1 200 sene önce yaşadı ve Cabir bin Hayyam diyor ki, 
"Ben laboratuvarda canlı hücre yaptım." Laboratuvarda canlı hücre yapmak ne demektir? Bu 
ilmî zihniyettir. Hiç olmaz gibi görünen bir iş... Birçokları itiraz ederler, tlmî zihniyete gerçek
ten ulaşamamış insan itiraz eder. "Hayır, sen Allah'ın işine ne karışıyorsun?" derler. Allah'ın 
işi olmayan iş yok ki!.. Her iş, Allah'ın; yani, ağaçları Allah yarattı da televizyonu sen mi ya
rattın? O açıdan bakınca, o iklimden, o bakış açısından bakınca, her şeyi Allah yaratmıştır; 
ama insan laboratuvara girdiği zaman, canlı hücre yapmak şeklindeki ilmî zihniyete ve ilim 
hürriyetine de sahip olmalıdır ve olmuştur. Zaten bu sayede tslâm medeniyeti doğmuştur. 

Hep böyle mi gitti?.. Hep böyle gitmedi. Tabiî hep böyle gitmedi. O ilk ivme ile kazanılan 
hızla büyük oluşum meydana geldi, sonra kendi içinde kabuklaştı ve taassup meydana geldi. 
Meselâ, Osmanlıda Avcı Mehmet zamanında, medreselerde "Kadızadeler>' diye bir taassup 
hareketi meydana geldi ve "Medreselerde müspet bilimler okunsun mu, okunmasın mı?" taf 
tışması yapıldı. Sultan Avcı Mehmet zamanında "Camiler yıkılmalı, bid'attır, bu kadar mina
reye, süse, gösterişe ne gerek vardır" diyen bir hareket, bilim düşmanlığı da yaşandı; bu da 
var. Tabiî, matbaanın Türkiye"ye geç gelmesinde, hattatların menfaatlarını koruyan birtakım 
sahtekâr din adamları da vardır; ama, onlara karşı fetva veren Şeyhülislâmlar da vardır; yani 
öyle de olur, böyle de olur. 

öyleyse biz doğruyu arayalım, gerçeği arayalım ve diyorum ki, kültürümüzün kaynakları
na yönelirken, yani dinimize de, tarihimize de, sosyal gerçeğimize de, kültürümüz namına ne 
varsa onlara yönelirken, onlardan yararlanarak da -onlar da yoksa, bunlar evrensel değerler
dir, toplumumuza maledilmesi gerekir- bu değerleri toplumumuza maledelim. Hangi değerle
ri?.. Fikir hürriyetini, inanç hürriyetini -mutlak manada-, ilmî zihniyeti, araştırma ruhunu, ge
liştirme heyecanını, metotlu çalışmayı, teşebbüs ve tasarruf alışkanlığını diyorum. Çünkü, bak
tığımız zaman -kim baksa görüyor, siz de görüyorsunuz ve zaten biliyorsunuz- şunu görüyoruz 
: Bilgi toplumunun temelinde bunlar var; fikir hürriyetinin olmadığı yerde de, bilgi toplumu 
oluşmuyor, işin temelinde de o var; fikir ve inanç hürriyeti. 

Şimdi, dışa açılma derken, işin bir başka önemi var, yani meseleyi sadece kendi açımızdan 
düşünmek değil; işin bir de dış dünya açısından önemi var. Vaktiyle sanayi toplumu olmanın 
getirdiği bir problemi yaşadı insanlık. Kalabalıklar içinde yapayalnız insan, milyonlar içinde 
yapayalnız insan; insanın kendisine yabancılaşması hadisesi. 

Şimdi, bilim adamları, tarihçiler, tarih felsefecileri "Acaba bilgi toplumunda, bu bilgisa
yarlar arasında insan unutulacak mı?" diyorlar, insana sevgi, insanın insanı sevmesi; bizatihi 

— , 0 5 — 



T.B.M.M. B : 55 23 . 12 . 1989 O : 2 

eşlerin birbirini sevmesi, çocukların sevilmesi, sokaktaki insanın sevilmesi, bizim birbirimizi 
sevmemiz; benim SHP'lileri, SHP'lilerin beni, benim DYP'lileri sevmem, yani şurada bulu
nan herkesin birbirini sevmesi... Severiz, en acımasız tenkidi yaparız; ama sevgiyle yaparız, nef
retle değil, gene yaparız o tenkidi; ama, yaparken sevgiyle yaparız, nefretle değil... ("Bravo" 
sesleri, alkışlar) Buna bizim ihtiyacımız var, bütün dünyanın da ihtiyacı var. 

tşte, burada bize görev düşüyor : Çünkü, Mevlâna, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre bizde 
var; öyleyse biz onların felsefesini bütün insanlığa ulaştırmalıyız, bu bizim görevimiz. 

Şimdi, Macaristan'dan geliyorum; Macaristan'da Gülbaba Türbesi var. Gülbaba, Hacı Beş-
taşı Veli halifelerinden bir zat; türbesi muhafaza ediliyor, biliniyor da... Macaristan Kültür Ba
kanıyla anlaştık : Gülbaba Türbesinin çevresinde, tarih korumacılığı bilincine uygun olarak, 
Bektaşî tekkeleri tarzında mimarisi olan bir kültür merkezi gerçekleştireceğiz. Sayın Dışişleri 
Bakanımız da buradan dinliyorlar; çünkü, daha kendisiyle konuşamadık; ama, Macaristan Kül
tür Bakanıyla bu konuda anlaştık. 

Bize bir kapıdır bu ve onlara da bir kapıdır bu. Hangi Kapıdır? Hacı Beştaşı Veli'nin is
mini duymuşlar; ama, Hacı Beştaşı Veli'nin insanlık anlayışını, düşünce dünyasını, -hangi fel
sefe diyor bir dost- o felsefeyi anlattığım zaman ben, Bakanın heyecanlandığını gördüm. Bu 
ne muhteşem şeydi! tşte, buna bütün insanlığın ihtiyacı var, sadece Macarların değil, Dani
markalıların değil... 

Danimarka'da "Türkiye'nin zenginlikleri" adıyla bir sergi açtık. Bu sergiden sonra 7 tane 
yazı çıktı; bir tanesi şöyle diyor: "Türk kültürünün Avrupa kültürüne katkıda bulunamayaca
ğını iddia eden küçük burjuvalar, gitsinler de Türkiye'nin zenginlikleri sergisini görsünler." Diğer 
6 yazı da bu mealde. Hangi açıdan bakarsak; yani, kendimizi tanıtmak, kültürümüzü tanıt
mak, dışa açılmak... Bizim kültür birikimimiz son derece zengin. Elimizdeki maddî kültür var
lıklarımız da zengin, tarihten gelen kültür değerlerimiz de zengin ve biz idrakine erersek, ma
neviyat dünyasında oluşan evrensel değerler de zengin. Biz onları bütün insanlığa ulaştırmalı
yız. Pragmatik açıdan da bakarsak yararlı, ama insanî açıdan da bakarsak faydalı. 

Kültür meselesi, sadece Kültür Bakanlığının meselesi değil. Kültür meselesi, bütün toplu
mun meselesi ve ben, istersek belli tercihlerde, değerlerde, temellerde birleşebileceğimize inanı
yorum; aslında birleştiğimize inanıyorum. Birleşmek için bakarsak, birleşiriz; ama ayrılmak 
için bakarsak, dünyada tıpatıp birbirinin aynısı iki insan yok ki... İki insan arasında da görüş 
farklılığı vardır. Nitekim, geçen sene burada konuşan SHP'nin değerli sözcüsüyle, bu sene ko
nuşan sözcüsü de farklı. Gayet tabiîdir; farklı açıdan yaklaşıyorlar meseleye; ama belli bir açı
dan giderse, herhalde birleşme de olur. 

Ben diyorum ki, kültür meselesi, toplumumuzun müşterek meselesidir, öyleyse, kültür 
meselesini toplumumuza mal ederek götürmemiz lazım. II nci Millî Kültür Şûrasını bu anlayış 
içinde topladık ve II nci Millî Kültür Şûrasında, tam anlamıyla, bir serbest tartışma ortamını 
gerçekleştirmeye çalıştık. Objektif ölçülere göre çağırdık; hiçbir tercih yapmadık. Herkesi so
nuna kadar dinledik. Konuşanlara müdahale etmek isteyenlere de müsamaha etmedik. Herkes 
görüşlerini serbestçe ortaya koydu ve belli bir esasa vardık. II nci Millî Kültür Şûrası dört gün 
sürdü; ama bitmedi. Diyoruz ki, biz II nci Millî Kültür Şûrası 1992'ye kadar sürecek; yani, 
III üncü Millî Kültür Şûrasına kadar. Kurultaylarla da bunu geliştireceğiz 4 kurultay tespit et
lik. Birisi Dil Kurultayımız. Dilde problemimiz var. 
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Macaristan'da bir bilim adamı bana şöyle söyledi: "İSO sene önce biz, Macaristan'da, 
aydınların konuştuğu dile göre -Macarcaya göre- hangi siyasî zihniyete sahip olduğunu anlar
dık." Yani, siyasî zihniyete göre dil farklılaşmaları oluşmuş. Bu bilim adamı Türkiye'yi tanı
yor, "Şimdi de sizde öyle" dedi. Böyle olmamalı. Bu dil hepimizin dili, müşterek dilimiz. Pe
ki, kimin dediği olmalı? Hepimizin dediği olmalı. Nasıl yapacağız? Tartışarak yapacağız; ama 
bir karara varmamız lazım. Türkçe'de bir istikrar lazım. Onun için Dil Kurultayı, bir adımdır. 

Her şeyi çözeceğiz manasına söylemiyorum, bütün problemleri bitireceğiz manasına söy
lemiyorum, bütün problemler bitmiştir de demiyorum; ama, proplemleri çözmek için, gerçek
ten, iyi niyetli adımlar atmak istiyoruz. Dil kurultayı diyoruz. 

Bir problemimiz var : Bir taraftan, kültür ve tabiat varlıklarımızı korumak istiyoruz; ama, 
bir taraftan da hayat gelişiyor, şehirler gelişiyor. Dolayısıyla, iki hadise çelişiyor. Belediye baş
kanları feryat ediyor, "kıpırdayamıyoruz" diye; ama bizim koruma kurulları da, kendilerinin 
görevi gereği, kıpırdatmamak için, ne mümkünse yapıyorlar. Bu problem var... Bu problemi 
nasıl çözeceğiz? İtiraf ediyorum, problemin çözümünü ben bulmuş değilim. Kim bulacak? Ku
rultay toplayacağız; üç tarafı da dinleyeceğiz; yani korumacılar da konuşacak, belediyeciler de 
konuşacak, bilim adamları da konuşacak, bu mevzuyla ilgili aydınlar da konuşacak ve bir müş
terek çözüm bulmaya çalışacağız; ama bu problem var ve hepimiz bu problemi yaşıyoruz. Ko
rumak istiyoruz; ama hem koruyamıyoruz, hem de birtakım gelişmeleri engelliyoruz. 

Yayın hayatımızda problem var. Okuyan bir toplum değiliz; itiraf edelim, çok okumuyor 
insanımız. Gazete satışlan yirmi seneden beri aynı rakamda, kitap satışları da öyle. Problem 
var; ama nedir bu problem? Bu problemin bir çözümü olmalı. 

Biz, Kültür Bakanlığı olarak, kendimize göre çözümler bulmaya çalışıyoruz; görevimizi 
yapmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Liseli gençliği hedef aldık. Liseli gençler arasında okuma 
alışkanlığını yaygınlaştırmak, araştırma ruhunu geliştirmek, millî kültür değerlerimiz konu
sunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak için, "Araştırma yarışması" dedik, 10 konu ortaya koy
duk, yarışma açtık; birçok kompozisyon ödevi de geldi; şimdi değerlendiriliyor. Amacımız ne? 
Amacımız, gençliğimizi ödüllerle okumaya yöneltmek. 

Kütüphanelerimizi cazip hale getirecek uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Kütüphane bi
nalarımızı en üst kapasitede kullanmak için, kültür merkezleri olarak değerlendirmeye çalışı
yoruz. Bazı kütüphaneler yapılmış; üç katlı bina, çok büyük mekânlar; ama içinde insan yok, 
bomboş duruyor; kitaplar da var. Odaları bol bulunca, kütüphane müdürü de, bir yere "ço
cuk yeri" demiş, bir yere "gazete yeri" demiş, bir yere "yetişkin yeri" demiş falan, ama kimse 
yok. Demek ki, mekânların kullanımını en akılcı biçimde halledebilirsek, kütüphanelerimizi 
kültür merkezleri haline getirebiliriz, cazip hale getirebiliriz; belki bu yolla kitap okumayı da 
yaygınlaştırabiliriz. Buna benzer çözümlerimiz, uygulamalarımız var; ama bunlar yeter mi? Bizim 
aklımızın ermediği, bizim düşünemediğimiz şeyler vardın öyle ise, aklı erenler tartışsınlar, me
seleyi ortaya koysunlar, biz çözümler yakalamaya çalışalım, projeler yakalamaya çalışalım; böy
lece, toplumun genel meselesi olan millî kültürümüzün gelişmesi konusuna yeni adımlar ek
leyelim. 

Tiyatroda, operada, balede birtakım gayretlerimiz var. Temel fikrimiz şu : Bizim namüte
nahi zenginliklerimiz var, millî kültürümüz çok zengin. Ben ısrarla ifade ediyorum : Bizim millî 
kültürümüz dünyanın en zengin kültürü; ama hammadde olarak... tşlememiz lazım. Evrensele 
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ulaşmak için de, kendi millî kültür değerlerimize yönelmemiz lazım. Bizim millî kültür değer
lerimizi alıp işleyerek, bizim tiyatromuzu, bizim operamızı, bizim balemizi oluşturmamız la
zım ve onlara elbette ki şans tanımamız lazım. Geliştirmenin başka yolu yok. Biz bu gayret 
içindeyiz. Bizim amacımız, sanatta, kültürde meselelerin nihaî çözümünü bulmak ve "işte, ben 
buldum, her şey böyle" delmek değil. Bizim görevimiz, sanatçılara yol açmak, sanatçılara im
kân açmak, sanatçının, kültür oluşturucunun önündeki engelleri kaldırmak ve bu yolla kültü
rümüzü geliştirmek ve onları ödüllendirmek. 

Birtakım eserler ısmarladık. 22 tane büyük eser ısmarladık; operalar var, baleler var, or
kestra eserleri var. "Uluses" dedik, kendimize has bir şey geliştirmeye çalıştık; Türk musikisi 
esaslarına göre oratoryo benzeri bir şey. Şimdi sanatçılarımız çalışıyorlar. Musikimizin her da
lında eserler ısmarladık. Korolor kurmaya çalışıyoruz, 17 tane koro teklifimiz -sayın milletve
killerinin bilgilerine sunuyorum- Maliye Bakanlığında; inşallah 1990 yılı içinde onlar ortaya 
çıkacak. Böylece, kaliteli musikiyi, Anadoluda yaygınlaştırma gayretlerimiz var. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Sayın Maliye Bakanı orada oturuyor, çıkar çıkar... (ANAP 
sıralarından "Alkışlayalım" sesleri ve alkışlar) 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Bildiğiniz gibi sinema ko
nusunu ele âldık. Sinemamızda problemler var. Sinemamızı korumalı mıyız? Evet, korumalı
yız. Nerede sinema gelişmişse, bakıyorsunuz, onun temelinde, başlangıçta hiç olmazsa, devlet 
korumacılığı var. Biz niye korumayalım? Niye, uluslararası büyük fınans kaynaklarına sahip 
dev gibi kuruluşlar karşısında, kendi yerli sinemamızı yapayalnız bırakalım? Bırakmalı mıyız? 
Bırakmamalıyız. Plato hazırlamaya çalışıyoruz; bütçemiz de vardır. 

Ayrıca, edebiyatımızın şaheserlerini, yani hem klasik eserlerimizi, hem çağdaş eserlerimi
zi sinemaya aktarmak için huzurlarınıza bir proje getirdik. Şu andaki düşüncemize göre, 40'a 
yakın eser ısmarlamayı düşünüyoruz. Belli başlı önemli eserlerimizi bu yolla -birçok ülkenin 
yaptığı gibi- sinema dünyamıza aktaracağız. Sinemamızla ilgili başka çalışmalarımız da var 
ve siz bunları biliyorsunuz. Benim amacım da, yapmayı düşündüğümüz her şeyi burada anlat
mak değil, genel bir kanaat vermektir. 

Resim ve heykel konusunda, galerilerimizi, sadece birtakım sergilerin yapıldığı yerler de
ğil, sanat evleri haline getirme gayretlerimiz vardır. Müzelerin ve anıtların gezilmesi için özel 
gayretlerimiz var. Bir örnek veriyorum; bir kültür kervanı düzenledik, her vilayetten üçer kişi 
seçtik ve bunlar Türkiye'de bir kültür gezisine çıktılar.Bu tür gayretlerimize devam edeceğiz. 

Bizim kültür varlıklarımız çok zengin; ama, bu varlıklarımızın kıymetini yeteri kadar bil
diğimiz söylenemez. Fatih istanbul'u fethettiği zaman -bir şeyi çok anlatıyoruz- altı lisan bili
yordu, tamam. Fatih istanbul'u fethettiği zaman, din ve vicdan hürriyetini ilan etti, tamam. 
Fatih istanbul'u fethettiği zaman, bir Bizans eserini -güzel taşına tamah ederek- tahrip etmeye 
çalışan bir yeniçeriyi cezalandırdı, bu da tamam. Fatih istanbul'u fethettiği zaman, Haliç ke
narında ziraati ve hayvan otlatmayı yasakladı; çevre korumacılığı. Peki, bunlar tamamsa, bi
zim bu kültürü, bu topluma -eğer eksiklik varsr.- yeniden vermemiz gerekmez mi? bir taraftan 
Fatih'in bunları yapmasıyla övünmek, bir taraftan da bunların tam aksi bir tutum içerisinde 
olmak!.. Bu, doğru bir tutum mudur? Doğru bir tutum olmadığı belli. 

Biz şöyle övünüyoruz; Hacıbayram Camii ve Türbesi, Roma mabedinin yanına yapılmış
tır ve mabete dokunulmamıştır. Biz, bununla övünüyoruz; ama, bununla övünmek değil, asıl 
bundan ders almak lazım; yani meseleye bu şuurla bakmak lazım. Biz Fatih'in torunları olmakla, 
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Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin, Yunus Emre'nin torunları olmakla övünüyorsak; onların 
anlaşıyına sahip olmakla övünmeliyiz. övünmek öyle olur. Hem onları sevmek, övmek, övün
mek, hem de onların tam tersi bir anlayış içerisinde bulunmak, doğru bir tutum mudur? öy
leyse, millî kültürümüzü, bir de bu açıdan değerlendirmek lazım gelir diye düşünüyorum. 

Yurt dışındaki -vaktiyle değeri bilinmemiştir- kültürümüzü muhafaza edemedik, zamanla 
kaybettik; birkaç göç dönemi yaşadık, birçok şey tahrip oldu; ama, bunlar bizim değerlerimiz. 
Bir Hitit eserine, "bu bizim değildir" gözüyle bakarken, oradan çıkan hazineye, altınlara, 
"bizimdir" diye bakmak, olur mu? Oradaki hazine de bizimdir, üstündeki eser de bizimdir. 
Bizim değilse kimindir? Elbette ki, bizimdir. Bu coğrafyanın altında ve üstünde ne varsa, hep
si bizimdir. Bu şuurla meseleye bakmamız lazımdır. Bunu şunun için söylüyorum : Korumacı
lık, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, birçok konuda olduğu gibi, her şeyden önce bir 
kültür ve anlayış meselesidir. 

Bütün bunları şunun için ifade etmek istiyorum : O kültürü ve bu anlayışı, cemiyetimizde 
yaygınlaştırmamız lazım geldiği kanaatındayım. 

Bildiğiniz bir başka gerçek de şudur : Yurt dışına götürülmüş olan tarihî eserlerimize sa
hip çıkarak, bizden önceki sayın bakanların başlattıkları gayet güzel çalışmaları devam ettire
rek, onları geri getirme gayreti içerisindeyiz. 

Yurt içinde de, yurt dışına kaçmayı önlemek için gayretlerimiz var; onları da defalarca 
ifade ettim; sanıyorum, biliniyor. Müzelerimize bir talimat verdik, "Gelen eserlere, değerleri 
neyse verin, tamahkârlık yapmayın, cimrilik yapmayın, 'niye verelim' demeyin; çünkü, siz ver
mediğiniz zaman, bir müddet sonra biz, büyük paralar vererek avukatlar tutuyor ve onları geri 
getirmeye çalışıyoruz" dedik. Gecikmeyi önlemek için de avans sistemini getirdik, anında pa
rasını ödüyoruz. 

Yurt dışındaki sergiler, güzel sergilerdir; kültürümüzü tanıtmak bakımından da faydalı ça
lışmalardır. Bu çalışmalara da devam edeceğiz. 

özet olarak söylersek : Biz, millî kültürümüzün, son derece zengin kaynaklarına yönelir-
sek; millî kültürümüzü horlamaktan -hâlâ horlayanlar varsa- vazgeçersek; ama, millî kültürü
müzü olduğu gibi korumanın da mümkün olmadığını, onu korumanın yolunun çağdaş haya
ta, sanayi toplumuna, bilgi toplumuna uyumlu hale getirmek olduğunu bilerek, bakarsak, bi
zim kültürümüzde bizi bilgi toplumuna götürmek için ne arıyorsak vardır. 

Biz bu anlayış içinde Kültür Bakanlığı yapmaya çalışıyoruz. 
Hepinize, sabırla dinlediğiniz için, katkılarınız için, teşekkür ederim; sevgilerimi ve saygı

larımı sunarım. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar ve Hükümet görüşmüştür. 
Şahsı adına, lehinde, Ordu Milletvekili Ertuğrul özdemir; buyurun. 
ERTUĞRUL ÖZDEMİR (Ordu) — Sayın Başkan, Meclisin sayın üyeleri; 1990 malî yılı 

Kültür Bakanlığı bütçesi üzerindeki kişisel görüşlerimi belirtmek için söz almış bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Türk toplumu, eskiden olduğu gibi bugün de, kendisini, gelişmiş ülkeler safına eriştirecek 
kalkınma modellerini tartışmaktadır. Kalkınma ise, iktisadî, sosyal, idarî ve kültürel bir bü
tünlük içinde mümkündür. 
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Kültür, hem kalkınma için yaratacağı hamle, hem de iktisadî kalkınma araçlarını refaha 
yansıtması bakımından, bu bütün içinde önemli bir yere sahiptir; hatta, bunların merkezindedir. 

Onun için biz, kültürü, millî bütünlüğümüzün ortak zemini, törelerimizin, ortak yaşama 
şevkimizin, davranışlarımızın bir bütünü olarak görüyoruz. 

UNESCO, kültürü "Bir milletin hafızası" olarak tarif ederken, geçmişten gelen değerle
rin, gelişerek günümüze ulaşmış şeklini ifade etmektedir. 

Şu halde, kültür, geçmişten gelen, ancak geleceğe doğru sürekli gelişen dinamik bir un
surdur. Kültür politikasına yön verenlerin, kültürün bu yanını da çok iyi değerlendirmeleri ge
rekir. tşte, kültürün bu gelişmesi, dinamik yanı, onu iktisadî kalkınma için motor durumuna 
getirir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çağdaş medeniyetin yeni buluşlarından, metotların
dan ve teknik vasıtalarından yararlanarak, esasen zengin bir hazineye sahip olan Türk kültü
rünün bütünlüğünün korunmasında ve daha da ileriye götürülmesinde, Kültür Bakanlığına düşen 
büyük görevler vardır. Bu görevlerin başında, memleketimizin hızlı, ekonomik ve sosyal kal
kınmasında itici bir rol oynayacak millî kültür ortamının yaratılması gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığının tespiti de bu istikamettedir. Doğru bir hareket 
noktasından yola çıkılmıştır. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının ana stratejisinde de belirtil
diği gibi, Kültür Bakanlığı, millî kültürümüzü, kalkınma, çağdaşlaşma ve dışa açılma çalışma
larının merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. 

Bu yaklaşımla kültürümüz, sadece bir folklor gösterisi, özel günlerde ve festivallerde atı
lan nutukların, yapılan gösterilerin malzemesi olmaktan çıkarılacaktır. Kültürümüzün, yaşa
nan bir gerçek haline getirileceği, bütün meselelerin içinde var olması gereken bir unsur olarak 
değerlendirileceği inancını taşımaktayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslolan, millî kültürümüzü, günlük hayatın yaşanan 
ortak bir parçası haline getirmektir. Çağdaşlaşma ve dışa açılma gayeleriyle millî kültürün mer
kezde yer alışı arasında bir çelişki söz konusu değildir. Yüzyıllar içinde süzülerek, gelişerek gü
nümüze ulaşan kültür birikimimizi gelecek nesillere aktarmak, insan sevgisi ile dopdolu değer
lerimizi dünyaya açmak; işte, hedef budur ve bu olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bize göre kültür, bir milletin kendine ait maddî ve ma
nevî bütün değerlerini ifade eder. Fertten aileye, aileden halk topluluklarına, halk toplulukla
rından millet olma vasfına yükselme, birtakım maddî ve manevî şartlar ve zaruretler ortamın
da meydana gelmektedir. Kültür, değerleri birlikte yaşanan, ürünü kadar birlik ve beraberliğin 
de sebebidir. İnsanları birbirlerine yaklaştıran, birbiriyle kaynaştıran çeşitli unsurlar vardır. Müş
terek dil, müşterek inanç, müşterek zevk, müşterek tarih, müşterek fikir, millet seviyesine yük
selmede en büyük etkendir. 

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığının Türk düşünce ve tefekkür hayatında uzlaşmaya 
yönelik çaba ve projelerini takdirle izliyorum. Millî kültürümüzü ve yüksek 'nsanî değerlerin 
mimarı olan Hoca Ahmet Yasevi, Mevlana, Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli ve Yunus Emre'Ier, 
hiçbir dönemde entellektüeller arasında bu denli öne çıkmamıştır, tşte, kültürümüzün ortak 
paydası; bu yüce insanların fikirleri ve gönüllerinin sesidir. Çağdaşlaşmanın ve Sayın Kültür 
Bakanının tabiriyle "Zihniyet inkılabı"nın da zemini bu yaklaşımdadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk kültürü, yüzyıllar boyu çeşitli dönem ve me
kânlar içinde gelişerek, büyük güzellikler ve bolluklar ülkesi, bugün yaşadığımız coğrafyada 
en kâmil halini almıştır. Ancak, yaşayan kültürümüzün temelleri olan, Türkiye dışındaki kül
tür varlıklarımızın envanteri ve rölövelerinin hazırlanması, yapımının, 1990 yılı yatırım prog
ramına alınması, ayrıca cumhuriyet tarihimizde yine ilk defa millî bütünlüğümüzün temel va
sıflarını tanımaya ve yaşatmaya yönelik veriler toplamaya, Türk Dili, Türk Tarihi, Türk İlim 
Tarihi, folklorik değerlerin yurt içi ve dışında ilmî metotlarla araştırma ve arşivlenmesinin sür
dürülmesi, 1990 yılı devlet yatırım programına müstakil projeler olarak konulması, kültürü
müz adına sevindirici bir olaydır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kütüphanelerin gerek atmosfer, gerek kitap ve dokü
man potansiyeli ve gerekse modern teknolojilerle, okuyucuya daha süratli ve verimli hizmet 
verecek bir yapıya kavuşturulması, kütüphaneler arasında elektronik bilgi ağı kurulması, na
dide eserlerin mikrofilm aracılığıyla ve günümüz alfabesiyle okuyucuya süratle ulaştırılması, 
millî kütüphanelerin bilgisayarlı ortamda çalıştırılıyor olması, halk oyunlarımızın mahallî kı
yafetlerimizin, geleneksel mutfağımızın ve el sanatlarımızın derlenmesi ve yaşatılması gayret
lerinin verimli bir şekilde devam etmesi, yine kültürümüz adına sevindirici ve iftihar vericidir. 

Sayın milletvekilleri, müzik, tiyatro, opera, bale ve orkestrasyon etkinliklerinde Türk eserleri, 
teşvik edilmektedir. Türk millî destanları, hikâyeleri, romanları hulasa bütün edebiyat verileri
miz, güzel sanatların ilhamı olmalıdır. Genç nüfusumuz içinde yetenekleri belirlemek, teşvik 
ve organize etmek üzere çeşitli dallarda amatörlük yaygınlaştırılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin, sadece yaz turizmi bakımından değil, tarihi eserlerimiz, 
ören yerlerimiz ve sanat faaliyetleri bakımından da büyük bir potansiyele sahip olduğu mu
hakkaktır. Hazırlanan sergi, şenlik ve yarışmalarla; iç ve dış turizmimiz renklenmekte, döviz 
gelirlerinin yanı sıra, millî kültürümüz de dışa açılmaktadır. GAP'ın bitimiyle bölgede yeni 
bir sosyal dokunun gelişeceği beklenmektedir. Beklenen bu sosyal dokuyu karşılamak üzere 
Kültür Bakanlığına görev düşmektedir. "Birinci GAP Kültür ve Sanat Şenliği" adıyla gerçek
leştirilen faaliyetle, yöre halkı bir ay süreyle sanata doymuştur. Devamının ve daha yeni proje
lerle desteklenmesinin faydalı olacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün kültür hareketlerine büyük tesiri olan, "Kitle 
haberleşme araçları" dediğimiz radyo, televizyon, basın yayındır. Kültür Bakanlığı, kendisin
den beklenen görevi yerine getirirken, bu haberleşme araçlarını da dikkate alarak, bunlardan 
azamî derecede yararlanma yoluna gitmelidir. Bilhassa son yıllarda toplum hayatımıza giren 
televizyon, büyük alaka toplamaktadır. Basın ve TRT'ye de, kültürümüzün gelişmesi ve gele
ceği bakımından büyük görevler düşmektedir. 

Müzeler, sadece ziyaret edilen değil, tarihin ve sanatın yoğun olarak yaşandığı yerler ol
malıdır. Kurtuluş Savaşı Müzesi, Folklor Açık Hava Müzesi ve Geleneksel Türk Evi gibi çağ
daş müzecilik örnekleri, kültür literatürümüze son bir yıl içinde kazandırılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî kültürümüzü güçlendirmeye, yaygınlaştırmaya, 
dünyaya yaymaya yönelik bu faaliyetleri, toplumumuzun kendi değerlerine güvenmeyi sağla
yan bu çabaları desteklemeyi millî bir vecibe sayıyorum. Zaten Hükümetimiz de bu mülahaza
larla, 1990 yılı kültür sektörü yatırımlarını, bir yıl öncesine göre yüzde 120 artırmıştır. Kültür 
Bakanlığının, tefrik edilen bu kaynağı en rasyonel ve verimli bir şekilde kullanacağından emin 
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olduğumu ifade ederken, Kültür Bakanlığı 1990 Malî yılı Bütçesinin, Bakanlık çalışanlarına 
ve ülkemize hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özdemir. 
Şahsı adına, aleyhinde, Mardin Milletvekili Adnan Ekmen, buyurun efendim. (SHP sıra

larından alkışlar) 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mardin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Kültür Ba
kanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle he
pinize saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, kültür, insanoğlunun çağlar boyunca yarattığı maddî ve manevî de
ğerlerin tümüdür. Kültür, insanlarca yaratılıp, insanoğlunun ortak kullanımına sunulan değer 
ve birikimlerin toplamıdır. Kültür, insanlığın gelişmesini, yücelmesini, özgürleşmesini sağla
yan en önemli kaldıraçtır. Kısacası, kültür, insanın insan olmasına yarayan, insanın insanî de
ğerlerle donanıp yücelmesini sağlayan itici bir güçtür. 

Bir toplumun kültürüne bakarak, o toplumun gelişmişlik düzeyini tayin etmek mümkün
dür. Devletler, temsil ettikleri toplumların kültürlerini tarihin derinliklerinden gün yüzüne çı
karırken, başka toplumların önemli kültür değerlerini de kendi toplumlarının hizmetine sun
maya çalışmaktadırlar. Çünkü, bir kültürel eser, kim yaratırsa yaratsın, bugün tüm insanlığın 
malıdır; çünkü, her kültür, insanlığın ortak ürünüdür. Örneğin, Avustralya'da yerli halk, Abar-
cunlardır. ingilizler ve dünyanın çeşitli ülkelerinden göç edenlerle oluşan Avustralya toplumu, 
tam bir halklar ve kültürler mozaikidir. Egemen ingiliz ulusu, öteki azınlıkları ret, inkâr, asi-
mile etme yerine, toplumu kültürel planda zenginleştirmek, çeşitlendirmek ve güzelleştirmek 
için, en küçük azınlıklara bile çok büyük olanaklar tanımakta ve bu azınlıkların her biri de, 
Avustralya toplumuna büyük bir renk, çeşni, zenginlik katmaktadır. 

Dünyamız, demokrasi ve özgürlükten yana çok önemli gelişmelere sahne olmaktadır. Tür
kiye bu oluşumların dışında kalamaz. Türk toplumunu demokrasi ve özgürlük nimetinden yok
sun bırakan, çağdaş gelişmişlikten mahrum bırakan en büyük engel, düşünce özgürlüğüne set 
çeken ve dört yanımızı kuşatan tabulardır. Bence, çıkmazımızın ve açmazımızın nedeni, her 
aşamada karşımıza çıkan bu tabulardır. Çeşitli ülke insanları sistemleri aşarak duvarları yıkar
ken, Türkiye'de de tabular yıkılmalıdır. Bugüne dek çağı geriden takip eden Türkiye'nin de 
önü açılmıştır artık. Çağı yakalamak için şimdi önümüze önemli bir fırsat çıkmıştır. Tabuları 
yıkarak, özgürlük ve demokrasiyi yerleştirebilir, ekonomik gelişmeyi sağlayabiliriz. Bunu her
kes şöyle bilsin ki, tabuları yıkmadan, özgürlük ve demokrasiyi geliştirenleyiz; özgürlük ve de
mokrasiyi yerleştirmeden de ekonomik gelişmeyi sağlayamayız. Biz bunları gerçekleştirdiğimiz 
gün ise, Avrupa Topluluğunun kapısında kimse bize "bekle" diyemeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de yönetimlerin, ekonomik kalkınmayı savunurken, kültü
re! kalkınmaya set çekmeleri, büyük bir çelişkidir. Finans çevreleri, istanbul'u Beyrutlaştır-
mak istiyor; bunlar için istanbul kültürü yok ediliyor. Bakın, 18.12.1989 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesi, büyük puntolarla, "Devlet Eliyle Tarih Katliamı" diyordu; konulan resmin altında 
ise şöyle yazılıydı: "istanbul Fatih'te Kirmasti Mescidi ve Sarnıcı yıkılıp üzerine bina inşa edildi." 
Diğer bir resmin altında ise, "Boru çalışmaları sırasında antik Paseldan Mabedi tümüyle par
çalandı, yerle bir edildi" diye yazılıydı. 
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GAP özelinde de görüldüğü gibi, yetmiş yıl ömürlü Ilısu Barajının kapasitesini biraz da
ha düşürmemek için, Mezopotamya Uygarlığının en önemli eserlerinden biri olan, yıllarca baş
kentlik yapmış Hasankehf yok edilmemeli; çünkü, insanlığın geleceği için tüm kültürlerin çok 
önemi vardır. 

1988'de UNESCO, "Kültür On Yılı" ilan etmiştir, buna Türkiye de imza atmıştır. Batının 
başını çektiği mono kültür, insanlığın geleceğini katlediyor. Dünya yeni arayışlar içinde; çün
kü, kültür öğesi de insan haklarının bir öğesidir, kültür ve yaşama hakkı iç içedir. Belli bir 
süre sonra 141,142 ve 163'ü kaldırabiliriz, yeni bir anayasa da yapabiliriz, YÖK'ü kaldırabili
riz, işçi haklarını iade edebiliriz; ama, yok olan bir kültürü ise geri getiremeyiz. 

Sayın milletvekilleri, yasakçı bir düzenle bir yere varılamayacağı artık anlaşılmış olmalı
dır. Cumhurbaşkanı Sayın özal'ın, "Memleketi ileri götüren, gençlerin atağıdır. Yeni yetişen 
nesillerin, gençlerimizin etrafını tabularla çevirmeyelim. Serbestiyet, her şeyin anasıdır. Cemi
yet, serbest düşünce, serbest, rekabetle ileri gider" ve Kültür Bakanı Sayın Zeybek'in, "Dü
şünce özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılması ve tabuların yıkılması zamanının 
geldiğini" belirten, "Fikir açıklamanın önünde kanunî engeller varsa, bunlar kaldırılmalıdır 
ve kaldırılacaktır" yolundaki açıklamalarını doğru ve önemli bulduğumu; ancak, bunun pra
tikteki yansımalarının sabırsızlıkla beklendiğini belirtmek isterim. 

Kültür Bakanının, ünlü Kürt tarihi Şerefname'nin Bakanlıkça yayınlanacağı yolundaki açık
lamasının ise olumlu karşılandığını belirtmeliyim. 

Sayın milletvekilleri, insanlarımız yalnız işsiz değil, yalnız aç değil, bir kültür susamışlığı 
da var. Oysa, Türk Toplumu, halklar ve kültürler mozaikidir. Anadolu'da bir kazı, dünyanın 
tarihini değiştirmektedir. Daha geçen yıl yapılan bir kazı ile, İsa'nın yerleştiği yerin Aşağı Me
zopotamya olmayıp, dokuzbin yıl önce Diyarbakır olduğu görülmüştür. Oysa, Türkiye'de res
mî ideolojiyle, bu tarihsel ve toplumsal gerçeklik ret ve inkâr edilerek, bu kültürlerin doğal 
akışı içinde zenginleşmesi engellenmiş, kültür ve gelecekleri katledilmiştir. Artık bu politikaya 
son verilmelidir; çünkü,.ülkelerin zenginliği, yalnız sanayii, tarım veya madenleri değildir; kül
türüdür de. Bugün, Türkiye, kültürde atağa kalkıp, birinci ülke olabilir. Bunun getireceği ka
zanç, petrolden de çok olacaktır. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye'de dil yasağı vardır. 1982 yılında getirilen 2932 sayılı Yasa ile 
anadil layin ediliyor. UNESCO'ya göre dünyada 2 700 dil konuşuluyor, bu yasaya göre 2 500 
dil yasağa giriyor. Türkiye, dil yasaklama ayıbından kurtarılmalıdır. Türkiye, düşünce yasak
lama, kitap yakma, film yakma, sanatçı yasaklama ayıbından da kurtarılmalıdır. Türkiye, si
nemanın dünyadaki ismi Yılmaz Güney üzerindeki yasaklamayı kaldırmak, eserleri toplumun 
hizmetine sunulmalıdır. Güney'in ve büyük şair Nazım Hikmet'in naaşları Türkiye'ye getiril
meli ve kendileri birer anıt mezarla ölümsüzleştirilmelidir. Vatandaşlıktan çıkarılan tüm sanat
çı ve aydınların en kısa zamanda ülkeye dönmeleri sağlanmalıdır. Askerî cuntaların ikame etti
ği kurallarla toplumlar yönetilemez ve geliştirilemez. Hiçbir yönetim, toplumuna böyle bir kö
tülüğü reva görmemelidir. 

Sayın arkadaşlar, biz halklar gibi, kültürlerin de kardeşliğine inanıyoruz. Anadoludaki 
her kültürü, evrensel kültürün korunmaya ve geliştirilmeye değer bir parçası olarak görüyo
ruz. Anadoluda bir kültürün yok olması, hem Anadolu kültürünün, hem de evrensel kültürün za-
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yıflaması demektir, insanlarımızın tarihten gelen beraberliği, birbirlerinin hukuk ve kültürüne 
saygı duymalarıyla perçinleşecek ve gerçek bir kardeşliğe dönüşecektir. Bu konuda herkesi du
yarlı olmaya çağırıyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) « 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekmen. 
Konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. Sorular bölümüne geçiyoruz. 
İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk bir yazılı soru göndermiştir. Soru sormak is

teyen diğer üyeleri tespit etmek istiyorum. Sayın Ünal, Sayın Sağlar. Başka soru sormak iste
yen bulunmadığına göre, soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır. 

Sayın Ertekin Durutürk'ün sorusunu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ertekirf Durutürk 
İsparta 

Yüce Sultan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından camiye çevrilerek vakfedilen Ayasofya 
Camii, bildiğiniz gibi, varlığı, yokluğu tartışılan ve basına yansıyan metinlerde farklılık bulu
nan hatta sahte olduğu söylenen bir kararname ile müzeye çevrilmiş ve o tarihten beri yarım 
asrı aşkın bir zamandır vakıf senedindeki açık hükümlere, Anayasanın din ve vicdan hürriyeti 
ile ilgili hükmüne, yürürlükteki Kira Kanununun 1 inci maddesinin "Mabetler kiraya verile
mez, amacının dışında kullanılamaz" hükmüne rağmen, müze olarak kullanılmaya devam olun
maktadır. 1980 tarihinde 58 günlük açılma dönemi hariç. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 12.12.1988 tarihinde, caminin yeniden ibadete 
açılması ile ilgili vermiş olduğum kanun teklifim "Bugüne kadar bu husustaki bakanlık görü
şü gelmediği" gerekçesiyle bugüne kadar Anayasa Komisyonunda görüşülmemiştir. 

Ayasofya Camiinin ibadete açılması konusundaki görüşünüz nedir? 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teker teker mi cevap vereceksiniz? 
KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (İstanbul) — Yazılı cevap vereceğim 

efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Zeki Ünal, buyurun. 
ZEKÎ ÜNAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, Saym Bakan, "Türk kültürünün temelinde 

islamiyet vardır" dedi. Müslümanlığın doğuşu milattan sonra 6 ncı Yüzyıldır. Türklerin Müs-
lüman olma tarihleri 8 inci Yüzyılın sonları, Celalettin Harzemşah dönemi ve misyonerler ara
cılığıyla yapılmış. Türklerin daha önce Orta Asyadaki dinleri de Şamanizm. Şimdi böyle bir 
iddia var : "Türk kültürünün temelinde İslamiyet vardır." O tarihten önce Türklerin Şaman 
olduğu dönemlerde ve Adanolu'ya geldikleri dönemlerde var olan kültür birikimleriyle, Türk-
tslam sentezi yapısı içerisindeki değerlendirmeyi nasıl bir çelişki içerisinde açıklayacaklar? Türk
lerin Müslümanlıktan önceki din yapılarının ve kültürünün değerlendirilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (İstanbul) — Sayın Başkan, bu sorunun 
cevabını çok uzun vermek lazım. Onun için kendisine yazılı olarak vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 
Buyurun Sayın Sağlar. 
DURMUŞ FtKRt SAĞLAR (tçel) — Sayın Başkanım, üç sorum var: Birinci sorum, Tür

kiye'nin en büyük halkevi binası Mersin'dedir; yaklaşık on yıldır bina onarımdadır. Sayın Ba
kandan onarımın ne zaman bitirileceğini sormak istiyorum. 

İkinci sorum; bugüne kadarki yeni kadrolaşmayı yapan Kültür Bakanlığı birimlerine ata
maları, yetenek, birikim, özlük hakları açısından değil de, çeşitli ideoloji ya da hemşerilik açı
sından oluşturulduğu doğrultusunda bazı gözlemler var. Ben Sayın Bakandan, yeni oluşturu
lan birimlere kaç tane atama yapıldığını, bu atamalarda hangi kıstasların kullanıldığını öğren
mek istiyorum. 

Üçüncü sorum; Bakanlar Kurulu kararıyla üç tane bölge tiyatrosu kurulduğunu öğren
dik, sevindirici bir olay. Ancak, bu bölge tiyatroları için ek tahsisat konulmuş mudur? Eğer 
konulmamışsa, mevcut devlet tiyatroları tahsisatıyla bu bölge tiyatrolarının açılması mümkün 
olacak mıdır ya da istenilen verim alınacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (İstanbul) — Efendim, tçel Mc/kez Hal

kevi binası bizim tarafımızdan onarılıyor; 1990 yılı içinde bitirilecek. 
Kadrolaşma konusuna gelince; kadrolaşmada bizim açımızdan ölçü liyakattir, söylenen 

bir şey var: Bakanın mensup olduğu eski siyasî parti... Ben şunu söylüyorum : 1980 öncesinde 
dahil olduğum eski siyasî partiye mensup olmayı ben bir meziyet olarak görmedim, Bakanlığa 
yaptığım tayinlerde; ama, kimse de bir kusur olarak görmemeli. Onun için tayin ettiğimiz in
sanlar içinde geçmişte şu yahut bu siyasî görüşe mensup insanlar var diye tenkit edilmesini 
de demokratik bir yaklaşım olarak görmediğimi ifade etmek istiyorum. Ayırca kendisine, ya
pılan tayinler konusunda yazılı olarak da bilgi vereceğim. 

Bölge tiyatroları konusuna gelince; Erzurum, Sivas ve Antalya'da 1990 yılı içinde bölge 
tiyatrosu açılacaktır. Şu anda bütçemizde olmamakla birlikte, bu gerçekleştiği zaman, tiyatro
lar açmak için ödenek bulmak imkânları olduğunu sayın milletvekili de, sanıyorum tespit ede
cektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular ve cevaplar bitmiştir; Kültür Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
L — Kültür Bakanlığı 1990 Malî Yûı Bütçesi 
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A — CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 22 972 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Kültür Sanat Hizmetleri 403 099 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 14 217 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 440 288 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kültür Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELt 

Genel 
Ödenek Toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 536 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Kültür Sanat Hizmetleri 88 871 536 822 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ülke Turizminin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Hizmetleri 17 581880 000 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 4 789 910 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 384 440 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 119 780 111 262 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Böylece, Kültür Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesi, 1988 malî yılı kesınhesabı kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Hayırlı olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 
KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (İstanbul) — Sağolun efendim. 

BAŞKAN — Sayın mille*, /«killeri, bugünkü program tamamlanmış bulunmaktadır. 
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için 24 Ara

lık 1989 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.24 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

55 İNCt BİRLEŞİM 

23 , 12 . 1989 Cumartesi 

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 MJİî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 4. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994^ 
(S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




