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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Başbakanlık, 
Diyanet tşleri Başkanlığı, 
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı, 
Devlet Meteroloji tşleri Genel Müdürlüğü; 
1991 malî yılı bütçeleri ile 1989 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
13 Aralık 1990 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 21.15*te son verildi. 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Uğdül 

Başkan 
BaşkanvekiU 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrul Ozdemir 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkas 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 12 . 1990 Perşembe 

Tezkereler 

1. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1486) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1990) 

2. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy, Diyarbakır 
Milletvekili Salih Sümer, istanbul Milletvekilleri Abdullah Baştürk, Kenan Sönmez, Mehmet 
Ali Eren, ismail Hakkı Önal, Ankara Milletvekili Arif Sağ, Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver, Mardin Milletvekilleri Adnan Ekmen ve Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1487) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1990) 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1488) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1990) 

4. — içel Milletvekili Ethem Cankurtaranın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak-
kıda Başbakanlık Tezkeresi (3/1489) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1990) 

Rapor 
1. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/765) (S. Sa
yısı : 496) (Dağıtma tarihi : 13.12.1990) (GÜNDEME) 

Yazüt Soru Önergeleri 
1. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı özel Ka

lem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1738) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 12.12.1990) 

2. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Konya - Doğanhisar Belediye Başkanının görevine 
iade edilip edilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1739) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 12.12.1990) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1740) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1990) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Karaköy Vapur tskelesindeki gazete ve ki
tap satıcılarından istenen kira ücretine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1741) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.12.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Baskanvekili Abdulhalira Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

— — — — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 

1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarıları ile 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanu
nu Taşanları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, görüşmelere başlamadan önce, 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İtalyan-Türk Dosluk Derneğinin 15 Ocak 1991 tarihinde İtalya'da düzenlediği "Türkiye 

ve Batı" konulu konferansa TBMM'ni temsüen 3 kişilik bir Parlamento heyetinin katılmasına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1490) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
İtalyan Parlamenter Vincenzo Pietrini Başkanlığındaki İtalyan-Türk Dostluk Derneği, 15 

Ocak 1991 tarihinde İtalyan Parlamento Binasında İtalya'nın çeşitli siyasî partilerine mensup 
tanınmış parlamenterlerin ve Avrupa Parlamentosundan bazı üyelerin katılmasıyla "Türkiye 
ve Batı" konulu bir konferans düzenlenmektedir. 

Söz konusu konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisini temsüen 3 kişilik bir parlamento 
heyetimiz davet edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 3 kişilik bir parlamen
to heyetimizin söz konusu konferansa katılması hususu Genel Kurulun tesviplerine sunulur. 

t.Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

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

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Başkanlıkça, ölüm cezasına hükümlü Mustafa Bahar'm cezaevinde ölümü sebebiyle 11.12.1990 

tarihli 45 inci Birleşimde Hükümete geri verileceği bildirilen dosyasının; ayrıca 5 kişi ile de ilgili bulun
ması nedeniyle Adalet Komisyonuna gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresine ilişkin açıklaması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 11.12.1990 tarihli 45 inci Birleşimde okunan, Başba
kanlığın bir tezkeresi üzerine, ölüm cezasına hükümlü Mustafa Bahar'ın cezaevinde ölmesi ne
deniyle, dosyanın Hükümete geri verileceği ifade edilmişti. Ancak Mustafa Bahar'a ait dosya
nın ayrıca 5 kişiyle müşterek bulunması nedeniyle, sözkonusu Başbakanlık tezkeresi gereği ya
pılmak üzere Adalet Komisyonuna gönderilecektir. 

— 5 — 
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Bilgilerinize sunulur. 
Bütçe ve kesinhesap görüşmelerine geçiyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1991 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (1) 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
1. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1991 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1989 Malî Ydı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1989 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesi ve kesinhesabının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan 

sayın milletvekillerinin adlarını sırasıyla okutuyorum: 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Sait Ekinci, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Mehmet Moğultay, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mahmut öztürk. 

Aleyhinde, Ekrem Kangal. 

Sayın milletvekilleri, özellikle şunu belirtmek istiyorum: Bugün, aşağı yukarı 12 saatlik 
bir mesai vermemiz gerekiyor. Bu itibarla, arkadaşlarımın, sürelerine önemle riayet etmelerini 
ve ikazımıza gerek bırakmamalarını rica ediyorum. 

Buyur Sayın Ekinci. 

ANAP GRUBU ADINA SAİT EKİNCİ (Burdur) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime bşlamadan önce, hepinize say
gılarımı sunuyorum. 

30 Eylül 1960 tarihinde kurulan ve bu yıl 30 uncu kuruluş yıldönümü kutlanan Devlet 
Planlama Teşkilatı, devletin Anayasadan kaynaklanan planlama fonksiyonunu yerine getiren 
bir kamu kuruluşudur. Bu kuruluşumuz geçen otuz yıl içerisinde Türk kamu yönetiminde önemli 
görevler üstlenmiş ve bunları başarı ile yerine getirmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı, hedeflerin 
tespitinde bununla ilgili teknik çalışmaların yapılmasında, ekonomik ve sosyal politikaların 
koordinasyonunda hükümetlere yardımcı olmuş ve müşavirlik yapmıştır. 

Bunun da ötesinde, Devlet Planlama Teşkilatı, Türk kamu yönetiminde okul fonksiyonu 
gören bir kuruluşumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Bakanlar Kurulu üye
lerinin büyükçe bir bölümü ve Parlamentoda bulunan birçok arkadaşımız, bu güzide kurulu
şumuzda çalışmışlardır. Ayrıca, bürokrasimizde özel kesimdeki çok sayıda yönetici de daha 
önce Devlet Planlama Teşkilatında görev yapmıştır. 

(1)488, 489, 495, 493 S. Saydı Basmayanlar 10.12.1990 tartiüi 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
— 6 — 
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Sayın Başkan, değerli üyeler, bu kuruluşumuzun 1991 yılı bütçesine ilişkin bilgi sunma
dan önce, 1963 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde Türkiye'de sağlanan ekonomik 
ve sosyal gelişmeleri kısaca gözden geçirmek istiyorum. 

- önclikle ifade etmek isterim ki, Türkiye ekonomisi, planlı dönem içinde tarım sektörü
nün hâkim olduğu bir yapıdan, sanayi sektörünün önem kazandığı bir yapıya dönüşmüştür. 
Tarım sektöründe de mekanizasyon, sulama, gübre ve iyi tohum kullanımı ve ilaçlama ile üre
tim önemli ölçüde artmıştır. 

Sanayi sektöründe, önce gıda, demir-çelik ve tekstil ürünleri üretiminde belirli bir seviye
ye ulaşılmıştır. Daha sonra, kimya, petrokimya, otomotiv endüstrisi, elektronik ve makine sek
törlerinde önemli adımlar atılmıştır. 

Türkiye, uçak sanayiinde bile belirli bir noktaya gelmiştir. Sanayideki gelişme, dış ticareti
mize de yansımıştır. Planlı dönemin başında ihracatın yüzde 80'i geleneksel tarım ürünlerin
den meydana gelmekte idi. 1980'lerin sonunda ise, ihracat içinde sanayi ürünlerinin payı yüz
de 80'Iere yükselmiştir. Diğer bir ifade ile, ihracatta tarım ürünlerinin yerini sanayi ürünü almıştır. 

Sanayileşme ve modernleşmenin temel göstergeleri olan elektrik enerjisi üretimi de 1960 
yılında 2,8 milyar kilovat/saatten, 1989 yılında 52 milyar kilovat/saate yükselmiştir. Karayol
ları ve liman kapasitesi önemli ülçüde geliştirilmiştir. Bu konuda çok fazla rakam vererek vak
tinizi almak istemiyorum. 

Ekomomik gelişme, ekonomik kalkınma, insanın refahı içindir. Refah artışını ölçmenin 
çeşitli yolları vardır. Bunlardan birisi, fert başına gelir, 

Yukarıda değindiğim gelişmeler sayesinde planlı dönemde Türkiye'de fert başına millî ge
lir önemli oranda artmıştır. Fert başına millî gelir, dolar olarak 1960 yılında 335 dolar iken, 
1990 yılında -geçici rakamlara göre- 1 890 dolara yükselmiştir. 

Refahın göstergeleri olan eğitim ve sağlık alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Eğitim 
alanında gelişmeler kısaca özetlenecek olursa; 1960 yılında 40 dolaylarında olan okuryazarlık 
oranı, 1985 yılında yüzde 77,3'e yükselmiştir. 1960-1961 öğretim yılında 2,9 milyon olan ilko
kul öğrencisi, 1988-1989 öğretim yılında 6,8 milyona yükselmiştir. İlköğretimdeki okullaşma 
oranı yüzde 100'e ulaşmıştır. Ortaokullarda okullaşma oranı planlı dönem başında yüzde 15,8 
iken, bu oran 1988-1989 öğretim yılında yüzde 58,8 olmuştur. Aynı dönemde, yükseköğretim
deki öğrenci sayısı 65 binden 560 bine yükselmiştir. 

Planlı dönemde sağlık alanında da olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 1962 yılında 11 bin olan 
doktor sayısı 1989 yılında 46 bine yükselmiştir. Aynı dönemde hasta sayısı 46 binden 117 900'e 
çıkmıştır. 

Türk ekonomisi, 1960'Iı yıllarda ve 1970'li yılların önemli bir kısmında oldukça iyi bir 
gelişme, bir büyüme performansı göstermiştir; ancak, 1970'li yılların sonunda bir ekonomik 
bunalıma girilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1970'li yılların sonlarında ekonomik krize girildiği zaman Devlet 
Planlama Teşkilatı çalışmalarını sürdürmüştür; ancak, hükümetin emrinde çalışan, anayasal 
bir kuruluş olan Devlet Planlama Teşkilatı, görevlerini yerine getirememiştir. Birkaç örnek vermek 

' istiyorum: Devlet Planlama Teşkilatı planlama görevini yaparken -biraz sonra okuyacağım- den
geli dağılım yapamamıştır. Buna da bir örnek vermek istiyorum: 1970 yılında Burdur'da dep-



T.B.M.M. B : 47 13 . 12 . 1990 O : 1 

rem olmuş, Burdur Devlet Hastanesi yıkılmış, bu dönemde, yani 1980'e kadar değişik hükü
metler gelip geçmiştir; ama, daha çok belli bir partinin hükümeti devam etmesine rağmen 1970'li 
yıllardan 1980 yıllarına kadar, temeli anlamamıştır. Burada Devlet Planlama Teşkilatının göre
vini yerine getirememesinin sebebi geçmiş hükümetlerdir. 

1968 yılında planlanmış Burdur Organize Sanayi Bölgesinin -örnek vermek için söylüyo
rum bunları- temeli 1980'Ii yıllara kadar anlamamıştır. 

Yine, 1968 yılında planlanan Yapraklı Barajının temeli 1980 yılına kadar anlamamıştır. 
Karacaören Barajının temeli 1977 yılında atılmış; fakat, bitirilememiştir. 

Demek ki, Devlet Planlama Teşkilatının çalışması, o güzide beyinlerin iş görmesi için hü
kümetlerin ekonomik krize girmemesi, ekonomik bakımdan etkili bir plan göstererek kalkın
mayı sağlaması ve Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyebilmesi için ekonomik yönden çok kuv
vetli olması lazımdır. O krizler -şimdi okuyacağım gibi- Anavatan Hükümetleri tarafından at
latılmış ve Türkiye o bunalımlardan kurtarılmıştır. 

Bu bunalımı aşmak, ekonomik büyüme ve kalkınmayı yeniden başlatmak için, 1980 yılın
da çok köklü ekonomik kararlar alınmış; söz konusu kararlar daha sonra ANAP Hükümetle
rince alınan ilave kararlarla güçlendirilmiştir. 

"Plan bir amaç değil, hedefe ulaşmak için bir araçtır" düşüncesiyle, Devlet Planlama Teş
kilatının görev ve yetkileri, bilahara 18.6.1984 tarihinde çıkarılan 223 sayılı Kanun Hükümün-
de Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. 1982 Anayasasının 166 ncı maddesiyle kalkınma gi
rişimlerinin plana göre gerçekleşmesi esası getirilmiştir. 

Sekiz madde halinde ana görevleri belirlenen Devlet Planlama Teşkilatı, Müsteşarlık ve 
3 müsteşar yardımcılığına bağlı bulunan 10 başkanlık ve bunlara bağlı olan çeşitli teknik yar
dımcı birimler vasıtasıyla bu görevleri yürütmektedir. Söz konusu başkanlıklar şunlardır: 

iktisadî Planlama Başkanlığı, Sosyal Planlama Başkanlığı, Koordinasyon Başkanlığı, Kal
kınmada öncelikli Yöreler Başkanlığı, Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanlığı, Teşvik ve Uy
gulama Başkanlığı, Yabancı Sermaye Başkanlığı, Müsteşarlık Araştırma Grubu Başkanlığı, Ser
best Bölgeler Başkanlığı, tslam Ülkeleri Ekonomik işbirliği Başkanlığı. 

Bu başkanlıkların temel görevlerini ise kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür. 
iktisadî Planlama Başkanlığı: Başkanlığın temel görevleri, uzun vadeli planlar, yıllık prog

ramlar, finansman ve sektör programları ile ilgili olarak gerekli araştırma ve çalışmaları yap
mak. Buna göre kalkınma planlarıyla yıllık programları hazırlamak, gerektiğinde bunlarla il
gili değişiklikleri belirlemek ve ekonomik politikaların oluşmasına katkıda bulunmaktır. 

Sosyal Planlama Başkanlığı: Kalkınma planları ve yıllık programların uygulanmasını sağ
lamak amacıyla çeşitli sektörlerde ortaya çıkan darboğazların giderilmesi için gerekli idarî, malî 
ve hukukî tedbirlerin tespiti ve yatırımların tetkik, tahlil ve takibi, kuruluşlararast işbirliği ve 
koordinasyon temini konuları başkanlığın temel görevleri arasındadır. 

Kalkınmada öncelikli Yöreler Başkanlığı: Kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını 
tespit etmek, bu yörelere götürülecek yatırım projelerinin yer seçimine esas teşkil edecek görü
şü vermek, bu amaçlarla gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak, götürülecek hizmetlerin prog
ramlarına ait koordinasyonu sağlamak ve değerlendirmek bu başkanlığın başlıca görevleri ara
sındadır. 
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Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanlığı ise; Türkiye Avrupa Topluluğu ilişkilerinin ülke 
ekonomisine yararlı ve düzenli, müessir bir şekilde yürütülmesi için gerekli incelemeleri yap
mak, bu konuda uygulanacak politika ve hedeflerin tespitine yardımcı olmak ve ilgili kuruluş
lar arasında gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

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

Müsteşarlık Araştırma Grubu Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı kuruluş 
görev ve yetkilerini yeniden yasaya göre etüt ettirmek ve proje işlerini yapmak ve yaptırmak 
maksadıyla müsteşarlık bünyesinde kurulmuştur. 

Araştırma çalışmalarını makro seviyede ele alıp değerlendirmesi için plan ve programlar 
hazırlanmasını esas hedef olarak seçen Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca şu önemli 
projeler üzerinde çalışmaktır. Bunlar Güneydoğu Anadolu Projesi, Çukurova Bölgesi Şehir Kal
kınma Projesi, Osmanlı Mühimme Defterleri Arşivleri Transkripsiyonu Araştırma Projesi ve 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimizin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesidir. Bun
ların yanında, irili ufaklı bir sürü projeyi daha sayabiliriz. 

Serbest bölgelerin bir an önce kurulabilmesi açısından 223 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde Serbest Bölgeler Başkanlığı teş
kil edilerek, 6.6.1985 tarih 3218 sayılı Yeni Serbest Bölgeler Kanunu çıkarılmıştır. 

tslam Ülkeleri Ekonomik işbirliği Başkanlığının kuruluş ve görevleri ise şöyledir: 1984 yı
lında Fas'ta yapılan IV. tslam Zirve Konferansında Cumhurbaşkanımızın tslam Konferansı Teş
kilatı Ekonomik ve Ticarî işbirliği Daimi Komitesi Başkanlığına seçilmesiyle, Türkiye, tslam 
ülkeleri arasındaki çok taraflı ekonomik işbirliği faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenmiş bu
lunmaktadır. tSEDAK'ın koordinasyon ve sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı bünyesinde 1985-7 sayılı Başbakanlık genelgesi ile kurulan tslam Ülkeleri Ekonomik 
işbirliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu arada tslam ülkeleri açısından Körfez kri
zinin etkilediği ekonomik konuların da inşallah krizin barışçı bir neticeye bağlanmasıyla halle
dilmesini diliyorum. 

Bu politikalar sayesinde, ANAP Hükümetleri zamanında, büyüme hızı giderek yüksel
miştir. Bildiğiniz gibi, büyüme hızı 1990 yılında yüzde 9'dur, gayri safı millî hâsıla -geçici ra
kamlara göre- 1980-1990 döneminde sabit fiyatlarla yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında artış 
göstermiştir. Bu birçok ülkenin erişemediği bir büyüme hızıdır. 

Ayrıca, dış borç krizi yaşayan birçok gelişmekte olan ülkenin bu dönemde fert başına ge
lirinin, mutlak rakamlarla gerilediği göz önünde tutulursa, Türkiye'nin performansı daha iyi 
anlaşılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, kısaca Devlet Planlama Teşkilatının 1991 yılı 
bütçesi ve görevleri üzerinde durmak istiyorum. 

Devlet Planlama Tekilatınırî 1991 yılı bütçe taklifi, 1990 yılı bütçe ödeneğiyle mukayese 
edildiğinde yüzde 67 oranında bir artış görülmektedir. 1991 yılı cari ödenekler için 69 milyar 
250 milyon lira; yatırım harcamaları için 40 milyar 438 milyon lira; transfer harcamaları için 
32 milyar 190 milyon lira teklif edilmektedir. 1990 yılı ile mukayese edildiğinde, en düşük artış 
oranı yü/de 26,6 ile yatırım harcamalarında olmaktadır; yüzde 71,5 oranında bir artışla da trans
fer harcamaları gelmektedir. 
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Söz konusu ödeneklerle, Devlet Planlama Teşkilatı, memleketin tabiî, beşerî ve iktisadî 
her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, takip edilecek iktisadî, sosyal ve kültürel politi
kayı ve hedefleri tayinde hükümete müşavirlik yapmak. 

Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadî, sosyal ve kültürel politikayı ilgi
lendiren faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek için görüş ve tekliflerde bulunmak ve bu 
hususlarda müşavirlik yapma. 

Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirerek kalkınma planları ile yıllık programla
rı hazırlamak; kalkınma planlarının ve yıllık programların başarıyla uygulanması için ilgili kurum 
ve kuruluşların ve mahallî idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda görüş ve teklif
lerde bulunmak. 

Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını takip ve koordine etmek, de
ğerlendirmek ve gerektiği hallerde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usule uygun 
olarak değişiklikler yapmak, 

özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve gayelerine uygun bir şekilde 
yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip etme, 

Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tes
pit ve teklif etmek, uygulamayı takip ve koordine etmek, 

Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak Avrupa Toplulu
ğu, diğer ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesinde temas ve müza
kerelerin yönetilmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak, koordinasyonu sağlamak; 

Yönündeki çalışmaları 1991 yılında da sürdürecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de geleceğe yönelik bazı değerlendirmeleri yap
mak istiyorum. Konuşmamın ilk kısmında belirttiğim gibi, Türkiye, planlı kalkınma dönemin
de kalkınma yolunda belirli mesafeler kat etmiştir. Ancak, milletimiz daha iyilerine layıktır. 
Ülkemizin bu potansiyeli vardır, söz konusu potansiyelin kullanılmasında Devlet Planlama Teş
kilatının, bugüne kadar olduğu gibi, yine önemli görevleri yapacağına inanıyorum. 

Planlama çalışmalarına olan ihtiyaç özellikle üç konuda devam etmektedir, bunlar; eko
nomik ve sosyal politikaların koordinasyonu, altyapı yatırımları ve insana yapılan yatırımlar
dır. Bu konuları biraz daha açacak olursam; hızlı ekonomik ve sosyal kalkınma, iktisat politi
kalarının oldukça koordineli bir şekilde uygulanmasını gerektirmektedir. Ayrıca, günümüzde 
dünya ekonomisinde çok hızlı değişmeler olmaktadır. Bu faktörler, uygulanacak ekonomik ve 
sosyal politikaların koordinasyonunu, değişen yurtiçi ve dış şartlara göre dinamik ve esnek bir 
yapıda olmasını, daha da önemli hale getirmiştir. Farklı kamu kuruluşarınca yürütülen ekono
mik ve sosyal politikaların koordinasyonu konusunda hükümete yardımcı danışman bir kuru
luşa ihtiyaç vardır. Bu kuruluş da Devlet Planlama Teşkilatıdır. 

Ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarının kamu tarafından yapılması ve sürekli iyileştiril
mesi gerekmektedir. Bu yatırımların ihtiyaçlara göre planlanması ve zamanında bitirilmesi ko
nularında Devlet Planlama Teşkilatının bugünkü fonkisyonları ileride de devam edecektir. 
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Unutmamak gerekir ki, yeterli altyapı, ekonomik gelişmenin sürdürülmesi için zorunludur. As
lında bu, refah artışına da katkıda bulunan önemli bir faktördür. 

însana yatırım, hem büyümeyi hızlandırmak hem de gelir dağılımını iyileştirmede en et
kin yoldur. Bugün bu konudaki planlama çalışmalarına her zaman olduğundan daha fazla ih
tiyaç vardır. Unutmayalım ki, inasana ne kadar fazla yatırım yapılırsa, insan gücü ne kadar 
etkin kullanılırsa, büyüme de o kadar hızlanacaktır. Refah artacaktır, hem de ülkemizin ulus
lararası rekabette yer edinmesi mümkün hale gelecektir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'yi bu şekilde 1980 yıllarının başından alarak; 1983, 1984, 
1985 ve daha sonraki yıllarda Anavatan Partisi, başta kurucusu Sayın Cunhurbaşkanımız Tur
gut özal'ın -çok bahsedildiği ve muhalefet O'nun hakkında çok konuştuğu için, son cümlele
rimi bu şekilde bağlamak istiyorum- kurduğu ve ondan sonra işbaşına gelen Anavatan Hükü
metleri, Türkiye'nin gerçek meselelerini görmüş; kalkınmasını, insana verilen değeri planlı şe
kilde birleştirici olarak... . 

ADtL AYDIN (Antalya) — Burdur'dan yağcı çıkar mı? 

BAŞKAN — Siz de biraz ağır tenkit yaparsınız, dengeyi buluruz. 

SAÎT EKtNCt (Devamla) —... birlik ve beraberliği sağlayarak kalkınma hamlesine girmiştir. 

Barış olmadan, sevgi olmadan kalkınmanın olamayacağını bilen milletimiz, yine bu hü
kümetlere, bu partiye destek olduğundan dolayı, muhalefet partileri, başta bahsettiğim, daha 
önceki partilerin devamı olan partiler olduğu için söylüyorum, kendi dönemlerinde Devlet Plan
lama Teşkilatını çalıştırmamışlardır; çünkü, ambarda tane olmadan değirmene nasıl gidilir. 

Kendi vilayetimden örnek verdim. Bir devlet hastanesinin on yılda temeli atılamadı. Prog
rama alınan barajın, her seçimde "Temelini atıyoruz" dediler; bir organize sanayinin temelini 
atamadılar. Tabiî kendi vilayetimden örnek veriyorum. Bir GAP öyledir; Türkiye'nin diğer vi
layetleri de aynı şekildedir. 

Siz, 255 bin kişinin yaşadığı bir vilayetin devlet hastanesini yapamayan o zamanın siyasî 
parti ve o zamanın hükümetleri olarak, şimdi o yapamadığınız hizmetlerin göstergesi olarak, 
milletimiz size Yüce Meclisin bir köşesinde yer vermiş. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sait, sen bu işten anlamazsın. 
SAlT EKtNCt (Devamla) — yine defalarca sine-i millete döneceksiniz, dönseniz de, yine 

yeriniz oralar olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, süreniz dolmak üzere, toparlayınız efendim. 
SAtT EKtNCt (Devamla) — Burası, kavgasız, gürültüsüz; milletin birlik ve beraberliğine 

çağrılan, milletin makamlarıdır. O hırsla, belirli kavgalarla hiçbir yere gelinemez. Devlet Plan
lama Teşkilatımız da, ancak Anavatan gibi güçlü hükümetlerin; iş bilir, iş bitirci, yaptıkları 
yapacaklarının teminatıdır diye milletimize örnek olan hizmetleri ile, Devlet Planlama Teşkila
tı böyle hükümetlerde başarılı olacaktır. 

Bu bütçenin teşkilatımıza, memleketimize, milletimize hayırlı olması dileği ile hepinize say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Moğultay; buyurun. (SHP sıralarından 

alkışlar) 
Sayın Moğultay, süreniz 30 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — Sayın Başkan, Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi hakkında Grubumuzun görüşlerini su
nacağım. Yüce Heyetinize Grubum ve şahsım adına saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, dünyamızın yarısını oluşturan ülkelerin temel sorunlarına gerçekçi 
ve geçerli çözüm yolları bulduğu bir çağda, ülkemiz, boyutları gittikçe artan ciddi sorunlarla, 
sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktır. Ekonomimiz dışa bağımlılığın tuzağında her gün yeni 
bunalımlara sürüklenmekte, sanayileşmemiş bir toplum olmaktan doğan istihdam ve işsizlik 
sorunları, dış ödemelerdeki dengesizliğimiz, sağlıkta, beslenmede, eğitimde, konutta yetersiz
liğimiz, ulusal gelirin kişilere ve bölgelere göre dağılımındaki adaletsizliğimiz; yalnız kalkın
mamızı, ekonomimizi değil, tüm toplumsal geleceğimizi tehdit eden ciddi olgular olarak karşı
mızda durmaktadır. 

Sorunların çözümüne gerçekçi biçimde yaklaşılmadıkça bunların çözüm yolunda başarılı 
adımlar atılmadıkça yalnız ekonomimizi değil, tüm toplumumuzu bunalımın ve giderek bir 
yıkımın pençesinden kurtarmak olası değildir. Bütün bu sorunların aşılması savaşımının adı, 
kalkınma uğraşıdır. Ülkemizde bugün her yerde temel tartışma konusu, sağlıklı ve hızlı kalkın
manın yöntemlerinin ve araçlarının aranması ve tartışılmasıdır. Bu arayış, bu tarüşma içinde 
planlama, çağdaş bir araç olarak önümüzde durmaktadır. Plan, belirli ber amaca varmak için 
gerçekleştirilmesi gereken önlemlerin bütünüdür. Bu anlamda, kalkınma planı, ekonomimizin 
tümünü, hatta toplumsal yaşantımızın tümünü kapsayan yönlendirici bir araçtır; bir sosyoe
konomik siyaset aracının adıdır. 

Ülkemizde ilk plan denemesi 1933 -1937 yılları arasında yapılmıştır. Bu, bugün anladığı
mız anlamda bir kalkınma planı değildir; sektörel bir sanayi planıdır; ama, o günün koşulları, 
o günün boyutları içinde ve kendi iddiaları içerisinde devletçilik uygulaması ile Türkiye'ye ger
çekten ciddi kazanımlar getirdiğini söylemek mümkündür; ama, asıl anlamıyla, planın, plan
lamanın ekonomik ve hukuk yaşamımızın içine, düzeninin içine bir temel kavram olarak gir
mesi, biliyoruz ki, 1960Mı yıllardadır. 

Plan, anayasal bir kurum olarak hukuk ve ekonomi düzenimizde yer aldığndan bu yana 
Türkiye, beş plan deneyimi geçirmiştir. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı geçen yıl uygulanma
ya başladı, izin verirseniz, bugün plan anlayışından nereye geldiğimizi ve niçin nereye gelmedi-
mizi ve Devlet Planlama Teşkilatının durumunu açıklamak istiyorum. 

Bilindiği gibi, son on yıldır Devlet Planlama Teşkilatı ve daha doğrusu, planlama fikri 
küçümsenmiştir. ANAP iktidarları, plan kavramıyla dalga geçmişlerdir. Âdet yerini bulsun 
diye hazırlanan planlar, Sayın özal'ın ekonomiyi keyfine göre ve günlük kararlarla yönetmeye 
devam etmesidir. Plan kavramı hiçbir dönemde böylesine yozlaşmamış, plan, ANAP iktida
rında, propaganda manifestosu haline gelmiştir. Resmen, plansız Türkiye dönemi, Sayın özal 
dönemiyle başlamıştır. 

tzin verirseniz, 1980'li yılların Türkiyesinde neler olmuş, özal modeli nasıl sonuçlar do
ğurmuştur, onu inceleyelim. 
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Türkiye, ünlü 24 Ocak kararlarıyla, dış rekabete açık, ihracata öncelik veren, piyasa man
tığını egemen kılmayı amaçlayan, plan kavramını ise çöpe atan bir anlayışla ekonomisini yön
lendirmeye zorlanmıştır. Bu zorlamada, Dünya Bankası ve IMF'nin de önemli rolleri olmuş
tur. Sayın özal'ın, "Serbest ekonomi, liberal ekonomi, dediği düzen ve bu düzenin gereği ol
duğu ileri sürülen kemer sıkma politikalarını topluma kabul ettirmek için, Türkiye 12 Eylül 
askerî yönetiminden geçmek zorunda kalmıştır. 12 Eylül yönetimi anayasal düzeni, açık top
lum ilkesiyle hiçbir şekilde bağdaşmayacak biçimde yeniden düzenlemiş, özellikle çalışan kesi
min haklarını ve özgürlüklerini ciddî biçimde sınırlandırmıştır. 1983 seçimlerinde iktidara ge
len ve serbest ekonomi, açık toplum savunucusu olduğunu belirten Sayın özal yönetimi, açık 
toplum ilkeleriyle açıkça çelişen bu yasal çerçeveyi değiştirecek hemen hemen hiçbir şey yap
mamıştır. Tersine, fikirleri nedeniyle mahkûm olanların, yakılan ya da yasaklanan kitapların, 
sansür edilen yayınların sayısı ANAP İktidarı döneminde rekor düzeylere tırmanmıştır. 

Bu düzen içinde ücret ve maaşların satın alma gücünde yüzde 50'leri aşan düşüşler ol
muş, ücretli-maaşlı kesimin, çalışanların millî gelirden aldığı pay yüzde 35'lerden yüzde lS'lere 
inmiştir. Bu düzen içinde sermaye kesimine büyük birikim olanakları yaratılmış, ancak bu bi
rikimler Türkiye'ye yeni bir sanayileşme atılımı ufuklarını açmamış, dışa dönük sanayileşme 
alanında yarını güvenceye alacak bir atılım yapılmamıştır. Buna karşılık, kalıcı yatirıma değil, 
vur kaç işlerine eğilimli bir kesim ortaya çıkmış, rantiyeler palazlanmış, gelir dağılımı aşırı öl
çüde bozulmuştur. Büyük kamu finansman açıkları ve hesapsız altyapı yatırımlarıyla pompa
lanan büyüme, sonunda, yüzde 80'lere tırmanan enflasyonu gündeme getirmiş ve bu büyüme
nin sürdürülemeyeceği de ortaya çıkmıştır. Gelinen noktada, ekonomideki çıkmazın rejimi teh
likeye düşürmeden nasıl aşılacağı yeniden tartışma konusu olmuştur. Plan kavramını çöpe atan 
anlayışın ekonomiyi plansız yönetme alışkanlığı son on yıldır acı sonuçlarıyla görülüyor. 

Biraz önce de belirttiğim gibi, on yıldan beri, planlama fikri küçümsendi, dışlandı; onun 
yerine "liberal ekonomi," "serbestekonomi" tabirleri kullanıldı/Hatta, Devlet Planlama Teş
kilatının başında bulunan Sayın Müsteşar, kendisini ziyarete gelen uzmanlara, "artık, Devlet 
Planlama Teşkilatının önemli görevi kalmadığını, bundan böyle piyasa ekonomisi kurallarının 
geçerli olduğunu" söylemiştir. Şunu ifade edelim ki, Türkiye'de daha önce de piyasa ekonomi
si uygulanıyordu. Türkiye'deki planlama, piyasa ekonomisini reddeden bir merkezî planlama 
olmamıştı. 

önce şu "liberal ekonomi" kavramına bir bakalım; Adam Smith tarafından en iyi biçim
de ifade edilen liberalizm, hiçbir zaman, hiçbir yerde uygulanmamış, uygulanamamıştır. Libe
ralizmde, güçlünün zayıfı ezmesine, küçük firmaların iflasına, işsizliğe, ekonominin, tekellerin 
dine geçmesine normal olarak bakılacaktır. Oysa, bunlar, orman kanunudur ve insancıl dü
şüncelerle bağdaşmaz. Nitekim, bu düşüncenin ev sahipliğini ve şampiyonluğunu yapan İngil
tere ve Amerika da, ekonomik hayata yapılan sayısız müdahalelerle, sosyal devlet anlayışına 
yönelmişlerdir. Sosyal devlet için, sosyal ve örgütlü piyasa için, planlama geçerlidir. Şimdi, dün
yadaki gelişmelere arkamızı dönüp, liberal ekonominin ikiyüz yıl önceki anlamına sarılmak, 
bizi çağdışı bırakır. 

ANAP'ın uyguladığı ekonomik politika serbest piyasa ekonomisi değildir, arabesk bir eko
nomidir. Eğer, toplumda, küçük ve orta işletmeler korunmuyorsa; eğer toplumda, kredi tekel
leri ve kredi savurganlığına el atılmıyorsa; eğer toplumda, bilinçli olarak tekeller besleniyor, 
büyütülüyor, destekleniyorsa ve eğer toplumda, devlet her türlü sosyal yükümlülüğünden ve 
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görevinden kopartılıp anlıyorsa, o zaman, uygulanmaya çalışılan bu piyasa ekonomisi, çağdışı 
bir piyasa ekonomisidir. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, demokrasi anlayışının gereği olarak, özgür 
girişimi, özgür teşebbüsü ve özgür tüketim hakkını sonuna kadar savunacaktır; ama, özgürlük 
adına zayıfların ezildiği ve toplumda yalnızca tekellere yaşam hakkı tanındığı ve tekelci üretici
nin her şekilde korunduğu, ona mukabil, tüketicinin korunması için parmağın dahi oynatıl-
madığı bir düzeni anlaması ve kabullenmesi hiçbir zaman mümkün değildir. 

Rekabeti korumak ve geliştirmek için, mutlaka, planlı ve birbiriyle koordineli müdahale
ler gereklidir. Bu planlama, piyasa ekonomisini reddeden bir planlama değildir. Bu nedenle, 
serbest piyasa ekonomisinin öldürücü bir tekel ekonomisine dönüşmemesi için, plan zorunlu
dur. Plan, rekabeti güçlendirmek, korumak ve geliştirmek için zorunludur. Piyasaya insan bo
yutunu, sosyal boyutu getirmek için plan gereklidir. Eğer, bir ekonomide, tüm ekonomik gücü 
yalnızca bir avuç tekelin emrine verirseniz, o ekonomide demokrasiyi de yaşatmak mümkün 
olmaz, demokratik bir toplum hızla oligarşik bir toplum haline dönüşür; bu nedenle, tekelle
rin gücünü denetlemek, rekabeti korumak, kollamak ve geliştirmek, devletin sosyal görevleri
ne sahip çıkmasını sağlamak yalnızca bir ekonomik yükümlülük değil, aynı zamanda bir siya
sal yükümlülüktür de. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında da liberal ekonomi uygulanmış; ancak, yetersizliği görülünce, 
kalkınmanın hızlandırılması için 1933-1937 yıllarında yoğun bir devlet müdahalesi başlamıştır. 
Bu müdahalelerin hiçbiri piyasa ekonomisini ortadan kaldırma müdahalesi değildir. 1950'lerde 
liberal ekonomi yeniden uygulanmaya başlanmış; ancak, başarısızlığı nedeniyle 1960'lara ge
linmiştir. 

1960 yılında ekonomide kaynakların etkin kullanılması, kalkınmanın hızlandırılması, eko
nominin yönlendirilmesi, ekonomik politikalar arasındaki tutarlılığın sağlanması amacıyla, Dev
let Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı, ilk yıllarında, topluma, bürok
rasiye yeni bir hava getirmiş, başarılı olmuş, ekonomik hayata da, ekonomik literatüre de bü
yük ve etkili bir soluk getirmiştir. Devlet Planlama, çalışmaları, yayımları, uluslararası toplan
tıları, seminerleri ile, iktisadî düşünce hayatımızda etkin bir yer almıştır. İktisadî konuda, Devlet 
Planlama yayınlarından bir alıntı yapmadan yayınlanmış bir araştırma bulmak çok güçtür; 
ama, Devlet Planlama Teşkilatı, 1980'den bu yana, etkinliğini hızla yitirmiştir. Bunu üç nede
ne bağlayabiliriz. 

1. Siyasî otorite, Devlet Planlama Teşkilatının etkinliğinden hoşlanmamış, onun azaltıl
masını istemiştir. Bu amaçla, Devlet Planlama Teşkilatı yöneticileri -bir kanun değişikliğiyle-
Yüksek Planlama Kurulu üyeliğinden çıkarılmışlardır. 

2. Devlet Planlama Teşkilatında, çalışmalar, uzmanlar tarafından yapılır, az sayıdaki yö
netici de, sadece eşgüdüm görevi görürlerdi. Teşkilatta, araştırma ve tartışma özgürlüğü vardı. 
1980'den itibaren -teşkilatın iç yapısına müdahale edilerek- müsteşar yardımcılığı, başkanlık 
gibi hiyerarşik unvanlar geliştirilmiştir. Bu unvanlar, o kadroyu işgal edenlere bazı özlük hak
ları kazandırmıştır; ama, bu durum, Devlet Planlama Teşkilatına hiçbir şey vermemiş, tersine, 
teşkilattaki araştırma, tartışma özgürlüğünü yıpratarak, onun yerine, amir-memur ilişkisini ge
tirmeye başlamıştır. Devlet Planlama Teşkilatının halen Yüce Mecliste bulunan yeni teşkilat 
kanununda bu yönde gayretlere devam edilmekte; teşkilata, genel müdürlük ve genel müdür 
muavinliği kadroları verilmesi öngörülmektedir. 
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3. Devlet Planlama Teşkilatında, ücretler sözleşme esasına göre tespit edilmektedir. Söz
leşmeli eleman çalıştırılması yöntemi başka kurumlarda da -Başbakanlıkta ve KİT'lerde- uy
gulanmaktadır ve oralarda ücret tespit etmenin objektif kuralları vardır. Oysa, Devlet Planla
ma Teşkilatında, ücret tespitinin hiçbir yönetmeliği, hiçbir hukukî kıstası yoktur; tamamen, 
idarecilerin keyfine bağlı ücret tespit sistemi teşkilatta sadece huzursuzluk yaratmaktadır. 

özetlersek, konuları saptayan, çözüm arayan, politika üreten, tedbir geliştiren, iktisadî 
hayatımızda etkin bir yeri olan DPT o kadar yıpratılmışttr ki, kuruluşunun otuzuncu yılında 
ne yeni bir yayın yapabilmiş, ne de iktisadî sorunlarımıza yeni bir bakış açısı getirebilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, iktidar, Hükümet, desin ki; ben plana falan inanmıyorum, 
bunların modası geçti. Biz ekonomiyi günlük kararlarla bildiğimiz gibi yönetiyoruz. Gelin bu 
işten resmen vazgeçelim. Zaten plan kavramı solcu icadıdır: böylece iyi niyetli bürokratların 
çatışması da önlenmiş olsun... 

Devlet Planlama Teşkilatının ekonomiyi yönlendirme, bozulan ve altüst olan ekonomik 
ve toplumsal dengeleri düzeltme konusunda hiçbir etkinliği kalmamıştır. Hiç değilse, Devlet 
Planlama Teşkilatı şu konularda bazı araştırmalar yapabilirdi: Doğu Avrupa'daki gelişmelerin 
Türk ekonomisine muhtemel etkilerini ortaya koyabilirdi. Son yıllarda uygulanan ithalatı ser
bestleştirme uygulamasının, hangi sanayilerimizi terbiye ettiğini hangilerini etmediğini göste
rebilirdi. 1973'ten bu yana hızla artan dış borçlarımızın nerelerde kullanıldığını, bunların kaç 
yerde ihracatımızı ipotek altına koyduğunu hesaplayabilirdi. 

Yıpranmış ve tükenmiş, sıradan bir devlet dairesi haline dönüşmüş, monoton, heyecansız, 
araştırmasız, günlük evrakları cevalandıran, yılda bir kere yıllık program hazırlayan bir daire 
haline dönüşen DPT, bu işleri yapabilir mi? Hayır. Son on yılda liberal ekonomi kavramının 
yanında, bir de dış dünya ile bütünleşme gündeme getirildi. Bu politikaların başlıca araçları 
olarak, Türk Lirasının değerinin piyasada oluşması, yabancı sermayeye kolaylık sağlanması 
ve ithalatın serbestleşmesi gösterilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı, bunlardan yabancı serma
ye politikasının doğrudan uygulayıcısıdır. 

Dış dünya ile bütünleşme kavramı üzerinde durmak istiyorum: ithalatta liberasyonu ar
tırmak, yabancı sermayeye davet çıkarma uygulamaları daha önceki yıllarda da uygulandı. 
1838'de yapılan Osmanlı-tngiliz ticaret anlaşması, böyle bir politikanın uygulanmasını öngö
rüyordu. iktisat tarihi kitapları, bu anlaşmayı, Osmanlı ekonomisinin dış borç altında ezilme
ye başlamasının başlıca sebebi olarak gösterirler. Bu politika, 1950'Ii yıllarda yeniden uygulan
dı. Piyasa, kısa sürede ithal mallarıyla dolu. Sonra ne oldu? Ekonomi tıkandı, o ünlü 1958 
devalüasyonu ve sonra da 1960 ihtilali oldu. Şimdi bu politika yeniden uygulanıyor, ithalat 
serbestleşiyor; ama, dış borç da artıyor. Bu nereye kadar gidecek? Eğer, gelecekte devam ettiri
lirse büyük sorunlar çıkar. Yeteri kadar gelişmemiş bir ekonomiyi, gelişmiş bir ekonomi ve eko
nomilere açarsanız, bundan sadece gelişmiş ekonomiler yarar görür, örneğin, uzun yıllar tngiliz-
Hindistan ekonomileri arasında serbestlik vardı. Hindistan gelişti mi? ingiliz ekonomisi ile bü-
tünleşti mi? Yine Fransa-Cezayir arasında serbestlik vardı. Cezayir gelişti mi? Fransa ile bü-
tünleşti mi? Eğer, Türkiye, gelişmemişliğine rağmen, bu serbestlikten 50 milyar dolara varan 
büyük bir dış borç yüküyle bir yarar sağlayacaksa, Devlet Planlama Teşkilatı bunun gerçekle

rini ortaya koyarak, iktisat literatürüne bir katkıda bulunabilirdi. 
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örneğin, 1991 yılı programında bu politikanın bir etkisini bulabilirsiniz. Çimento ithala
tından dolayı, Güneydoğu Anadolu fabrikaları çok düşük kapasite ile çalışmışlardır. Bu, 1991 
Yılı Programının 214 üncü sayfasında yazılıdır. 

Yabancı sermaye politikalarında iki noktaya değineceğim, önce, yabancı sermayenin ge
tirdikleri götürdüklerinden fazla ise izin verilmelidir. Oysa, alabildiğine bir serbesti uygulan
mıştır. 1991 yılı programında yabancı sermayenin yurda giriş hızının, 1986 yılından bu yana 
yüzde 50 civarında olduğu belirtilmektedir. "Şu anda Türkiye'de en fazla yabancı şinceti olan 
ülke hangisidir?" diye sorulduğunda, Federal Almanya 285 şirketle birinci, İran 180 şirketle 
ikinci durumdadır. Yani, biz tran teknolojisiyle mi kalkınacağız?.. Yabancı sermaye politika
sında serbestlik buraya gelmiştir. Devlet Planlama Teşkilatından bu konuda daha ciddî olma
sını beklerdik. Yabancı sermayeyi getirmek başka şey, ülkeyi yabancı şirketlere peşkeş çekmek 
başka şeydir. 

Temel ürünlerin, bu arada sigaranın reklamı yasaktır. Yerli sigara reklamı yasaktır; ama, 
marketler, gazeteler, dergiler yabancı sigara reklamı ile dolu. Bu uygulama ancak bir sömürge
de olabilir. Yabancı sermaye politikasının bir uygulaması da KİT'lerin yabancı firmalara satışı 
oluyor, örneğin, 5 tane çimento fabrikası yabancılara satıldı; peki ne oldu? 1991 Yılı Progra
mında bir şey bulamadım, yoksa konu Devlet Planlama Teşkilatı için önemli değil mi? 

Bir de Maltepe Sigara Fabrikasının satışı haberleri ortalarda dolaşıyor. Kurulu düzeni, tu
tulmuş markası, hazır piyasası olan bir üretim biriminin yabancı şirkete satışı ne getirecek? 
Devlet Planlama Teşkilatı, ülke çıkarlarını savunmakta bu kadar zayıf mı kalacaktır? 

Bugün uygulanmakta olan teşvik araçları iki amaca yöneliktir. Bunlardan bir bölümü ya
tırım maliyetlerini azaltmayı, bir bölümü de yatırımcının kâr marjını artırmayı amaçlamakta
dır. önce şunu sormak istiyorum: Yatırımcı bütün teşviklerden yararlanırsa, yatırım maliyeti 
yüzde kaç azalıyor? Doğuda, geri kalmış yörelerde, batıda çeşitli sektörlerde böyle bir çalışma, 
bugüne kadar Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılmış mıdır? Devlet Planlama Teşkilatı, 
her gün, "Para var, ne yapalım?" sorusuna cevap arayan insanlara muhatap oluyor. Ne yapa
cağını, nasıl yapacağını bilmeyen insanların bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve kalkındırıl
ması hızlandırılacaktır. Artık, teşvik sistemine yeni bir boyut, yeni bir bakış açısının getirilme
si, bir bilgi bankasının oluşturulması gereği ortadadır; Devlet Planlama Teşkilatı bu anlayışa 
girmelidir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimizde de önemli görevler üstlen
miştir. Avrupa Topluluğuna girmek bir siyasî karardır ve biz, Türkiye'nin, çağdaşlaşmasının 
bir devamı olan Avrupa Topluluğuna girmesinden yanayız, bunu zorunlu görüyoruz. Ancak, 
bunun ekonomik ve sosyal etkilerini Devlet Planlama Teşkilatı ortaya koymalıdır, araştırmalıdır. 

Bu arada, şunu sormak istiyorum; Devlet Planlama Teşkilatı yurt dışında dört tane görev 
oluşturmuş, dört ülkeye, dört yıl süreyle eleman yollamıştır. Bu elemanlar dört yılın sonunda 
Devlet Planlama Teşkiletına hangi katkıda bulunmuşlardır, hangi yararı sağlamışlardır? Dört 
yıllık mesaisinin sonucunu bir yayınla veya Devlet Planlama Teşkilatında bir seminerle değer
lendirmişler midir? Yoksa, dört yıllık bir tatil mi yapmışlardır ve bu tatiller Türkiye'ye kaç do
lara mal olmuştur? 

— 16 — 



T.&M.M. B : 47 13 . 12 . 1990 O : 1 

Bugün, Devlet Planlama Teşkilatı, ülkemize boyutları gittikçe artan ciddî ekonomik ve 
toplumsal sorunlara, sıkıntılara çare aramıyor, çözümüne gerçekçi hiçinde yaklaşmıyor. 

ANAP iktidarı, ülkeyi plansız yönetmeye, plan kavramını çöpe atan bir anlayışla ekono
miyi yönlendirmeye devam ediyor. Peki, hâlâ Devlet Planlama Teşkilatını kaldırmamış ve hâlâ 
bütçesini tartışıyorsak, Devlet Planlama Teşkilatı-merak ediyorum-ne işe yarıyor? Daha önce
ki yıllarda, daha önceki dönemlerde, plana programa, hesaba kitaba dayanmayan, her mahal
lede bir milyoner yaratma zihniyeti, böylece, planlı, programlı, devlet eliyle zengin yaratma, 
rüşvet dağıtma, köşe dönme, kapkaç sanayiler yaratmak için bir yağma ekonomisinin aracı olarak 
mı kullanılıyor? 

BAŞKAN — Sayın Moğultay, üç dakikanız kaldı. 

MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — Süresinde bitireceğim Sayın Başkanım. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, dbeltte piyasa ekonomisinden yanayız. Türki
ye'deki planlama, piyasa mekanizmasına alternatif değildir. SHP, planlamayı etkin ve adil, hızlı, 
sürekli, dengeli ve sağlıklı gelişmenin, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın temel koşulların
dan biri sayar. Bu nedenle, insan gücü ve sermaye kaynaklarının üretim için, en etkin bir bi
çimde harekete geçirilmesi, plan yaklaşımının temelidir. Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak 
planlı kalkınma yaklaşımıyla hızlı sanayileşmeyi, işsizliğin ortadan kaldırılmasını, dış ödeme
ler dengesinin sağlanmasını, gelir dağılımı adaletinin gerçekleştirilmesini, temel tüketim mal
lan piyasalarında fiziksel arz ve talep dengelerinin sağlanmasını, çağdaş teknolojilerin özüm-
senmesini ve ulusal teknolojinin üretimine geçilmesini, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkla
rının giderilmesini, atıl kapasitelerin değerlendirilmesiyle işgücü veriminde artış sağlanmasını, 
kalkınmayı hızlandıracak -özellikle çalışanların- refah düzeylerinin artırılmasını amaçlıyoruz. 

Dönemimizde, bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi için, benzer ekonomik ve 
toplumsal gelişme düzeyinde, yörelere yönelik bölge kalkınma planları yapılacaktır. Bu anlayış 
içinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun geliştirilmesini ve GAP'ın bir ekonomik, toplumsal 
ve kültürel kalkınma projesi olarak gerçekleştirilmesini öncelikle sağlayacağız. Türkiye'nin eko
nomik kalkınmasıyla kültürel ve toplumsal gelişmesinin hedefleri, uzun dönemli bir perspek
tif içinde planlanacaktır. Bu planlar, büyük projeleri, eğitimin, sağlığın temel ilkelerini, sana
yileşme hedeflerini, tarım, ulaştırma, konut gibi önemli sektörlere ilişkin politikalarla kurum
sal düzenlemeleri ve bölüşümün ilkelerini kapsayacaktır. 

Devlet bütçesi, geçmiş deneyimler de dikkate atanarak, uygulamaya dönük olarak, yıllık 
programlar -fonları da içine alarak- tüm kaynak ve harcamaları içerecek şekilde, disiplinli ola
rak ele alınacaktır. 

Değerli milletvekilleri, dönemimizde, bu amaçla, plan, program ve bütçe arasında orga
nik ilişki sağlamaya yönelik gerekli yasal düzenlemeler, yapılacaktır. Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti iktidarı döneminde, Devlet Planlama Teşkilatı da, bu amaçlara uygun olarak, yeniden, 
yeni bir anlayışla, yepyeni bir örgütlenmeyle yapılandırılacaktır. 

Devlet Planlama Teşkilatının planlama anlayışının ve bütçesinin, dilediğimiz amaçlara uygun 
olması dileğiyle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, hepinizi, en içten duygularla se
lamlıyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyursunlar Sayın özıürk. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Ekinci'nin, plan
lama üzerindeki konuşmalarını ve 12 Eylül öncesi bir hastane ve plan meselesini karıştırmasını 
dinledim ve fevkalade üzüntüyle karşıladım. Her şeyden önce, son derece sübjektif bir olayla, 
bir ülkenin geleceğini ilgilendiren, makro düzeydeki olayları karıştırmak, herhalde eczanede 
ilaçları karıştırmak gibi bir şey olsa gerek. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; plan, iktisatçıların veya iktisadî sözlüklerin tarifiyle, kısaca, 
bir ülkenin sahip olduğu her türlü iktisadî ve sosyal kaynakların en iyi şekilde değerlendirilme
sidir. Planlama ise, söz konusu, mevcut olan bu kıt kaynakların bir zaman ve program çerçeve
si içerisinde değerlendirilmesidir. Bunun Kuruluşu olan Planlama Teşkilatı ise, bu olaylar bü
tününü en iyi şekilde değerlendirecek bir organizasyonun, bir kadronun bir arada çalışması 
diye tanımlanabilir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, Türkiye'de planlı dönem her ne kadar 1961 Anayasasıyla baş
lamış gibi görülse de, 1930'lu yıllarda Birinci, İkinci Sanayi ve diğer planlar uygulanmıştır. 
Bu planlarla, genç Türkiye Cumhuriyetinin yöneticileri; Osmanlıdan devralmış olduğu borç 
yükünü hafifletecek, dışa avuç açmayacak ve ülkenin sahip olduğu kaynaklan değerlendirecek 
şekilde, Türkiye'yi bir plan kavramına sokmuştu. 

Sayın Başkan, Birinci ve ikinci Sanayi Planlarını saymazsak, şimdiye kadar, beş planlı 
dönemi bitirdik, altıncısını uyguluyoruz; fakat Birinci ve tkinci Sanayi Planlarını da sayarsak, 
Türkiye'de yaklaşık sekiz planı, yetmiş yıllık cumhuriyet tarihimizin elli - elli beş yılında uygu
ladık. Bu, bir vakıadır, bir gerçektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, ANAP Grubunun, sık sık buraya çıkıp 12 Eylül 1980 tarihini 
milat sayıp, "12 Eylül 1980 öncesi, 12 Eylül 1980 sonrası" diye değerlendirme yapmasına ben 
hayret ediyorum. Eğer 1980 öncesinde bir yanlışlık yapılmışsa, o yanlışlığı yapanların yüzde 
80'i, yüzde 90'ı zaten burada oturuyor. 

1980 öncesine baktığımız zaman, 1960'tan 1980'e kadar Türkiyeyi yöneten bütün o ikti
darlar, Türkiye'de anayasal bir kurum olan plan ve planlama üzerinde titizlikle çalışmışlardır. 
Bu iktidarlar şunun için çalışmışlardır: Devletin her kuruşunda bir yetim hakkı olduğu ve bu 
hakkın da en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği için çalışmışlardır ve bu nedenle plan ve 
planlama kavramına önem vermişledir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Gelelim bugüne... Arkadaşımız, Çankayayı karıştırdı. Çankaya ile planlama arasında ne 
fark var, bilemiyorum; ama Çankaya'yı karıştırdı. Şimdi Çankaya'da oturan, tkinci Plan dö
neminde, o dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in idaresi altında idi. Çok imrendiğiniz, 
hayal dahi edemediğiniz o tkinci Plan Döneminde, Türkiye, yılda yüzde 5 enflasyon - yani ay
da yüzde yarım bile değil - ve yüzde 7 kalkınma hızı gerçekleştirmiştir. Allah etmesin, siz enf
lasyonu yüzde 10'un altına düşürseniz, heykelinizi dikersiniz; ama, o dönemin yöneticileri, bir 
gün olsun çıkıp da, "Ben Devlet Planlama Teşkilatını en iyi şekilde idare ederek, devletin ikti
sadî ve sosyal bütün kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek yüzde S enflasyon, yüzde 7 
kalkınmayı sağladım" diye öğünmüyor. 
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METlN EMtROĞLU (Malatya) — Devlet Planlama Teşkilatının başında kim vardı? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Soruyu soran arkadaşa teşekkür ederim. At, sahibi

ne göre kişner. O dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Müsteşarı da özal'dı; ama, at sahi
bine göre kişner, bunu unutmayın. Eğer müsteşarlar başarılıysa, bugünkü yüzde 50 enflasyo
nun sorumlusu Müsteşar mı, Başbakan mı, yoksa Çankaya mı? Sakın o konuya girmeyin... 
Sakın o konuya girmeyin... (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 12 Eylül sonrasının felsefesini söyleyeyim: Bulanık suda balık 
avlandı ve tek adam düşüncesi, "her şeyi ben bilirim, ben yaparım" felsefesi, Türkiye'de, par
tiye hâkim olduğu gibi, devletin bütün kurum ve kuruluşlarına da hâkim oldu ve ilk ayak bağı 
olarak da, devletin bütün kaynaklarını çarçur etmek için, "ben veririm, ben yaparım, alacak 
da verecek de baha gelsin" felsefesiyle, ilk yapılan iş, devletin iktisadî ne kadar kuruluş ve ku
rumları varsa, bunları dağıtmak ve etkisiz hale getirmek olmuştur. 

Siz ANAP olarak güçlüsünüz, şu anda 270'in üzerinde milletvekiliniz var. Peki, niye ikti
dara geldiniz?.. O zaman Sayın özal çıktı, televizyonda, aldı kalemi, milletin gözüne batırdı 
ve "Enflasyonu tek rakamlara düşürmeden Türkiye'de kalkınmayı sağlarım diyen yalan 
söylüyor" dedi. O dönemin (1980-1983) yüzde 30 enflasyonundan bıkan millet, Sayın özal, 
enflasyonu yüzde 10'un altına, yani tek rakama düşüreceğim dediği ve tam bir kalkınmaya ka
vuşmak için ANAP'a oy verdi. Ben de verdim, oy verenlerin birisi de benim. Bunu burada 
söylemek bir fazilettir. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 1987'de niye oy verdiler?... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ancak, o felsefeyle gelen iktidar ne yaptı?.. Ne yap

tığını ben söyleyeyim. 
Devlet Planlama Teşkilatını etkisiz hale getirmek için devletin bütün kaynaklarını dağıttı, 

çarçur etti. Devlet Planlama Teşkilatına alternatif kuruluşlar meydana getirdi. îşte, Kamu Or
taklığı Fonu, işte Toplu Konut Fonu, işte Savunma Sanayii Destekleme Fonu ve 160 tane fon... 
Yine, Devlet Planlama Teşkilatına alternatif kuruluş olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğını kurdu. 

Ben simde, Sayın Bakandan, "Sayın Bakan, bugün Türkiye, ne ithal ediyor, ne ihraç edi
yor; haberin var mı?" diye sorsam, hem vallahi hem billahi haberi yoktur. Çünkü, Hazinedeki 
bir uzmanın kalemiyle, bir gecede yayınlanan tebliğlerle, kendimizin de ürettiğimiz milyarlarca 
liralık mal ithal ediliyor veya ihraç ediliyor, tşte, Türkiye'de, kaynaklar dağıtılmıştır ve Planla
manın elinden her şey kaçırılmıştır. 

Planlama bugün neyi planlıyor?.. Ben size söyleyeyim. Bugün bütçenin zaten 20 trilyon 
lirası borç bütçesi, yüzde 60'ı da cari bütçe. Yatırım için geriye bütçenin yüzde 10'u kalıyor. 
Bu bütçe kanunu çıkar çıkmaz ilk yapılacak iş, yayımlayacak bir tebliğle, yatırımların kısılma
sı olacaktır, önce yüzde 10 tasarruf denecek, bu yetmedi, yüzde 5 tasarruf denecek ve Planla
ma Teşkilatı, tasarruflarla, Maliyeyle, Hazineyle bankalar arasında kıvranıp kalacak, yatırım
lar bir sene sonrasına aktarılacak... 

Bu şekilde nerelere geldiğimizi de söyleyeyim. 50 milyar dolar dış borç; geldiğimiz nokta 
bu. 60 trilyon lira da iç borç ve 1991 bütçesinde de 20 trilyon lira faiz ödüyorsunuz. Bundan 
memnun musunuz?.. 
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METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Bütün borçları ödüyoruz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Bakanım, bizim borçlarımız 13 milyar dolardı. 
METÎN EMÎROĞLU (Malatya) — Büyüye büyüye böyle olduk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —• Sizin yapacağınız, iyi bir iktidar iseniz, 13 milyar do

lar borcu 5 milyar dolara indirmeniz veya sıfırlamanızdı. 
METÎN EMÎROĞLU (Malatya) — Otoyollardan ne haber?.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ben daha girmedim konuya Sayın Bakan, niye laf 

atıyorsunuz, durun bakalım. 
METÎN EMÎROÖLU (Malatya) — Günde iki saat elektrik kesiliyordu. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — O zaman elektrik vardı da toprağa mı verdi hükü

metler... O zaman, okuldan, sudan, hastaneden, yoldan kesti, alternatif olarak baraj yatırım
larına girdi; şimdi siz de "elektrik satıyoruz" diyorsunuz, "Bulgaristan'dan elektrik almıyoruz" 
diye övünüyorsunuz. 

Elektrik hammaddedir Sayın Bakanım, siz planlamacısınız, bu konulara girmeyin, tartış
maya girmeyelim. 

METİN EMÎROÖLU (Malatya) — Kıskanmayın, kıskanmayın... 20 bin köyde elektrik 
yoktu. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler, bugün otuz yıünı doldu
ran Devlet Planlama Teşkilatını ANAP ne hale getirdi, bir bakalım: 

1. Plan ve planlama, fonksiyonundan uzaklaştırıldı. ANAP'ın yaptığı şu: Burada kim 
konuşacak, bakan ne konuşacak, başbakan ne konuşacak; DPT'ye sipariş veriliyor, DPT ko
nuşma hazırlıyor. DPT, ANAP'ın konuşmalarını hazırlayan bir kurum haline getirildi. 

2. DPT, Gerçek plan ve planlama kavramından uzaklaştırılarak, günlük işlerle uğraşır 
hale getirilimiştir. Teşvikin ve yabancı sermayenin DPT'ye bağlanması son derece yanlıştır. Tu
rizmin teşvikinin planlamada ne işi var? Burada soruyorum; bakın turizmi ne hale getirdiniz. 
Teşviki planlamada, parası bir bankada, bakanlık da orada boş oturuyor. Yâni bunun planla
mada ne işi var? 

3. Yabancı sermaye: Yabancı sermaye için o kadar uğraştınız da, ne kadar geldi? Gelen 
-Sayın Moğultay'ın da söylediği gibi- Îran mollalarının Türkiye'ye gelerek ve kritik yerlerde 
yatırım yaparak, bugünkü irticanın temelinde olan faaliyetlere girmesini sağlamıştır. Yâni, Türki
ye 50 bin dolara mı muhtaç da, îran'ın 50 bin dolarına mı muhtaç da, yabana sermaye, yaban
cı sermaye diyorsunuz?! îşte, geldiğimiz nokta bu. 

4. Devlet Planlama Teşiklatında îslam ülkeleriyle ilişkili bir daire başkanlığı var. Bunu 
Plan ve Bütçe Komisyonunda da söyledim: 

Sayın Başkan, sayın üyeler, îslam ülkeleri, genelde, Arap ülkeleridir. Plan ve Bütçe komis
yonunda da söylediğim gibi, bugün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinde 10'u aşkın Îslam-Türk 
cumhuriyeti vardı. Devlet Planlama Teşkilatı, mutlaka, gözünü, kulağını ve elini buraya açma
lı. Mutlaka; ama, mutlaka açmalı, onlarla ilgili bir birimi vakit geçmeden kurmalıdır. Şayet 
biz bunlan kurmazsak, bir başkası mutlaka kuruyor. îran kuruyor. Arabistan kuruyor ve Batı 
devletleri kuruyor. DPT, bu konuda geç kalmamalıdır. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler, bir diğer konu da, teşvik uygulamalarıyla ilgilidir. Meclisimiz, 
aşağı yukarı altı yıldır çok önemli bir konuyu tartışıyor; teşvik konusunu tartışıyor. Tabiî neyin 
teşviki? Yatırımın teşviki, ihracatın teşviki ve ithalatın teşviki. 

Yatırımların teşvikine bir bakalım: Türkiye'de, teşvik deyince, mutlaka, al sana para şek
linde bir felsefeyle bir noktaya gidilmez. Gitse gitse, mevcut enkaz yatırımlarına yeni bir enkaz 
ilave etmek olur. 1980 öncesi, çok ortaklı işçi şirketleri vardı ve bu işçi şirketleri büyük iddilar-
la kuruldu; fakat çalışamaz hale geldiler. Şimdi, onlar işletilemezken, enkaz halinde dururken; 
1980 sonrası sırf kaynak kullanımından istifade edeyim diye, devletin, çeşitli amaçlarla ve yan
lış beyanlarla, milyarlarını, milyonlarım kapıp kaçan firmalara veya yatırımcılarına -yine 
tekrarlıyorum- sırf kaynak kullanımından faydalanayım diye, paralarımız çarçur ettik. Bir has
tamıza ilaç veremezken, bir okulumuzun çatısını onaramazken, bir köyümüze üç kilometre yol 
götüremezken, çeşitli formaliteleri yerine getiren ve çarptığı paralarla kaçan ve sonra da, dev
let gelsin de işletmek için para versin diye düşünen açıkgöz yatırımcılara devletimizin kaynak
lan çarçur ettirilmiştir. 

Sayın Bakan, sayın milletvekilleri, devletin her kuruşunda hepimizin vebali vardır. Ger
çekten bir şeyi teşvik etmek istiyorsak, gelin şu kaynak kullanımını kaldıralım, bunu krediye 
dönüştürelim. Yatırımcı, gelsin devletten ucuz kredi alsın. Doğudaki ve güneydoğudaki teşvik
lere bakalım: Memleketin her köşesi bizim; ama, kesinlikle iddia ediyorum, doğu ve güneydo
ğuda devlet, hayvancılığı teşvik ediyor. Siz bir taraftan hayvancılığı baltalarken, öldürürken, 
öbür tarafta, bir ahır yapana milyonları, milyarları veriyorsunuz... tddia ediyorum, bunun al
tında da PKK vardır. Devlet bölücülerini, teşvik maskesi altında, kendimiz besliyoruz. Mutla
ka hayvancılığın teşvikine son verilmelidir veya teşvik yapılacaksa, kredi şeklinde verilmelidir. 

Teşvik yaptık da ne oldu? Can güveliğini sağlayamıyorsunuz, mal güvenliğini sağlayamı-
yorsunuz, devletin otoritesini gösteremiyorsunuz; efendim, teşvik yaparsak, bu bölgede anarşi 
durur diye devletin milyarlarını, trilyonlarını akıtıyorsunuz... Bakıyoruz ki PKK durmuyor. 
Bu, hepimizin vebalidir. 

Bu kaynak kullanımı kaldırılmalı, yerine mutlaka; ama, mutlaka kredi getirilmeli. 

Nedir tç Anadolulunun, Karadenizlinin, Akdenizlinin, batılının suçu da, ille orada yatı
rım yapana trilyonlar akıtılıyor? Yani, vatandaş hayvanını merada güderse, o cezalandırılıyor; 
dört duvar çevirirse milyarlar akıtılıyor... 

Bu geldiğimiz nokta son derece yanlış ve sizden sonra hükümet edecek olanlar da bir teş
vik enkazı devralacak, teşvik enkazıyla oluşmuş yatırımlar devralacak. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, konuşmamın başında, Devlet Planlama Teşkilatı, devletin bü
tün iktisadî, sosyal ve beşerî kaynaklarını değerlendiren bir kuruluş halinden çıkmıştır dedim. 
Nedir devletin iktisadî, sosyal ve beşerî kaynakları? Sahip olduğu her türlü kaynaklardır. Bu 
kaynakların başında da iktisadî kaynaklar gelir. 

160 tane fon var. Bu 160 fonun kaynaklarını bütün büyük kurum ve kuruluşlar keyfî ola
rak harcıyor ve sonra da tam bütçe yapılacağı zaman, Maliye tarafından Planlamaya çok cüzi 
bir kaynak veriliyor ve Planlamadan, bir süre proje paketine bu kaynağı dağıtması isteniyor; 
dolayısıyla, bu projelerin her birine, gram gram para veriliyor ve yatırımlar birikiyor, gerçek
leşme süreleri uzadığı için de maliyetleri artıyor. 
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METÎN EMÎROĞLU (Malatya) — O, sana göre. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, sana göre, bana göre demeyin; bu devlet 

hepimizin, iyi yapılan her şeye teşekkür ederiz. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayın Işın Çelebi'ye, "Büyük projeleri finanse etmek için 

oluşturulan Yatırımları Hızlandırma Fonundan, Başbakanlık ve köşkün lüks alımları, tamirat
ları ve ufak tefek giderleri için para aktarıİıyormuş; doğru mu, yanlış mı?" diye sordum; Sayın 
Bakan, bana, "Yanlış, öyle bir şey yok" dedi. Aynı soruyu Sayın Maliye Bakanına da sordum, 
o da, "Böyle bir şey yok" dedi. Nihayet, Sayın Yazar'a sordum. Sayin Yazar, "Doğru, Yatı
rımları Hızlandırma Fonundan, Başbakanlığın tamir giderleri için şu kadar para aktarılmış" 
dedi. Eğer Sayın Çelebi isterse, bunu kendisine veririm. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBt (tzmir) — istemem. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — tşte, devletin nasıl yönetildiği ortada. Siz her şeye 

"doğru" deyin; ama, yanlışı millet görüyor. Sizin doğrunuz sadece burada kalıyor; yanlışı mil
let görüyor. 

Sayın Başkan, Planlama niye bu hale geldi? ANAP Grubuna, "Yüzde 60 • 70 enflasyon
dan memnun musunuz; 50 trilyon dış borçtan memnun musunuz; 60 trilyon iç borçtan mem
nun musunuz; senede 20 trilyon lira faizden memnun musunuz?" diye sorsam, hepiniz, "Mem
nun değiliz" dersiniz. Doğrusu da bu. Ancak, bunun bir sebebi var. Altıncı Plan dönemine 
kadar, yani 1984 yılına kadar, Devlet Planlama Teşkilatının müsteşarı, müsteşar yardımcıları 
ve ilgili daire başkanları Yüksek Planlama Kuruluna girerler, devletin iktisadî ve sosyal konu
ları üzerinde hükümete brifing verirlerdi ve onları uyarırlardı; fakat, bugün, Devlet Planlama 
Teşkilatının müsteşarı ve ilgili daire başkanları Yüksek Planlama Kurulundan çıkarılmıştır. 

Şimdi, "Siyasî otorite her şeyin üstündedir, Planlama sadece siyasî otorite ne derse onu 
yapar; biz de onu yaptırıyoruz'' diyeceksiniz, tşte geldiğiniz nokta bu. Geçmişteki hükümet
lerde herhalde siyasî otoritenin üstün olduğunu biliyorlardı; ama, devletin her kuruşunun da 
kıymetli olduğunu bildikleri için, devletin yetiştirdiği ve devletin milyarlarını, trilyonlarını emanet 
ettiği müsteşarlarına, daire başkanlarına güveniyorlardı; siz güvenmiyorsunuz; en büyük yan
lışınız da burada zaten. 

Sayın Başkan, tabiî ki, Devlet Planlama Teşkilatının bütün iktisadî ve kıt kaynakları en 
iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Devlet Planlama Teşkilatında, Kalkınmada öncelikli Yöre
ler Başkanlığı var; bu, 27 Mayısta kurulan bir dairenin genişletilmiş şekli. Bugün, kalkınmada 
öncelikli yörelere bakıyoruz, istenilen sonuç alınamamış. Daire duruyor; uzmanları, elemanla
rı gayretli; ancak, kendisine verilen imkânlarla bir şey yapamamış; yapmaya kalksa, da bu im
kânlarla zaten bir şey yapamaz. Onu da şöyle açıklayayım: Can ve mal güvenliğinin olmadığı 
bir yerde, ne yatırım olur, ne para kalır, ne insan kalır ve ne de oraya yetişmiş eleman gider. 
Bugün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya hangimizin oğlunun, kızının, kardeşinin veya seçme
ninin tayini çıksa, ilk işimiz, ilgili bakanlığa giderek bu tayini durdurmaya çalışmak oluyor. 
Neden?.. Oralarda can güvenliği yok da onun için. Sayın Bakanın da bölgesi olan, kalkınmada 
öncelikli yörelerde, bu yıl, bine yakın ilkokul can güvenliği olmadığı için açılamamıştır. Ben, 
Sayın Bakanın, canla başla bu bölgelerde asayişi temin etmesini ve oradaki insanların da en 
tabiî hakkı olan sosyal ve eğitim haklarından faydalanmasını isterdim; ama, ANAP Grubu 
"12 Eylül öncesi" diye takıldı kaldı. 12 Eylül öncesi ben olsaydım, kendimi suçlardım; ama, 
12 Eylül öncesinde de siz vardınız. 

— 22 — 



T.B.M.M. B : 47 13 . 12 . 1990 O : 1 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Devlet Planlama Teşkilatından çok şeyler isteniyor. Eğer biz, 
Devlet Planlama Teşkilatını tenkit edeceksek, bu bütçeyi tenkit etmeyelim. Çünkü, bu bütçe 
bütün kamu kuruluşlarının yıllık cari harcamasıdır; fakat, tenkit edeceğimiz bir konu var, o 
da şudur: Ya Devlet Planlama Teşkilatına çok imkân veriliyor ve teşkilat hiçbir şey yapamıyor 
veya hiç imkân verilmiyor çok şey isteniyor... Bu yanlışlık burada mutlaka; ama mutlaka dü
zeltilmelidir. 

Bugün, Devlet Planlama Teşkilatı için, ANAP Grubu çıkıyor, "Bakanlar yetiştirdi, Baş
bakanlar yetiştirdi, hatta Cumhurbaşkanı yetiştirdi" diye övünüyor; ama ben, bugün Devlet 
Planlama Teşkilatının, gerek kanun, gerek teşkilat ve gerekse fonksiyon yapısı olarak birçok 
kamu kuruluşunun gerisinde kaldığını söylemek istiyorum. Teşkilat kanunu bile olmayan, sa
dece bir kararnameyle daha dün kurulan bir dairenin elemanlarına her türlü maddî ve manevî 
imkânları veriyorsunuz; ama, yıllarını, ömrünü Planlamaya hasreden uzmanların Veya diğer 
elemanların durumunu onlara göre son derece geride bırakıyorsunuz. Bundan dolayı, bugün, 
Devlet Planlama Teşkilatından bir kaçış başlamıştır... 

BAŞKAN — Sayın ö z tür k, sürenizin bitmesine beş dakika kalmıştır, konuşmanızı ona 
göre toparlayın efendim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —• Devlet Planlama Teşkilatının bugünkü yapısı ve im
kânları, bugün, birçok kamu kuruluşunun gerisindedir. Bu şekilde, elinizde uzman tutamazsı
nız. Giden uzman, bilgi birikimini de kendisiyle birlikte götürmektedir; keşke birikimi teşki
latta kalsa; fakat, bu birikim kendisiyle gittiği için, istenen amaca Planlama bir türlü ulaşılamıyor. 

Gelelim başka bir kanuya: Bunu ocak ayında çok tartışacağız. ANAP, ne yaptı etti, bir 
türlü bOzamadığı, tesirsiz hale getiremediği Devlet Planlama Teşkilatına yeni bir teşkilat yasası 
getirdi. Bu yasada genel müdürlük mü istiyorsun?! Ne ararsan var. Yani, genel müdürlük sayı
sı yaklaşık olarak 30'a çıkıyor. Şimdi, -Belge şu anda yanımda yok; ama, yanlışım olursa Sayın 
Bakan söylesin- tkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Yüce Meclise takdimi sırasında, o zaman 
Planlama Müsteşarı ve şimdi Devletin Cumhurbaşkanı olan Sayın özal aynen şunları söylemiş 
ve "Devlet Planlama Teşkilatında esas olan uzmanlıktır ve bu uzmanlığın korunması ve des
teklenmesi lazımdır" demiştir. Şimdi, küçük kardeşi özal, bugün bakın Planlamayı ne hale 
getiriyor; Planlama da genel müdürlüklerin sayısını çoğaltarak, oraya otuz yılını vermiş uzma
na, "Sen uzmanlık tezini ver de sonra uzman ol" deyip, adamı perişan ederek Planlamayı bir
birine düşürmüştür. Bugün, Planlamada bir tedirginlik vardır, bugün Planlamada bir kargaşa 
vardır, bugün Planlamada bir endişe vardır. Sen, genel müdürü ve daire başkanını bir başka 
kurumdan getirmişsin, onu, yirmi yirmibeş yıldır uzman olarak çalıştırıyorsun; ama, bugün 
getirdiğin yasayla da "Git, bir uzmanlık tezi ver de uzman ol" diyorsun. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — tyi selam veriyor Planlamaya. 

MEHMET ÖZTÜRK (Devamla) — Bu doğru değil. Efendim, selamla kelamla olacak iş 
değil. Biz, sadece devletin bir teşkilatını korumaya çalışıyoruz; parmak üstünlüğüne güvene
rek her şeyi yok etmeye çalışmıyoruz. Bugün, Planlamada, uzmanlar arasında, kariyer dışı, 
kariyer içi ve çeşitli kanunlarla çalışan uzmanlar arasında endişe var. Bu uzman arkadaşlar 
sizin peşinizde geziyor, "Gelin, bu yanlışlığı düzeltin" diyor. İnşallah, Meclis, bu ocak ayında 
gelecek olan kanunla Planlamayı doğrayan ve planlamacıları, uzmanları birbirine düşüren bu 
yasa tasarısını düzeltir de Planlamaya bir huzur getirir. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; tenkitlerim, hiçbir zaman, devletin bürokratlarına değil, sa
dece devletin teşkilatını çalıştırmayan ve onlann çalışmasından endişe eden, sadece "Ben bili
rim, ben yaparım" veya "Biz ne söylersek olur" diyen, kara kışta hiç plan ve programda ol
madan nerede seçim varsa oraya temel attıran ve sonra da, seçimi kazanamadığı zaman da öde
neğini kesen plansız zihniyetdir. 

O sebeple, bu bütçenin teşkilata, millete ve bütün çalışanlara hayırlı, uğurulu olmasını 
diler, Yüce Heyete saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, kişisel konuşmacı Sayın Ekrem Kangal'dan önce mi sonra mı 
konuşmak istersiniz? 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBt (tzmir) — Sonra konuşayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kangal. (SHP sıralarından alkışlar) 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Devlet Planla
ma Teşkilatının bütçesinin görüşüldüğü bir oturumda, Devlet Planlama Teşkilatının önemli 
görevlerinden biri olan, ancak burada üzerinde geniş şekilde durulmayan bir konu hakkında 
kişisel görüşlerimi kısaca söylemek istiyorum. Bu konu, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna gir
mesi konusudur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de güncelliğini koruyan, hemen hemen her gün gazeteler
de değişik boyutlarda yer alan Avrupa topluluğu konusu, son Körfez krizi döneminde daha 
da aktüel olmuş, hatta, Siyasî İktidar tarafından verilen değişik mesajlarla, Türkiye'nin, Av
rupa Topluluğuna girme aşamasına geldiği belirtilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Avrupa Topluluğuna tam üyelik için 4 Nisan 1987 yılında 
başvurmuş; bildiğiniz gibi, Avrupa Topluluğu Komisyonu ve bilahara Bakanlar Konseyi konu
yu enine boyuna inceledikten üç yıl sonra, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğini be
lirsiz bir süreye ertelemiştir (1993'e kadar) ve bu erteleme dışında bir yığın ekonomik ve sosyal 
özellikle bazı siyasal konular gündeme getirilmiştir; Kıbrıs sorunu gibi, Ege sorunu gibi, azın
lık haklar sorunu gibi. 

Değerli milletvekilleri, önce şunu söylemek istiyorum: Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türkle
rinin sırtından Yunanistan'a ve Kıbrıs Rumlarına vereceği hiçbir ödün yoktur. Keza, Ege soru
nu da Türkiye ile Yunanistan'ı ilgilendirir. Yine, azınlıklar konusu, Lozan Antlaşmasının dı
şında başka şekilde düşünülemez. 

Sayın milletvekilleri, burada asıl dikkatinize sunmak istediğim konu şudur: Türkiye, Yu
nanistan ile beraber, 41 yıl önce, 1949 yılında Avrupa Konseyine girmiştir. \âni, Yunanistan 
ve Türkiye, Avrupalı olmada, Avrupa'nın değişik kuruluşlarına üye olmada, aynı tarihlerde, 
aynı zamanda bu kuruluşlara üye olmuşlardır. Keza, 1952 yılında NATO'nun askerî kanadına 
beraber girmişlerdir. OECD'nin Helsinki Nihaî Antlaşmasını da beraber imzalamışlardır. Yi
ne, Avrupa Topluluğuyla ilgili olarak 1946 yılında Paris Konferansı, 1957 yılında Roma Ant
laşması ve 1963 yılında da Katma Protokolü beraber imzalamışlardır. 
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Şimdi, Yunanistan, 1975'te Karamanlis zamanında Avrupa Topluluğuna tam üyelik için 
başvurmuş ve 1981 yılında da tam üye olmuştur. Burada Yunanistan ve Avrupa Topluluğunun 
o günkü 9 üyesi, şu konuda Türkiye'ye açık bir taahhütte bulunmuşlardın Türkiye'nin Avrupa 
Topluluğuna üyeliğini Yunanistan'ın engellemeyeceği konusunda Türkiye'ye garanti verilmiş
tir; ama, Türkiye'nin son başvurusunda, Yunanistan'ın ve Avrupa Topluluğunun bu taahhüde 
sadık kalmadığını görüyoruz. 

Yine Yunanistan'ın teşvikiyle Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Topluluğuna tam üyelik için 
başvurduğunu da biliyoruz. Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi, "Gelen evrakı komisyona 
havale ettik" şeklinde konuyu geçiştirmiştir. Bu, ciddî bir sorundur değerli milletvekilleri. Bu 
sorun karşısında Ankara, sadece üzüntü duyduğumuzu söylemekle yetinmiştir. Bunun önemli 
ve ciddî bir konu olduğunu düşünüyorum. 

Yine Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa Topluluğundan alacak olduğu ve Avrupa Toplulu
ğunun bir paket yardımı şeklinde düşünülen 600 milyon dolarlık bir katma protokolü engelle
miştir. Daha geçenlerde, yanlış hatırlamıyorsam 6 Aralık Abd Matutes Türkiye'ye geldiğinde 
bu konu görüşüldü; fakat ne olduğu bizim meçhulümüz. Sayın Bakan dilerim ki bu konuya 
açıklık getirme imkânını bulur. 

Sayın milletvekilleri, tabiî, Türkiye olarak bizim, "Tüm koşullar atehimize yaratılsın, ül
kenin millî gururu kırılsın, ama Avrupa Topluluğuna girelim" diye bir önerimiz ve düşünce
miz yok; ama, zaman zaman da değişik konular gündeme geliyor. Elbette ki, Türkiye başka 
yönlerden de imkânlar sağlayabilir; fakat, Türkiye için önemli seçenek, Türkiye'nin Avrupa 
Topluluğuna girmesi ve Türkiye'nin Avrupa ile ekonomik, siyasal ve sosyal yönden ittifak kur
ması ve bu ittifakı geliştirmesi en doğru yoldur diye düşünüyorum. 

Şimdi, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna tam üydiğiyle ilgili olarak Devlet Planlama Teş
kilatımız ne yapıyor, yakinen bilemiyoruz; ama, çok uzun yıllar önce bazı çalışmaların oldu
ğunu -ki, geçen yıl burada Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinde arz etme imkânını bulmuştum 
bir komisyon raporundan- ve son zamanlarda deman eğitimine hız verildiğini duyuyoruz. 

Avrupa Topluluğunun gerçekten karışık olan gümrük mevzuatı, hukuk mevzuatı, diğer 
mevzuatı ve Türkiye'nin sanayi ve tarımının Avrupa Topluluğuna entegrasyonu konusunda dddî 
bir çabanın da olmadığı görüşündeyim. Hele, Avrupa Topluluğu ve Avrupa ülkderinin sanayi
de çok ileri durumda olduğu ve ekonomik gelişmenin göstergesinin de sanayi olduğu düşünü
lürse, Türkiye'nin ciddî sorunları vardır. Keza, tarımımızın Avrupa Topluluğunun tarımına en
tegrasyonunda da dddî sorunlarla karşı karşıyadır. 

Yine bu arada, Avrupa Topluluğu ile bütünleşmede haklı olarak her zaman karşımıza çı
karılan, Avrupa Topluluğunda demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işlediği, Türkiye'de 
bu yönde ciddî sorunların olduğudur. Bir ülkede ve Türkiye'de, insan hakları, üniversite özerkliği, 
sendikal haklar, Dernekler \asası ve bunun gibi konularda tüm kurumlar çağdaş hale gdme-
den, Avrupa ölçüsünde, Avrupa Topluluğu ülkelerinin ayarında kurulmadan Türkiye'nin Av
rupa Topluluğuna girmesinin daha çok uzun yıllar alacağı da mutlaktır. Bunun için, Türkiye'
de demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işler hale gelmesi, özdlikle üniversite muhtariyeti, 
üniversite özerkliği, hâkim teminatı, sendikal haklar, toplusözleşme, grev gibi hakların vakit 
geçirilmeden batı standartlarına uygun hale gdmesi en normal yol olacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatımızın biraz evvel bahsettiğim konuları, el
bette Hükümet çapında yapılacak ve Hükümetin, Siyasal iktidarın getireceği, uygulayacağı ko
nulardır. 

Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna üye olduğunda, kısaca, zamanın yetersizliği sebebiyle 
detayına girmeden, satırbaşları halinde söylediğim konularda, şimdiden, çok ciddî hazırlık içe
risinde olması ve Türkiye'nin bu topluluğa bir gün üye olduğunda, her haliyle Topluluğa en
tegrasyonunun sağlanması gerekir. 

Şimdi, biz, sanayileştik diyoruz. Dün, Sayın Yazar da, burada Türkiye'nin sanayileştiğini 
ve buna örnek olarak da Türkiye'de üretilen elektrik enerjisinin yüzde 64'ünün sanayi sektö
ründe kullanıldığını söyledi, doğrudur belli; ama, bir ülkede sanayileşmenin belli kıstasları var. 
örneğin, demirçelik üretimi. Halen, 1990 Türkiyesinde üç adet demirçelik tesisinin (fabrika
nın) dışında başka tesisimiz yok. Üretim yılda 8-10 milyon ton civarında. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, toparlayınız efendim. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan, bitiriyorum. 
Keza, sanayileştiğimize örnek olarak, Türkiye'nin ihracatının sanayide yüzde 80'lere var

dığı söyleniyor. Gerçekte bu da, Avrupa Topluluğu standardını dikkate alırsak, doğru değildir. 
Bizim dış ticaretimizin, dışsatımımızın, yine büyük kısmı tarıma dayalıdır. Gerçek anlamda 
imalat sanayii dikkate alınırsa, dışsatımımızın yüzde 80 olmadığı, hâlâ yüzde SO'ler civarında, 
hatta daha aşağıda olduğu görülecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yine dün, Sayın Yazar burada Başbakanlık bütçesinde 
Avrupa Topluluğu ile ilgili konuşmasında "Avrupa Topluluğu konusunda Türkiye'de bir millî 
mutabakat var" dedi; doğrudur. Gerçekten, tüm siyasî partilerimiz, bu arada bir siyasî parti
miz hariç ama parlamento içinde ve dışındaki tüm siyasî partilerimiz, sendikalarımız, üniver
sitelerimiz, derneklerimiz, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girmesi konusunda bir görüş içe
risindedir, millî bir mutabakat içerisindedir. Bu, sevindirici durumdur; ama, buna rağmen, bir 
geleneği yerleştirmek ve bir geleneği uygulamaktan hâlâ uzak durumdayız. Avrupa Topluluğu 
ülkelerinin büyük kısmının sosyal demokrat iktidarlar olduğunu hep biliyoruz, öyle ise, Dev
let Planlamadan sorumlu Sayın Bakanımızın, bu konuda, bir geleneği başlatması da doğaldır 
diye düşünüyorum. Avrupa Topluluğu konusunda, bu önemli konuda mademki millî mutaba
kat var, zaman zaman, Anamuhalefet Partisinin Sayın Liderine bu konuda bilgi vermelidir. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, maalesef, uzatamayacağız efendim. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bu düşünceyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlar, bütçenin yararlı olmasını dilerim. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Dev
let Planlama Teşkilatının bütçesi görüşülürken, siyasî parti grupları adına söz alan arkadaşla
rımın düşünce, eleştiri ve görüşlerine teşekkür etmek istiyorum. 
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1990 yılı ve 1991 yılına geçişte, Türk ekonomisine ilişkin bazı görüşler ve bazı düşünceler 
ileri sürüldü. Bu düşünce ve görüşlerden maksimum ölçüde yararlanmaya gayret edeceğimizi 
belirtmek istiyorum. 

öncelikle, 1990 yılında Türk ekonomisindeki gelişmeleri, fazla vaktinizi almadan özetle
mekte yarar görüyorum. 1990 yılı programında belirtmiş olduğumuz hedeflerin, çok önemli 
bir kısmına eriştiğimizi ve bu anlamda da, 1990 yılının, ekonomik programın uygulanması yö
nünden, başarılı bir yıl olarak, ileride iktisat tarihçileri tarafından değerlendirilebileceğini söy
lemek isterim. 1990 yılında, Türk ekonomisinin yüzde 9'luk bir büyüme hızına erişmesinde 
ve son 20 yılın en hızlı ve en yüksek büyüme hızı trendine kavuşulmasında, 1989 yılı, baz yılı
nın düşük olmasının belki bir ölçüde rolü olmuştur ve tarımın^ 1989 yılının, baz yılının düşük 
olan düzeyine göre yüzde U'lik bir gelişme elde etmesi, bu yüzde 9'luk büyümenin bir ölçüde 
açıklanmasına neden olabilir; ama, sanayideki gelişmenin yüzde 8'in üzerinde bir düzeye eriş
mesi, üretimde ve yatırımda reel olarak yüzde 8'in üzerinde artışın olması, 1990 yılı için, üze
rinde durulması gereken çok önemli noktalardır. Bu anlamda, üretimde ve yatırımda artışın, 
reel olarak yüzde 8'ler düzeyine çıkması, yıllarca iktisat teorisinde sözü edilen, büyümeyi kü
çülterek, büyümeyi aşağılara/çok aşağılara çekerek, daraltıcı politikalarla enflasyonun düşü
rüleceği gibi bir monetarist politikanın da, ilginç bir ölçüde tartışılmasına ve düşünülmesine 
yol açmıştır. 1988 döneminde ve 1989 yılında uygulanan daraltıcı para politikalarının, Türki
ye'de büyüme hızını yüzde l'lere, hatta sıfır noktasına getirdiği bir dönemde, enflasyon yüzde 
70'lerin üzerine çıkarken; ilk kez 1990 yılında, yüzde 9'luk bir büyüme hızı, üretim ve yatırım
da reel olarak yüzde 8'in üzerinde bir artışın olduğu bir dönemde, enflasyon İS puan aşağıya 
inmiştir. Bu, iktisatçıların üzerinde ciddî bir tahlil yapması gereken bir dönemdir, bir kesittir; 
değerlendirileceğini tahmin ettiğim bir sonuçtur. 

Özellikle yatırımların artışının, 1990 yılında özel imalat sanayiindeki yüzde 27 gibi bir ya
tırım artışının, Türkiye'nin bugün geldiği nokta açısından önemli olduğu kanısındayım. Teo
rik olarak, Türkiye'nin ithal ikamesi döneminden, ihracata dönük bir sanayileşme dönemine 
geçişini, bir dönemin talep daralmasına bağlarsak; daha sonraki aşamasında, arz fazlası oldu
ğu bir zamanda, kur politikaları, vergi iadesi ve benzeri teşviklerle finanse ederek ihracatı yo
ğunlaştırdığımız ve artırmaya çalıştığımız bir dönemi yaşamıştır Türkiye; fakat, 1990 yılı ba
şında görüyoruz ki, ihracat teşviklerinde ciddî bir azalma vardır. Kurda, Türk Lirasının değer 
kazanması sonucu, ihracat lehine değil, bilakis ithalat lehine bir durum ortaya çıkmışken, ih
racatın 12 milyar dolar düzeyinde bir seviyeye gelmesi de, bizim açımızdan üzerinde durulması 
gereken bir başka noktadır. Bu, temelde, Türk sanayiinin ve Türk insanının, artık dış pazarı 
dikkate alan ve dış pazar ağırlıklı bir üretim ve yaşam felsefesini benimsediğini göstermekte
dir. Nitekim, teoride "Üçüncü aşama" denilen, üretim-yatırım ve ihracat hadisesinin denge
lendiği ve sanayide yeniden bir yapılanma döneminin yaşanacağı iktisat teorisinde belirtilmek
tedir ve ilginç olarak Türkiye bu dönemi yaşamaktadır, Türkiye'nin bu dönemde sanayiinde 
ciddî bir yeniden yapılanma söz konusudur ve ciddî bir gelişme söz konusudur. 

örnek olarak şunu söyleyeyim: Israrla, 3 tane demir-çelik tesisi olduğundan söz edilmek
tedir, "3 tane demir-çelik tesisi vardı, ne yaptınız?" deniliyor. 

Evet, 3 tane demir-çelik tesisi var; ama, 2 milyon ton üreten Türkiye, 10 milyon ton üreti
yor şimdi, iskenderun'da 1 tane yüksek fırın çalışıyordu, bugün 2 tane yüksek fırın çalışıyor. 
Bir yığın sorunlar vardı, bugün sorunların büyük bir kısmı aşıldı. Ereğli de aynı şekildedir, 
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1 milyon ton üretim yapılıyordu, bugün 2,5-3 milyon tona çıkmaktadır; yani mevcut olan tesis
lerin yenilerini kurmak değil, ölçek ekonomilerinden yararlanmak, kalite ve verimlilik açısın
dan uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir sanayi yapısına dönüşmesi önemlidir. 

Tekstil konusunda da benzer bir durum vardır. "Siz ne yaptınız?.. Bir şey yapmadınız ki" 
deniliyor. Şimdi burada tabiî çok ilginç bir tartışma vardır; Türkiye'nin bugün tekstilde ham 
bez, pamuk ipliği ve konfeksiyonda 3,5 milyar dolarlık ihracatı var. Tekstil sanayiinde bugün, 
Türkiye, tesislerin yüzde 60-70'ini yenileme noktasına gelmiştir. Çünkü, dünyada öyle hızlı bir 
teknolojik gelişme olmuştur ki, öyle hızlı bir rekabet düzeyi ortaya çıkmıştır ki, tüm gelişmek
te olan ülkelerin tekstil sektörü ve geleneksel sektörlerde söz sahibi olacağı söylenirken, bu
gün, dünyadaki gelişmiş ülkelerin geleneksel sektörlerden vazgeçmediğini ve buralara çok yon-
ğun teknolojik gelişmeleri realize ettiklerini ve emek-yoğun yatırım sürecinin, sermaye-yoğun 
hale geldiğini ve bu klasik ve geleneksel sektörlerde çok etkin hale geldiklerini göstermektedir. 

Dünya dış ticaretinin yaklaşık 90 milyar dolarının yüzde 6'sı düzeyini tekstil sektörünün 
ticaret hacmi oluştururken, bu rakam bugün 180-190 milyar dolara çıkmış olup ve bunun yüz
de 25'i konfeksiyon ürünlerinden oluşurken, bugün yüzde 50'sinden fazlası konfeksiyon ürün
lerinden oluşmaktadır. 

Buradan şunu anlatmak istiyorum: Katma değeri daha yüksek, bireyin daha hâkim oldu
ğu, insanın refah düzeyinin artacağı ve bu insanlara hitap edecek bir sanayi yapısına dönüş
mektedir. Türkiye, bu anlamda yatırımlarını hızlandırmak zorundadır. Yatırımlarını, Türk sa
nayiinin uluslararası düzeyde rekabet edebileceği bir yapıya kavuşturmak zorundadır. 

1990 yılı teşvik sistemi bu mantık içinde hazırlanmıştır. Türk sanayiinin 1991 yılı da bu 
mantık içinde hazırlanmıştır. Birincisi, Türk sanayiinin rekabet edebilir bir düzeye getirilmesi
ni ve Türk sanayiinin bu anlamda rekabet ederken ihracatını artıracağı bir tempoya kavuşma
sını amaçlamaktadır. Nitekim, 1990 yılında görüyoruz ki, Türk sanayiinde bu amaçladığımız 
teşvik hadisesi özel kesim imalat sanayiinde yatırımların yüzde 27 artmasına neden olmuştur. 

İhracat vergi iadelerinin sıfırlandığı bir dönemde ve Türk Lirasının yüzde 30-35 gibi değer 
kazandığı bu dönemde, ihracatımız, 12 milyar dolar düzeyini korumasını başarabilmiştir ve 
bence bu bir başarıdır. 

Türk ekonomisinde bizim 1990 yılında başarılı olduğumuz noktalar budur; ama kamu 
kesimi finansman açıkları konusunda da başansız olduğumuz noktadır. Bunu da çok açıklıkla 
ve altını çizerek belirtmek istiyorum. 

Bu anlamda 1991 yılı programı hazırlanırken, başarılarımızla ve başarısızlıklarımızla so
runlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Buna ilaveten 1990 yılında ağustos sonrası Körfez krizini, bir petrol krizi olarak değerlen
dirdik. Petrol krizinde şok etkisi yaratan bir yapıda nasıl bir ekonomik politika uygulanması 
gerekiyordu ve krize karşı nasıl bir uygulama gerekiyordu, onun tüm gereklerini yerine getir
meye çalıştım. 

Nitekim, birinci ve ikinci petrol krizinden sonra yapılan tüm çalışmalar şu ana noktalan 
göstermektedir. Petrol krizinin, yani petrol fiyatlarının ani ve aşırı yükselmesi, dünya dış tica
ret hadlerinde aleyhte bir gelişmeye -özellikle Türkiye ve benzeri ülkeler için- neden olmaktadır. 
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ikincisi, devlet ve kamu harcamaları hızla artmaktadır. 
Üçüncüsü, uluslararası piyasadaki durgunluk dış kredi faizlerini yukarı çekmektedir. Bu 

kriz ekonomisinde buna karşı alınması gereken acil tedbirler şunlardır: İhracatı artırıcı tedbir
lere yönelmek, kamu tasarruflarını artına kararlar almak, maliyet-fiyat dengesini -başta pet
rol olmak üzere- tüm sektörlerde hızla kurmak. Biz, bu anlamda, 2 Ağustostan sonra sorunu 
siyasî boyutun dışında, ekonomik boyutta petrol krizi olarak değerlendirip, bu kararları alma
ya çalıştık ve görüyoruz ki, örneğin italya'da, ağustos ayı sonuna kadar toplam enflasyon ora
nı 5,5 iken, eylül ayı sadece aylık artışı 4 puan olmuştur. Biz eylül ayında 5,3 olan enflasyon 
oranını, aldığımız tedbirlerle, ekimde 4,8'e, kasım ayında da 3,8'e yeniden indirmeyi ve yeni
den enflasyonu tutabileceğimizi ve bununla belli ölçülerde, belli düzeylerde bu kamu kesimi 
finansman açıklarını veri kabul ederek bir noktada tutabileceğimizi gördük. Nitekim, petrol 
fiyatlarını maliyetlere göre ayarlarken, en kolay ve belki de en yanlış olan; fakat, yapılması 
gereken KDV uyarlamalarını ve ayarlamalarım yaparak, kamu tasarruflarını belli ölçüde den
gelemek ve ihracat konusunda, Türkiye'de bugün, temel ajrtış noktası ihracata baz teşkil ede
cek sanayiin maliyet ve verimlilik ve kalite meselesini çözecek yatırımlara -kısa dönemde dev
reye girecek yatırımlara hız vermekten geçmektedir- belli ölçüde hız vermeye çalıştık. 

1991 yılı programını ve bütçesini hazırlarken, dikkat ettiğimiz temel noktalar; petrol krizi
nin orta dönemde süreceği; yani 25-30 dolar arasında bir petrol fiyatı dengesinin oluşacağını 
dikkate aldık. Geçmiş yıllarda birinci ve ikinci petrol krizi döneminde -hiçbir dönemi eleştir
mek için söylemiyorum, sadece belirtiyorum; bir durumu tespit etmek açısından söylüyorum-
birinci petrol krizinde yüksek büyüme hızını aynı seviyede sürdürmenin ve gerçekçi bir kur po
litikası izlememenin faturasını Türkiye çok ciddî olarak çekmiştir. 10 lira iken kftğıt üzerinde 
kur, piyasada 50 lira olmuş; real faiz oranları negatif 35-40 puan olmuş. Petrol fiyatları dünya
da 10 lira iken, Türkiye 4 liraya satmış ve enflasyon oranı, birden, yukarılara fırlamıştır... Türkiye 
de, ödemeler dengesi açığını kapatabilmek için anlamsız bir dış borçlanmaya gitmiştir. 

Biz, bu geçmiş deneyimleri yaşayan insanlar olarak, 1991 yılı bütçesini daha tutumlu bir 
bütçe olarak düşündük ve büyüme hızının 5,9 olmasını; 9'lar düzeyinden 9'luk bir bazın üzeri
ne, 5,9'luk bir düzeye oturmasını, enflasyona baz teşkil eden gayri safî millî hâsıla deflatörü-
nün 45'lik bir düzeyde olmasını öngördük. Petrolün varilini varsayım olarak 30 dolar aldık 
ve daha tutumlu bir bütçe ve 20 trilyon olan bütçe açığı... 1990 yılı bütçe açığı ile -sabit fiyatlarla-
aynı düzeyde bütçe açığıdır. 1990 yılı bütçe açığı 14 trilyon düzeyinde -beş aşağı beş yukarı-
gerçekleşecektir. Bugün ortaya çıkan duruma göre -aldığımız tedbirlerle- belki 14 trilyonun bi
raz altına inme ihtimali de belirmiştir; ama 14 trilyon düzeyinde olduğunu varsayarsak 90 yılı 
bütçe açığının; 1990 fiyatlarıyla 1991 yılı bütçe açığı 14 trilyondur. Bu anlamda bütçe açığını 
sabit tutan bir bütçe hazırlamaya çalıştık. Burada, carî harcamaları ve transfer harcamalarının 
kalemleriyle, sizlerin de bildiği gibi, fazla oynama imkftnına sahip olamadığımız için, yatırım
larda belirli eğitim ve sağlık sektörleri ağırlıklı olmak üzere, belli bir real artışı sağlayarak, 1991 
yılı bütçesini hazırlamaya ve Plan ve Bütçe Komisyonuna sunmayı tercih ettik. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlamda, biz 1991 yılında enflasyonu aşağıya indirici; ama, Türk
iye'yi, resesyona sokmadan, istikrarlı bir büyüme hızı temposuna ulaştıracak bir dengeyi kur
maya özen gösterdik. Çünkü, Türkiye'yi resesyona sokan ve büyüme hızını hızla aşağıya çeken 
politika, kamu gelirlerinin düşmesine neden olmadan; bugün, 1991 yılında en önemli mesele
miz olan kamu kesimi finansman açığı problemini artırıcı ve bunun faizler üzerine etkisi ve 
büyüme hızına negatif etkisine yol açacak ve resesyona getirecek politikalardan kaçarak, o den
geleri dikkate alarak bir bütçe hazırlanmıştır. 
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Burada sözü fazla uzatmayacağım; ancak, şunu söylemek istiyorum: Planlama Teşkilatı
nın tüm uzman ve uzman yardımcısı ve tüm çalışanları, gerçekten, kendi konularında uzman
laşmış ve benim çok saygı duyduğum arkadaşlardan oluşmaktadır. Türkiye'nin sorunlarını çok 
yakından izleyerek çözüm üretmekte ve bu çözüm alternatiflerini hükümete zamanında sun
maktadırlar. Bu anlamda, biz, Planlama Teşkilatının, çalışanlarının düzeyini yükseltmek ko
nusunda imtihan sisteminden vazgeçmeyeceğimizi, yasasında da o imtihan sistemini kariyer 
dışı ve kariyer içi uzmanlar dahil, herkes için uzmanlığın hâkim olduğu bir unsur haline getire
ceğimizi ve bu konuda şahsen benim taviz vermeyeceğimi Sayın Meclisin yüce huzurunda söy
lemek istiyorum. Ayrıca, bu konuda bana yapılacak hiçbir baskıya da boyun eğmeyeceğimi 
belirtmek istiyorum. 

Biz, Türkiye'nin Planlama Teşkilatının, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığının, Merkez Ban
kasının, Kamu Ortaklığının ve diğer ekonomiyle ilgili birimlerin disiplinli ve koordinasyon içinde 
çalışmasını 1991 yılında daha fazla temin edeceğimizi de, özellikle burada belirtmek isterim. 
Çünkü, 1990 yılında başarılı olduğumuz bir ekonomik programın uygulamasında deflatör he
sabına kadar büyük ölçüde programın yüzde 80'ini tutturduğumuz, hedeflerini gerçekleştirdi
ğimiz bir dönemi yaşadıktan sonra, 1991 yılında da başarılı olacağımız kanaatindeyim. 

Burada sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ancak, şunu açıklıkla belirtmek isterim; makro 
ekonomik açıdan, para ve maliye politikalarının uyum içinde yürütülmesinin, dünyada bir plan
lama kavramının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söylemek isterim. Doğu Blokundaki du
varların yıkılması katı bir planlama teşkilatı mantığını yıkmıştır. Katı bir planlama teşkilatı 
ve katı bir planlama bürokrasisini yıkmıştır. Oysa bir planlama veya/bir koordinasyonu ve is
tikrarı sağlayıcı ekonomik kararlar ve ekonomik birimler arasında ilişkileri, irtibatları kuran 
bir çalışma düzenini sona erdirmemiştir; bilakis, bunu artırmıştır. Bugün, Almanya'da bu işi 
Merkez Bankası yapmaktadır, ingiltere'de Hazine yapmaktadır, Amerika'da Başkanın Ekono
mik Danışmanlar Kurulu yapmaktadır. Bu anlamda, bu işlevi yürüten Devlet Planlama Teşki
latının, bu konuda ki yetenekli elemanlarıyla bu işlevini de sürdüreceği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, burada bana yöneltilen bazı sorular var; Özellikle Sayın Kangal'ın, 
çok doğru olarak bize uyarıda bulunduğu bu Avrupa Topluluğu konusundaki çalışmalarımız, 
uyum içinde ve 35 -36 konuda yapılıyor, tki, üç yıldır sürdürülen çalışmalar hakkında da, -bu 
konuda tüm siyasî partilere-PIanlama Teşkilatının tüm çalışmaları ve yayınları hakkında her 
zaman bilgi vermeye hazırız ve bu konuda her türlü bilgiyi, tüm siyasî partilere düzenli gön
dermeyi bir görev olarak görüyoruz. 

Doğu ve güneydoğudaki eğitim konusunda verilen bilgiler, doğu ve güneydoğuya Türki
ye'nin, 1989, özellikle 1990 yılında, bölgesel farklılığı gidermek için yoğun bir kaynak tahsis 
ettiğini, hem kamu yatırımları açısından yoğun kaynak tahsis ettiğini hem de 1990 yılında özel 
kesim yatırımlarını hem teşvik hem de Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ile yoğun kaynak 
tahsis ettiğini belirtmek isterim. Bugün, kalkınmada öncelikli yörede yapılan yatırımların yüz
de 80'i devlet tarafından desteklenmektedir. Yapılan bir yatırımın yüzde 80'i devlet tarafından 
hatta finanse edilmektedir. Bu anlamda, hayvancılık yatırımlarındaki sorunları dikkate ala
rak, bu ilişki 1991 yılında teşvik sisteminden çıkarılmıştır. O konuda söylenen birtakım düşün
celer dikkate alınmış, gerekli tedbirler alınmış ve hayvancılık konusundaki uygulamalar Ziraat 
Bankasına bırakılmıştır. 
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Yatırımları Teşvik Fonuyla ilgili Cumhurbaşkanlığının yatırımlarının finanse edildiği ko
nusunda soru soruldu, elimde fonun kullanımıyla ilgili tablo var; böyle bir şey görülmüyor. 
Bunu da arz ederim. 

Diğer önemli bir konu, burada bize sorulan: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yapılan ya
tırımlara ve yatırımcılara ne gibi devlet katkısı sağlandığı konusunda soru var. Bunu, değerli 
konuşmaa arkadaşıma, izin verirseniz buradan inince arz edeyim ve daha fazla vaktinizi al
mayayım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunanm efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
. RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, sorum var efendim. (ANAP sıralarından "Geç 

kaldın" sesleri) 
BAŞKAN — Onu başka bir şeyde telafi ederiz... 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, çok önemli... 
BAŞKAN — Kabul ediyorum; ama, daha evvel yazdırmadınız, müracaat etmediniz... 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Lütfen efendim... 
BAŞKAN — Özel olarak iletelim efendim. Siz bize gönderin, özel olarak iletelim. 

Bölümleri okutuyorum: 
/. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesi 
A-CETVELt 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 50 931000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Planlama Hizmetleri 73 907 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 17 040 000 000 
Transferler 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Toplam 141 878 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı 1989 maK yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oyl 

ler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

1989 Yılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
A — CETVELİ 

Prog. Açıklama 

u 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
»o 
i BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Planlama Hizmetleri 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı 1991 yılı bütçesi ve 1989 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı, uğ 

Genel ödenek 
toplam 

18 450 169 826 

37 498 493 012 

5 534 400 000 

14 749 978 

61 497 812 816 
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B) HAZÎNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin müzakereleri
ne geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde söz alan grup sözcülerini ve şahısları 

adına söz alan arkadaşları okuyorum: 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Abdulkadir Ateş, Doğru Yol Partisi Grubu 

adına Sayın Tevfik Ertüzün, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ünal Akkaya. 
Şahısları adına; lehinde Sayın Nuh Mehmet Kaşıkçı, aleyhinde Sayın Erdal Kalkan. 

Buyurun Sayın Ateş. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; Partim adına, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesini ve bu konu
daki görüşlerimizi sizlere sunmak için huzurunuzdayım. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlar; esas konuşmama geçmeden önce, biraz önce Sayın 
Devlet Bakanının söylemiş olduğu ve benim de çoktan beri dikkatimi çeken bir konuyu sizlerin 
huzurunuzda aydınlatmaya çalışacağım. 

Hükümet yetkilileri, Körfez krizi başladığından bu yana yakınıyorlar. "Enflasyonun ne
deni o, işsizliğin nedeni o, birtakım diğer aksaklıkların nedeni o" diyorlar; fakat, aynı zaman
da bütçede de gördüğümüz gibi, Tükriye'deki gelişme hızının yüzde 9,1 olacağını söylüyorlar. 
Şimdi sormak istiyorum; kriz dönemlerinde, eğer gerçekten bir kriz varsa ve ülke ekonomisi 
zor günler yaşıyor ise, bir ülkede gayri safî millî hâsıladaki artışın yüzde 10'lar civarında do
laşması mümkün müdür? Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Bunun açıklanması mümkün müdür? 
Dünya ve birçok ülkede kriz dönemleri yaşanmıştır. Bu ülkelerde krizin yaşandığı dönemlerde 
gelişme hızının hiç de böyle sizlerin söylediği ve kitaplarda ifade ettiğiniz gibi, evraklarda ve 
diğer birtakım tutanaklarda belirttiğiniz gibi, yüzde 9'lara, yüzde 10'çıktığı görülmemiştir. Şimdi 
burada bir gerçeği orataya koymak lazım. Ya sizin istatistikleriniz yanlıştır, güdümlü olarak, 
bilinçli olarak bu istatistikleri şişirmişsinizdir, yahut ta bu ülke Körfez krizinden sizlerin de
ğindiği kadar zarar görmemiştir. Bunların hangisi doğrudur? Bunun ilk önce yanıtlaması ge
rektiğine inanıyorum. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; benim görevim Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
ile ilgili parti görüşlerimizi aktarmak. Ancak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından sorum
lu Devlet Bakanını da maalesef burada göremiyoruz. Zor günler geldiğinde, bazı şeyleri gö
ğüslemek gerektiğinde Sayın Bakan mangalda kül bırakmıyor (yani, amiyane halk tabiriyle) 
fakat, hesap verileceği gün geldiği zaman da bakıyoruz Sayın Bakan, burada, kendi yerinde 
değil, başka bir Devlet Bakanımız, (sağ olsunlar, onun da haberi yoktu herhalde gelmeyece
ğinden) buraya geldi ve oturdu. Şimdi bizim soracağımız sorulara yanıt verecek, bizim görüş
lerimizi değerlendirecek... 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi olarak bunu ben almıyorum; çünkü, bu Müs
teşarlıkla sorumlu Devlet Bakanımızın birçok görevleri var. Kamu ortaklığından tutun da özel
leştirmeye kadar, ihracat ve ithalata kadar birçok konuyla sorumlu bir Devlet Bakanlığının bütçesi 
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aslında bu. Bu Devlet Bakanlığının konusu içerisine giren söylediğimiz alanlarda bizim hesap 
soracağımız yerler de, bugün, Meclis sistemi ve içtüzük içerisinde maalesef karmaşık hale gel
diğinden, ben, Sayın Bakanın sorumlu olduğu diğer konulara da değinmek istiyorum, Çünkü, 
bu bakanlık öyle bir bakanlık ki, para politikasından, maliye politikasından tutun da ihracat 
rejimine, özelleştirmeye, hatta konut yapımına kadar ilgilenen bir Devlet Bakanının görevi ve 
sorumluluğu içerisinde olan bir Devlet Bakanlığının bütçesini burada görüşmek istiyorum. Bir 
anlamda, bu bakanlığın ve bakanın süper olması gerekiyor. Bir Devlet Bakanına sadece gübre 
işi verilirken, hükümette işbölümü yapılırken, böylesi bir süper bakana, ihracat rejiminden pa
ra politikasına, maliye politikasına, konut yapımı ve özelleştirmeye kadar geniş yetkilerin ve
rilmesi, herhalde bu bakanın süper olmasından kaynaklanmakta. 

Yanımda getirecektim... Ama, sonra kendilerine vereceğim; eski kullandığı tişörtü çıkarıp 
bir süpermen tişörtü giymesinde yarar görüyorum; buna da hakkı olduğuna inanıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz, yaptığımız bütçe müzakereleri, her yıl iktidarların vermek 
zorunda oldukları bir sınav niteliğindedir. Bütçe Müzakereleri; halktan vergi olarak birçok öz
veriler şeklinde hükümetin topladığı ve bunları halka hizmet şeklinde nasıl dönüştürebileceği
nin, dönüştürmek istediğinin hesabının verileceği görüşmelerdir. Bu önemli sınavda, halk adı
na, iktidara, geçer veya geçmez notunu verecek olan siz değerli milletvekillerisiniz. Üzülerek 
belirtmek gerekir ki, son üç yıldır, sınıfta kalması gereken iktidar; zıtlaşmalar, partizanca dav
ranışlar ve başka nedenlerle sınıf geçme başarısını göstermiştir. Bu da, ne ülkemize ne de hal
kımıza hiçbir yarar sağlamayan sonuçlara götürmüştür bizleri. 

Biliyorsunuz, 1991 yılı bütçesindeki açık, tasarıda öngörüldüğü gibi, 20 trilyon 650 milyar 
lira değil de, 70 trilyon olsa dahi siz değerli milletvekili arkadaşlarımızın buna "evet" diyeceği
nizi biliyoruz. Değerli arkadaşım başını sallıyor... Doğrudur; biliyoruz, "evet" diyeceksiniz. 
Geçtiğimiz yıllarda da böyle oldu ve bu yıl da aynısı olacak. Her yıl bütçelerde, hükümetlerin 
gerçekleşecek dediği hedefler, öngördüğü rakamlar gerçekleşmiyor, çok farklı sonuçlar ortaya 
çıkıyor ve bizler de tüm olumsuzluklara karşın, bunlara evet diyoruz, evet demek mecburiye
tinde kalıyorsunuz. O zaman, ne anlamı kalıyor bu bütçe müzakerelerinin? Böylesi bütçelerin, 
yalnızca yasal bir zorunluluğu yerine getirmeden, yasak savmadan öte giden bir foksiyonu ol
duğunu ben zannetmiyorum ve umuyorum bu seneki bütçe böyle olmayacaktır. Çünkü, fahiş 
hatalar ve Türkiye'yi hiçbir yere götürmeyecek kötü uygulamalar 1991 yılında bu bütçeyle ilk 
işaretlerini vermiştir. 

Bugün, üzülerek belirtmek gerekirse ve görülen odur ki, yine "evet" denilecek ve bu İkti
dar, bütçe müzakereleri sonunda yine sınıf geçirilecektir. Bu nedenle, halkımızın büyük kesi
minin düşündüğü gibi, bizler, 1991 yılının, 1990'dan daha iyi olacağını zannetmiyoruz. Bu bütçe 
ile, ne halkımızın sıkıntıları giderilebilir ne de enflasyonla mücadele mümkündür. 

Sizlerin de bildiği ve çeşitli konuşmacılardan da işitmiş olduğumuz gibi, 1991 bütçesi 105 
trilyon civarında bir rakamla bağlanmıştır. Bu bütçe, 1990 bütçesine göre yüzde 48 daha bü
yük bir bütçedir. Ama, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 60-65 arasında gerçekleşeceği düşü
nüldüğünde, bu bütçenin yapacağı işin, satın alma gücünün, halka hizmet imkânlarının, ge
çen 1990 bütçesinden yüzde 12 ilâ 15 arasında daha sınırlı olacağı kendiliğinden ortaya çık
maktadır. 
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Bu bütçe, ayrıca, daha önce yine belirtildiği gibi, faiz ve birtakım cari ödemeleri yapan, 
ücretleri ödeyen bir bütçeden öteye gidememektedir. 

Bütçe, ayrıca, rekorlar kıran bir bütçedir. Bütçenin yüzde 20'si faiz ödemelerine ayrılmış
tır ve dış borç faiz ödemeleri hemen hemen 7 trilyona yaklaşmış, iç borç faiz ödemeleri ise 
13 trilyonun üzerinde, 14 trilyon civarındadır. Böylece, bu bütçenin rekor kırdığı alanlar gide
rek daha da artmaktadır. ANAP iktidarlarının hazırladığı her bütçe giderek rekorlar kırmak
tadır, ama bu rekorlar olumsuz yönde gelişmektedir. 

Tasarıya göre, baştan öngördüğü bütçe açığı 20,6 trilyon civarındadır. Bu 20,6 trilyona 
iç ve dış borçların ana para ödemeleri de dahil değildir. 

Dış borçların ana para taksiti, bu yıl 7 trilyonun üzerinde, 8 trilyona yakın bir miktarı 
oluşturmaktadır, tç borçların ana para taksidi ise, 5 trilyon 650 milyar Türk Lirası civarında
dır. Diğer bir deyişle, toplam 13 trilyonun üzerinde, öngörülen bütçe açığının dışında, anapara 
ödemesi yapmak zorundayız ki, bu da 1991 bütçesinde gösterilmiş değildir. O halde, bunu koy
duğumuz takdirde, 1991 bütçesindeki gerçek açık 34 trilyon civarındadır. 

Ayrıca, açık, 34 trilyonla da kalmıyor. Bunun dışında 8 trilyonluk bir miktarın da, 1988, 
1989 ve 1990'da olduğu gibi, kaynak sıkıntısı nedeniyle, 1991 bütçesinin öngörmüş olduğu 105 
trilyonun 8-9 trilyonluk bir miktar daha artırılacağını da tahmin etmekteyiz. Bu da üzerine 
konduğunda, bugün görüşmekte olduğumuz 1991 bütçesinin gerçek açığı 43 trilyonun üzerin
de olacaktır ki, bu da, toplam, bugün öngörülen bütçe rakamının, tahminen, hemen hemen 
yüzde 50 sini, yüzde 45Merin üzerinde bir rakamı oluşturmaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, böyle bir bütçeye nasıl evet diyeceksiniz? Vicdanınız sız-
layacaktır, eminim. Yapacak başka işiniz kalmamıştır, bunu da biliyorum. Satacak arsalar da 
yavaş yavaş bitmektedir, özelleştirme de buna bir çare değildir artık. Zannediyorum bunlar 
için yeni yöntemler üreteceksiniz; fakat, bu yeni yöntemler halkımızın yarasına melhem olma
yacaktır. Üzüntümüz oradan kaynaklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, sonuçta şunu söylemek istiyorum: Bu gün doğru dürüst, ciddi bir büt
çe yapmaktan aciz bir Hükümet başımızda bulunmaktadır, maalesef. Ülke sorunlarını çözme
de, hele ekonomik konularda ciddi bir bütçe yapamayan bir iktidarın, bir hükümetin, bu ko
nulara çözüm- getirebilmesi mümkün değildir. 

tç ve dış borçlar konusu, biraz önce belirtmiş olduğum gibi, ayrı bir sefalet beceriksizlik 
örneğidir, tç borçlar, 1990 yılı sonu itibariyle 57 trilyonu aşmış durumdadır. Yine aynı şeklide, 
dış borçların miktarı da, 50 milyar doların üzerindedir ki, bunların sadece ana para ve faiz 
ödemeleri, bu 1991 bütçesinin kapasitesinin çok çok üzerindedir. Doğal olarak, bu müsrifli
ğin, hesap bilmezliğin sıkıntısını halk çekmektedir ve buna biz, halkın temsilcileri olan millet
vekilleri "dur" diyememekteyiz, diyememektesiniz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi biraz da, bu Hükümetin yıllardan beri övünçte bahsettiği dış 
ticaret üzerinde durmak istiyorum: Hükümet, her vesileyle bu konuda övünmektedir. 1987'den 
beri, devamlı, daha doğrusu 1983'ten beri dış ticaretin ne kadar hızla arttığı, Türkiye'nin bu 
konuda bir çağ atladığı iddia edilmektedir; ama, artık deniz bitmiştir. 1987'den beri, ihracat 
gelirlerimiz 11,5 milyar dolar civarına çakılıp kalmıştır ve buradan öteye gidememektedir. İt
halatta ise hiç böyle bir durum söz konusu değildir; 1988'de 13,7 milyar dolar olarak gerçekleşen 
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ithalat, 1989'da 16 milyar olmuş ve bu sene sonuna kadar da ithalatın ve ithalat için ödememiz 
lazım gelen dövizin 20,S milyar dolar civarına çıkacağı şimdiden bellidir. Şimdi, o halde, dış 
ticaret açığımız 1990 yılında yaklaşık 8 milyar dolar civarında olacaktır. Bu ise, 1991 bütçesin
de öngörülen, Hükümetin öngördüğü ihracat miktan yaklaşık 14 milyar dolar civarındadır, 
ithalatın.ise 24 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Demek ki, Türkiye önümüzdeki yıl 
10 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı vermek durumundadır. 

Yine, hep övünülen cari işlemler denge fazlası, son iki yıldır övünülen carî işlemler denge 
fazlası, bu sene artık 2,5 milyar dolar açık vermiştir ve son iki senedeki fazlalığı silip süpürmüştür. 

Bu iktidarın övündüğü diğer bir konu, ihracat yapısı içerisinde sanayi mallarının giderek 
yükseldiği, hatta yüzde 70-73'lere çıktığı iddia edilmiştir. Fakat, Batı Avrupa ülkelerinde han
gi malların sanayi, hangi malların tarım malları olduğu klasifikasyonundan hareket ederek, 
kendi ihracatımızı değerlendirdiğinizde, sanayi mallarının ihracat içindeki payının yüzde 70'ler 
civarında olduğunu söylemek hiç de mümkün değildir. Gerçekten, sanayi ürünü olarak kabul 
edebileceğimiz makine ve ulaştırma araçlarının toplam ihracattaki payı yüzde 6,4 civarındadır. 
Aynı şeklide, teknoloji-yoğun malların payları ise sadece yüzde 4'tür. Yüksek teknolojiye gel
diğimiz zaman bunun binde 3 civarında olduğunu söylemek mecburiyetindeyim. Buradan da, 
ANAP'ın, ihracat içerisindeki sanayi mallarının yüzde 70'lere varan bir ağırlık taşıdığını söy
lemesinin ne kadar yersiz ve halkı aldatıcı, kamuoyunu yanıltıcı bilgiler olduğunu bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. 

Batı ülkelerinin ihracat yapısını incelediğimizde durum böyle değil; biz, bakmışsınız, pa
ketlenmiş inciri, paketlenmiş fındığı, hatta çuvalla gönderdiğimiz unu sanayi malı saymışız. 
Bununla bir süre kamuoyunun gözü boyanmış; fakat, artık durum apaçık ortaya çıkmıştır. 

ANAP'ın uyguladığı dış ticaret politikaları ve teşvik sistemi de iflas etmiştir. Uygulama, 
yaz-boz tahtasına döndürülmüştür. Bir çok ihracatçı, bu nedenle mağdur edilmiştir. Uygula
nan model, daha çok yatırım ve üretimden ziyade, dışarıya mal satma aşamasında devreye so
kulan modellerdir, politikalardır. Bugün Türkiye'nin 1987'den beri içerisine düşmüş olduğu 
ihracat sorunlarının temelinde de bu yatmaktadır. 

Dış ticaret şirketleri yoluyla, belli firmalar zengin edilmeye çalışılmıştır. Bu uygulamalar 
değiştirilmelidir diyoruz. Batı ülkelerinin bazılarında uygulanan ve bizim de sosyal demokrat 
felsefemize çok uygun olan, yeni bir ihracat rejiminin ve modelinin Türkiye'de uygulanması 
lazımdır diyoruz. Biz, kooperatif temeline dayanan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 
ihracat kapasitelerini ve potansiyelini artıracak "Federe eksport" sistemi dediğimiz sistemin 
Türkiye'de bir an önce uygulanmasında yarar görüyoruz. Tek başına, dış ticaret sermaye şir
ketleri yoluyla, belli şirket ve firmaları zengin edici politikalarla, Türkiye ihracatı, 1987 sene
sinde vardığı noktadan bir adım öteye gidemez. Bunu bir an önce değiştirelim. Küçük ve orta 
sanayii kollayan, onların ihracat kapasitesini geliştirebilecek olan tek yöntem, kooperatifçilik 
esasına dayalı federe eksport sisteminin Türkiye'de bir an önce uygulanması gerekir. 

Sayın Bakana bunu duyurmak istiyorum ve kendisine "Hoşgeldin" diyorum. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın kabahati değil; herhalde, Başkan biraz hızlı müza
kere yaptı, onun için yetişemediler gibi geliyor. 
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ABDULKADİ R ATEŞ (Devamla) — Sayın Başkanım, Bakanı kolladınız, teşekkür ediyo
ruz da, bir bakanın aslî görevi, özellikle bütçe görüşmeleri sırasında bu sırada oturmaktır. Be
nim anlayışıma göre, erken bitirdi geç bitirdi olamaz; beni mazur görün. 

Yine bu Bakanlığımızın çok önemli kuruluşlarından birisi Eximbanktır. Eximbankın ku
ruluş amaçları ve yapacağı işler, maalesef, kâğıtlar üzerinde kalmıştır. Eximbankın ana sözleş
mesi ne diyor; Eximbank, yatırım, üretim, pazarlama zinciri sırasında, özellikle ihracata yöne
lik üretimlerde üreticilere ve ihracatçılara olanak sağlayacağım; orta ve uzun vadeli finansman 
programları düzenleyeğini taahüt etmiş ve bunun için kurulmuş; ama, bakıyoruz, bu taahhüt
lerin hiçbirisi yerine getirilmemiş. Tam tersine, bu süreçle küçük ve orta boy işletmeler dışlanmış. 

Bunun yanında Eximbank bazı ülkelere özellikle Sovyetler Birliğine tüketici kredileri ve
riyor. öyle krediler veriyor ki, bizim kolaylıkla ülke dışına ihraç edebileceğimiz, serbest döviz
le başka ülkelere ihraç kolaylığımız olan mallar, maalesef bu tüketici kredileri içerisinde. 

Yine, Eximbank âdeta bir çiftliğe dönüştürülmüş. Kaynak sıkıntısından söz ediliyor. Bir
kaç ay önce burada bir yasa tasarısı kabul edildi. Bu, Eximbankın kaynak sıkıntısını karşıla
mak için, vergi muafiyetlerinden tutun da, çok ayrıcalıklar getiren bir yasa tasarısıydı; ama, 
kaynak sıkıntısından söz eden Eximbank, yeni kurulan bir faktoring şirketine yüzde 15 hissey
le ortak oluyor. Faktoring şirketi Eximbankın görmesi gereken, yani sigortacılık işlemlerini başka 
bir şekilde yapan bir şirkettir; faktoringten bunu anlıyoruz. Yani, yeni kurulan Eximbank, kendi 
asıl görevi olan sigortacılıkta, kendisine rakip olacak bir şirkete yüzde 15 hisseyle ortak olabili
yor. Halbuki, "Faktoring" dediğimiz olay, Eximbankın yeni filizlenmeye başlayan sigorta faa
liyetlerine rakiptir, onu köstekleyicidir. Hükümet ve banka yöneticileri bunun bilinci içerisinde 
bile değildir. 

Yine, Eximbank, devamlı banka binasını yıkıp, banka binası yapıyor; ne zaman gitseniz 
o havalide ve banka binasında inşaat vardır. 

Hiçbir bankacılık deneyimi olmayan insanlar bugün üst düzey yönetimlerdedir. Geçtiği
miz aylarda bankanın kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul'da, Ankara'da, zincirleme, şaşa
alı törenler yapılıyor, kokteyler düzenleniyor, yemekler veriliyor. Soruyorum; acaba bu değir
menin suyu nereden geliyor? Kaynak sıkıntısından bahsedip, iki ay önce yasa tasarısını kabul 
ettiniz; bu savurganlık için mi tasarıyı kabul ettiniz, parayı onun için mi istiyorsunuz; merak 
ediyorum. 

Burada söylemek mecburiyetindeyim; banka personelinin, özellikle genel müdürünün iki 
ay içerisinde 5 kez Amerika Birleşik Devletlerine gitmesini nasıl açıklarsınız? İhracatta motor 
olarak kullanılan Destekleme Fiyat İstikrar Fonu da bugün bir sefalet içerisindedir. İhracatı
mızı etkileyen noktalardan bir tanesi de budur. DFİF dediğimiz olay bugün (-Destekleme Fi
yat İstikrar Fonu-) maalesef iflas etmiştir. 1990 yılında Destekleme Fiyat İstikrar Fonunun bu 
ülkeye ve Hazinemize maliyeti 400 milyon dolar civarındadır. Bunu ne zaman kapatacaksınız, 
ne zaman önleyeceksiniz? Bu 400 milyar dolar kimlerin cebinden çıkıyor? Bunun hesabını ki
me vereceğiz? Kime vereceksiniz? (SHP sıralarından alkışlar) Şu anda Destekleme Fiyat İstik
rar Fonu, 750 milyar Türk Lirası borçludur; bunu ödeyemiyorsunuz; bunun da düzeltilmesi 
lazım gelir diyoruz. Bir an önce Destekleme Fiyat İstikrar Fonu dediğimiz bu olayı halletme
niz, ortadan kaldırmanız veya gelir sağlayabilecek, Hazineye ve ekonomiye katkı sağlayabile
cek bir araç haline getirmeniz gerekir; bunu da yapamıyorsunuz. 
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Diğer önemli bir konu; konuşmamın başında da söylediğim, Körfez krizi ve Körfez kri
ziyle ilgili olarak alınacak yardımların nasıl dağıtılacağıyla ilgilidir. Bu süper bakanlık, onunla 
da ilgileniyor. Hükümetin, Körfez krizi nedeniyle almayı umduğu bazı yardımların dağıtımın
da, daha şimdiden, bazı açıkgözler tezgâhlarını kurmuşlar; orada bulunan ve artık devre dışı 
bırakılmış araçlarını bile mal varlığı olarak gösterip, gelecek olan parayı sahip olma arayışı 
içerisindedirler. Bunları her gün gazetelerde sayfa sayfa okuyoruz; ama bu arada unutulan bi
rileri var. Körfez krizi nedeniyle, işçimiz, çiftçimiz, esnafımız, memurumuz, emeklimiz çeşitli 
zamları taşımak zorunda kalmıştır. Peki, bu krizden elde edeceğiniz veya almayı umduğunuz 
yardımlardan bu insanların da yararlanmasını düşünüyor musunuz? Bunlardan kimler yarar
lanacak; birkaç büyük şirket, ENKA'lar, menkalar yararlanacak... Bugün, Türkiye'de onun 
tezgâhı kuruluyor. Ayrıca, Türkiye'de, özellikle Körfez kriziyle etkilenen bölgeler vardır. Tar
sus kavşağından Habur kapısına kadar olan bölgede, esnafından otelcisine, berberine ayakka
bıcısına, halı üreticisine kadar herkes büyük zararlar içerisindedirler. O yol boyu, kamyon me
zarlığına, TIR mezarlığına dönüşmüştür. Alınacak kriz yardımlarını, bu insanlar dururken EN-
KA'ya mı vereceksiniz? 

Dış ticaret sermaye şirketleri kanalıyla verilen ve genellikle mahsup biçiminde ödenen yüzde 
2 pazarlama primleri ne oldu Sayın Bakan? Değerli milletvekilleri, bu primlerin henüz alınma
dığını, sahiplerinin eline ulaşmadığını görüyoruz, ödemelerin yapılmadığını, işitiyoruz. Acaba 
bu konuda ne diyeceksiniz? "Vermiyoruz" mu diyeceksiniz? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — "Vermiyoruz" diyoruz. 

ABDULKADtR ATEŞ (Devamla) — O zaman, baştan "Vereceğiz" demeyin. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Baştan dedik. 

ABDULKADlR ATEŞ (Devamla) — Sayın Bakan, siz geçen şubatta enflasyonun yüzde 
40'ın altına düşeceğini de söylemiştiniz. Şimdi, "Onu da söylemedim" deyin? Burada söyledi
ğiniz gibi "Söylemedim" deyin. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Söylemiştik. 
ABDULKADlR ATEŞ (Devamla) — 4 Ocak geliyor değerli milletvekilleri. 

BAŞKAN — Efendim, sürenizin dolmasına 5 dakika kaldı Sayın Ateş konuşmanızı diya
log haline sokmayın; Genel Kurula hitap edin. 

ABDULKADtR ATEŞ (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Teşekkür ediyorum Sayın 
Başkan. 

Efendim, bu pazarlama primleriyle ilgili olarak, tabiatıyla "Vermeyiz" diyebilirsiniz; ama, 
bunun sonucunda, devlet, güvenirliğini yitirir. Bugün, Türkiye'nin büyük döviz sıkıntısına doğru 
nasıl adım adım gittiğini bugünkü gazetelerde okudunuz. Herkesi "Döviz tevdiatları açın" di
ye teşvik ettiniz. Bugün, Hükümet gelir de eğer bu tevdiat hesaplarına pat diye el konursa aynı 
şey olur. Yani, devlet, söylediği, güvence, verdiği konularda sözünü yerine getirmek mecburiye
tindedir. Halk buna güvenerek birtakım yatırımlarda, birtakım girişimlerde bulunmaktadır. 
Yani, istikrarlı olmak mecburiyetindeyiz. Döviz tevdiat hesaplarına yatırılan paralar son gün
lerde yavaş yavaş çekiliyor. Sayın Bakanın söylediği gibi, yine kararsız bir kararın sonunucun-
da mağdur olacakları hissi içerisindedirler. Dünkü döviz kurlarıyla ilgili gelişmeleri herhalde 
bugün gazetelerde okumuşsunuzdur; bu, sadece böyle kararsızlıkların ve tutarsızlıkların ilk işa
retleridir, bir buzdağının tepe noktasıdır, altı geliyor. 
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Değerli arkadaşlarım, KDV, özellikle Türkiye, ihracatçılarımız ve tüm esnafımız için önemli 
bir konu haline gelmiştir. Devletten alacağı olan ihracatçı, yine devlete olan zorunlu tasarruf, 
konut fonu ve SSK primleri gibi borçlarını alacağından mahsup edememektedir. Buna bir çare 
bulunması gerekir. Ülkede dış ticaret açısından makro düzeyde bazı önlemlerin alınmasına, 
süratle gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu makro düzenlemeler yapılmadan, siz, ihracat ve 
ithalatta ne kadar makro düzeyde düzenlemeye giderseniz gidiniz, muvaffak olamazsınız. 

Dış ticareti ilgilendiren konular, gün geçtikçe sayısı artan bakanlarca ele alınmaktadır. Bugün 
Türkiye'de nasıl, enflasyonu kimin düşüreceği, sorumlusu belli değilse, Maliye politikasından 
kimin sorumlu olduğu belli değilse, ihracat rejimiyle ilgili olarak da çokbaşlılık hâkimdir. Ki
min ihracat rejimini yönlendirdiği, kimin bu konuda yasal yetkisi olduğu belli değildir, her ka
fadan bir ses çıkmaktadır. Çelişkili kararlar gündeme gelmektedir. Bu da, Türkiye ekonomisi
ni ve ihracatçısını olumsuz yönde etkilemektedir. Artık, 11,5 milyar dolar civarında devam eden 
ihracat, Hazine ve Dış Müsteşarlığı ihracat Genel Müdürlüğünce idare edilmektedir. Bunun 
ciddî ve etkin bir organizasyon olduğunu söylemem mümkün değildir. İhracatçı birliklerin ka
rarları, yine bu merciin onayına bağlıdır, öyle ki, bu birliklerin üyelerinden topladığı tüm ge
lirler dahi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tasarrufu altındadır. Birliklerin bunu dahi har
cama yetkileri yoktur, izin almak mecburiyetindedirler. 

Dış ticaretle ilgili tüm kararları bir merkezden alabilecek ve yasal yetkilerle donatılmış bir 
örgütlenme bugün mutlaka gereklidir. Hatta, artık bağımsız "dış ticaret odaları" dahi günde
me gelmelidir diyoruz. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. 11, 12, 13, 14, İS milyar dolarlık bir 
ihracat söz konusu ise, bunun mutlaka söylediğimiz çerçevede düzenlenmesinde yarar görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmamı bağlamadan önce bir konuya daha de
ğinmek istiyorum: O da, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görevleri ve örgütlenme biçimi 
ile ilgilidir. Bugün Türkiye'de istikrarlı ve düzenli bir maliye politikasını -biraz önce de söyledi
ğim gibi- tek elden yürütmek mümkün değildir. Çünkü, maliye politikasının temelini teşkil 
eden kurumlardan bir tanesi olan Hazine, Maliyeye bağlı değildir. Para politikalarının yönlen-
dirilmesiyle maliye politikası arasında yakından bir ilişki vardır. O nedenle, bunun bir an önce 
halledilmesinde yarar vardır. Yani, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının şimdiki yapısının, 
örgütlenme şemasının mutlaka değiştirilmesi lazımdır. Bu değerli ve büyük birikimlere sahip 
Bakanımızın, bu tür süper görevlerin bazılarından, hepsini taşıyamayacağı için -kendisi taşı
mak için elinden gelen gayreti gösteriyor ama- bunlardan bir kısmının, sadece bir görev olan 
devlet bakanlıklarından birisine veya ilgili olduğu bakanlıklara bağlanmasında yarar vardır. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
ABDÜLKADtR ATEŞ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
özellikle de, dış ticaretle ilgili, yeni bir düzenin, yeni bir örgütlemenin, yeni bir sistemin, 

makro açıdan göz önüne alınarak geliştirilmesinde, Türkiye açısından yarar vardır, Türkiye'
nin içerisinde bulunduğu sorunlar açısından yarar vardır ve sizler açısından da -eğer yapıldığı 
takdirde- yarar olacağını umuyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertüzün. 
Sayın Ertüzün'ün konuşma süresi bitinceye kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarını

za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Buyurun Sayın Ertüzün. 
DYP GRUBU ADINA TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1991 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol 
Partisinin görüşlerini sizlere arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi sözlerimin ba
şında saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, aslında ekono
minin hemen hemen bütününe hâkim olan bir birimdir, birkaç bakanlık büyüklüğündedi*-; bunu 
her sene burada tekrarlıyoruz. Bu, 1980 sonrası Türk devlet teşkilatında yapılan değişikliğin 
en olumsuz sonuçlarından birisidir. Bu ölçüde büyük, yaygın bir faaliyet alanı olan bir müste
şarlığın bütçesi üzerinde konuştuğumuz için de, konuşmalarımızı yarım saat içinde toparla
mak, özetlemek durumunda kalıyoruz. Halbuki, belki bir kamu finansmanı olayı, burada en 
az yarım saat münakaşa edilecek bir büyüklüktedir, bir dış ticaret politikası gene aynı şekilde
dir, bir borçlanma politikası aynı şekildedir ve diğer konular da fevkalâde geniş zamanı gerek
tirir niteliktedir; ama yarım saat içine ne kadarı sığarsa, o kadarı ile iktifa etmek durumundayız. 

Şimdi, sözlerime Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığımız münakaşalarla başlamak isti
yorum. Bütçe Komisyonunda bu Müsteşarlık bütçesi görüşülürken Sayın Bakana 14 soru tev
cih etmişim. Sayın Bakandan geçen gün cevap aldık, teşekkür ediyoruz; Çünkü aradan 40-45 
gün geçmesine rağmen hâlâ hiçbir cevap alamadığımız bakanlar da var. Bu 14 sorumun 7 tane
sine cevap verilmiş ve geri kalan 7 tanesine cevap verilmemiş; ancak bu cevaplardan hemen 
hemen hiç tatmin olmadığımı da ifade etmek isterim, öyle ki, bu 1980 sonrası ve özellikle 1988 
sonrasında devlet teşkilatında yapılan değişikliklerin sonucu olarak, birçok konunun sahibini 
bulamıyorsunuz, konunun sahibi yok. Maliye Bakanına da bütçenin son günü, maddelerin gö
rüşülmesi sırasında birçok soru sorduk, "Efendim, bu sorular Hazineyi ilgilendirir, ben cevap 
veremem" dedi. Böylece Hazineyi ilgilendiren konular Maliyenin içinde, Devlet Planlama Teş
kilatını ilgilendiren konular Hazinenin içinde... 

Şimdi, "Bu hayali ihracat dosyaları ne oldu? " diye sormuşuz; çünkü bunların üstünden 
üç sene geçti, iki sene daha geçerse bunlar müruru zamana uğrayacak; bildiğimiz kadarıyla 
da 300'ü aşkın dosya var. 

Şimdi, bu soruya karşılık Sayın Bakandan aldığımız cevap bakınız şöyle: "Bu konu, -işte 
falanca tarihli- Resmî Gazetede- belirtildiği gibi; 'Bu kararın uygulanmasıyla ilgili her türlü 
denetimi yapmaya veya yaptırmaya, özel ve kamu kuruluşlarından bilgi ve destek talebine Devlet 
Planlama Teşkilatı yetkilidir, ilgili merci ve kuruluşlar ihracatta vergi iadesiyle ilgili olarak, 
tereddüt veya tespit edilen durumlarda hiçbir işlem yapmaksızın durumu derhal Devlet Planla
ma Teşkilatına intikal ettirirler. Bu durumda, Devlet Planma Teşkilatından verilecek talimata 
istinaden işlemler yapılır' hükmü muvacehesinde, Müsteşarlığımızın muttali olduğu vergi ia
desine ilişkin hususlar, derhal, anılan teşkilata intikal ettirilmiş olup, bu teşkilatın konuyla il
gili olarak Müsteşarlığımızdan yapılmasını talep ettiği hususlar hakkında da gereğine derhal 
tevessül edilmiştir.'' 

Ama, biz ne sorduk?.. Biz demişiz ki, "Hayali ihracat dosyaları üç yıldan beri niçin bek
lemektedir? Üç yıldır nerelerdedir? " Bize verilen cevap ise bununla ilgili değil. Bununla bera
ber, bu ülkenin ihracat politikasını, bu ülkenin dış ticaret politikasını Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının ilgili daireleri belirliyor... tşte sahipsizlik!.. 
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Yine haksız vergi iadelerini sormuşuz, haksız vergi iadeleri ne oldu demişiz. Onunla ilgili 
olarak verilen cevapta, özetle, "ilgili gelen falan sayılı karar gereğince, gereği yapılmak üzere, 
Merkez Bankası tdare Merkezi ile, raporu tanzim eden denetim birimine geri gönderilmiştir. 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Gereğince, tahsilatları, Merkez Bankası 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca devam etmekte olup, kesin tahsilat rakamlarının mezkûr 
kuruluşlardan temin edilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir" deniliyor. Yani, ben Sayın 
Müsteşara soruyorum, Sayın Müsteşar da, kendisi temin edemiyor, -Bu muazzam Müsteşar
lık, yani, bütçenin hemen hemen yarısına hâkim olan Müsteşarlık- "Siz bunu Merkez Banka
sıyla Maliye Bakanlığına sorun, oradan öğrenin" diyor. Peki, siz bilmiyor musunuz? Yani, si
zin her halde bilmeniz lazım, ilgilisiniz; ben sizden onu soruyorum. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bunlar, sorularıma verildiği ifade edilen cevaplar
dır. Mesala, enteresandır, bu dövizlerin kaynağını sormuşum değerli üyeler. Bir bakıyorsunuz, 
iki ay önce Türkiye'nin net döviz rezervi -Merkez Bankası döviz rezervi değil, net döviz rezervi-
için 8 milyar dolardan bahsediliyor, iki ay sonra 12 milyar dolara çıkıyor. Ben de Sayın Baka
na, Müsteşarlığa tevcihen, "Nasıl olmuş? Bu iki ayda, 4 milyar dolar farkın kaynağı nedir? 
Türk ekonomisi böyle bir kaynak üretmiş mi? Türk ekonomisinde yaratılan faaliyetler sonucu 
böyle bir döviz elde edilmiş mi, ki biz buna bizim dövizimiz diyebilelim? " diye sormuşum. 
Sayın Bakan, bir de o gün Komisyona "işte bu, ekim ayında, 140 milyon dolar daha arttı." 
demiş. Ben yine onu da sormuşum; "Bu 140 milyon doların da kaynağı nedir?" demişim. 

Şimdi, gelen cevaba bakalım: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış varlıklarının, 
kaynaklar itibariyle dökümünü vermek, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Ka
nun Hakkındaki 32 sayılı Kararın ikinci bölümü, 4 üncü maddesi (a) fıkrasına göre mümkün 
değildir" diyor. Yani, kaynağını söyleyemeyiz diyorlar. Nerede açık toplum, açık rejim? Yani, 
Merkez Bankasındaki dövizin kaynağını millî iradeye söyleyemiyorsunuz ve sonra, bu ülkede 
açık rejimden, sivil toplumdan, demokrasiden, hukuk devletinden bahsediyorsunuz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Hukuk devletiyiz, kanun var, kanuna 
göre... Karar var... 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Kanuna göre?.. Bu kanunu siz yapmışsınız, 32 sayılı 
Kararı siz çıkardınız. 

MUSTAFA ŞAHtN (Kayseri) — Meclis çıkardı, Meclis! 

TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Hayır, 32 sayılı Kararı siz çıkardınız, bu yasağı siz 
koydunuz. 

Devam ediyor ve "Bu fıkra metni aşağıdadır" diyor. Fıkra metni: "Türkiye'ye döviz itha
li serbesttir, hiçbir kayda tabi tutulamaz ve menşei araştırılamaz." Evet, anlıyorum ben bunun 
sebebini; ama, ekonomi politikasını yapan ve yürüten insanlar, dövizin kaynağını bilmek zo
runda değiller mi? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Biz biliyoruz. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — işte ben de size onu soruyorum. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Onu sormak için buraya gelmeniz lazım. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Nereye gelmem lazım? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — İktidara gelmeniz lazım. 
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TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Haydii!.. Bu da iyi!.. Yani, bu ülkede, muhalefete, mu
halefeti bırakın, siz her şeyi millete açıkça vermek zorundasınız. Olmaz öyle şey! 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Olur, olur. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Yani, bu rejime açık rejim diyemezsiniz. Bu kapalı re

jimidir. Sonra da siz çağdaş ülke olduk diyeceksiniz!.. 
tşte, bugün de Sayın Cumhurbaşkanının gene beyanatı var, "Türkiye, etrafındaki ülkelere 

göre en ileri ülkedir" diyor. Etrafındaki ülkelerden mesala Yunanistan'da böyle bir şey olsa 
kıyamet kopar. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, Genel Kurula hitap edin efendim. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Zamanımı iyi kullanmak istiyorum; doğru; teşekkür 

ederim. 
Efendim, bakınız devamla, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının döviz gelirlerinin 

başlıca kaynağı..." Lütfen, Genel Kurulda çok az kişiyiz; ama, zannediyorum ki, konuyu, ilgi
li üyeler daha çok takip ediyorlar. Bu fevkalade önemlidir."... Türk bankacılık sistemi olup, 
yukarıdaki fıkra çerçevesinde daha fazla açıklama yapmak mümkün olmamaktadır." 

HtLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — Demiş! 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet, cevapta... 
Demek ki, yani biz, Türk ekonomisinin döviz üreten, döviz yaratan faaliyetlerine önem 

vermeyi bir tarafa bırakmışız. Biz buna "döviz kazandırıcı faaliyetler" diyoruz. Bunları bir 
yana bırakmışız, bankacılık sistemine bakıyoruz; bankacılık sisteminden ne gelecek? Bankacı
lık sisteminden gelen, sıcak para (hot money) ' dır, p re finansmandır. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Hot money mi? 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet, sıcak para. Sıcak paradır gelen. 
BAŞKAN — Cevaba cevap hazırlamayın Sayın Bakan. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Ve biraz sonra söyleyeceğim, ithalatçıların Türkiye'de 

kurdukları ihracat firmalarına getirdikleri dövizlerdir, tşte budur hadise. Yani, Türkiye alıcılar 
piyasası olmaktan kurtulamamış... Ama, eskiden bu alıcılar piyasası nasılmış? ithalatçı doğ
rudan doğruya geliyormuş ve Türk ekonomisinden mal alıyormuş. Türkiye'de firması yok. Şimdi, 
o ithalatçı Türkiye'de bir ihracatçı firması kurmuş, o firmaya döviz getiriyor ve onunla ihracat 
yapıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde SO'si bu şekilde firmaların kont
rolünde olmuştur. Yani, eliniz kolunuz bağlanmış. Siz politika falan üretemezsiniz... Yani, bir 
ihracat politikası yapsanız, onu uygulayamazsınız. 

140 milyon doları da sormuşum, o da önemli. Sayın Bakan onun kaynağını da şöyle izah 
ediyor: 

Bunları millî irade bilmelidir, benim bilmem yetmez. Ben zaten burası bilsin diye bunları 
istedim. 

Cevapta, "öte yandan, Türkiye'ye Körfez krizi dolayısıyla Ekim - 1990 ayında gelen hibe 
miktarı, toplam 225 milyon dolar olup, bu tutar Kuveyt Hükümeti yardımıdır." Kuveyt Hükü
metinden ekim ayında 225 milyon dolar yardım gelmiş, bu da bizim Merkez Bankasının kayıt
larına geçmiş ve Sayın Bakan da buradan kaynaklanan bir döviz artışını, "Bu ay 140 milyon 
dolar da artış oldu" diye Bütçe Komisyonunda ifade etmiş. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Doğru, değil mi? 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 225 milyon dolar, tüm gelen para mı? 
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MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Çöp tenekesine mi atsın? Tabiî ki Merkez Bankasına 
gelecek. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Tüm gelen herhalde, o anlaşılıyor. 
Merkez Bankasına 22S milyon dolar gelmiş de, neticede 140 milyon dolar onu artırmış. 

Giderler var, giderler daha fazla olmuş, her neyse... Bunun kaynağı, bir yerden bir hibe almış
sınız. O zaman, sizin bunu doğru biçimde ortaya koymanız için ne yapmanız lazım? Türkiye'
nin kayıplarını da öbür tarafa koymanız lazım. Türkiye'nin bu yıl, sadece ödemeler bilançosu
na yansıyan kaybı asgari 1,5 milyar dolar. Bunun karşılığında hiçbir garanti almamışsınız. Ame
rika dahi, Körfeze yaptığı askerî yığınak giderleri için, Suudî Arabistan'dan, yılda 24 milyar 
dolarlık tazminat alma şartını koymuş. Amerika 24 milyar dolar alıyor yılda. Yani, oraya yap
tığı yığınağı Amerikan ekonomisine yüklemiyor, Suudî ekonomisine yüklüyor. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Bizim orada askerimiz yok biliyorusunz. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Askeriniz olduğu zaman ona mukabil alacak mıyız? 

öyle mi demek istiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Varsayımları konuşmayalım. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lütfen... Tekrar ikaza imkân vermeyin. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Peki. 
Şimdi, efendim, Türkiye ne alacak? Biraz Körfez krizine bakalım. Körfez krizine girmek 

istemiyordum; ama, oraya geldik. 
Şunu da söyleyeyim: Herhalde, ümit ediyorum ki, geri kalan sorularıma da en yakın za

manda cevap alacağım ve gelip Yüce Heyete arz edeceğim. Bunları saklamak için almıyoruz. 
Herkesin bilgisine sunmak için, millete sunmak için istiyoruz. Bizim görevimiz budur. 

Değerli üyeler, Türkiye bu olayda, Mısır ve Ürdün'le birlikte aynı kefeye konmuş ve den
miş ki, "tşte bu üç ülkeye 8-9 milyar dolarlık -buna Japonya'nın 2 milyar dolarlık yardımı 
da dahil olmak üzere- bir paket yapalım." -

Daha henüz bir şey ortaya çıkmamıştır; ama, bu paket yapılsa bile, Türkiye'ye bundan 
ne kadar düşecektir ve Türkiye bunu nasıl kullanacaktır?.. Türkiye bunu serbest kullanmaya
cak. Türkiye bu paketten kendisine verilen krediyi IMF'nin ve Dünyâ Bankasının aracılığıyla 
kullanacak. Onlar devreye girecek ve bu yardımı size üç şekilde kullandıracaklar, "ve-veya" 
şeklinde. Stand by kredi olarak, telafi edici finansman kolaylıkları olarak ve yapısal uyum kre
dileri olarak kullandıracaklar. Yani siz bunu alın, ne yaparsanız yapın demeyecekler. Halbuki, 
Körfez krizinden üreticilerin -gerek tarım, gerek sanayi sektöründe- ihracatçıların, müteahhit
lerin ve devletin net kayıpları vardır, hatta, Irak'tan alacakları vardır. 

Hemen hemen bütün ülkeler, özellikle petrol üreticisi ülkeler başta olmak üzere, krizden 
kârlı çıkmışlardır; Endonezya'dan Gabon'a, ABD'den Meksika'ya, Sovyet'lerden ingiltere'ye, 
Mısır'dan Suriye'ye kadar bütün ülkeler bu işten net olarak kârlıdır. Suudî Arabistan, özellik
le, ham petrol üretimini artırmış, hem fiyatı yükseltmiştir. Bu krizden en ağır faturayı ödemek 
durumunda olan, Türkiye'dir. 

Şimdi de, ekonominin genel performansına kısaca bir bakmak istiyorum, çok genel ola
rak; çünkü çok önemli. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, esasında, devlet teşkilatı o kadar dağılmış ki, mesela, eko
nominin genel performansının konuşulacağı bir bakanlık yok. Maliye Bakanlığında konuşa
mıyorsunuz, çünkü Hazine'si gitmiş. Devlet Bakanlıkları buraya gelmiyor, onlara bölük pör
çük dağılmış. Dolayısıyla, nerede konuşacaksınız?.. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Cumhurbaşkanlığı bütçesinde... 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet, Cumhurbaşkanlığı bütçesi; doğrudur, en uygun 

orası herhalde. 
Şimdi, efendim, bakınız, bir de ekonominin genel performansını belirleyen iki temel ölçü 

var; biri büyüme hızı, diğeri de enflasyon. Diğerleri de önemli, işte, ödemeler dengesi, istih
dam, gelir dağılımı vesaire; ama en önemlisi büyüme ve enflasyon. 

Şimdi bakalım... Atatürk dönemi; 1923-1938, kişi başına gelir artışı yüzde 115, fiyat artışı 
yüzde eksi 32. Dönem itibariyle böyle. 

tnönü dönemi; 1940-1950, fert başına gelir artışı yüzde 12, fiyat artışı yüzde 500. 
ÖNER MtSKt (Hatay) — Dünya Savaşı nedeniyle... 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Gayet tabiî, ikinci Dünya Savaşı ve durgunluk (resesyon). 
Menderes dönemi; 1950-1960, kişi başına gelir artışı yüzde 48 -dönemin bütünü itibariyle-

fıyat artışı yüzde 124. 
1960-1970 dönemi, daha çok Demirel'in dönemi olarak biliniyor, ağırlıklı olarak; kişi ba

şına gelir artışı yüzde 34, fiyat artışı yüzde 55. 
1970-1980 dönemi, Demirel ve Ecevit dönemi olarak ifade edilebilir; kişi başına gelir artışı 

yüzde 39, fiyat artışı yüzde 900. 
1980-1990 dönemi, (yani, özal dönemi) kişi başına gelir artışı yüzde 27, -Sadece 1940-1950 

döneminin üstünde, diğer dönemlerin altında. Türkiye'nin kişi başına gelir artışının en az sağ
landığı dönem- fiyat artışı da yüzde 7 100, yani 71 kat. Yani, hemen hemen bir önceki 1970-1980 
dönemindeki fiyat artışının 10 katına yakın. Demek ki, 1980 -1990 döneminin ekonomik per
formansı ana çizgileriyle bu. Bu, cumhuriyet tarihinin en başarısız 10 yılıdır, tşte kaybolmuş 
10 yıl lafı bunun için deniyor. 

YASÎN BOZKURT (Kars) — 1983'e kadar ayırım yapabildiniz mi? 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Onu da isterseniz yaparız efendim. 1983 -1990 dönemi 

diyorsanız, daha da kötü... 
YASÎN BOZKURT (Kars) — Ama, orada rakam olarak var. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen efendim... 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Burada 10 yıllık dönemler itibariyle alınmış; ama, bi

liyoruz ki, enflasyon 1983'den sonra hızlandı. Daha kötüdür; yani, öyle düşündüğünüz takdir
de daha kötü sonuç çıkar. 

Size bir performans daha vermek istiyorum: Yatırımlardaki reel gelişler: Endeks olarak 
100 itibariyle veriyorum: 1979'da 100 olan yatırımlar. 1989'da ancak 127 olmuştur, yani 10 yıl
da reel olarak yüzde 27 artabilmiştir. Tabiî, bu artışlar, toplam artışlar ve daha ziyade altyapı
dan kaynaklanıyor; enerji, ulaştırma, haberleşme vesaire... îşte Türk ekonomisinin nasıl bir 
daralma, büzülme içine girdiğini imalat sanayimiz göstermektedir. 1979 100 itibariyle, imalat 
sanayi yatırımları 1989'da 65.6'dır. 

Yatırım yapmayan, kaynaklarını üretken alanlara tahsis etmeyen bir ekonominin büyüme
si, sanayileşmesi, refah artışı sağlaması herhalde mümkün değildir. 
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Bir de ihracat konusuna bakalım: Türkiye'nin ihracatı -geçen gün, Sayın Genel Başkanı
mız da burada ifade buyurdular- 1970 ile 1980 arasında takriben 5 kat artmıştır. 1980 -1990 
yılları arasındaki artış ise 4 kat civarındadır. Bütün teşviklere rağmen, ihracata dönük büyüme 
ve sanayileşme politikasının izlendiği iddia edilmesine rağmen, hayalî ihracata rağmen, Türk 
Lirasının, dolar karşısında 50 kat değer kaybetmesine rağmen, bunca devalüasyona rağmen... 
Bu devalüasyonların ekonomiye maliyeti vardır, topluma maliyeti vardır. Bütün bunlara rağ
men, ihracat 4 kat artmıştır ve son 3 yıldan beri de ihracat yerinde duruyor, yerinde sayıyor. 
1988 • 1989 ve 1990 ihracatı aynıdır. Halbuki, bu son 3 yılda görüyoruz ki, dünyanın dış ticaret 
hacmi yüzde 7 civarında artış göstermektedir. 

Bakınız, Hong Kong'un ihracatı 1987 yılında 48 milyar dolar, Tayvan 50, Güney Kore 47, 
Singapur 28, Meksika 20, Brezilya 26, Malezya 18, Endonezya 17, Tayland 18, Türkiye 10 mil
yar dolar ihracatı gerçekletirmiştir. 1989 yılında ihracatını Hong Kong 73 milyar dolara, Tay
van 66, Güney Kore 62, Singapur 44, Meksika 35, Brezilya 34, Malezya 25, Endonezya 22, 
Tayland 20, Türkiye 11,6 milyar dolara yükseltmiştir. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Avrupa'dan haber var mı? 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, zamanımız olsa, karşılıklı diyalog kurmaya imkân veririz; 

ama, zamanımız yoktur, lütfen efendim... 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Bu ülkelerin ihracat artış oranlarına geliyorum; 1987 

-1989 yılları arasındaki ihracat artışları şöyledir: Hong Kong yüzde 51, Tayvan yüzde 30, Gü
ney Kore yüzde 32, Singapur yüzde 56, Meksika yüzde 70, Brezilya yüzde 31, Malezya yüzde 
40, Endonezya yüzde 28, Tayland yüzde 72, Türkiye yüzde 15. 

Demek ki, bu ihracat olayında, Türkiye, ciddî bir mesafe alamamıştır ve artık doyum nok
tasına gelmiştir. Niçin; biraz önce söylediğim olayla bağlantılıdır; yeni üretken kapasiteler, özel
likle ihracata dönük kapasiteler yaratamadığı için, rekabet şartlarını sağlayamadığı için, yeni 
teknolojileri izleyemediği için, verimliliği yükseltemediği için, ölçekleri optimal seviyelere geti
remediği için... Olay budur. 

Tabiî, bunun neticesi nereye yansıyacaktır; ödemeler blançosuna ve ekonomiye yansıya
caktır. Dış ticaret açığının bu yıl, 8,5 milyar dolar olacağı şimdiden anlaşılmıştır; İhracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 80'lere yükselmişken, bu oran, bu yıl yüzde 60'a düşmüştür ve 
cari işlem dengesinin, 1990 için 874 milyon dolar fazla olarak öngörülmüşken, 3 milyar dola
rın üstünde açık vereceği anlaşılmıştır. Dış ticaret açığının, dış ticaret hacmine oranı da yüzde 
70'ler düzeyindedir. 

Dış ticaret sermaye şirketleri modeli iflas etmiştir. Dış ticaret sermaye şirketleri artık ihra
cat yapmaktan vazgeçmişlerdir. Küçük işletmeler de bitmiştir; çünkü, daha önceki dönemde 
bunlar çekilmiştir. Türkiye'de küçük işletmelerin ihracattaki payı yüzde 8'dir; buna mukabil, 
Japonya'da yüzde 38, Almanya ve ABD'de yüzde 32'dir. Biraz önce söyledim, daha da kötüsü, 
artık, yapılabilen ihracatı dahi, yabancılar büyük ölçüde kontrollerine geçirmişlerdir ve Türki
ye, 1980 sonrasında girdiği pazarlardan da geri dönmek zorunda kalmıştır. 

Ben birkaç yerde daha söyledim; Osmanlı imparatorluğu, Ortadoğu'da beşyüz yıl falan 
hâkimiyet sürdürdü; yani, gitti oralarda beşyüz yıl kaldı; fakat Türk ihracatçıları beş yıl daya
namadılar; yani, bu Hükümetin politikası beş yıl dayanamadı, geri çekildi. Bakınız, o pazar
lardaki ihracat payımız sürekli olarak azalıyor. Tabiî ki, buna mukabil OECD payı artacak; 
ama, neyin içinde?.. Artmayan ihracatın içinde. 
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OECD payı... bizim klasik pazarlarımızda bunlar ve oraya klasik ürünler satarız, büyük 
ölçüde tekstildir, makine katiyen yoktur. Bu pazarlardaki pay yüzde SO'den, yüzde 65'e yük
seldi ve oralardaki payımız azaldı. 

Tabiî, "Sovyetlere ihracat yapıyoruz" denebilir. Sovyetlere niçin ihracat yapıyoruz; doğal 
gaz karşılığı yapıyoruz. Sovyetlere krediyi biz buluyoruz, veriyoruz, ihracatçı kredisiyle ihracat 
yapıyoruz ve o işten ne kadar kâr ne kadar zarar sağladığımız da tam belli değildir. 

Bu, aynen -biraz önce de söyledim- Merkez Bankasının döviz bulması olayı gibidir. Bunu 
komisyonda da söylemiştim, bugün dünyada kaynak maliyeti yüzde 8 -10 arasındadır; Türki
ye -geçen gün de burada ifade edilen- döviz makasını sürdürdüğü, kur ve enflasyon arasındaki 
farkı açtığı sürece, bunu sürdürdüğü sürece, dünyanın yüzde 10'la kullandığı kaynak maliyeti
ni, yüzde 20'nin üzerinde elde etmektedir. Tabiî, bu nedir; Türk ekonomisinin direne olması
dır, kaynak kaybıdır... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Serbestte makas olur mu? 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Serbestte makas olur tabiî. Yani, Merkez Bankasının 

döviz alması müdahale değil midir? Siz müdahaleyi orada yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? 
Döviz satın alarak yapıyorsunuz. Almayın bakalım, Merkez Bankası döviz almasın bakalım 
ne oluyor? Niye alıyorsunuz dövizi? Yani, Merkez Bankası dövizi almak zorunda mıdır? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Zorundadır. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Zorundadır, evet. Yani, normal şartlarda değildir. Tür

kiye şartlarında zorundadır. O zaman, Merkez bankası işe daha başında müdahale ediyor. 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, toparlayınız efendim, süreniz dolmuştur. 
TEVFlK ERTÜZÜN (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Bunun dışında birkaç konu daha var, çok kısa olarak onlara temas edeyim. Döviz mesele

sine gelmişken, hemen bu konuyu dış borca bağlamak istiyorum. 
BAŞKAN — O zaman, bir 15 dakika daha süre tanımamız lazım. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Hayır, hayır bitireceğim, hiç endişe etmeyiniz; zaten 

bunları buralarda çok konuştuk. 
Bütçe Komisyonu raporunda da yapılan bir hata var, onu da düzeltmek istiyorum. Ra

porda, "Dış borçların millî hâsılaya oranı giderek azalmaktadır; zaten bu borçlar, 1984 ve da
ha önceki yıllara ait FMS borçlarıdır" deniyor. 

Değerli arkaşlarım, bunu kim yazmışsa, lütfen bunu şimdi düzeltsin; oraya bir düzeltme 
yazısı yazsın. Çünkü, FMS borçları bizim borç tablomuza dahil değildir. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Dahildir! 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Hayır, değildir! 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Nasıl değildir?! 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Efendim, FMS... 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün... 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Efendim, oradan cevap veriyor Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz dolmuştur; bu süreyi zaten arkadaşlarımızın yemek 

tatilinden çalıyoruz. Rica edeyim... 
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TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — FMS borçları, zaten... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Olabilir mi böyle bir şey?.. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Ha, ticarî bankalara geçen kısmıysa, evet. Ayrı mese

le... Sayın Bakan, saptırmayın lütfen. Evet, ticarî bankalara bir kısmı satılmıştır; yaklaşık 1 
milyar doları satılmıştır. Değilse, gelsin söylesinler; ama, ben Dışişleri Bakanlığına, Körfez krizi 
dolayısıyla, daha geçenlerde sordum. Şimdi, silinmesi meselesi, Mısır'ın FMS borçlarının si
linmesi meselesi gündeme geldi. "Bizim ne kadar?" dedim. 3 milyar doların üstünde, Bunlar, 
sizin borç tablonuzda yoktur. Lütfen saptırmayınız... Şimdi, bunu bir arkadaşımız düzeltsin. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün... 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Bir noktaya işaret edeceğim; tabiatıyla, bunların hepsinin izah edilebilmesi, 

konuşulabilmesi bir iki saati alır. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, şu anda süremi daha yeni doldurdum... 

Bitireceğim... 
BAŞKAN — Efendim, beş dakika da geçti; rica ediyorum, lütfen... 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Tamam, bitiriyorum efendim; o kadar müdahale et

meyin, bitiriyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin borçları 42 - 43 milyar dolar diye söyleniyor; ama, ger

çekte döviz tevdiat hesapları da birer dış borçtur. Çünkü, bunların döviz olarak ödenmesi esastır 
ve o itibarla, konuya bu şekilde bakılacak olursa, Türkiye'nin dış borçlarının en azından SO 
milyar dolar olacağı görülür. Bunu da millî gelire oranladığınız zaman bu, yüzde 60'ların üze
rinde bir rakam eder; ama, dış borcu 42 milyar dolar olarak alırsanız bu oran yüzde 50'lerin 
altına düşer. Hükümet bununla da övünüyor ve "tki sene önce, yani 1987'de dış borcun millî 
hâsılaya oranı yüzde 56'lara çıkmıştı, şimdi ise yüzde 50'lerin altına düştü." diyor. Çıkmışsa, 
yüzde 56'lara çıkaran da sizsiniz. Yani, onu oraya başkası çıkarmadı ki... Dolayısıyla, burada 
övünülecek bir şey yoktur ve artık dış borçlar, Türkiye'nin siyasî manevra alanını bile tehdit 
eden bir ağırlık kazanmıştır. 

Sayın Başkan, söyleyecek daha çok şey var; ama, biliyorum ki izin vermeyeceksiniz gali
ba. Çünkü, beni devamlı prese ediyorsunuz. 

Son bir cümleyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Toplu konut, bu müsteşarlığın alanı için
dedir ve kendisiyle ilgilidir. Burada özelleştirme olayı gerçekleştirilmiştir ve bunları dava ettik, 
uygulamıyorlar, sorunda var, burada "Ne zaman uygulayacaksınız?" diyorum; ona hiç deği
nilmiyor. -Biraz önce, Sayın Bakan oturduğu yerden de ifade etti; eğer hukuk devletine inanı
yorsanız, yüksek mahkemelerin verdiği kararları bir an önce uygulayınız. Yüksek Mahkemele
rin verdiği kararlardan bu yana bir yıl geçmiş olmasına ve Anayasanın 138 inci maddesine rağ
men bunları hemen uygulamanız gerekirken uygulamadınız ve açık bir Anayasa ihlali içindesi
niz, lütfen, bu ihlali daha fazla sürdürmeyiniz ve bu kararları uygulayınız. 

Kamu Ortaklığı tdaresi sermaye piyasasına girmiştir ve sermaye piyasasında küçük tasar
rufçuyu zarara uğratmıştır. Bugün, borsada kazananlar sadece spekülatörlerdir. Kamu Ortak
lığı idaresinin borsa yoluyla açtığı şirketlerin bugünkü değerleri, ihraç değerlerinin fevkalade 
altındadır ve küçük tasarruf sahibi borsaya olan güvenini kaybetmiştir, artık bunu kolay kolay 

, kazandırmak mümkün değildir. Zira, daha geçenlerde Türk Hava Yollarını halka açtınız, talep 
eden bile olmadı. Bu, bir güven meselesidir. Eğer Kamu Ortaklığı tdaresi bu işin içine gir-
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misse ve piyasada yapıcı olarak bir rol almışsa, bu rolü ifa etmeli, mutlaka yeniden güveni kur
malıdır. Yoksa, ne piyasanın derinleşmesi, ne de yaygınlaşması, hiç biri sağlanamaz ve tam ter
si sonuçlar meydana gelebilir. 

Değerli arkaşlarım, zamanım olmadığı için konuşmamı burada kesiyorum. 

Bu bütçenin, ülkeye, ekonomiye ve insanlarımıza yararlı olmasını diliyor, hepinizi saygı 
ile selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.15 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1991 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398, 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (Devam) 

B) HAZÎNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (Devam) 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1991 Malî Yût Bütçesi 
2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1989 Malî Ydı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine, kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ünal Akkaya; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere huzurları
nızdayım. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımız, 16.4.1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunla, Başbakan
lığa bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Müsteşarlık merkez teşkilatı, 9 ana hizmet, 4 danışma 
ve denetim, 3 yardımcı birim ile taşra hizmetleri için 7 adet bölge müdürlüğünden oluşmakta
dır. Müsteşarlığın yurt dışı teşkilatı ise, başmüşavir, müşavir ve daimî temsilci yardımcıları ta
rafından yürütülmektedir. İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü ile ihracatçı birlikleri, müsteşarlığa bağlı kuruluşlardır. 

Müsteşarlığın fonksiyonu, ekonomi ve dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, 
bu politikalar çerçevesinde faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması, uygulamanın izlenmesini 
sağlamaktır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızın bu faaliyetleri çerçevesinde hizmetlerine bir göz 
atalım: İhracatımız, 1983'te 5.9 milyar dolardan 1989'da 11.7 milyar dolara çıkmıştır. 1990'da 
bu rakam, 12 milyarı aşacaktır. İthalatımız, 8.8 milyar dolardan 15.9 milyar dolara çıkmış, 
1989 yılında takriben yüzde liriik bir artış göstermiştir; 1990 yılında ithalatımızın 20 milyar 
dolar civarlarına çıkacağı tahmin edilmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 1983'te yüz
de 66.39 iken, 1989'da bu oran yüzde 73.70'e çıkmış, 1990 yılında bu rakamın yüzde 80 civarı
na çıkacağı tahmin edilmektedir. 
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Sanayi ürünlerimizin ihracat içindeki payı her yıl artmakta, ülkemizin bir sanayi ülkesi 
hâline gelme iddiasını ispatlama imkânı vermektedir. Sırasıyla bu paylar da, yüzde 63.9'dan, 
1989'da yüzde 78.2'ye gelmiştir; 1990'da da yüzde 80 civarında olacaktır. 

Yabancı sermaye girişi 1983 senesinde 46 milyon dolar iken, 1989'da 700 milyon dolara 
çıkmıştır; 1990'da 1 milyar civarında olacaktır. 

Gayri safı millî hâsıla ivmesi, gelişmekte olan ülkeler için önemli bir rakamdır. 1987'de 
7,5; 1988'de 3,6; 1989'da 1,7 olan bu rakamın 1990'da 10 olacağı tahmin edilirken, Körfez kri
zi sebebiyle 9 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Fert başına gayri safi millî hâsıla, ülkemi
zin gelişmesindeki en büyük etken olarak görülmektedir. Nüfus artışı yüksek olan ülkemizde, 
1990 senesinde fert başına düşen millî hâsılanın 2 000 dolara yaklaştığını söylemek ve bu raka
mın 1987'de 1 295 dolar olduğunu hatırlatmak, kalkınma konusunda aldığımız mesafeyi açık 
olarak ortaya koymaktadır. 

ödemeler dengesinde cari işlem açığı fazla olmuş ve bu rakam 1990 yılında, malum oldu
ğu üzere, Körfez kriziyle ilgilendirilmiştir. 

Körfez krizi neticeleri ve Türkiye'nin 1990 senesindeki yüzde 9'a varan büyümesi, ithalat, 
ihracat ve ticaret içindeki dengeleri değiştirmiş; fakat ödemeler dengesindeki dengenin kurul
ması ve hiçbir şekilde piyasalarda döviz ihtiyacının ortaya çıkmasına sebebiyet gösterilmemiş
tir. Burada en önemli etken, 1989 senesinde, ülkemizin, 32 sayılı karârla konvertibiliteye geç
mesi ve bu kararın 1990 Mart ayında, Uluslararası Para Fonunun, Türkiye'nin 8 inci maddeye 
geçişini resmen tanımasıyla teyit edilmiştir. O günden bugüne, ülkemizde, Merkez Bankasının 
döviz ve altın rezervleri, net olarak, 1983 'te 2 milyar dolar iken, bugün 12 milyar dolar merte
besini geçmiştir. Körfez krizinin dünyadaki negatif tesirlerinin, ülkemize, komşusu olduğumuz 
için daha fazla tesir etmesi beklenirken, bu rezerv artışı, ekim ve kasım aylarında da devam 
etmiştir. , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; antienflasyonist politikalar içerisinde, 1989'da alınan 
temel hedeflerden bir tanesi de, Merkez Bankası kaynaklarının, hepinizin malumu olduğu üze
re, KİT'lere gitmesinin önlenmesidir. KİT'lerin, daha ziyade, piyasadaki paradan kendilerini 
finanse etmesi yolu önerilmiş ve Merkez Bankası, desteğini, KİT'lerden oldukça çekmeye ça
lışmıştır. 

Körfez krizinin ve petrol zamlarının enflasyona etkisini Sayın Bakanım teferruatlı olarak 
açıklayacaktır, ben bu konuya fazla girmiyorum. 

1989 yılında ürünümüzün takriben beşte birinin, kötü hava şartlarından dolayı, kuraklık 
neticesi, çiftçimizi zor durumda bırakması ve buna karşı, Ziraat Bankamızın, çiftçinin yarala
rını sarabilmek için taksitlendirme, faiz ertelemesi gibi operasyonları zamanında yapmış olma
sı ve 1990 senesinde bu ürünlere dünya fiyatlarının üzerinde taban fiyatı verilmesi çiftçimizi 
bir nebze rahatlatmıştır ve Türkiye'de, ilk defa 1990 yılında, çitfçimizin bütün ürünü peşin fi
yatla ikibuçuk ay gibi kısa bir zaman içerisinde alınmış ve 3,2 trilyon lira ödenmiştir. 

Bankacılık sektörünün atılımını, yenileme, modernizasyon çalışmalarını takdir etmemek 
mümkün değildir. Kredi dağıtımının, tüketici kredisine dönüştürülmesi, bankaların bu konu
da yaptıkları çalışmalar, hem sosyal adalet politikasını gerçekleştirmiş, hem de bankaların kre
di konusundaki risklerinin geri dönüşleri asgariye indirilmiştir. 

Sigortacılık, yıllardır Türk malî sektöründe geri kalmış olan bir kesimdir. Bu sektörü de 
libere etme, dış rekabete açma çalışmaları yapılmış, 1990 yılında yoğun bir şekilde sürdürülmüş 
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ve 1989 senesinde toplanan primler takriben S39 milyar lira civarında iken, 1990 senesinde bu 
rakam ilk altı ayda 1 trilyon liraya gelmiş, sene sonunda da 2 trilyon liraya ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

Sermaye piyasası, 1989 senesininin ağustos ayında 32 sayılı kararla konvertibilitenin gel
mesinden sonra süratle büyümeye başlamış, indeks takriben 700 civarındayken, bu indeksin 
4 500'leri aştığını görmek Türkiye'de fevkalade hızlı gelişen ve dünyada açılmış ve bu kadar 
iyi performans gösteren borsa olmadığını ve bu kadar kısa zamanda, bu kadar iyi bir şekle 
girebilmesinin görülmesinin bir zevk olduğunu huzurlarınızda hatırlatmak isterim. 

Bunu da, Türk sermayesinin, Türk insanının, kendilerine imkân verildiği takdirde, en kı
sa zamanda, dünyada, hazırlanmış ve dünya üslubuna en uygun şekle, en kısa zamanda kendi
sini adapte edebildiğinin göstergesi olarak; Türk sermayesinin, eline imkân geçirdiği takdirde, 
önündeki engeller kaldırıldığı takdirde, süratle adapte edebileceğinin misali olarak arz etmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Körfez krizi, ülkemize negatif tesirlerini sürdürmeye 
devam etmektetir. Bunlardan bir tanesi, hepinizin malumu olduğu üzere, petrol fiyatlarındaki 
artıştır. Petrol, varil başına 17 dolardan, 40 dolara kadar yükselmiş ve bu iki rakam arasında 
devamlı olarak değişken çalkantılar göstermektedir. Bundan evvel, Irak'tan 2.2. milyar dolar
lık borç karşılığında alınan petrol ve boru hattından ödenen petrol vasıtasıyla takriben 750 
milyon dolarlık borçları kalmışken, bu petrol boru hattının kapatılmasından dolayı, ülkemiz, 
petrolü, Suudî Arabistan, Birleşik Arap emirlikleri, Rusya ve tran gibi serbest pazarlardan te
min etme yoluna gitmiştir. 

Tabiî, takdir edersiniz ki, fiyat artışları ekonomiye yük getirmeye devam etmektedir. Ümi
dimiz, Körfez krizinin en kısa zamanda çözülmesi ve çözülmeye bağlı olarak da, petrol fiyatla
rının düşmesi ve bunun da ekonomiye katkılarının düzeltilerek sürdürülmesidir. 

Krizin etkisi, şüphesiz, sadece, komşu olan bir ülke olarak, petrole değil, Türkiye'nin bu 
komşu ülkelere, Irak ve Kuveyt'e yapmış olduğu ihracat; burada çalışan müteahhitlerin, işçile
rini çekerek işlerini durdurmaları ve buna bağlı olarak diğer birtakım masraflarla beraber tak
riben, 1990 senesinde 3,5 - 4 milyar dolar civarında Türk ekonomisinin bir kaybı olacağı, bu 
rakamın 1991 senesinde de 4,5 ila 5 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Türk ekonomisi son kırk yılın en iyi döneminde olabildiği için, böyle bir şoku, herkesin 
tahmini hilafına, Türk ekonomisi rahat bir şekilde yüklenmiş ve enflasyon üzerindeki menfi 
tesirleri hariç, Ulke ekonomisini zorlamadan ve zor günler getirmeden geçirme imkânları elde 
edilmiştir. Dış ülkelerde, televizyonda ve basında izlediğimiz yardım haberleri gelmektedir. Bu 
konularla ilgili açıklamaları Sayın Bakanım yapacaktır. 

Son on sene içerisinde, ekonomik bütünlük içerisinde serbest piyasa modeli tatbik edilmiş 
ve bu model, yeni de keşfedilmiş değildir. Bu model, bugün, bütün dünyanın takdirle karşıla
dığı, 1950 senelerinde Almanya'da uygulanan, daha sonraki senelerde Japonya'da uygulanan 
ve nihayet son beş yıl içerisinde Sovyetler Birliği gibi sosyal demokrat hatta komünist bir reji
min kendisini değiştirme ihtiyacını hissetmesi üzerine, bu model, dünyada ön safa çıkarılmış 
ve bu model herkes tarafından uygulanmak için, âdeta her yönüyle incelenmeye alınmıştır. Dün
yanın hangi ülkesinde olursa olsun, dikkatle bakıldığı takdirde, artık, dünyada konuşulan eko
nomik model, serbest piyasa modelidir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1989 ve 1990 seneleri içerisinde ekonomik modelimiz
de bazı tadilatlar da gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklik sonunda, evvelki sekiz sene içerisinde 
her sene uygulamaya konan ve adım adım götürülen, bir dantela gibi işlenen model, son saf
halara getirilmiştir. Hepinizin bildiği gibi, serbest piyasa modeline geçebilmek için, faizlerin, 
kurun serbest bırakılması ve sermayenin serbest bırakılması, yani dışarıdan ithal edilmesi ve 
dışarıya gönderilmesi, altının serbest bırakılması, ithalatın sersbest bırakılması gibi çeşitli aşa
malardan geçtinten sonra 1989 Ağustos ayından itibaren, ithalatın, böyük ölçüde korumacılığı 
kaldırmıştır. 

Türk sanayisinin, emeklemekten kurtulup, Avrupa Ekonomik Topluluğuna entegre olmak 
ihtiyaç ve arzusu, dünya toplumuna entegre edilebilmesi ve Japonya gibi, kendi başına, tek 
başına ayakta durabilecek; ama, sadece Avrupa ile değil, gerektiğinde Japonya, Latin Ameri
ka, Amerika olmak üzere, dünyanın her tarafıyla ticaret yapabilecek duruma gelmesi hedef
lenmiştir. 

Türkiye, kendi ayağı üzerinde duran, eski prensiplere bağlı kalıp da, kendi yağıyla kendi
sinin kavrulduğu değil; ama, dünya fiyatları içerisinde en ucuzu bulduğunu, en ucuz yerden 
almak, en pahalıya satabileceğini de oraya götürebilmek ve bu çerçeve içerisinde, ekonomisin
deki gerekli düzenlemeleri yapmak için her fedakârlığı yapmış ve bugünlere gelmiştir. Bunları 
yapmak da hem Anayasamızın, hem de 57 milyon insanımızın refahı için gerekli olan işlemlerdir. 

Dolayısıyla, eskiden olduğu gibi, vatandaşlarımıza, koruma duvarları arkasında, "işte, 
araba budur, ister beğen al, ister alma" zihniyeti ve o arabayı almaya zorlamak yahut çamaşır 
makinesini, televizyonu göstermek ve bunların arkasında, "Dövizimiz bitiyor, bitecek" kor
kusu ve endişesi, içeride "İthalatımızı daha fazla artırmayalım" zihniyetinin altında koruma
cılık duvarları yıkılmıştır. 

Bu modelde, Türkiye'deki sanayicinin gelişmesi, Avrupa, Uzakdoğu ve dünyanın her ye
riyle rekabet edebilmesi için, üzerindeki korumacılık duvarları aşağıya indirilmiş, vatandaşı
mıza, demokrasinin temel direği olan seçme hakkını tanımak zorunda kalınmıştır ve nitekim 
bu uygulamayla yüzde 200'e kadar varan koruma, yüzde 40'a, yüzde 30'lara, hatta hu rakam
lar hammaddelerde yüzde 10'Iara indirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu model içerisinde en önemli konu, hepinizin malumu olduğu üzere, 
arz ve talep dengesidir ve bu arz ve talep dengesi bir yerlere oturtulmalıdır, önce iç piyasadaki 
talebin patlamasıyla, sanayide, tabiî ki, bunu karşılamak için bir yatırım mevzuu olacaktır. 
Nitekim, rakamlara baktığımız zaman, Türkiye'de, bugün, büyüme yüzde 9 civarındadır, sa
nayideki büyüme de takriben yüzde 7 civarındadır. Bu iç tüketimdeki talebi karşılamak için 
herkes yeni yatırımlara gitmiş, kendilerini revize etmiş, fabrikaları modernleştirmiş ve hepsi 
beraber bu iç tüketime cevap vermeye çalışmaktadırlar. Ama, takdir edersiniz ki, belli bir nok
tadan sonra, üretim, tüketimi aşacaktır, tşteo zaman, iç piyasada erişilen doyum noktasından 
sonra, üretilen mamullerin stoklanması mümkün değildir; çünkü, tnterbank faizinin -ki, haki
kî piyasa faizidir- yüzde 55 olduğu bir yerde; yani takriben ayda yüzde 5 civarında stoklama 
maliyetinin bulunduğu bir yerde, iki üç aydan fazla, özel sektörün veya devlet sektörünün stok 
tutması mümkün değildir, tşte bunun için, iç piyasadaki tatlı kâr yerine, ihracatı, natürel ola
rak, kendi kaynağından karşılamak için, dışarıya açılmak ve dışarıya gitmek mecburiyeti do
ğacaktır. Türk mamulleri, Avrupa ve Amerika mamulleriyle rekabete girecek ve bu rekabet or
tamı içerisinde, Türk üreticileri mallarını satmak için, dünyanın her yerine müracatta buluna
caklardır. 
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BAŞKAN — Sayın Akkaya, 5 dakikanız kalmıştır. 
ÜNAL AKKAYA (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gayri safi millî hâsıla

ya baktığımız zaman: 1987'de yüzde 7,5; 1988'de yüzde 3,6; 1989'da yüzde 1,7 olan artış, 1990 
senesinde takriben yüzde 9 civarlarına çıkmıştır. 1991 yılı için, gayri safi millî hâsıladaki artı
şın yüzde 5,9 olacağı tahmin edilmektedir. 1991 yılı bütçesinde, gayri safî millî hâsıla deflatö-
rü, bütçe deflatörü olarak yüzde 45 civarında bir rakam alınmıştır. 45 yerine daha düşük bir 
rakam alınması, tabiî ki, bütçeyi küçültecek ve tabiî ki, enflasyonla mücadele konusunda bize 
arzu ettiğimiz bir silahı verecektir; fakat, takdir edersiniz ki, bütçe tekniği içerisinde bazı var
sayımlardan hareket etmek gerekmektedir. Aksi takdirde, bütçeyi bir araya koyamazsınız, tşte 
bütçe, bu şekilde bütünleştirilmiş; ama, Türkiye'de siyaset yapan herkes tarafından, -burada 
ifade ettikleri fikirleri ne olursa olsun- 57 milyon kişiye refah ve hizmet götürmek için hazır
lanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, her vesileyle "İhracatı artırmak için düşünülen model nedir?" diye 
sorulmuştur, imalatçı ihracatçıların, normal bankacılık sistemine ilaveten, Eximbank kanalıy
la kredilendirilmesi sistemi ortaya çıkmış ve Eximbank son iki sene içerisinde çalışmalarına 
hız vermiştir. Önümüzdeki sene içerisinde, Eximbankın kaynakları daha da fazla artırılarak, 
Bulgaristan, Romanya, Sovyetler Birliği, tran, Macaristan, Polonya gibi birtakım ülkelere sa-
tıfacak olan malların kredilendirilmesi şekliyle ihracatın buradan da desteklenmesi söz konusu 
olacaktır. 

Vergi iadelerinin kaldırılmasından sonra, ihracat, bir evvelki seneye göre bir miktar azal
mıştır; fakat, 1989'da ortaya çıkan misli görülmemiş kuraklık, o sene yapacağımız ihracatı en
gellemiştir. Bunun yanında, tran ve Irak'ın birbirleriyle harp etmeleri ve bizim daha evvel Irak'a 
açmış olduğumuz kredinin 2,2 milyar doları bulması nedeniyle durdurulması ve bunun petrol 
anlaşmasıyla bağlanıp aşağı çekilmesi nedeniyle, Irak'a yapacağımız ihracat, beklentilerin al
tında kalmıştır. Tam, bu sene, bunlar tekrar revize edilip, Türkiye 1,5 milyar dolarlık ilave bir 
ihracat yapma durumundayken, bu defa da Körfez krizi ortaya çıkmıştır. Tabiî ki, bundan mah
rum olduğumuzu ifade etmek ve bunun yerine yeni pazarların bulunması gerektiğini izah et
mek ve buna göre de gerekli önlemlerin alınması gerektiğini burada bir defa daha vurgulamak 
istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, bu bütçeyi memnuniyetle karşılıyoruz ve kabul 
oyu vereceğiz; fakat burada bir konuyu belirtmek isterim: 

Muhalefetin sayın sözcüleri, sabah yapmış oldukları konuşmalarında, bütün dünyanın kabul 
ettiği, dünyada birçok yazarlar, iktisatçılar ve bu işlerle görevli olanlar tarafından yapılan tak
dirleri göz ardı ederek, bir Türk modelini bir türlü kabul etmemektedirler. Bugün, dünyada 
bir Türk modeli kabul edilmiştir ve birçok yazar ve devlet adamı da, bu modele övgüler yağ
dırmaktadır. 

Sonuç olarak, şunu söylemek istiyorum: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızın bütçesi 
26 570 222 000 lira olarak huzurlarınıza getirilmiş ve tasviplerinize arz edilmiştir. 

Bu duygularla, bütçemizin, memleketimize, milletimize ve müsteşarlık mensuplarımıza ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Akkaya. 
Şahsı adına, Sayın Nuh Mehmet Kaşıkçı; lehinde konuşacaklardır. 
Buyurun. 
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NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde şahsî görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınızda
yım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Geçtiğimiz 1990 yılı içerisinde en nazarı dikkati çeken gelişme, büyüme hızında olmuştur. 
Büyüme hızı, rekor bir seviyeye çıkarak yüzde 9,1'e ulaşmıştır eldeki son verilere göre. Tarımda 
büyüme yüzde 11, sanayide yüzde 9,7; toptan ve perakende ticarette yüzde 12,Ti bulmuştur. 
Gayri safi millî hâsıla 284 trilyona ulaşmıştır. Yılın son çeyreğindeki rakamlar, bu rakamları 
biraz düşürebilirse de, ulaşılan bu büyüme hızı, hakikaten son derece sevindiricidir. Hele bu 
neticeye, enflasyonu önlemek maksadıyla alınan parasal tedbirlerin uygulandığı bir ortamda 
ulaşılmış olması, başarıya daha büyük bir mana getirmektedir. 

Hükümetimizin 1990 yılında enflasyonla ilgili öngördüğü hedef yüzde 54 idi. Bütçe hazır
lanırken deflatör buna göre belirlenmişti. Alınan ve hele toptan eşya endekslerinin gösterdiği 
rakamlarla Hükümetin, enflasyonda da bu hedefine ulaştığını görmekteyiz. 1991 yılı içerisin
de enflasyon yüzde 44 olarak öngörülmüştür. Enflasyon, böyle, her sene yüzde 14 oranında 
gerileyerek devam ederse, S sene içerisinde tek rakamlı enflasyona ulaşma imkânına kavuşula
caktır. 

Hükümetimiz, enflasyondaki hedefine ulaşmış; fakat Sayın Güneş Taner'in yüzde 30'lar 
olarak belirlediği hedefe maalesef ulaşılamamıştır. 

Enflasyon için alınan tedbirler bir küldür. Enflasyon için alınacak tedbirler, artık, ekono
mide formüle edilmiş ve kesin kurallara bağlanmıştır. Malî tedbirler, parasal tedbirler, faiz oran
ları, ihracatın maliyetini düşüren tedbirler, ihracatla ilgili tedbirler; hepsi bir kül halinde, bir 
paket halinde uygulanmak mecburiyetindedir. Bu görev Hükümete düşmektedir. Hükümet, enf
lasyon ile ilgili, malî ve ekonomik tedbirleri yıllık programında ve bütçesinde rakamlandırmakta 
ve ortaya koymakladır. 

Ben, kabinenin bir üyesi olan ve ekonomiyi yönlendiren, dolayısıyla ekonominin direksi
yonunu elinde tutan Sayın Bakanımız, geçen .sene bütçe hazırlanırken deflatörün 54 değil de, 
mesela 30'lu rakamlar olarak ele alınmasını teklif etmesi ve alınan tedbirlerin de buna göre 
düzenlenmesini beklerdim. Bu durum, geçen sene olmadığı gibi, bu sene de olmadığını maale
sef üzülerek görüyoruz. 

Sayın Bakanımızın, evvelki günkü tüm gazetelere bir açıklaması var, o açıklamada, "1991 
yılında enflasyon yüzde 20'Ii rakamlara inecektir" buyuruyorlar. Bu, hakikaten sevindirici bir 
netice olur; ama, ben derim ki, bütçe daha bağlanmadı. Sayın Bakanımız, Başbakanımızla gö
rüşür, bu bağlanmamış bütçede deflatör, mesela 24'e göre yeniden ele alınır, bütçe revize edilir, 
rakamlar, hedefler buna göre belirlenir ve önümüzdeki yıl da, inşallah, Sayın Bakanımızın ifa
de ettiği gibi yüzde 20'li bir enflasyon hedefine ulaşırız. 

Böylece, ekonomideki birçok güçlükler yenilir. Mesela, toplu sözleşmeler hedefine ulaşır, 
işçimiz, memurumuz, köylümüz.esnafımız rahat eder, enflasyonun altında ezilmekten kurtu
lur. Tabiî, çok sevindirici olur. Bence, ciddî olan tavır budur. Bütçe hazırlanırken bu fikirleri 
ortaya atmayıp da, bütçe komisyonda yüzde 44 deflatöre göre bağlandıktan sonra, Meclise in
dikten sonra "Enflasyon yüzde 20 olacaktır" gibi bir beyanda bulunmayı ben ciddî bulmuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) Devlet yönetimi ciddî iştir, bu tedbirlerin de ciddî şekilde ele 
alınması gerekir. 
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MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — Bakın ne kadar güzel... Muhalefetten alkış alı
yorsunuz!.. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Doğruyu söylüyor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Mehmet Ali Bey, siz aksini mi iddia ediyorsu
nuz; devlet yönetimi ciddî bir iş değil mi? (SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — Herhalde, muhalefet takdir edince, benim aksini 
iddia etmem gerekir. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Vallahi, öyle gerçekler var ki, bu gerçekleri, ik
tidarın ve muhalefetin de dile getirmesi gerekir. Enflasyon gibi, tüm milleti etkileyen önemli 
bir konunun, önemine göre ele alınması gerekir. Bu şekilde ele alınmaz ise, neticesinin ne ol
duğunu görüyor ve üzüntü duyuyoruz. 

Sayın milletvekilleri denilebilir ki, "Enflasyon yüzde 20 beyan edilsin, yüzde 30 beyan edil
sin, yüzde 10 edilsin, bunun ne önemi var" Mesele böyle değil, bunun çok önemi var; Hükü
metin ve üyelerinin verdikleri hedefleri tutturmaları, verdikleri sözü yerine getirmeleri çok önem
lidir. Milletin, böyle önemli konularda güven duyması için, bu sözlerin ciddî olarak ifade edil
mesi ve ifade edildiğinde de yerine'getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, sözün yerine getirileme-
mesiyle halkın, Hükümete olan güveni zedelenir. 

Bunun dışında, ikinci büyük mahzur bence şu olmuştur: Sayın Bakan, enflasyondaki aşağıya 
inme hızını artırmak maksadıyla, bütçede programlananların dışında, zorlayan bazı uygula
malara'girmiştir. Mesela, ithalatın ucuzlatılması daha büyük ölçüde olmuştur. 

Kabul etmemiz gerekir ki, dünyaya açıldığımız bir dönemde, gümrük duvarlarının arkası
na sığınarak bir ekonomiyi yürütmek mümkün değildir, bu vazgeçilmez bir unsurdur, ithala
tın, enflasyonu düşürdüğü de bir büyük gerçektir, tthal yoluyla, ülkemize her şeyin girmesi, 
mal bolluğunun olması da sevindirici bir şeydir; ama, bunun doğurduğu bazı büyük mahzur
lar vardır. O mahzurlara da temas etmek mecburiyetindeyiz. 

Enflasyonun sebebini, Sayın Bakanımız, bir ara, yaş sebze ve meyvede gördü ve onunla 
ilgili gümrükler düştü. Ama, neticesini gördük... Neticede, Türkiye, tropikal meyvelerin bir 
pazarı halini aldı; kiviler, avokadolar, ananaslar, muzlar pazarları işgal etti. Bu sayede, Mısır'
ın soğanını, tran'ın sarımsağını, Hindistan'ın karpuzunu yeme, onlarla tanışma imkânını bul
duk; ama, Anamur muzunun köküne kibrit suyu döküldü. 

İranla hudut ticareti yapıyoruz. Bu ticarette İranlılar son zamanlarda, mesela, çocuk ma
ması alıyor, karşılığında İzmir'in çekirdeksiz üzümünü, Antep'in fıstığını veriyor. Fıstıkta ve 
üzümde pazarlama sıkıntısı yaşarken ve ithal girdisi çok olan çocuk maması karşılığı bunların 
gelmesindeki faydayı veya zararı hepimiz müdrik olmalıyız. 

Doğu illerinde oturanlar, yaşayanlar görüyordur; artık, sebzeyi İran'dan yiyorlar. Bu iyi 
bir şeydir de, bizim sebze yetiştiricimiz, bizim ürün yetiştiricimiz için pek de iyi olmuyor. Me
sela, pirinç ithalatı pirinci ucuzlattı, iyi oldu, ucuz ucuz pirinç yiyoruz; ama, bu, pirinç üreti
minde büyük düşme meydana getirdi. 1990 yılı içerisinde tüm tarım ürünlerinde yüzde 25 civa
rında artış varken, pirinçte 198 bin tondan 144 bin tona gerileme görüyoruz ve Amerika'nın 
7 - 8 sene beklemiş bayat pirincini yiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, toparlamanızı rica ediyorum. (SHP sıralarından "Doğruyu 
söylüyor, devam etsin" sesleri.) 
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ÖNER MtSKİ (Hatay) — Efendim, güzel konuşuyor. 
MEHMET ALÎ DOÖUŞLU (Bingöl) — Muhalefet "Doğru konuşuyor" diyor; biz de de

vam etmesini istiyoruz!.. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Bey, zatı âlinize düşmez bunlar efendim. Rica edeyim... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — İktidardan, bir doğru konuşan çıktı. 
M. TURAN BA\AZIT (İzmir) — Nihayet, ANAP'tan aklıselim sahibi biri çıktı kürsüye... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, biz, süreleri, lehte ve aleyhte konuşanların imkânlarına göre 

ayarlarsak, burada müzakere imkânını bulamayız; gününde ve saatinde de bütçeyi bitiremeyiz. 
Onun için, takdirimiz dakikalarla imkânlıdır. 

Buyurun efendim. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bürüksel'deki son GATT toplantısında, Avru

pa Topluluğu ülkeleri, tarım ürünlerindeki sübvansiyonu indirmek istemedikleri için, toplantı, 
bir neticeye varmadan dağılmıştır. Gelişmiş Avrupa ülkeleri, çiftçilerini korumak için bu ka
dar canla başla uğraşırken, -ki, onlarda tarımdan geçinen nüfus bizdekinin dörtte biri, beşte 
biri kadardır- bizim kendi çiftçimizi düşünmememiz tabiî ki doğru olmaz. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Bu uygulanan politika neticesinde, bizim, klasik iki ihraç ürünümüzün ne durumda oldu
ğuna bakalım: Bunlardan biri tütün. Senelerce, tütün, bizim İktidarımızdan önce, sanayi ihra
catı böyle gelişmeden önce, ikinci sırayı alırdı. Şimdi, 250 bin ton tütün ihracatından elde etti
ğimiz döviz, 15 bin ton sigara ithalatının dövizini bile karşılamaya yetmiyor. 

Pamuğa bakalım: Pamuk, geçmiş dönemde, birinci sıradaki ihraç ürünümüz idi. Şimdi 
de öyle olduğunu birçok arkadaşımız tahmin eder veya düşünür. Maalesef, pamuk, pamuk ip
liği ve mensucatta, ithalatımız, ihracatımızı geçmiştir. Bu acı gerçeği sizlere rakamlarla ifade 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, maalesef... 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Sayın Başkanım, bununla sözlerimi bağlıyorum. 
BAŞKAN — Rica edeyim... 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — 1989 yılında pamuk ithalatı 53 bin ton, ihracatı 

74 bin ton iken, 1990'da ithalat 62 bin tona çıkmış, ihracat 19 bin tona düşmüştür. 
"Pamuk ihracatı düştü; herhalde iplik arttı" diye düşünebilirsiniz, ona bakalım: 1989'da x 

iplik ithalatı 1,7 ton, ihracat 55 bin ton iken, 1990'da İthalat 20 bin tona çıkmış, ihracat ise 
45 bin tona düşmüştür; 55 bin tondan 45 bin tona gerilemiştir. 

Pamuklu mensucat: İthalatı 1989'da 3.8 ton iken, ihracat 17.9 ton; 1990'da ithalat 3.8'den 
10.6'ya yükselmiş, ihracat ise 17.9'dan 16,5'a düşmüştür ve toplam mensucattaki durum: İtha
lat 93.2 ton, ihracat 81.5 ton. 

Görüyoruz ki, Türkiye bir pamuk ülkesi iken, pamuk, iplik ve mensucatta , maalesef it
halatımız, ihracatımızı geçmiştir. Bu düşünce, konfeksiyonun artması tabiî ki sevindirici olur; 
ama, görüyoruz ki, son günlerde, bilhassa triko piyasasında 10 tane büyük firma konkordato 
ilan etmiş, kapanmış ve Türkiye'de, (Tunalı Hilmi Caddesine çıkın göreceksiniz) Avrupa elbi
seleri, Avrupa konfeksiyonu piyasayı doldurmuştur. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bir senedir bunları söylüyoruz, dinlemediler. 
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BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, samimî söylüyorum, süreniz 3 dakika geçmiştir; lütfen topar
layın, rica ediyorum. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Tüm gelişmiş sanayi ülkeleri bile kendi üreticisini korurken, Amerika, bizim*tekstilimize 

kota koyarken, biz Hindistan'dan, Pakistan'dan, Rusya'dan, Mısır'dan, sübvanse edilmiş fi
yatlarla tekstil almaktayız. Bu durum, tekstilimize darbe vurmaktadır. Tekstitde işçi çıkışı ol
maktadır, üretim düşüşü olmaktadır. 1989 yılında 4,5 milyar doları bulan tekstil ihracatı, maa
lesef, 1990'da gerilemiştir. Tedbir alınmazsa 1991'de de gerileyecektir. 

Tüm bunların dışındaki en önemli gelişme, cari işlem dengesinde olmuştur. Geçen sene 
bu kürsüden yaptığım konuşmada, "Tedbir alınmazsa cari işlem dengesindeki artı, eksiye dö
ner; son iki senede yaşadığımız mutluluk üzüntüye dönüşür" demiş idim. Maalesef bu sene 
onu yaşıyoruz. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Dış ödemeler dengesi öyle değil. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, teşekkür yapabiliyor musunuz?.. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım, sözlerimi bitiriyorum. 
1990 yılında, cari işlem fazlası 780 milyon dolar tasavvur edilmişken, bu sene 2,5 milyar 

dolar açık vermesi bekleniyor. Altıncı ay sonu itibariyle, 1 milyar 448 milyon dolar cari işlem 
açığı var. önümüzdeki yılda da, maalesef, 2,4 milyar dolar cari işlem açığı öngörülüyor. Cari 
işlem açıklarının büyümesi, dış borçlarımızı; bütçe açıklarının büyümesi, iç borçlarımızı bü
yütüyor. Böyle olunca, bu görüşmekte olduğumuz bütçenin yeri, bütçe içerisinde büyüyor. 42 
trilyon olan transfer bütçesi 84 trilyon olan tüm gelirlerimizin yüzde 50'sini teşkil ediyor. Yani, 
bütçenin gelir kısmının yarısı borcumuzun faizine gidiyor, inşallah 1991 yılı bugünkünden iyi 
gelir. 

Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erdal Kalkan; buyurun. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, siz normal olarak bir konuşmacıyı çağır

dınız; Sayın Bakan söz talep etmedi. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın söz istediğini görmedik. Sayın Erdal Kalkan da kalkıp 

kürsüye gelmedi... 
ERDAL KALKAN (Edirne) — Nasıl olur efendim?!. Geliyordum. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Talep ederse tabiî; ama, talep etmeden çağırdınız. 
BAŞKAN — Efendim, Bakana öncelik tanınır, İçtüzük öyle; ama, her hadiseye itiraz ede

cekseniz bir diyeceğim yok... 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan, konuşma süreniz 30 dakikadır. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

önce, bütçe başladığı sırada yerimde olamayışımın özrünü ifade edip, Sayın Kuruldan af dile
mek istiyorum: O sıralarda Cezayir Bakanı ile yapmış olduğumuz bir toplantı ve de uygulanan 
programın biraz daha geç olacağını söyledikleri için bir hatada bulunduk. Yüce Meclisten, He
yetinizden özür dilemek istiyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; muhalefet partilerinin konuşmaları, Anavatan Partisi 
üyesi, şahsî muhalifim Sayın Kaşıkçı'nm konuşmalarına (ANAP sıralarından alkışlar) ve Ana
vatan Partisi Gurbunun konuşmalarına huzurlarınızda teşekkür ederiz. 

Serbest kürsü... Demokrasilerde her türlü fikrin serbestçe ifade edilmesi güzel bir şeydir, 
Anavatan Partisi bunu her zaman müdafaa etmiştir, müdafaa etmeye devam edecektir, saygıy
la karşıladığımızı, huzurlarınızda arz etmek isterim. 

Anavatan Partisinin devlet anlayışı, hükümetlerin ve devletin sürekli olduğudur. Bugün
kü Akbulut Hükümeti, daha evvel özal hükümetleri ve ondan evvelki hükümetleri düşünürse
niz; hükümetler, ellerindeki imkânlarla en iyi yapmak, en güzeli vermek için çalışırlar, çaba
larlar. Her sene bütçe konuşmalarında, iktidar, yaptıklarını, yapacaklarını ifade etmeye çalı
şır; muhalefet de, her ne hikmetse, yapılanları hiçbir zaman için müspet bulmaz, geçmişe gi
dip, birtakım rakamlarla, birtakım akıl karıştırma oyunlarıyla geçmişin, nedense bugünden, 
hatta gelecekten daha iyi olduğunu ispat etmeye çalışır; ama, maalesef, müspet ilimde, rakam
lar konuşur. Rakamlara baktığınız zaman, ülkelerin nereden nereye geldiğini, dünyanın nere
den nereye geldiğini, nereye gideceğini görürsünüz. Türkiyemiz de bu şekilde hareket etmekte
dir. Onun için, her ne kadar ben, geçmişe dönmek, geçmişten bahsetmek, geçmişi temcit pilavı 
gibi öne getirmek arzusunda değilsem de, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, sa
yın muhalefet partisi liderleri, nedense geçmişe dönmek ve tarihten bir yaprağı Yüce Heyetini
ze sunmak ihtiyacını hissettiler. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Onu sizin Maliye Bakanınız yaptı. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu sunuşları sırasında; maalesef, ver

dikleri rakamlar gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığı gibi, birtakım karışık hesaplar, birtakım 
yanlış hesaplar üzerine bina edilen laflarla, bu televizyonlardan yüce milletimize, sanki bugün
kü Türkiye'nin dünkü Türkiye'den daha kötü olduğunu söyleyerek, bu imajı, neredeyse kendi 
kendilerine kabul ettirmek istediler. 

Evet, muhalefetin görevi vardır, olmalıdır da. Muhalefetin görevi, bu Yüce Meclise gel
mek, bu kürsüde iktidarı denetlemek, iktidarın yanlış yaptıklarının doğrularını söylemek; ama 
doğru yaptıklarını da, kullandıklarına da, bir "Allah razı olsun" demek görevleri vardır. Ken
dileri bu kürsüden bir türlü bu son lafı söylemedikleri için, ben de onlara bir iyiniyet temenni
sinde bulunuyorum, diyorum ki; lütfen, bu güzel memleketimizde, bugün elektriği kesilmeyen 
şu Meclisimizde, jeneratör çalışsa bile fuel-oil bulunduğu dışarıda talebelerin kavga etmediği, 
insanların birbirini öldürmediği, kimsenin kavga etmediği bir ortamda, siyasî görüşlerimizi ser
bestçe ifade ettiğimiz bir ortamda yaşadığımızdan dolayı, lütfen bir defa da "Allah razı olsun" 
deyin, Allah, belki sizin bu çağrınızı duyar, biraz daha yardımcı olur. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Dün, komiser öldü... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Çünkü, Türkiye'nin, bugünkü koşul

lar içerisinde, Körfez bunalımı içerisinde her türlU yardıma ihtiyacı vardır; manevî destek dahil 
olmak üzere. 

HlLMt ZÎYA POSTACI (Aydın) — Tabiî, tabiî, size lazım olmaya başladı, Allah'ın ipine 
sarılacaksın. 

DEVLET BAKANI GÜNÜŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sizlere çok kısa iki dönemi ana başlıklarıyla ifade etmek istiyorum. Sene 1979, sene 1990... 
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Nüfusumuz 43,S milyondan 57 milyona gelmiş; Türkiye büyümüş, nüfusunun yüzde 50'si 20 
yaşından genç, kuvvetli, dinamik bir ülke. Bakın ne olmuş: istihdam 13 milyon 889 binden 
şu anda 18 milyon 553 bine çıkmış; yani istihdam da artmış. Şu anda işsizlik meselesine baktı
ğımızda, yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi işsizdir; ama, 1980 evveline gittiğinizde bu rakamın 
2 milyon civarında olduğunu görüyorsunuz; yani 13,5 milyon kişiyi çalıştırıyorsunuz, 2 milyo
nu işsiz; şimdi 18,5 milyon kişiye iş veriyorsunuz, içerisinde 1,7'si işsiz. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — O rakamı kim söyledi? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — O rakamı kim söylemiş biliyor musu

nuz? Sayın Demirel söylemiş, Sayın Demirel demiş ki; "Efendim, burada 2 milyon kişi işsiz 
diyorsunuz, bunları ben işsiz yapmadım ki, benden evvel geldiler, bunlar işsizdi" Ben bunları 
söylemiyorum, ben size rakamları söylüyorum; yorumlara girmiyorum efendim. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) Müsaade ederseniz, arz ediyorum. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Aynı endeksleri kullanacaksın. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Kişi başına gayri safı millî hâsıla 1979 

senesinde... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — 1979 senesinde fert başına düşen mil

lî gelir 1 435 dolardır. Tabiî, o günkü kur 35 Türk Lirası. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Her şeye cevap vermek mecburiyetinde misiniz?. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sürçülisanlarla eğer siz kendinize prim 

yaptırmak istiyorsanız, benim buna söyleyecek bir şeyim yok. Eğer bilmiyorsanız, rakamlar 
da var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Genel Kurula hitap edin efendim. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sağ olun efendim. ' 
1 435 lira; o zaman hesaplarsınız, 1979 senesinde Türk ekonomisinin dolar bazında bü

yüklüğü, 35 liradan hesapla, 62 milyar dolarlık bir ekonomimiz var. O günkü kurdan yapılan 
bir hesap. Bugünkü kurdan Türkiye ekonomisi kaçtır? Bugünkü kurdan Türkiye ekonomisi 
107.6 milyar dolar; yani yaklaşık iki misline katlanmaya doğru giden bir Türk,ekonomisi... 

Kaldı ki, şu hesabı yapmayı arzu edersiniz, yani "Efendim, dolar resmî kurdan 35 liray
mış, ama 35 lirayı verdiğiniz zaman kimse dolar satmıyormuş... O zaman ne yapıyorsunuz?. 
Tahtakale'ye gidiyorsunuz, parayı veriyorsunuz, o zaman da sizden 60 lira gibi bir rakam alı
yorlar. 60 lira gibi rakamla serbest piyasadan döviz alabiliyorsanız" derseniz, bu sefer kuru 
60 liradan böldüğünüz takdirde, birden bire, bakıyorsunuz ki, Türkiye'de ekonomi 35 milyar 
dolar civarına geliyor. Gerçek rakamlar bunlar; ben söylemiyorum, yazıyor, burada kitaplarda. 

Türk ekonomisi 35 milyardan, her şeyi bırakın, 107 milyar dolara çıktıysa, Türkiye geliş
miş midir, gelişmemiş midir? İleriye gitmiş midir, gitmemiş midir?.. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Ufak rakamları tekrar arz edeceğim. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Enflasyon peşinden geliyor... İstifa edecek misin?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Enflasyon... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap vermeyin. 
Sayın Çakır, biraz nefes alın... Biraz nefes al... 
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MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Çakır değilim, ben Çakıroğlu'yum. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade buyurunuz, 

arkadaşlarıma izah edeyim. Çünkü, bazı konularda anlayış eksikliği var. Bazı rakamlar veril
mediği iddia ediliyor, bazı rakamların saklandığı iddia ediliyor. Tabiî, arkadaşlarıma tavsiyede 
bulunacağım. Biliyorsunuz, ada vapurlarında bazı insanlar çıkar, bazı gösterişler yaparlardı; 
ben de onun gibi, benzetme olmasın ama, şu gördüğünüz güzel rakamı gösteren kitapçığı siz
lere gönderiyorum; bu kitap içerisinde Türk ekonomisinin her türlü rakamı olup; doğrudur, 
gerçektir. Bunu tablolardan okuma zahmetine katlandığınız takdirde, bugünkü Türk ekono
misinin nereden nereye nasıl geldiği, nasıl gittiği; her şeyin açıklaması burada vardır. Her türlü 
istediğiniz rakam bu güzel kitapta vardır; aylık çıkar, iftihar etmekteyiz. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Büyüme: Büyüme, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için, Büyük Atatürk'ün ifade ettiği 
gelişmiş ülkeler seviyesine gelebilmek için, bizim büyüme için fevkalade çalışmamız lazım. 1979 
senesinde büyüme hızının ne olduğunu bilen var mı? Yani aklında kalmış olan?.. (ANAP sıra
larından "Eksi" sesleri) 

ALt ESER (Samsun) — Eksi. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Eksi 0,4. 1979 senesinde iftiharla ra

kamlarını ifade ettikleri senede, büyüme hızı eksi 0,4'tür. 1990 senesine bakıyorsunuz, yüzde 9,1... 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Ortalama kaç?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — "Ortalama" dediniz, ben size bir şey 

izah edeyim... 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Ortalamayı söyle, sahtekârlık yapma.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Söyleyeyim, söyleyeyim.. 
BAŞKAN — Sayın Barutçu, size yakıştıramıyorum bu sözü... Ayıp!.. (Gürültüler) 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — "Sahte rakam verme" diyor. 
BAŞKAN — Lütfen... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ortalama ile ilgili sayın genel baş

kanlarının çok kullandığı bir şey vardır; ortalamadan bahsederler, yüzdelerden bahsederler, 
birtakım bölmeleri, çarpmaları yaparsınız... (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Aşağıdan söz atabilirsiniz; ama, hakaret edemezsiniz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — ... Bazı yerlere gelebilirsiniz. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — "Sahte rakam verme" dedi. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Müsaade buyurursanız size bir şeyi 

arz edeyim. Adamın biri 30 santimlik suda boğulmuş. Merak etmişler, gitmiş bakmışlar, adam, 
aslında 3 metrelik yerde boğulmuş, ama havuzun uzunluğu fazla olduğu için, belli bir kısmı 
çok darmış, avaraja bölmüşler, bakmışlar ki adam, avaraj olarak ortalama 30 santimlik suda 
boğulmuş. Bu sizin hesaplarınız da böyle. Alıp, onu ona bölüp, bunu bununla çarpıp, olma
yan kurlarla, yokluklar içerisinde olan ve fiyat kontrol mekanizması içerisinde olan bir ülkede 
enflasyondan bahsetmek, enflasyon rakamlarının doğru olduğunu söylemek mümkün müdür? 
Mümkün değildir; ama, bunu, tabiî isterseniz söyleyebilirsiniz. Buna, ancak siz inanırsınız ve de 
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Türkiye dışına çıkmadığınız için, Türkiye dışındaki uluslararası konferanslarda bu işleri bilen
lerin arasında konuşup da, bu fikirlerinizi izah edemediğiniz için, Türkiye'de kendi aranızda 
konuşursunuz, buraya gelip Mecliste ifade buyurursunuz, ondan sonra televizyona çıkıp hal
kın gözüne baka baka bunları söylersiniz... Söyleyecek hiçbir şey yok; serbest kürsüdür, de
mokrasidir, bunlar muhakkak yapılmalıdır. (SHP ve DYP sıralarından "Ser. i e Türkiye'de olan
ları bilmiyorsun" sesleri, gürültüler) 

MEHMET ÇAKIROGLU (Trabzon) — Sahte rakamlarla olmaz o işler. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, dışarıda bir kahve içebilir misiniz? Tavsiye ediyorum -. 
Lütfen... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — efendim, memleketimizde 1979 sene
sindeki deflatör yüzde 71.1 imiş. Evet, yanlış duymadınız; 1979 senesinde deflatör yüzde 71.1. 
imiş. 1990 senesinde, biz deflatörü yüzde 54 olarak aldık. Bu rakamın buraya geleceğini söyle
mek mümkündür, çünkü rakamlar ortadadır. 

Elektrik üretimi 22 milyar kilovvat/saatten 37 milyar kilowat/saate çıkmış. Bu, yapılma
yan barajlarla yapılmış, bu, yapılmayan enerji santralları ile yapılmış, kömürler kullanılma
dan yapılmış, bu elektrik enerjisi Türkiye'ye bir yerlerden gelmiş de nereden geldiği bilinme
mektedir. O konuda bir şey ifade etmeme müsaade buyurunuz. Türkiye'de bir sürü barajlar 
vardır -ki, bunlardan bir tanesi Atatürk Barajıdır- gidip teker teker bakarsınız bu çalışan ba
rajlara, gidersiniz hidroelektrik santralların yerlerine bakarsınız, gidersiniz gaz santrallarına 
bakarsınız, bunların çalıştığını görürseniz, Türkiye'deki elektrik üretiminin bu yeni yapılan te
sislerden üretildiğini görürsünüz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Atatürk Barajı elektrik üretiyor mu? 

ALÎ ESER (Samsun) — Köylünün istimlak parasını verin. Ayıptır!.. Beş senedir, köylü 
parasını alamıyor. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Zaman zaman burada Merkez Ban
kasına değiniliyor; "Bizim paramız vardı, yoktu, para geliyordu, kaçıyordu, bugünkü sabahta 
şöyle oldu, her an kaçabilir, dövize gidebilir, döviz birden yok olabilir" falan gibi rakamlar 
söyleniyor. Döviz hiçbir yere gitmiyor. Siz, eğer bu şekilde ümit ediyorsanız, benim size tavsi
yem şudur; bol bol döviz alın. Yani, bütün paranızı bugün dövize yatırın, size tavsiye ederim. 
Biraz az kazanırsınız ama, ileride olası ihtimale karşı, yani şu 70 sente muhtaç olunan dönem
ler eğer bir daha geri gelirse -ki, siz iktidar olursanız gelmesi fevkalade muhtemeldir- o zaman 
köşeyi dönersiniz, zengin olursunuz. 

Şimdi, efendim, başka bir rakam daha vereyim: Uluslararası net rezervler 1979 senesinde 
kaç imiş biliyor musunuz? 462 milyon dolar. Bütün Türkiye'nin rezervleri; hepsi 462 milyon 
dolar; bunun içerisinde altın falan da dahil. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'nin rezervleri ne ka
dar; 12 milyar 663 milyon dolar. (ANAP sıralarından "hangisi büyük?" sesleri) Efendim, ta
biî şimdi şu suali sorarsınız: Acaba 462 milyon mu büyük, yoksa 12 milyar 663 milyon mu 
büyük? Onu da ben sizin yüce takdirinize bırakıyorum. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — 20 ile 80*i siz nasıl tefrik ediyorsunuz? 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Bakan, bu rakamları siz Zonguldak'da söylesenize. 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, başka şeyler de vardır. Der
ler ki, "Türkiye'nin borçlan..." Türkiye'nin dış borçları zaman zaman, burada, kürsüde "43 
milyar" diye başlar, ondan sonra o 43 milyar çaktırmadan 50 milyar olur; 50 milyar, 50 milyar 
diye devam eder ve ben de hep merak edip dururum; bu 50 milyar nereden geliyor? En sonun
da bulduk... 

HİLMt ZtYA POSTACI (Aydın) ^ Sayıştay hesabında belli oldu; 4.7. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, 43 milyarın içinde bizim 

askerî borçlarımız da vardır. Bu 43 milyarın içerisindeki 12 milyar dolarlık bölüm, kur farkla
rından gelmektedir. 2 milyar dolarlık bölümü askerî borçlardan geri gelmektedir. Dolayısıyla 
43'ten 18'i falan çıkardığınızda, bu miktarın, ilave borçlandığı miktar 8 milyar dolardır; yani 
yedi sene içinde borçlanan miktar 8 milyar dolardır. Devamlı, "Bu paraları ne yaptınız; hesap
ları verin" denir. Ben fazla detaylara girmeyeceğim; hani size böyle anlatmayacağım; 70 bin 
kilometre yol yaptık, barajlar yaptık; bunları hepiniz biliyorsunuz, sadece Yüce Heyetinize ufak 
bir şey arz edeceğim: Efendim, üç tane büyük projeyi simültane götürmekteyiz; aşağı yukarı 
21 milyar dolardır. Biliyorsunuz F-16 projesi vardır, ondan sonra Atatürk Barajı projesi vardır, 
birazda otoyollar vardır. Atatürk Barajı bitmiştir, devreye girecektir bu sene. Yolların yüzde 
65-70'i bu sene devreye girecektir. Dolayısıyla, gelir getireceği için deflasyonist bir etkisi olacaktır. 

Şimdi, bütün bu Uç projeyi yaptıktan sonra, bu devlet, bu Hükümet eğer 8 milyar dolar 
borçlanıyorsa, diğer yaptıklarının hesabını hiç sormayın; sonra çok mahcup olursunuz. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 43 milyar doları 8 milyara nasıl da indirdi? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

ülkemiz, 1990 senesindeki ekonomik performansı... 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, zatı âliniz konuşurken hiçbir arkadaş müdahale etmedi... Lüt

fen efendim... 
VEFA TANIR( Konya) — Bakanın kendisi laf attı. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Ben işitmedim. Lütfen. (Gürültüler) 
TEVFlK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Cambazlık bu. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Onu başka bir zaman söylersiniz. 
Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

bütün dünyayı ilgilendiren bir konu da Körfez krizidir. 
TEVFlK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Bunu soracağım. 
BAŞKAN — Ne yapalım; içtüzüğü bir türlü öğretemedik. O zaman, sorular kısmında sor; 

niye şimdi soruyorsun? 
Devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Körfez krizi tüm dünya ekonomileri

ni menfî yönde etkilemiştir. Türkiye'de 1990 senesi içerisinde takriben 3,5-4 milyar dolar civa
rında bir menfî etkisi vardır. Bunun ödemeler dengesine yansıyan kısmı, takriben 1 milyar do
lar olup, ödemeler dengesi cari işlem açığının bu sene sonu itibariyle 2 milyar dolar 
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civarında olacağını tahmin etmekteyiz. Bütün bunlara rağmen, ülkedeki rezervlerin durumu 
ve ödemeler dengesi finansmanı açısından hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Yine, Sayın Demirel'in 
burada yapmış olduğu bir hesabı huzurlarınızda arz etmek istiyorum: "Efendim, dışarıdan 
bir sürü sıcak paralar geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Onu şuna bölerseniz, buna çarparsanız" 
dediler. 

Efendim, Türkiye'de borsamızın, 32 sayılı kararla birden bire harekete geçmesi, endeksin 
SOO'den bir ara S bine çıkması, şu anda 4 bin civarında seyretmesi neticesinde ve serbest eko
nomi gereği, yurt dışından, yabancılar tarafından Türkiye'den hisseler alınmaktadır. Bu hisse
lerin miktarını merak edenlere arz edeyim: 1990 senesi içerisinde hepsi 151 milyon dolardır; 
1,5 milyar dolar değil, 15 milyar dolar değil; 151 milyon dolar. Şimdi, bu 151 milyon doların 
içerisinde, kendi hesabınıza göre, makası şöyle mi kesersiniz, böyle mi açarsınız, yüzde 20 mi 
olur, yüzde 30 mu olur, oturun hesabını yapın; Sayın Genel Başkanınızın ifade ettiği rakamla
ra ulaşmak mümkün değildir. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Başbakan söyleseydi... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — İstifa?!. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Körfez krizinin neticelerini sizlere arz 

etmeye çalıştım. Türkiye'nin bu konuda almış olduğu kararlar ve bu konular üzerinde yapmış 
olduğu görüşmeler neticesinde, yabancı ülkelerden Türkiye'ye gelen yardımların miktarını siz
lere arz etmek istiyorum. Bu rakamın, 1991 senesi taahhütleri de dahil olmak üzere, 3 milyar 
dolara yaklaşacağı bize bildirilmiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Fiilen ne kadar? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şu anda 300 milyon dolar Kuveyt'ten 

alınmıştır. 200 milyon dolar civarında Suudi Arabistan'dan gelmektedir. Takriben 50 milyon 
dolar civarında da diğer ülkelerden gelmektedir. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Yolda mı? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır, yolda değildir efendim. Taah

hütler vardır, çeşitli sistemler içerisinde ödeme yapıyorlar. Japonya Hükümetinden 30 yıl va
deli, 230 milyon dolar kredi alınmıştır. Bütün bunlarla beraber, Türkiye'de Körfez krizinin do
ğurduğu negatif etkilerin kısmen engellenmesi vardır. Almanya ve Fransa taahhütte bulunmuştur; 
ama, 1991 senesinde fiilî olarak paraların gelmesi bekleniyor. 1990 senesi içerisinde Avrupa'
dan bir para gelmesini beklemiyoruz. 

Petrol fiyatlarının 17 dolardan bir ara 40 dolara çıkmasının, daha sonra düşmesinin ve 
bunun piyasaya yansımasının maliyetinin, enflasyon üzerindeki etkisi 14 puan olmuştur. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOGLU (Balıkesir) — İstifaya yeterli mi? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şu anda enflasyon, kasım ayı sonu 

itibariyle, 49.7 civarındadır. Siz buna "50" deyiniz, yuvarlak olsun. Eğer 50'den 14'ü çıkardı
ğınız takdirde -eğer çıkarmayı yapabilirseniz- 36 eder. 

CEMAL ALİŞAN (Samsun) — Gene seni kurtarmaz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — O da, Hükümetin programı içerisin
de, gayretleri içerisinde, enflasyonu nereye getirdiği hakkında bir fikir verir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 
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GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Kıvırttı... İstifa etmeyecek. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz, başka par

tilerin yaptığı gibi, aynı filmleri devamlı olarak çevirme, aynı filmleri seyretme azminde deği
liz. Bir zamanlar "Sine-i millet" deyip, ondan sonra "Hangi milletin sinesi?" lafları arasında 
bir yere gitmeyenler, temcit pilavı gibi tekrar bu işi pişirip ortaya gelenler, bu kürsüde bunun 
böyle yapılmayacağını söyleyip, ertesi gün komisyonlara havale edip bir yere getirmek isteyen
ler olabilir. Şunu açıkça ifade edeyim; ben, sene başında, enflasyonu 30'lu rakamlara, yani 40'ın 
altına indireceğimizi ifade ettim ve indiremediğim takdirde Hükümetime istifamı vereceğimi 

beyan ettim. Biz, bu beyanatı verdik. Bizim, muhalefetten bir farkımız var, biz verdiğimiz sözü 
tutarız. 4 Ocak 1991 günü, ben, Hükümete istifamı vereceğimi burada huzurunuzda açıkla
mak istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Ama, Başbakan da kabul etmeyecek... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ve bunu verirken, herkesin önünde 

ve sizlere bilhassa şunu açıkça ifade etmek isterim; Körfez krizinin enflasyondaki 14 puanlık 
etkisine rağmen ve bunları Türkiye'de olmaması halinde; yani ülkenin bir harbe, petrol şoku
na veya 1989'daki gibi bir kuraklığa uğramadığı takdirde, enflasyonu 40'ın altına çekeceğimi 
söylememe rağmen, hiçbir mazeretin arkasına sığınmıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Şimdi kılıf arama. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Siyaset, başarısızlığı affetmez. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sayın Ateş, Exim-

bankla ilgili olarak konuşurken birtakım görüşler beyan etti. Sizlere ufak bir şey arz edeyim; 
Türk Eximbank, Euromoney tarafından, 1990 senesinde dünyada en başarılı banka seçilmiş
tir; sizin beğenmediğiniz Eximbank.. Eğer Euromoney'i biliyorsanız... Bunu arz ederim; bu 
birincisi. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Sen çok şey biliyorsun yani.. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ayıp, ayıp bu, bir bakana yakışmaz. 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Terbiye kurallarının dışına çıkıyor. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — İkincisi; genel müdüre sordum, "Bir 

ay içerisinde beş defa Amerika'ya gitmişsin, doğru mu?" dedim. "Hayır efendim, ben, 1990 
senesi içerisinde üç defa Amerika'ya gittim" dedi. Onun üzerine "Sen yanlış yapıyorsun kar
deşim, senin en az 13 defa gitmen lazım" dedim. Eğer burada Sayın Ateş'in görüşlerine göre 
biz, Türkiye Eximbank gibi bir kuruluşun, yabancı kuruluşlarla temaslarda bulunacak, onlar
la kredi ilişkilerine girecek, o kredileri getirecek, bizim ihracatımıza verecek olan genel müdü
rünü, eğer bir lider gibi yurt dışına çıkartmamakta ısrar edersek, biz, yanlış bir şey yapmış 
oluruz, biz İktidar olarak bu gibi yanlışları yapma niyetinde değiliz; onu ben sizlere arz etmek 
isterim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Efendim, bu konuda tabiî, arkadaşımıza sorduk; "Bu çalışmayan Eximbank ne iş yapar" 
dedik. Yani, bugüne kadar bir şeyler yapmış mı? Yapmışsa söyleyelim. Bakın; ihracatçıya rees
kont kredisi olarak 200 milyar vermiş, sevk öncesi 1.1 trilyon vermiş. Yabancı ülkeler, bunların 
içerisinde Sovyetler Birliği, 1989'da 300 milyon dolarlık ihracat kredisi vermiş, 1990 senesi için 
3S0 milyar dolarlık müteahhitlik kredisi vermiş. Bizim müteahhitlerimiz gitsin orada 
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çalışsın, artı 300 milyon dolarlık ihracat kredisi vermiş. Romanya'ya 50 milyon dolar vermiş, 
Cezayir'e 100 milyon dolar vermiş, Bulgaristan'a SO milyon dolar ihracat, 50 milyon dolar mü
teahhitlik için vermiş, Macaristan'a 50 milyon dolar verecekmiş. Garantiler; Libya'ya 60 mil
yon dolarla garanti vermiş. Irak'ta şu andaki toplam riski 5 milyon dolar civarındaymış, sigor
ta olarak da sevkiyatın bazında 35 milyon dolar sigortası varmış ve buna ilaveten de 5 milyon 
dolar civarında diğer sigortaları var. 

Eximbankın Türk ihracatçısına yaptığı destek, dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki Eximbank 
modelleri içerisinde bir paralellik teşkil etmekte ve bu şekilde, 1990 senesi içerisinde takriben 
yüzde 7 civarında büyümesini beklediğimiz ihracatımızın, 1991 senesinde daha fazla büyüme
sini sağlamak amacıyla ihracatçıya gerçek anlamda verilen bir destektir. 

Efendim, DFİF konusuna değinilmiş; Destekleme Fiyat İstikrar Fonu. Şu ana kadar 
1 trilyon 85 milyar lira gübre için ödemişiz. 142 milyar liralık ihracatla ilgili bekleme vardır; 
344 milyar lira da gübre ile halen bakiye vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bugüne kadar Mecliste muhalefetimizin alışılagelmiş 
sistemi içerisinde, nedense... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Alışılagelmiş nedir yahu? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Geçmişi konuşmak, yarını konuşmak, 

öbür günü konuşmaktan daha önemli oluyor. Halbuki biz... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bugüne gel, bugüne... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — 1990 senesinde olduğumuz bugünler

de, 1991 bütçesini hazırladığımız bugünlerde, 2000 yılında Türkiye'nin nerede olacağı, olması 
gerektiği hakkında fikirlerimizi söyleyeceğimize, tavsiyelerimizi yapacağımıza, maalesef, ne
dense bu kürsülerden 1991 yılında olması gereken beklentiler, "2000 yılında vatandaşlarımıza 
ne vermemiz lazım, nasıl vermemiz lazım, nereden bulup vereceğiz?" sözleri -tabiî iktidarın 
haricinde- bir türlü edilmemektedir. İktidar, devamlı olarak, 1990 senesinde yapılanları, eko
nomik programı, serbestliği, hürriyeti, demokrasiyi, yapılan reformları peş peşe izah etmekte 
ve anlatmaktadır. Bütün bunların neticesinde, yapılan mahallî seçimlerde -sizler için maalesef 
diyeceğiz- tabiî birinci parti olarak çıkmaya devam etmektedir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Yüzde 24 oyunuz var, yüzde 24. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Tabiî, sizin İstanbul'daki gibi yüzde 

8 oyumuz yok. Eğer yüzde 8'in yüzde 24'ten büyük olduğunu iddia ediyorsanız, size kimse 
inanmaz; yüzde 8, yüzde 24'ten küçüktür. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayınız efendim, rica ediyorum. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, borçlanma hususunda bir ara birtakım laflar edildi; 

unuttum. Deniliyor ki: "bizim vatandaşımızın bankalara yatırdığı döviz tevdiatı da dış borçtur." 
Efendim, konvertibl olan bir ülkede, artık, borçlara, dış borç, iç borç diye bakılması yanlıştır. O 
zaman, bankalardaki bütün mevduatı da dış borç olarak sayın, alın üst üste koyun ve deyin ki; 
Türkiye'nin borçları şu kadar olmuştur... Bu, sizi bir yere götürmez, önemli olan, bir ülkenin, 
bir şirketin borç alabilme kabiliyetidir. Eğer bir ülke kredili ise, bir ülke iyi yönetiliyorsa, o ülkeye 
borç verirler. Bu borç, iç borç olur, bu borç, dış borç olur. Mesela, size birtakım rakamlar vereyim: 
İtalya'da tüm borçlanmanın gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 90'dır, İspanya'da yüzde 35, Avus
turya'da yüzde 50, Danimarka'da yüzde 60, Türkiye'de ise, 1984'te yüzde 25, 1990'da yüzde 20'dir. 
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Sayın Başkan, müsamahanıza sığınarak vaktimi aşmış bulunuyorum. Sayın arkadaşları
mın da ifade ettiği gibi, hakikaten Hazine ve Dış Ticaretle, ekonomi ile ve yöneltilen diğer su
allerle ilgili konuşmamızın 30 dakikaya sığması mümkün değildir. Eğer bize S saat müsaade 
etmiş olsaydınız, sadece bu konularla değil, di£er konulara da değinirdim ve sizleri en iyi şekil
de tatmin edebilmek amacıyla, hür türlü sualinize cevap vermek için, burada kalıp arz etmek 
isterdim. 

Yüce Heyetinize sevgiler, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaiantep) —Soru, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, suallere, Sayın Erdal Kalkan konuştuktan sonra geçeceğiz. Şimdi 
yalnızca sual soracak arkadaşların isimlerini tespit edeceğim. 

Sayın Bayazıt, Sayın Yılmaz, Sayın Eser,Sayın Ertüzün, Sayın Ateş ve Sayın Gökbel. 
Buyurun Sayın Kalkan. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, benim burada dile getirmek istediğim çok önemli bazı eleştirilerimi, Sa
yın Kaşıkçı mükemmel bir biçimde dile getirmiştir ve bu ilk kez olmaktadır; kendisine burada, 
şahsım adına teşekkürlerimi iletmeyi bir borç biliyorum. 

Efendim, serbest piyasa ekonomisinin yaşandığı günümüzde, Sayın Cumhurbaşkanı, ser
best piyasa ekonomisi gibi son derecede önemli bir konuda büyük bir serbestlik içinde, beledi
yelerden dış ticarete, dış ticaretten Körfeze, Körfezden seçimlere seçimlerden iç borçlanmaya, 
dış borçlanmaya kadar her konudaki sözlerimi kamuoyuna yansıtmaktadır. Bugün de, daha 
çok ANAP Grubunun dikkatini çekmesi gereken bir açıklaması Sabah Gazetesinde yer almış
tır. Sayın özal aynen şöyle demektedir: "Bu maaşlarla bizim grup seçime gitmez!" 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Size diyor, gazeteyi iyi oku; ne dediği var orada. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — "bu maaşlarla bizim grup seçime gitmez" diyor, 
"Sine-i millete dönmez" diyor... 

FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — Sizden bahsediyor, sizden! 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) - - Gazeteyi iyi okumuyorsun. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — "Efendim, bu maaşlarla bizim grup seçime gitmez" 
demek... 

BAŞKAN —'Sayın Kalkan, bu konuşmalarla Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığının ne alakası 
var?.. Şimdi süreniz dolacak, bu sefer esas konuya giremeyeceksiniz... Esas konunuza girin lütfen. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Girelim de, o zaman laf atmasınlar efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Şimdi, erken seçimi yapmaya karar verecek olan, sizin 
grubunuz, 226 oyu siz vereceksiniz, biz değil; ama Sayın özal her şeyi para ile ölçüyor; çünkü, 
Cumhurbaşkanlığı bütçesine bakarsanız, Sayın Cumhurbaşkanının günlük harcaması 100 mil
yon lira. Herhalde 100 milyon lira çok iyi para ki, o da Cumhurbaşkanlığından istifa edip, 
sine-i millete dönmüyor. (SHP sıralarındah alkışlar) 
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FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — "Seçime gidelim' diyor. Siz düşünün... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Bizim Grup ve muhalefet hazırdır sine-i millete dönme

ye; ama, bu görev sizlere düşmektedir. Sayın Bakan burada açıkladılar, "yüzde 24 oyumuz var" 
dediler. O zaman, buyursunlar, erken genel seçimlere gidelim. 

FAHtR SABUNtŞ (Bursa) — Sizin oyunuz ne kadar; bir de onu öğrenelim? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Erken Seçim... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Neyse, esasa geçiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kalkan; ama, bu arada da bir beş dakikanızı yediniz. 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Gazeteyi arılamayınca! 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Erken seçim... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
VEFA TANIR (Konya) — O 5 dakika sayılmaz; Meclisin haysiyetini müdafaa etti orada. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakın, bu tür beyanlar, ö grup 

bu grup olarak değil; ama, Meclis olarak, bir milletvekili olarak bizim onurumuzu kırmakta
dır, açıkça kırmaktadır. Bu tür tavırlara karşı, öncelikle sizlerin tepki göstermesini beklerdik; 
ama, ne yazık ki, böyle bir tepki sizden gelmediği için, ben burada bunları gündeme getirmek 
zorunda kaldım. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, esasa geçiyorum. Sayın Bakanımız eleştirile
re yanıt verirken, bazı konuları tek yönlü yansıttılar. Mesela 1979 yılında fert başına düşen millî 
gelir ile 1989 yılında düşen millî geliri ve gene o iki dönem arasında belirlenmiş olan gayri safı 
millî hâsılayı dolar bazında verdi. Bunların, gerçek anlamda sabit fiyatlarla ve Türk parası olarak 
değerini biraz sonra bildirirseniz çok sevineceğim. 

Gene, Türkiye'deki rezervler verilirken, borçları sadece dış borçlar olarak verdiniz ve on
dan da 14 milyar doları tenzil ettiniz; ancak, sizin iktidarınızda sadece dış borçlanma yapılma
dı, şu anda 90 trilyona yakın, Türkiye'de iç borç. var. Bunu dolar bazına vurduğumuzda 30 
milyar dolarlık da burada bir kaynak getirdiniz ve bunun da izahını yapmanız gerekir. 90 tril
yonun hesabını da ben size yapayım. Şu anda sanıyorum 45 trilyon 600 milyar iç borcumuz 
var. Şu andaki bütçe açıkları, sizin getirdiğiniz bütçeye göre 20,5 trilyon. Bir de bu toplam 
borcun faizlerini koyduğumuz takdirde, 1991 yılı sonunda, Türkiye'nin toplam iç borcu 90 tril
yonlara varacaktır. 

FAHtR SABUNtŞ (Bursa) — Ne olur? 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Ne olur değil... Ben Sayın Bakana cevap veriyorum. Ya

ni, Bakan sadece bir yönünü bildirdi.. 
FAHtR SABUNtŞ (Bursa) — Söylüyor Sayın Bakan, İtalya'da yüzde 90 diyor; ne olur 

yani? Bunu söyleyin de anlayalım yani. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Üstadım, yani, çağdaş bir insansanız, gelir buradan ba

na cevap verirsiniz. Burada laf atmanın âlemi nedir? Lütfen yani... 
FAHtR SABUNtŞ (Bursa) — Affedersiniz, bu lafınızda haklısınız. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Efendim, ben burada serbest piyasa ekonomisi konu

sundaki görüşlerime değinecektim; fakat, arkadaşlar çok laf attıkları için, bu süreyi tenzil et
meniz gerekli. 
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BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
Sayın Kalkan, 2 dakikanız kalmıştır. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Hayır efendim, 2 dakika olur mu? Sayın Kaşıkçı burada 

15 dakika konuştu. Ona gösterdiğiniz müsamahayı bana da göstermeniz gerekir. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Her ne kadar, Sayın özal ve Hükümet yetkilileri, Tür

kiye'de serbest piyasa ekonomisi olduğundan, liberal sistemin yaşama geçtiğinden bahsetmiş-
lerse de, böyle bir şey söz konusu değildir. \ani, dünyada zaten "liberalizm" diye bir olay yok
tur. Nasıl ki, komünizm bir ütopya ise, liberalizm de bir ütopyadır. Çünkü, bu, doğanın ve 
sermayenin eşitsiz gelişme yasası kuramı uyarınca, büyümeleri gereği, uluslar arasında da, uluslar 
içerisinde de belli sermaye grupları, belli süreçler sonucu ekonomiye egemen olmaktadır. Onun 
için, dünyada "liberalizim" diye bir olay söz konusu değildir ki, Türkiye'de olsun. 

Kimse kimseyi kandırmasın. Bugün, dünyada, devlet müdahalesi olmadan işleyen tek bir 
ekonomi yoktur. Bütün kapitalist ülkelerde, hükümetler, ekonomiyi düzenleyici kararlar alır
lar. Serbest pazar varsa ve bu pazarda serbest ticaret yapılıyorsa, niçin, kapitalizmin anayurdu 
Amerika Türk tekstil ürünlerine kota koyuyor? Madem serbest piyasa ekonomisi Amerika'da 
var, niçin Türk tekstil ürünlerine kota koyuyor? Onun için, serbest ticaret, bir masaldır. 

Bugün, Türkiye'de uygulanan, modelin de, liberalizmle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. 
Uygulanan, dış borçların ödenmesini sağlayan IMF modelidir. IMF modelinin günümüzde, 
Türkiye'deki uygulanan biçimi de, çağdaş anlamıyla, vahşi kapitalizmden başka bir şey değildir. 

FAHİR SABUN t Ş (Bursa) — Affedersiniz, sizin modeliniz nedir? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Odama gelirseniz, ben size modeli çok detaylı bir bi

çimde anlatırım efendim. 
IMF modelinin Türkiye'deki uygulama biçimi, vahşi kapitalizm, burada aynı zamanda 

en kötü bir müdahalecilik biçiminde uygulanmaktadır. Uygulanan sistem, devletçiliğin, aslın
da en yoz biçimidir; sizin getirdiğiniz dönemdeki sistem. 

12 Eylülden ve hele hele 1983'ten bu yana alınan kararlara bakalım. Bunlarda, hep, eko
nominin merkezî otorite tarafından yönlendirildiğini ve bunların merkezî otorite tarafından 
planlandığını gösteren yasalara, kararnamelere ve tebliğlere rastlayacaksınız. Bunlar arasında, 
silah, uyuşturucu, döviz ve gümrük kaçakçılarını koruyan, kollayan ve bu suç sanıklarını ba
ğışlayan yasalara da rastladığımızda şaşırmıyoruz artık. Bu da, uygulanan modelin kaçınılmaz 
sonuçlarından biridir. 

Bu nedenle, liberal ekonomik düzende yaşamıyoruz. Çünkü, liberal serbest piyasa ekono
misinde, Batı'da, bütün sivil toplum kesimleri örgütlüdür; sendikalar vardır, kooperatifler var
dır, tüketici örgütleri vardır. Türkiye'de, maalesef bunlar yoktur, kısıtlıdır. Bakın, 11 Eylül 1980 
günü Türkiye'de 5 milyon 721 bin sendikalı işçi varken, bugün bu sayı 1 milyon 711 bine düş
müştür. 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, Sayın Kaşıkçı'ya tanıdığım süreyi geçtik, lütfen toparlayın, 
beni mikrofonu kapama gibi bir zahmete sokmayın. Lütfen... 
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ERDAL KALKAN (Devamla) — Bitiriyorum. 
Bu sendikal zayıflama, işçi sınıfının pazarlık gücünü de olağanüstü bir boyutta azaltmış

tır. Son on yılda, ücret, maaş gibi emek gelirlerinin ulusal gelirlerdeki payı 1980 öncesinde yüzde 
32 iken, bugün bu, yüzde 14'e inmiştin Sermaye ve rant gelirlerinin payı yüzde 42 iken, yüzde 
73'e çıkmıştır. Bu da, Türkiye'deki serbest piyasa ekonomisinin veya bu adla uygulanmakta 
olan yapının, maalesef, çalışan kesimlerin zararına; ama rantiye ve sermaye kesimlerinin yara
rına işlediğini göstermektedir. Onun için, eğer gerçek anlamda bir serbest piyasa ekonomisini, 
liberal sistemi uygulamak istiyorsa bugünkü Siyasal iktidar, hem tekelleşmeyi (kartelleşmeyi) 
engelleyici yasal tedbirleri almak hem de Türkiye'de çalışan kesimlerin, tüketicilerin, üreticile
rin örgütlenmesini ve toplupazarlık sistemi içerisinde devlet ve sermaye kesimiyle karşılıklı bel
li boyutlarda pazarlık yapabilmesinin şartlarını oluşturması gerekir ki, o zaman serbest piyasa 
ekonomisinin ne biçimde ve ne doğrultuda işlediğini tartışabiliriz. Bu vesileyle görüşlerimi be
lirttim, hepinize saygılar sunarım. 

Sağ olun. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi, sual soracak arkadaşlara.. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, lütfederseniz, sorulardan önce usulî bir 

maruzatım olacak. 
BAŞKAN — Evet... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, soru sorarken gürültüler oluyor ve stenograf 

arkadaşlarımız gereğince tespit yapamıyorlar. Dün benim sorumun içindeki, "Toplumun bü
tün kesitleri erken seçim istiyor" şek4indeki sözüm, "Bugünkü gazetelerin hepsi erken seçim 
istiyor" şeklinde tespit edilmiş. Bu hatayı önlemek bakımından, müsaade eder misiniz -İçtüzük 
de bana göre bunu amirdir- mikrofondan sorularımızı soralım? Böylece, hem hatayı önleye
lim, hem de soru sorma görüşmelerinin teyple tespitini sağlayalım. Teyple tespit edilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, bundan sonra koyalım; şimdi tabiatıyla şu anda mümkün değil. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Şu komisyon mikrofonundan soralım. Bunu samimi

yetle arz ediyorum, büyük yanlışlıklar oluyor; mesela dün olduğu gibi. 
BAŞKAN — Yanndan itibaren oraya mikrofonu koyalım efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Komisyonun mikrofonunu çevirip soralım efendim. 
BAŞKAN — Efendim, mikrofonu komisyonun. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Çevirir sorarı^ efendim. Mesele değil, tapulu mal 

değil ki.. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Bayazıt, buyurun, oturun efendim. 
Sayın öner Miski'nin yazılı sorusu var, okutacağım: 
Sayın Miski?.. Buradalar. 
Buyurun okuyun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Başkan, aracılığınız ile aşağıdaki sorularımı Sayın Devlet Bakanına yöneltmek is
tiyorum: 

— 69 — 



T.B.M.M. B : 47 13 . 12 . 1990 O : 2 

1. Körfez krizinden Türk tarımı büyük ölçüde etkilenmiştir. Türkiye'nin yaş sebze ve mey
ve, tahıl, bakliyat, canlı hayvan ve et ihracının büyük müşterileri, Körfez ülkeleri ve Irak'tır. 
Şimdi, bu pazarlara mal gönderemiyoruz. Bu kaybı karşılamak üzere Eximbankın yabancı ül
kelere açtığı tüketici kredilerinin ciddî bir bölümünün Türk tarım ürünleri için kullanılmasını 
sağlayarak, bu zararı, az da olsa, karşılamayı düşünüyor musunuz? 

2. Körfez krizi nedeniyle sağlanacak dış yardımdan, bu krizden en çok zarar gören, 
a) Türk çiftçisine hayvan üreticisine, 
b) Taşıma sektörüne, Körfez ülkelerine insan ve yük taşıyan şoför insanına ne şekilde 

yardım yapmayı düşünüyorsunuz? 
öner Miski 

Hatay 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan?.. Yazılı mı cevap lütfedeceksiniz? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Yazılı efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
Sayın Turan Bayazıt, zatı âlinizin dediği mahzurları telafi edecek bir imkân buldum; mik

rofona doğru yanaşırsanız mahzuru telafi etmiş oluruz. \alnız, mikrofonu kullanmayın efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, geçen sene bunun mahzurlarını gördük; konuşma metnine dönü

şüyor sualler. Onun için, mikrofonu kaldırdık. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkanım, zapta geçerse, "Toplumun bütün 

kesitleri" sözüm, bugünkü gazetelerde... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, ben komisyonun mikrofonunu açtım, işitilir. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkanım, üç sualim var. Birincisi şu: ihracat 

hedefi, 1989 programında, 12,5 milyar dolardır. Sayın Turgut Ozal Başbakanken, 1989 yılının 
mayıs veya haziran ayında; bilmiyorum Sayın Bakanın kürsüye çıkarıp hiç kullanmadığı bilgi
sayarında bu yazılı mı... (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Bunlar suale dahil değil efendim, siz suale girin. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Mayıs veya haziran ayında Sayın Ozal bu kürsüden, 

"ihracat hedefimiz 12,5 milyar dolardır; ama 14 milyara çıkıyor" demiştir. Sayın Ozal, hangi 
verilere dayanarak Yüce Meclisin huzurunda bu açıklamayı yapmıştır? Sayın Ozal'a yanlış veri 
mi verilmiştir, yoksa Sayın Ozal Meclise yanlış bilgi mi vermiştir? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Başkan, Komisyon sırasına dayanılarak soru 
sorulmaz... 

BAŞKAN — Evet, geçin ikincisine efendim. 

' M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — İkinci sualim şu: Yine 1985 yılının aralık ayında, yani 
1986 yılı bütçesi görüşülürken Sayın Ozal bu kürsüden, "Muhalefetin ağzında bir sakız var; 
enflasyon, ama, iki ay geçmeden bu sakız da ağızlarından düşecek, başka konu bulamayacaklar" 
demiştir. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Hakikaten düştü, şimdi "sine-i millet" başladı. 
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M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Bakanın, istifasıyla ilgili parantez dışında, enf
lasyona değinmediğini saptadım. Acaba, Sayın özaPın 1985 yılındaki bu ihtarı, Sayın Baka
na, dolayısıyla iktidara mı yönelikti? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Böyle sual olmaz kardeşim... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Üçüncü sorum: Körfez krizi nedeniyle uğradığımız, hak

sız, yanlış politika nedeniyle uğradığımız zararlardan, Sayın Bakanın verdiği rakamlara göre, bu
güne kadar elimize geçen 300 milyon dolardır. Üst tarafı, 1991 taahhütleri, 3 milyar dolar vesai
re... Bunlar havadaki sürü, ama avucumuzdaki kuş 300 milyon dolardır. Bu esastan hareketle 
soruyorum: İran, Suriye, Suudî Arabistan, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri dahil, bunların içinde, 
Türkiye ile kıyasladığınızda, Türkiye'den daha çok zarara uğrayan bir devlet var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sual değil de konferanstı... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz, he

men arz edeyim. 
1989 senesinde, Sayın özal'ın verdiği beyanatla ilgili suale cevap veriyorum: Efendim, Av

rupa Topluluğu ülkelerine yapılan ihracat miktarındaki artışlar, 1990 senesi de dahil olmak 
üzere, bir evvelki senelere nazaran çok büyük artışlar göstermektedir. Sene ortasında, bu artış
ların trendine bakılarak rakamların belli bir yere gelebileceği ifade edilmiş; fakat, gerek döviz-
lerdeki değişiklikler, yani kurların birbirine oranının (dolar • Doyçe Mark) değişmesi, gerek 
piyasa dalgalanmaları, gerek zaman içinde Türkiye'deki faizlerin eriştiği yer ve gerekse malum 
olduğu gibi, 1989'un başında yüzde 20'lik vergi iadelerinin kaldırılması, sistemin yeniden rayı
na oturması, bizim bu hedeflediğimiz rakamlara ulaşmamıza imkân vermemiştir. Birinci sua
linizin cevabı bu. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ama, bunların hepsini bilmesi lazımdı... Başbakanın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — İkinci sualinizin cevabı "hayır"dır. 
Üçüncü sualinizin cevabını arz ediyorum efendim: 
Kuveyt, 300 milyon dolar, Eylül-Ekim 1990'da girmiştir. 
Abu Dabi, 100 milyon dolar; hibe, 14.11.1990'da girmiştir. 
Federal Almanya, 110 milyon DM; hibe, 30.11.1990'da girmiştir. 
Hollanda, 18,5 milyon Hollanda Florini, Kasım 1990'da girmiştir. 
Japonya, 29,1 milyar Japon Yeni, kredi olarak girmiştir. 
Fransa, 150 milyon Fransız Frangı, kredi olarak 23.11.1990'da girmiştir. 
Suudî Arabistan'dan taahhüt edilen rakam 1 160 milyar dolar olup, hibe şeklinde olacaktır. 
Bunlar, peyderpey, aylar içerisinde, petrol çekildikçe ödenecek olan rakamlardır. 
Taahhüt edilenleri de arz edeyim: 
Japonya'nın taahhüdü şu ana kadar 100 milyon dolan Köprü için, 200 - 225 milyon doları 

-biraz evvel yukarıda bahsetmiştim, gelen kısımda- bu commedity olarak verilmiştir; 1991 se
nesi için verilecek olan kredi miktarları ü/erindeki görüşmelerimiz devam etmektedir. Ru ra
kamın 500 ila 700 milyon dolar arasında olmasını görüşmekteyiz; ama, rakamlar ü/erinde an
laşmaya daha yarılamadığı için, ifade etmem mümkün değildir. 
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Hollanda ise, 1991 yılı için -arz etmiştim- 12,5 milyondular. 
Abu Dabi; 2S0 milyon dolar daha. 
Amerika Birleşik Devletleri ise, 50 milyon dolar yapacaktır. 
AET'nin rakamı, takriben 1 milyar dolar olup, bunun Türkiye'ye verilecek kısmı 500 mil

yon dolar civarında olacaktır ki, bunun da henüz görüşmeleri sürdürülmektedir. 
Diğer ülkelere baktığımız zaman; tran'ın bu işteki zararını bizim bilmemiz mümkün de

ğil, iranlılar bu konuda bir açıklama yapmıyorlar. Kaldı ki, konsorsiyum ülkeleri arasında, 
bundan zarar gören Türkiye, Mısır ve Ürdün'dür; Iran aynı kategoriye konulmamaktadır. Bu 
ülkeler arasında yapılacak yardım, bazı ülkelerin ekonomik koşullarının Türkiye'ye nazaran 
fevkalade kötü olması hasebiyle ve-de Ortadoğu'daki sorunları çözümlemeye katkısı olacağı 
itibariyle, bu rakamların üzerindeki dağılım miktarı bizim dışımızda gelişmektedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru sorma sırası Sayın Rıza Yılmaz'dadın 
Efendim,İçtüzük diyor ki, "yerinden sorulur." Onun için, yerinizden sorunuz, İçtüzüğü 

tetkik etmiş bulunuyorum. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, mikrofonda konuşmaya hevesli değiliz efendim. 
BAŞKAN — tçtüzüğü tetkik ettim, okuyayım; "Görüşme sırasında hükümetten veya ko

misyondan soru sormak isteyenler, sorularını yerlerinden sorarlar." 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, dün benim bir sözüm eksik olmuş, gaze

telere başka geçmiş. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Peki efendim, yerimden sorarım. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Ses burada kayboluyor, çok gürültü ve uğultu var bura

da efendim, stenograf arkadaşlarımız tarafından duyulamamaktadır. 
BAŞKAN — ön tarafa yaklaşın, tutanak alıyor efendim. Aşağıdan hakaretleri tutanak 

alıyor da, konuşmaları almaz mı efendim? Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, dün alınamadı; ben yaşadım efendim. 
BAŞKAN — Geçmiş tutanak hakkında söz istersiniz, düzeltilir. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Hayır efendim, arkadaşları itham etmiyorum; yanlışlık 

oldu efendim. 
BAŞKAN — Yanlışlık varsa, geçen tutanaklar hakkında söz alırsınız, düzeltilir efendim. 
Buyurun efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkanım, anlaşılmaz bir tutumla boşuna bir tartış

ma yaratıyorsunuz. Buna gerek yoktur. Mikrofonu kullanmadan sorumu sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakanımız, uzunca bir süreden beri Türk parasının 

konvertibl olduğunu söylüyor. Bundan bir ay önce Almanya'ya yaptığım seyahatte Alman Merkez 
Bankası Deutschebank'a uğradım, cebimdeki 1 milyon küsur Türk Lirasını Alman Markına 
çevirmek istedim. Ne yazık ki, banka yetkilileri, bunu yapmak istemediklerini özür dileyerek 
belirttiler. Bunu, Sayın Bakanımız nasıl açıklayacaklar ve söyledikleri konvertibtite ile nasıl bağ
daştıracaklardır? 

— 72 — 



T.B.M.M. B : 47 13 . 12 . 1990 O : 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkanım, müsaadenizle, arz 

edeyim. 
Alman Merkez Bankası Deutschebank değildir; özel bir bankadır, Türkiye'de de zaman 

zaman bu olmaktadır. Bazı şubelere gidildiğine, dünyadaki bir sürü konvertibl dövizleri şube
ler kendi pozisyonlarından, taşıma zorunluluklarından ve maliyetlerinden dolayı almazlar. Şu 
hususta genel bir yanlışlık, bir kanı vardır; konvertibilite, "Türk Lirasının dünyanın her yerin
de serbestçe alınıp satılacağı" diye bir kavram değildir. Bugün, Alman Markının veya İsviçre 
Frangının; Amerika'nın büyük şehirlerinden üç dört tanesinin dışına çıktığınız takdirde, hatta 
o şehirlerdeki şubelerinin dışına çıktığınız takdirde, alınmaması mümkündür veya alındığı tak
dirde marjlarının çok yüksek olduğunu görürsünüz. Bu, doğrudan doğruya bir hesap mesele
sidir. Aldığınız paranın kasanızda belli müddet saklanmasıdır. Efektif paranın bir maliyeti vardır, 
faiz kaybı vardır. Bilahara toplanan bu paraların uçaklara bindirilip, sigorta ettirilip, döviz he
sabına çevirmek için başka yerlere nakilleri vardır. Bütün bu rakamlar üst üste gelip, rantabili-
tesi hesaplandıktan sonra kura yansıtılan bir rakamdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Ali Eser, buyurun efendim. 
ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana şu sorumu sormak 

istiyorum: 
Sayın Bakan, hepimizin de takip ettiği gibi, konuşmasının tamamında, aşağı yukarı, din

leyen milletvekillerine; "Şayet okuduysanız, eğer biliyorsanız, yurt dışına çıkmışsanız" gibi 
şartlı sorular sormuştur. Acaba, Sayın Bakan, bu tür soruları milletvekilleri, "siz bunları anla
yabiliyor musunuz?" diye, hakaret için mi sordu, yoksa kendi malumatfuruşluğunu belirtmek 
için mi sordu? 

BAŞKAN — Efendim, bu sual değildir; o nedenle tevcih etmiyorum. 
ALt ESER (Samsun) — Ben sordum. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Efendim, böyle bir suali kabul etmek 

mümkün olmamakla beraber... 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Sayın Bakan, böyle bir sual tevcih etmedim. 
ALt ESER (Samsun) — Ben sordum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, buyurun. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, birkaç sorum olacak, delaletinizle 

Sayın Bakana yöneltiyorum. 
1. Acaba, Sayın Bakan, 1990 yılında, yani içinde bulunduğumuz yılda, kamu finansman 

açığının gayri safi millî hâsılaya oranının ne olacağını tahmin etmektedir? 
2. tfade ettikleri 12 küsur milyar dolarlık Merkez Bankası yahut net döviz rezervlerinin 

kaynaklarını dökümlü olarak kendilerinden rica ediyorum. Eğer, bu döküm bize verilmezse, 
Hükümetin kara para sahiplerini açıkça himaye ettiği kamuoyu tarafından anlaşılacaktır. 

3. Yıl sonunda iç borç stoku hangi noktaya gelecektir ve 1980'e göre yüzde kaçlık bir 
artışı ortaya koyacaktır? 
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4. Türk Lirası artık konvertibl olduğuna göre, gayri safi millî hâsılanın ve kişi başına 
gelirin Türk Lirası cinsinden ifade edilmesi daha doğru olmayacak mıdır? Bu durumda, 1979 
ve 1989'da Türk ekonomisinde yaratılan gayri safı millî hâsıla ve kişi başına düşen gelir nedir? 

5. Sayın Bakandan, 43 milyar dolarlık dış borcun ne kadarının 1983 sonrasında yaratıl
dığının, ortaya çıktığının açık dökümünü rica ediyorum ve bu çerçevede, FMS borçlarının, borç
lar içinde görünen kısmıyla, görünmeyen kısımlarının ne olduğunu ayrı ayrı rica ediyorum? 

TALAT tÇÖZ (istanbul) — DCM'den de bahsetsin mi? 
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Çok şükür ki, artık o kalmadı. 
6. Körfez krizinin etkisiyle, 1990'da Sayın Bakanın hesabına göre, Türk ekonomisi net 

olarak döviz kazancı içinde midir, yoksa döviz kaybına mı maruz kalmıştır? 
7. - Sayın Bakan, "Körfez krizinin enflasyon üzerindeki etkisinin 14 puan olduğunu" ifade 

ettiler. Bildiğimiz kadarıyla, Batı ekonomilerinde Körfez krizinin enflasyona aylık etkisi orta
lama yüzde yarımdır. Yani, ağustos ayından bu yana alsak, Körfez krizi beş altı ayda Batı eko
nomilerinde 1 - 4 puan, enflasyona yük getirmiştir. 

Şimdi, eğer bu 14 puan doğruysa, bunun nedenleri nedir ve sorumlusu kimdir? 
8. Geçen gün, Sayın Başbakan, bu kürsüden yaptığı konuşmada, 1979 yılında serbest 

piyasada doların 300 lira olduğunu ifade etmişti, biraz önce Sayın Bakan da 60 lira demiştir. 
tkisi birden doğru olamayacağına göre, birisi yanılmaktadır, acaba yanılan kimdir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı mı lütfedeceksiniz efendim? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Efendim, bütün suallerine yazılı ce

vap vermek istiyoruz. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ateş. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, Sayın Bakan ısrarla Körfez krizinin 

enflasyon üzerindeki etkisinin yüzde 14 olduğunu söylüyor. 
Ben şunu sormak istiyorum: Sayın Bakan bu yüzde 14'ü nasıl bir hesaplamayla bulmuştur? 
BAŞKAN — Onu Sayın Ertüzün sordu efendim. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Hayır efendim, o ayrı sordu. Ben, yöntemi nedir 

diye soruyorum. 
BAŞKAN — Efendim "Detayları nedir, ne etkiler yapmıştır" diye sordu. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Daha basit şekilde sorayım: Hesap sistemini nasıl 

yapmıştır? 
Sayın Bakana bir diğer sorum 1990 Euromoney ile ilgilidir. Sayın Bakan, bunun aynı sayı

da olduğunu söyledi; ancak Türkiye'nin kredibililesi nereden nereye çıkmıştır, Sayın Bakan bunu 
söyleyebilir mi? Ben söyleyeyim isterseniz; 36*dan 54'e düşmüştür... 

BAŞKAN — Efendim, oldu mu yani? oldu mu şimdi?.. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, Euromoney ile ilgili... 
BAŞKAN -— Lütfen efendim... Lütfen... Yapmayınız, suali bu kadar sulandırmayınız. 

Lütfen... 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Şöyle efendim, "Bizler okumadık" diyorlar. Biz, 

başka yerden duyduk, Sayın Bakan okumuş.. 
BAŞKAN — Sayın Ateş, zatı âliniz de başka türlü esprilerde bulundunuz, Sayın Bakan 

da böyle espride bulundu. Bunlar sual mi? 
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ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Espri değit efendim. Biz Euromoney okumuyoruz, 
ikinci elden duyuyoruz. Sayın Bakan orijinalini okuyor, bize söylesin... 

Bir de, bu, sayın banka müdürünün yurt dışı ziyaretleriyle ilgili ben bir soru sordum. Bu 
sorum banka müdürleri yurt dışına gitmesin diye değildir.. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, sualinizi sorun efendim. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Acaba, Sayın Bakan, bu banka bültenindeki 

"Görüşmeler" başlığı altında yer alan ve genel müdürün iki ayda beş defa Amerika'ya gittiği
ni yazan haberi okumuş mudur? 

Bir sorum daha var: Yine kendi konuşmamda, Eximbank'ın yüzde 15 hissesini satın ala
rak bir factoring şirketine ortak olduğunu söylemiştim. Şimdi soruyorum: Acaba bu factoring 
şirketinin ismi nedir, ana hisse 'sahibi kimdir? 

Yine Eximbankla ilgili bir sorum daha var Sayın Başkanım. 
< Eximbankın banka kamuoyunda "Belene Kampı" olarak bilinen ve sadece kızağa alın

mış üç kişinin oturması için Ulus'ta tutmuş olduğu bir bina olduğu söyleniyor. Bu binanın 
kirasının 5,5 milyon Türk Lirası olduğu doğru mudur?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Efendim, bir sual hariç, diğerlerine 

yazılı olarak cevap vereceğiz. Tabiî, Sayın Ateş'in suali sorup, cevabını verdiği hariç. O sualin 
cevabını bildiğine göre... 

Efendim, petrol faturası ve petrol faturasına bağlı olarak sanayi dallarının enflasyona et
kisi Devlet istatistik Enstitüsü tarafından hazırlanmış olup, bu, yüzde 10'luk bir zamma karşı
lık, yüzde 2'lik toptan eşya fiyat endeksine yapacağı etkiden hazırlanan bir rakamdır. Bunu 
hesapladığnuz zaman, 14 puan gelir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurunuz Sayın Gökbel. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) —• Sayın Başkan, biraz evvel Sayın Bakanın konuşmasında, 

kamuoyuna daha önce verdiği sözü tutarak, Körfez krizinin olumsuz etkilerine sığınmadan 4 
Ocak günü istifa edeceğini ve bununla da ne kadar tutarlı olduğunu kanıtlayacağını söyledi. 
Kendisini bu davranışından dolayı kutlarız. 

A. CENGİZ DAGYAR (Antalya) - - Ona grup karar verir. 
BAŞKAN — Şimdi, zabıtlardan silme imkânı olsa, daha evvelkilerini silerim; ama, İçtü

zükte böyle bir hüküm yok. Neden hemen suale girmiyorsunuz? 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Soruya geliyorum efendim. 
Taahhüdünü yerine getirememiş bir Bakan olarak, tekrar aynı konuda kendisine görev ve

rildiği zaman görevi kabul edecek midir? 
İkinci sorum: Aynı şekilde, üyesi olduğu Hükümet 1983 yılında "Efnlasyonu yüzde 10'a 

düşüremeyenler vatandaşı yakar" sözünü vermiştir. Burada bir tutarsızlık yok mudur? Aynı 
istifa tavsiyesini Hükümete yapacak mıdır? 

Üçüncü sorum: Şahsî konuşma yapan Sayın Kaşıkçı'ınn kürsüden açıkça sorduğu sualler 
karşısında "Şahsî muhalifim" demiştir, açıkça sorulan sorulara Sayın Bakan cevap vermemiş
tir. Bu konuda cevap vermeyi düşünmekte midir? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Şimdi, sizin sorularınızı tevcih etmeyeceğim; ama, zapta geçmesi bakımın
dan siz bu soruları, sual olarak sorduysanız, çok teşekkUr ederim. Yani, bunları sual telakki 
ettiyseniz, bir diyeceğim yok. 

HtLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Bugün çok formdasınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki müzakereler 

tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere ge

çilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

l — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1991 Mali Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

910 

920 

930 

940 

950 

A ç ı k l a m a Lira 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hazine-Genel Ekonomi ve Dış Ticaret Politikasının 
Düzenlenmesi ve Uygulanması 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri 
BAŞKAN.— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
iktisadî Transferler ve Yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Malî Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Sosyal Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
Etmeyenler... Kabul 

29 362 000 000 

106 825 000 000 

3 455 900 000 000 

1 685 000 000 000 

494 510 000 000 

35 600 000 000 

20 763 026 000 000 

26 570 223 000 000 

Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1989 Afalı Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1989 malî Yılı Kesinhesabının bölümlere 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
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1989 YILI HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
A — CETVELİ 

Prog. Açıklama 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Hazine Genel Ekonomi ve Dış Ticaret Politikasının Dü
zenlenmesi ve Uygulanması 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

910 Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

920 İktisadî Transferler ve \ardimlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

930 Malî Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

940 Sosyal Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

950 Borç Ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

990 Özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPL» 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel ödenek 
toplam 
9 703 640 000 

42 796 610 000 

1 300 480 000 000 

307 255 000 000 

178 706 180 000 

12 877 000 000 

8 963 562 820 000 

22 559 184 334 

10 837 940 434 334 

file:///ardimlar
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1989 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1991 malî yılı bütçesi ile 1989 malî yılı kesin-

hesabı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. (Alkışlar) 

C) GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1991 Malî Ytlı Bütçesi 
2. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yût Kesinhesabt 

BAŞKAN — Programımız gereği, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi ve kesinhe
sabının müzakerelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bu bütçe üzerinde söz alan grup sözcülerinin ve şahısları adına konuşacak sayın milletve

killerinin isimlerini okuyorum: Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Neidim, Anava
tan Partisi Grubu adına Sayın Orhan Ergüder, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa
yın Zeki Ünal; şahısları adına, lehinde Sayın Yılmaz Sanioğlu, aleyhinde Sayın Mustafa Sarıgül. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Neidim; buyurun. 

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

Sporun ülkeler için başlı başına bir olay olduğu daha 1969 yılında, zamanın Adalet Parti
si Hükümeti döneminde kavranmış ve İkinci Sayın Süleyman Demirel Hükümeti döneminde 
ilk Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmuştur. Bu yıllarda kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığını 
daha sonra kapatan ve bunu daha yoğun işleri olan Millî Eğitim Bakanlığına bağlayan ANAP 
İktidarı, bir müddet sonra bunun yanlış olduğunu anlamış, bir genel müdürlük seviyesinde, 
Devlet Bakanlığına bağlı bir kuruluş olarak, tekrar Millî Eğitim Bakanlığından ayırmıştır. Ta
biî, geçen bu süreler zarfında sporumuz büyük zararlar görmüş, işleri çok yoğun olan Millî 
Eğitim Bakanlığı sporla gereği kadar ilgilenememiş ve geçen sene ayrıldığı için bu konudaki 
sevincimizi belirtmiştik. 

Bu işle görevli Devlet Bakanı elinden gelen gayreti göstermiş; yalnız, geçen sene de ben 
söylemiştim, belediyeler veya il özel idareleri kanalıyla yapılmış birtakım tesisleri sanki Devlet 
Bakanlığına bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yapmış gibi övünmeler başlamıştır. İyi 
şeyler yapıldığı zaman biz bunu alkışlarız, tebrik ederiz, takdir ederiz. Hele hele spor tesisi 
yapıldığı zaman, hakikaten, teşekkür ederiz. Tabiî, bu konuda neler yapıldığını, nelerin yapıl
madığını ben burada biraz sonra sizlere arz edeceğim. Yapılanlara huzurlarınızda teşekkür edi
yoruz; ama, çok şey yapılmış gibi gösterilmesini de tenkit ediyoruz. Çünkü, Türkiye'deki fut
bol sahalarının büyük bir kısmı daha eski devirlerde, Adalet Partisi devrinde yapılmıştır; bunu 
övünerek söylüyorum, 19 Mayıs ve İnönü Stadı hariç. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Çimlendirilmesi?.. 

AHMET NElDlM (Devamla) — Sakarya Milletvekili Ayhan Ağabeyim laf atıyor, bunla
rın çimlendirilmesi ne zaman olmuştur diyor? Bunların genişletilmesi, çimlendirilmesi, senin 
de o zaman içinde bulunduğun Adalet Partisi zamanında olmuştur. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Neidim, onun için mirası paylaşamıyoruz. 
AHMET NEİDlM (Devamla) — Bu işte, malı götüren sensin Sayın Başkanım. 
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Şimdi, Yılmaz Sanioğlu arkadaşım da, elinde renkli bir kitap var onu gösteriyor, çıplak 
ayaklarla bataklıkta... Tabiî, onu bir yerde çektirmişler, onu kitaba basmışlar, onu gösteriyor
lar. Şimdi, sahalar hakikaten çimlendirilmiştir. Mesela, izmir'de Alsancak Stadı, Atatürk Sta
dı çimlendirilmiştir. Oraların çimleri, dikkat ederseniz, ekimle yapıldığı için, bir yağmur yağ
dığı zaman hiçbir şey olmuyor oralara; ama, geçen hafta bir Fenerbahçe - Beşiktaş maçı seyret
tik, sahanın durumunu o maçta gördünüz. Bunun da sebebi var. Buradaki çim, Bolu'daki ova
lardan toplanan parça parça çimlerdir; yani, ekimle yapılan çim değil. Bu, tabiî, kuraklık da 
olduğu için Türkiye'de yağmur da yağmadığı için, sahalar bir iki senedir iyi; çünkü, kuraklık 
bu çimlere yaradı. Yani, kurak olunca... 

BAŞKAN — Sayın Neidim, aşağıdan atılan sözlere karşılık değil de, metni muhafaza ede
bilirseniz, zannediyorum, vaktinizi iyi kullanırsınız. 

AHMET NEtDtM (Devamla) — Sayın Başkanım, oraya gelmedim daha. 
BAŞKAN — tşte onun için, vakit yetişmez diyorum; hemen girin söze. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Laf atmıyoruz zaten... 
AHMET NEtDtM (Devamla) — Siz merak etmeyin, ben, kimseyi üzmeden bitiririm. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Laf atılmıyor. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efendim. 
AHMET NEtDtM (Devamla) — Sayın Başkanım, bu, spor; çok fazta siyaset yapmayacağız; 

ama, her devirde yapılanları da burada söyleyeceğiz. Çünkü, övünmeler var, boş övünmeler var. 
BAŞKAN — tşte onun için, 30 dakikayı geçmeyin demek istiyorum. 
AHMET NEtDtM (Devamla) — Geçmem, geçmem Sayın Başkanım. 
Şovlar var televizyonda, amatörlerin durumu var; onların hepsinden bahsedeceğiz bugün. 
Şimdi, bu sahalardan bahsettikten sonra, Sayın Bakanımızdan soruyorum; -o da gelecek, 

cevap verecek-1984 - 1990 yılları arasında ANAP İktidarı tarafından programa alınan, temeli 
atılan ve bitirilerek gençliğin hizmetine sokulan tesisler olarak -bakın, bunları kabul ediyoruz, 
tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz- Anıttepe Yüzme Havuzu, Ankara Cebeci Salonu, tzmir 
Sağlık Merkezi, Çorum, Kütahya, Amasya, Kayseri, Uşak il binaları, Edirne Yüzme Havuzu, 
Bursa idare binası dışında yapılanların neler olduğunu Sayın Bakanımın açıklamasını istiyorum. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sakarya'ya komple tesis yapıldı. 
AHMET NEİDİM (Devamla) — Yapılmadı daha, yapılmadı, ben takip ediyorum. 
BAŞKAN — Bu işi Sakarya savaşına döndürmeyelim efendim. Lütfen... 
AHMET NEtDtM (Devamla) — Yapılsa, iki kürek harcın bir tanesini ben atarım; Ayhan 

Ağabey biliyor, yeter ki sporla ilgili olsun... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen, iki Sakarya milletvekilinin diyalogu haline sokmayalım. 
AHMET NEtDtM (Devamla) — Ayrıca, bu yaptıkları hizmetlere de huzurunuzda teşek

kür ediyorum. 
Bugün, ülkemiz sporuna hizmet veren 1 500 kişilik Yaşar Doğu tipi spor salonları, 2 000 

kişilik spor salonları, İzmir Atatürk Stadı gibi bir spor kompleksi bizim eski devirlerimizde 
yapılmıştır; başta Sayın özal olmak üzere, her gün, Sayın Bakan tarafından söylenen, Avru-
pa'daki, hatta onlardan daha iyi çim yüzeyli sahalar da, yine bizim zamanımızda yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri... 
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AYHAN SAKALLIOÖLU (Sakarya) — Rüstemler tesisleri... 

AHMET NEtDtM (Devamla) — Rüstemler tesisleri... 
Sayın Başkanım, Rüstemler tesisleri ti Genel Meclisi tarafından yapılmıştır... 

BAŞKAN — Sayın Sakallıoğlu, lütfen efendim... 

AHMET NEtDtM (Devamla) — ti Genel Meclisi üyelerinin hepsine teşekkür ediyoruz. 
ti bütçesinden yapılmıştır; Spor Genel Müdürlüğüyle yine alakası yoktur ve şimdi de, Sakarya-
sporumuz oradan son derece iyi istifade etmektedir. O işte önderlik yaptıkları için, iki millet
vekili arkadaşıma da, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Dedim ya, ANAP iktidarları hep reklam ve şov taraflısı olmuşlar; işte size bir örnek ver
mek istiyorum: 1960'lı yıllarda yapılan İstanbul tnönü Stadının ışıklandırması, bakımsızlık yü
zünden 1985 yılında Üniversite yetkililerinin verdiği rapora dayanılarak, yıkılmasından korkut
muş ve yerinden sökülerek kullanılmaz hale getirilmiştir. 1989 yılında 3 milyar sarfıyla, yine 
çağa uygun olmayan düşük bir ışık sistemiyle yeniden yapılmıştır. 

Bu ışık sistemi; bir 800'lük lüksler var, bir 1 200'Iük lüksler var. Bu 800'lük lüksleri koy
duğunuz zaman, çağa uydurmanız için üç dört sene sonra bunu tekrar değiştirmeniz gereki
yor; ama, bu kadar masraf yapılırken 1 200 - 1 500'lük lüksler konulsaydı dünya standartları
na ve çağa uygun hale getirilmiş olurdu. Acaba, 3 milyarlık bir harcamaya gerek duyulmadan, 
1 milyar lira ile ışıklandırma levhaları değiştirilip -tabiî değiştirildikten sonra/kullanılma süre
sinde bu ışık levhalarına iyi bakılması icap ediyor- geri kalan 2 milyara da, tuvaletlerde soyu
nan amatör sporculara iki yeni tesis yapılamaz mıydı? Yapılamazdı; zira, televizyon onu gös
termez, televizyon seven ANAP tktidarı da, on saniye de olsa, televizyonda görülemezdi. 

Geçenlerde yine bir basın toplantısında Sayın Bakanımızın, 1991 yılı yatırımlarından bah
sederken, 85 milyar lira civarında gerçekleşeceğini beyan ettiğini duyunca sevindik; ama, onun 
arkasından birtakım adlî vakalar ve müfettiş incelemelerini duyduk. Ben burada şahsiyata gir
mek istemiyorum; sadece, yatırımlar geciktiği için üzüntülerimi dile getiriyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Sayın Bakanım benden sonra buraya gelip, eleştirilere cevap 
verecek, icraatlarını anlatacak; gayet tabiî, "Altın, gümüş ve bronz madalya aldık" diyecek. 
Sporcularımızın kazandığı her madalyadan büyük sevinç ve gurur duyduğumuzu belirtiyorum; 
ama, Sayın Bakanıma şunu da hatırlatmak istiyorum: Uzakdoğu sporları olan judo, karate, 
tekvando gibi, olimpik olmayan spor dallarına lütfen sığınmayınız; bunlar olimpiyatlarda yoktur; 
Balkan, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarında ne kadar altın, gümüş ve bronz madalya 
aldınız, bunları açıklayınız; özel turnuvalarda alınan altın, gümüş ve bronz madalyaları bura
da sıralamayınız. Bunlar da güzel şeylerdir; ama, istiklal Marşı çalınmayan hiçbir yarışmada, 
altın, gümüş, bronz madalya almak, kazanılmış bir başarı değildir. Tıpkı bir zamanlar yüzme 
sporunda olduğu gibi; Zürih ve Lüksemburg'da yapılan özel turnuvalarda alınan madalyalar gibi. 

Bizim yetiştirmediğimiz; ama, kendileriyle her zaman gurur duyduğumuz Naim Süleyma-
noğlu ve Hafız Süleymanoğlu'na da sığınmayınız. Size, sporumuzun Edirne'den öteye gitme
diğine, daha onbeş gün önce Üsküp'te yapılan Balkan Basketbol Şampiyonasında beşinci olan 
basketbolcularımızı üzülerek örnek veriyorum. Hani sporumuz altın çağını yaşıyordu? Daha 
önceki şampiyonalarda, Yugoslavların arkasından Balkan ikincisi olan genç basketçilerimiz, 
bugün, Arnavutluk'un önünde, ancak beşinci olabiliyorlar. 

— 80 — 



T.B.M.M. B : 47 13 . 12 . 1990 O : 2 

Sayın Bakanım, sizden ricam, emrinizde olan Türk Sporunu Teşvik ye Geliştirme Fonunu 
çok adil dağıtınız; "Bizden olanlar, olmayanlar" diye sakın bir ayırım yapmayınız; spora siya
seti büyük ölçüde karıştırmamaya özen gösteriniz; amatörlerimize, daha fazla imkân tanıya
cak projeler üzerinde durunuz; bazı federasyon başkanlıklarına yaptığınız atamaları hukuka 
uygun yapınız, on gün evvel atamasını yaptığınız bir kimseyi, on gün sonra görevden almayı
nız. Makamlar gelip geçicidir; ama, verimli hizmetler hiçbir zaman unutulmaz. 

Değerli milletvekilleri, bu tenkitlerimden sonra, konuşmama şöyle devam etmek istiyo
rum: Spor, yalnızca vücudumuzu ve sağlığımızı korumaya, geliştirmeye yönelik bir etkinlik de
ğildir; spor, insan açısından bir içgüdüsel dürtü, kendisini ifade etme biçimi, başarısını dene
me, ölçme aracı; toplumsal açıdan da kişilere eğitim, çağına, sosyal ve ekonomik yapıya uygun 
bir yön verme aracıdır. Spor olgusunun temelini dört ana kavram oluşturur: 

Kaynak, sporcu kaynağı, spor yapan kitleler; tesis; malzeme; kadro, eğitici ve idarî kadro
lar. Spor olgusunun temelini teşkil eden bu dört ana konuyu, sağlıklı, çağdaş sistem, spor or
ganizasyonu ile bütünleştiremezsek, bugün ve geleceğe dönük alınacak bütün önlemler, yapı
lacak çalışmalar yanlış, tutarsız, hedefsiz ve etkisiz kalır. 

tşte, ülke sporumuzun ilk ve en önemli problemi, sporumuzda, gerçek çağdaş, demokra
tik, özerk bir sistemin, bir spor organizasyonunun olmayışıdır. 

Geçtiğimiz yıllarda, Futbol, Federasyonu, diğer federasyonlardan ayrılacak, sözde özerk, 
çarpık bir yapılaşmaya doğru itilirken, diğer federasyonların da seçimle özerkliğe dönüştürü
leceği beyan edilmiş; ama, demokratik bir statü ile yapılamayacağı başından belli bu seçimler 
ne yapılmış ne de gerçek özerkliğe doğru bir adım atılmıştır. ANAP Hükümeti ve sporla ala
kası olmayan bazı kimseler, her nedense, bir türlü sporun içinden ellerini çekmek istememek
tedirler; buna, yıllarca devleti de alet etmeye çalışmışlar ve üzülerek söylüyorum, hâlâ çalış
maktadırlar. Her şeyden önce şunu açığa çıkarmakta yarar vardır: Çağımızda, demokratik ül
kelerde, spor sisteminde, organizasyonda devletin rolü nedir? Gerçek demokratik, özerk bir 
spor sisteminde, organizasyonunda devletin rolünü açıkça belirleyebilmek için, önce spor ol
gusunun temelini oluşturan dört ana konudan birincisi olan kaynak, sporcu kaynağı, spor ya
pan kitleler konusunu iyice incelemek gerekir. Sporu kimler yapar? Herkes spor yapmak mec
buriyetinde değildir; demokratik bir ülkede, dileyen spor yapar, dileyen yapmaz; ama, günü
müzde, ilerlemiş toplumlarda, çağdaş bir insanın spor etkinliklerine katılması normal yaşamın 
bir parçası haline gelmiştir; su içmek, uyumak, çalışmak gibi vazgeçilmez hayatî etkinlikler
den biridir sporla uğraşmak. 2 aylık bebek iken havuzlarda yüzme ile başlıyor çağdaş insanın 
spor yaşamı ve ölünceye dek sürüyor bu tatlı uğraş. 

tşte, ilk kaynak, çocuk sporu; bebeklerde spor, okul öncesi spor, kreşlerde, aile içinde ve 
kulüplerde spor. 

Okul sporu; ilkokullarda spor, ortaokullarda spor, liselerde spor. 
Okul-kulüp işbirliği ile üniversitede spor, Silahlı Kuvvetlerde spor, hobi sporu, yarışma 

sporu, üstün yarışma sporu. Hobi sporu, yarışma sporu, üstün yarışma sporunun temel orga
nizasyonu kulüplerde gerçekleşir. 

Bir de, özet kategorileri dikkate alırsak, özürlülerde spor, yaşlılarda spor, kadında spor. 

Bu arada çok önemli bir noktayı da açığa çıkarmamız gerekir: Kaynakları sıralarken "ama
tör veya profesyonel" diye bir ayrımın yapılmadığı herhalde dikkatiniz çekmiştir. Günümüzün 
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spor ilminde böyle bir ayırım artık yapılmamaktadır, söz konusu bile edilmemektedir. Biz, ül
kemiz sporunda ilk defa bilimsel bir sistemin oturtulmasını tartışıyoruz, Gerçek bilimsel sis
tem de, bu sıralamadaki kaynaklar üzerine kurulur. 

Sayın milletvekilleri, daha önce yukarıda bilimsel olarak sıraladığımız sporun bütün kay
naklarını, çağdaş demokratik bir sisteme oturtursak, devletin rolünü yalnız okul ve Silahlı Kuv
vetler sporuyla sınırlandırmadığını açıkça görürüz. Diğer bütün spor organizasyonlarını, ku
lüpler, yani kulüp üyelerinin demokratik bir seçimle göreve getirildiği yönetim kurulları ger
çekleştirir. 

Burada özellikle söylüyorum, bazı siyasiler, kendi siyasî ikballeri için, hiç de anlamadık
ları sporun başına geçmekte, spora büyük zararlar vermekte, anlamadıkları için hırsa kapıl
makta, kulüpleri büyük borçlara sokmakta ve bundan da kulüpler ve spor büyük zarar gör
mektedir. inşallah hep birlikte burada çıkaracağımız bir yasa ile siyasilerin bu işe girmemesini, 
ihtisas sahibi insanların bu işi götürmelerini sağlarız, sporu kurtarmış oluruz. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin memleketi
mize, Genel Müdürlük personeline, hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygı
larımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Ergüder, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HALlL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; uzun saatlerden beri araştırmalar yapıyoruz, bayağı da heyecanlıyız. Biraz da grip
ten rahatsızım; ama bu bir görevdir, devam etmemiz lazım. 

Sayın anamuhalefet lideri beyefendinin de burada bulunmasından çok mutlu oldum. Se
bebi: Bir müddet sonra muhalefet liderlerinin de maçlara gelmelerini rica edeceğim. Çünkü, 
büyük adamların maçlara gelmeleri demek, iyi sporcuların yetişmesi demektir. 

Eski devirlerde biz, elimizde kupalar, çok başbakan bekledik, hatta cumhurbaşkanı bek
ledik; fakat, yeni dönemdeki Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, muhalefet liderleri de gel
dikleri takdirde bu daha güzel bir şey olacaktır. 

Şimdi, tarife lüzum yok, biliyorsunuz, spor, insan bedenini, ruhunu talim tarbiye eden, 
Allah'ın bir lütfudur ve ilim haline gelmiştir, italyan Reisicumhuru Pertini, 90 Yaşında, ttalya 
Millî Takımının maçlarına gidiyor, Cumhurbaşkanı kıvranıyor, ttalya Millî Futbol Takımı ka
zansın diye. işte, milliyetçilik, vatanperverlik, töreler, ahlaklar, ne hale getiriyor... 

Şimdi, spor deyince, evvela, beynelmileldir; fakat, mahallî spor vardır. Biz neyle büyü
dük: Çocukluk zamanında -babacığım askerdi Allah rahmet eylesin- Erzurum'da ciritle büyü
dük biz. delirdi elinde ciritle, "Al beginin ciritini" derdi. Erzurum milletvekilleri burada ise, 
gayet iyi bilirler, biri elinde cirit, atla kovalar, öbürü atla kaçardı. 

Neyle büyüdük: Güreşle büyüdük. Bizim zamanımızda profesyonel güreşçiler çoktu. Di-
narlı Mehmet vardı, Mülayim vardı, Yunanlı Cimmandos gelirdi. Bütün karşılaşmalara gider
dik. Paramız pulumuz da olmadığından, kenardan seyrederdik iriyarı adamları. 

Şimdiki nesil tenisle,.yelkenle büyüyor; ama, cirit ve güreş millî sporumuz. Sonradan fut
bolu aldık. Olsun, millî veya gayri millî; ama, millî spor esas olmak üzere, diğer sporlara da 
ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Sonunda güreşe de geleceğiz. 
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Muhterem üyeler, turizmde spor, sanat çalışmalarında spor, toplum çalışmalarında spor; 
şûra yapan spor -Genel Müdürlüğü kastediyorum- ve 20 nci Asrın zihin sporu olan satranç; 
bunu da spora aldık. Genel Müdürlüğümüz, bütün Türkiye'de bu konuda çalışmalar yapmak 
üzere gençlik evleri açıyor; çok güzel bir şey bu. Eskiden bu işler çok kısırdı. Sebebi? Kaynak 
yoktu. Yalnız, tabiî bunun kaynağı var, bütçemiz dünyanın parasını tahsis ediyor; büyük bir 
şey bu. Onunla da kalmıyor. Vakıa, kendisini hürmetle anacağım şimdi, Sayın eski Başbakanı
mın, şimdiki Reisicumhurun spora olan merakı... Bakın arkadaşlar, o kadar enteresan ki, spordan 
hoşlanan bir Cumhurbaşkanı gelince spor ilerliyor. Enteresandır bu. Spordan hoşlanan bir Baş
bakan, ne yaptı? ilerletti. Ne yaptı?.. Kaynak getirdi. Siz verdiniz kararı. Kanunları okuyalım. 

Bugün, biliyor musunuz ki, Genel Müdürün Türkiye'nin en zengin Genel Müdürüdür. 1991 
malî yılı bütçesinde, fonlarla beraber, Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu başlangıç ödeneği ola
rak 230 milyar lira ayırdı. 230 milyar lira ile giriyor, çok büyük bir para. 4 kanun var; arkadan 
fonlar geliyor. Genel Müdürümüz gülüyor, bunları söylüyorum diye; biz para ister miyiz acaba 
ondan diye. önümüzdeki sene, agleb-i ihtimal, yarım trilyon bütçesi olacak; ama, 20 milyon 
gençliğin talim terbiyesi mevzubahis. Bir eşofman demeyin, bir lastik ayakkabı demeyin; bü
yük paralar bunlar. Bir sahanın çimlenmesi demeyin... 

Arkadaşım biraz îzan etti. Kendileri benim misafirim olsun; 71 vilayeti dolaştırayım. Çim 
saha olmayan vilayet kalmadı. Ben, otuz sene spor idareciliği yaptım, hakikaten, çamurda sa
vaş yaptık. Bugün, bütün vilayetlerde, hatta kazalarda çim saha vardır. Elhak, elinsaf, bunu 
kabul edeceksiniz. Ne olacak?.. Aynı vatanın evlatlarıyız, biz gideriz, siz gelirsiniz; ama, doğ
ruyu söylemek lazım ki, bütün sahalar çim ve hakikaten rengarenk, tnsan mutlu oluyor. Eski
den bilhassa zavallı beklerimiz ve kalecilerimiz, çamur içinden çıkarlardı. Tabiî, görevi; parayı 
da verdik, yapacak; ama, yapmayabilirdi. Bu bakımdan iftihar ediyorum. 

Medfû anayasacılar biraz dinlesin; Anayasayı herkes karıştırıyor, biraz da bizden dinle
sin. 1982 Anayasasında, vazııkanun -halk onaylamış- 3 madde koymuş, (42,58 ve 59 uncu mad
deler) "Sen, gençliğin spor işleriyle meşgul olacaksın" demiş. Bu da nereden geliyor? Sayın 
Anamuhalefet Genel Başkanımız Erdal tnönü beyefendi de bilir. -Atatürk sülalesinden sayılı
rız hep beraber- Atatürk, gençliğe çok ehemmiyet veriyordu, Özen gösteriyordu. Hatta, Ata
türk, "benim eserim" diye iftihar ettiği cumhuriyeti kime emanet etti?.. Biliyorsunuz: "Ey Türk 
gençliği! Birinci vazifen, Türk Cumhuriyetini, Türk vatanını müdafaa etmektir" demiştir. Genç
liğe o kadar ehemmiyet veriyor. Atatürk'ün o gençliği şimdi burada; enteresan; bendeniz Or
han Ergüder, Erdal tnönü... Atatürk'ün çocukları bunlar. Hep beraber. Demek ki, bize ema
net etmiş cumhuriyeti. Şimdi biz de, bizden sonra gelen gençliğe ne yapacağız? thtimam göste-' 
receğiz. Tabiî bu ihtimam iyi bir şey. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Efendim, dikkat ediyorum; Genel Müdürlüğün çalışmaları iyi gidiyor; ama, hemen söyle
yeyim, paraları da var. Demek ki, kaynak yaratmışız -kusura bakmayın-, parti olarak biz bu 
işi biliyoruz. Akaryakıt demişiz almışız, vermişiz. Bugün sıkıntı çekmiyorlar ve yatırımlar ya
pıyorlar; ama, mesela; üzülüyorum, Sayın Erdal Beyefendiden rica ediyorum, tabiî ben söyle
yemem, genel başkanınız beyefendiden rica ediyorum, İstanbul'da 8 tane kapalı salon var, be
lediye başkanı yapmıyor. Sayın Erdal Bey, rica ediyorum, Nurettin Sözen Beye söyleyin... 

tSMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Başlamış mı?.. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Kimin zamanında?.. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Dalan zamanında başlamıştır, ANAP tara
fından projelendirilmiştir. 

ÎSMAÎL ÜöDÜL (Edirne) — İnattan yapmıyor. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — 8 tane kapalı salon, yüzme... Dikkat buyu

run. Nurettin Beye söyleyin yapsın bunu. Yani, particilik yapmasın veya bize versin biz yapa
lım. Bizde para var değil mi Genel Müdürüm?.. Para var. 

Dikkat buyurun, 8 tane kapalı yüzme havuzu mefluç. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Hükümet belediyelerin parasını versin. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bizim zamanımızda başlamış; fakat, Nuret

tin Bey.yapmıyor. Diyoruz ki, verin bize yapalım. Bu vatan bizim; sen de yaparsın, biz de ya
parız... Orada benim çocuklarım, senin çocukların yüzecek... Binaenaleyh, SHP'den, kardeşi
miz partiden rica ediyorum, bunu halletsinler. 

Şimdi, hedefimiz, gençliği sokaklardan, kumarhanelerden, meyhanelerden kurtarıp spor 
salonlarına götürmektir. Amacımız budur. Bütün partilerin de muhakkak ki amacı budur ve 
onlara iyi huylar vermemiz lazım. Halk oyunlarımızı göstermemiz lazım, halk musikimizi gös
termemiz lazım. İzcilik, doğa ile mücadele... İzcilik güzel şey, - bendeniz bir müdde izcilik yaptım, 
çok iyi de trompet çalardım- izcilik bir müessese; vatan ile insan arasındaki uyumu sağlayan, 
hatta memleketin birçok ücra köşelerini keşfeden insanlardır. İzciliğe ehemmiyet veriyor Genel 
Müdürlük. O bakımdan, takdire şayandır. 

Turizm çalışmaları yapıyor, sanat çalışmaları yapıyor. Çok güzel. Gidiş fena değil. 
Tesislere gelince: Atletlerin bir pistte koşmaları lazım. "Tartan pist" diyoruz buna. 1983 'te 

bir tane tartan pist yoktu; 4 tane tartan pist yaptık. Tasavvur ediniz, 150 tane daha fazla tesis
ler... Hemen hemen bütün Türkiye'de 4 bine yakın tesis var yüzme havuzlarıyla, tenis kortla-
rıyla beraber. Bir s kor bor d... Maça gidiyorsunuz, öğrenmeniz lazım. Eskiden hentbol, basket
bol, voleybol salonlarında skorbordlar yoktu; hatta statlarda yoktu. Bugün statlarda (5 - 6 ta
nesinde) skorbord bulunmaktadır. Skorbord pahalı bir şey. Demek ki, bir şeyler var. 

Efendim, ben, arada sırada Genel Müdürüme diyorum, icracı olduğu için, Bakanım daha 
yüksekte; Bakanımla daha büyük meseleleri konuşuyorum. Onun için, yanlış anlamayın, rica 
ederim. 

Şimdi, benim en çok arzu ettiğim, HİS diye bir teşkilat kurdular. Herkes (H), İçin (1), 
Spor (S): HİS. Burada diyorlar ki, "Halkı da spor organizasyonunun içine sokalım. Mesela; 
10 bin kişi İstanbul'da Atatürk Köprüsünde yarış yapsın." Güzel şey bunlar, Avrupa'da da ya
pılıyor bunlar, bir organizasyondur; fakat, gelelim şimdi benim isteğime. 

Şimdi, Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürüm; tornacı çırağı, frezeci yardımcısı -kanunları 
çıkarmış olmamıza rağmen, sanayi kolunda işçilerin çoğu kaçak çalışıyor- 13, 14 yaşında, gı
dasızlıktan sıkıntı içinde evlatlarımız var. Bunlar bu spor tesislerinden uzak. Hatta şoför, şo
för yardımcısı, simitçi gibi evlatlarımızın spordan haberleri yok. Biletler pahalı olduğu için maça 
da gidemezler. Bunlar için de, halk spor salonları kurmamız lazım. Nerelerde?.. Gecekondu 
mıntıkalarında. Nerelerde?.. Sanayi bölgelerinde, frezeci yardımcısı Mehmet saat 18.00'den sonra 
gitsin, hüviyetini göstersin, girsin içeriye -muhtelif aletler var, kürek var, basketbol, voleybol 
salonu var- orada çalışsın, antrenman yapsın ve -en enteresan nokta Sayın Bakanım, bunu esir
gemeyin benden- çıkarken de bir duş yapsın. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Suyu bulabilirse tabiî. 
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HALÎL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bugün, Türkiye'de, yıkanmak bir mesele ar
tık. Artık, bir mesele Türkiye'de su. Suyu bulabilirsen ve sabunu butabilirsen... Bakın İktidar 
Partisinin bir milletvekili olarak söylüyorum, yıkanmak bir mesele haline geldi; ama, tabiat
tan, ama belediye başkanlarının ihmalinden, ama bizden; enteresandır. Binaenaleyh o tornacı 
ve ferezeci çırağı sıcak bir su görsün. Sıcak bir yerde antrenman yapsın. Bu, devletin işi işte. 
özel sektör bunu yapmaz; bu, devletin işi. Sayın Bakanım bunu sizden isteyeceğim Arşı âlâya 
kadar takip edeceğim bunu. Sanayi sitelerine kuracaksınız onu, gideceğiz açılışını yapacağız. 
Evet, HİS var, doğru, güzel, fakat bu da çok lazım. 

Kitleye dönük bu çalışmalardan sonra, 25 federasyonumuz vardı 2 federasyon daha ilave 
ettiler. Bir tanesi özürlüler federasyonu, başına da çok değerli bir profesör geldi. Tebrik ede
rim, arzı şükran ederim. Hepimiz özürlü olabiliriz, Allah muhafaza. Bakınız iki tane bakanım 
hastanede yatıyor. Allah acil şifalar versin. Sağlığınıza güvenmeyin. Yarın ayağınız kopar, ba
şınız kopar, felaket bir şey. özürlüler de bizim kardeşlerimizdir. Onlara sıcak elimizi uzatmak 
mecburiyetindeyiz. Bazen maçlara sokuyorsunuz onları, bayılıyorum; evladım, çeviriyor otur
duğu sandalyenin tekerliğini, gidiyor oyuncuyu öpmek istiyor. Onun da dünyası o. Ne kadar 
güzel bir şey. özürlüler için kurduğunuz federasyon güzeldir; fevkaladedir; takdir ederim. Ar
kasından ne yaptınız? Bir federasyon daha kurdunuz. Nedir onun ismi?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAZIM KUTAY (Ankara) — Herkes tçin 
Spor... 

HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Herkes tçin Spor... Herkes için spor, bir fe
derasyon başkanlığı, bir de özürlüler için... 27 federasyon. Bu iki federasyonun da kurulma
sında isabet vardır. Tabiî, bunun içinde bir dukalık var. Siz ona pek karışamıyorsunuz, Sayın 
Bakanım da nezaketen karışmak istemiyor; Futbol Federasyonu Başkanlığı özerk... Son za
manlarda çok kullanılan bir kelimeyle "özerk" (bağımsız) o. Onun da kritiğini yapacağız. 

Şimdi, biraz da bütçeden bahsedeyim. Bilgi sahibi olmanızı rica ederim. 
1983 konsolide bütçe tahsisi 9 milyar 960 milyon idi, 1983'ten itibaren -artık, müsaade 

ederseiz onu da söyleyeyim, İktidarımızdan itibaren- 1989'a kadar, konsolide bütçeden yapılan 
tahsis 53 milyar 260 milyon. Bu, çok güzel bir şey. Demek ki, bu tktidar spordan hoşlanıyor, 
dolayısıyla, gençliği seviyor. 2000 yılına yaklaşıyoruz. Çok modern çalışmalar yapmamız la
zım, asra da uymamız lazım. 

Şimdi bakıyorum, Plan ve Bütçe Komisyonu, 1990 malî yılında 133 milyar 58 milyon tah
sis etmiş; 110 milyar da fonlardan gelmiş. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Paranın alım gücüne göre, önceki daha fazla. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bunları not edin -

muhalefet milletvekilleri dahil-, Sayın Genel Müdüre veya Sayın Bakana gittiğiniz zaman size, 
"para yok" diyemez. ışıklandıracak, sahayı yapacak, pisti koyacak... Hiç merak etmeyin, pa
ra var... Para var... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Paranın sesini duydunuz da, nasıl alkışlıyorsunuz. 
HALİL ORGAN ERGÜDER (Devamla) — Kaynak yasaları biliyorsunuz... 7258 sayılı Spor-

Toto Kanunu. 3289 sayılı Federasyonlar Fonu, 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim, 3418 sayılı Eği
tim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi. Binaenaleyh, Allah iyi etsin, hayırlı hayırlı 
kullansınlar. 
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Şimdi, 1991 bütçesine gelince, değerli Plan ve Bütçe Komisyonu uzun çalışmalardan son
ra, -baştan teşekkür edemedim- insanüstü bir gayretle bu bütçeyi getirdiler, Allah razı olsun, 
ciddiyetle de takip ediyorlar ve bugün, Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürüm, 104 trilyon 
780 milyarlık bütçede 230 milyar 356 milyon tefrik ettiniz -benim hesabıma göre- fonlardan 
gelecek paralarla yarım trilyona sahip olacaksınız. O halde, hemen hemen nüfusumuzun yüz
de 20'si 15 - 24 yaş arasındaki delikanlılardır, onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak malî bir 
imkâna sahipsiniz; güle güle kullanınız. 

Muhterem arkadaşlar, yavaş yavaş, konuşmamın sonuna geliyorum, Sayın Başkanımı da 
rahatsız etmeyeyim, vakit meselesi. 

Şimdi, üç federasyon üzerinde duracağım; bir tanesi Jimnastik Federasyonu: Biliyorsu
nuz, Beşiktaş Spor Kulübünün asıl adı Beşiktaş Jimnastik Kulübüdür. Beşiktaş gibi değerli ku
lübümüz ilk defa jimnastiği isim olarak almıştır, zaten bütün sporların altında jimnastik yatar. 
Jimnastiği olmayan kulüpler veya müesseseler sporda ilerleyemez. Jimnastik federasyonu 1957 
'de kuruldu, çok değerli hizmetler yaptı ve iki üç tane de altın madalya aldı. Altın madalya 
almak neden zor? Dünya çapında ilerlemiş Batı'nın çocukları arasında mücadele ederek bu 
madalyalar alınmaktadır, özel olarak arz edeyim; Batı ile Doğu arasında bir fark var, protein 
ve tahıl farkı. İnşallah biz tahıldan biraz uzaklaşıp protein dönemine çok yakında gireceğiz. 
Batı'nın üstünlüğü de ondan ileri geliyor. Onun için, bu proteinle dolu Batı'ya karşı bir Türk 
çocuğunun şampiyon olmasından dolayı çok mutluluk duydum. 

Jimnastik Federasyonu 7 yerde çalışmalarını yapıyor. Eskiden aletlerini şehirden şehire ta
şıyordu, şimdi 7 şehirde aleti var. Yani, evlatlarımız, 8-10 yaşlarındaki kızlarımız orada mü
kemmel jimnastik yapabiliyorlar ve beden eğitimiyle ruh sağlığına kavuşuyorlar. 

Gelelim en mühim meseleye: futbol, asrımızın hastalık haline gelen bir spor dalı; kavga
lar, gürültüler. Sayın Bakanım, son zamanlarda muştalı, çengelli iğneli, hatta bıçaklı seyircile
rin statlarımıza gelmeye başladığını görüyoruz. 23 sene evvelki Kayseri - Sivas maçı olayları 
içimizde bir tatsız hatıradır. Fransa, ingiltere ve Belçika'daki ölümler -Allah muhafaza- tatsız 
bir hatıradır. Binaenaleyh , statların disipline edilmesi lazımdır. Yazacağınız tezkerede inzibatî 
tedbirler alınmamaktan mütevellit meydana gelecek olan zayiattan valilik mesuldür, atın vali
nin üzerine mesuliyeti, emniyet müdürüne... Valiler, artık, protokol valisi değil; tedbir alacak, 
oraya askerini gönderecek, ordu komutanına rica edecek. Çünkü, 40 bin kişilik bir sahada olay 
çıktı mı, ofsayttı, değildi; goldü, değildi; Allah muhafaza, 500 - 1 000 kişi ölür. Onun için, 
beni bu korkutuyor. 

ikincisi, yabancı antrenörler istilasına maruz kaldık; bir nevi, Türkiye'ye kapitülasyonlar 
geldi. Çok enteresandır, mesela Aydınsporun kaptanı Cezayirli Amani; enteresanlığa bakın, 
Fenerbahçe Futbol Kulübünün kaptanı da Schumacher. Biz Türk Milletiyiz, ihtisasa hürmet 
ederiz; ama, bunlar çok fazla olmaya başladı, bunlar büyük para alıyorlar. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Fenerbahçe kongresini görüşmüyoruz, burada kongre yok 
ki, Genel Kurul var. Metin Aşık Bey'in aleyhinde konuşuyorsunuz. 

HALİL ORGAN ERGÜDER (Devamla) — Alakası yok efendim. Beyefendi yanlış anlı
yor, zaten biraz evvel de çok yanlış konuştu. 

Efendim, ben millî prodüktivitemi, paramı düşünüyorum, milyarlar, dolarlar gidiyor. Ne
den, benim Türkiyemde antröner, monitör ve oyuncu yetişmiyor? Eğer, buna kadir değlisek, 
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Batı'dan bir eksper getirelim, verelim dolarları, bakalım buradaki balıklar müsait mi, değil 
mi? Müsait değilse, biz bu işi bırakalım. Her gün Polonya'ya 5-0, ingiltere'ye 7 - 0 yenilmeye 
tahammül edemiyorum, o zaman, görüşelim... Millî spordur. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, toparlanmasını rica ediyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Başüstüne efendim. 
Ben, böyle, her zaman, ecnebilerden dayak yiyeceğim, yenileceğim, ay yıldızlı formam sı

kıntıya uğrayacak... Bunun için, buna çok ehemmiyet veriyorum. 
Bir sıkıntımız da Magic Box. İstanbul'da her hafta, "Magic Box televizyonuna girer mi, 

girmez mi" diye çanak takip etmekten neredeyse çatılardan aşağıya düşeceğiz. 
Tabiî, Genel Müdür, meselesini halletmiş; her maç için 8 bin dolarını alıyor, Hazineye atı

yor, biz de Magic Box peşine gidiyoruz. Bunun halledilmesi lazım. Bu, sıkıntılı bir hukukî ayıp. 
TRT'nin Genel Müdürü, haftada 6 gün Avrupa'da dolaşacağına, gelsin meseleyi hallet

sin. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hoşlanmıyorum bu işten ve kimse de it
ham altında kalmasın. Tekrar ediyorum. TRT Genel Müdürü, -hukukçuları zayıfsa piyasa avu
katları var; tavsiye ederim ona- gelsin benim milletvekillerimle istişare yapsın. Binaenaleyh, 
sihirli kutu Magic Box, artık normal bir kutu olsun!.. 

Fiyat, bilet anarşisi beni çok üzüyor. Bize maçlar bedava; fakat, vatandaş nasıl gidecek? 
Bugün, bir Galatasaray - Fenerbahçe maçına baba, oğlu ile beraber gittiği zaman, 250 bin lira 
yazar. Korkunç paralar bunlar. Gidemeyecek adam, gençler gidemeyecek. Onun için, fiyat po
litikası ile bilet politikasını halletmek lazım. 

Gelelim hakem sorununa. Şu hakem meselesi bitsin artık. Hakemler bağımsız olsun, bir 
kurul kursun, ne yapacaksa yapsın. Penaltıydı... Değil mi beyefendim, zatı âliniz hakem... Gitsin 
antrenmanlarını yapsın, biz hazırız diye sene sonunda tebligatını yapsın. Hakem doğruydu, 
yanlıştı demekten dünyamız şaşırdı kaldı, çok iptidai bir mesele. 

Efendim, diyorum ki, maçlarla bölünmüş aileleri ortadan kaldırmak için, pazar günü maç
ların yapılmasını istemiyorum. Pazar maçlarını kaldıracağız, bilhassa büyük şehirlerde. Belki 
Anadolu şehirlerinde olmaz, ama büyük şehirlerde kalksın; polis dinlensin, caddeler dinlen
sin, çöpler toplansın, karısı da kocasına bir kahve pişirsin, karşılıklı otursunlar. Kalksın bu 
iş artık. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — O zaman, nüfus patlaması olur. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Şimdi gelelim güreşe: Güreşin değerli yeni 

yöneticisi, çok iyi dostum, bilgi sahibi başkan da burada. Sayın Başkan, güreşteki ikilikleri 
halledeceğinize inanıyorum. Siz, spordan gelmiş çok değerli bir insansınız... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Meclis Başkanından mı bahsediyorsu
nuz, yoksa Güreş Federasyonu Başkanından mı? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Federasyon Başkanından bahsediyorum 
canım... 

BAŞKAN — O da sporcu efendim, o da sporcu... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Efendim.Güreş Federasyonu Başkanı salon

da. Sayın Bakanımın, güzel bir talimatları var. Bakanlığın bütün yetkilileri burada ve bizi din
liyorlar. 
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inanıyorum, kurduğunuz karakucak projesi ile oluşturulan altyapı, tutacaktır. Yalnız, sizde 
I 

de bir kanaat var gibi geliyor bana, profesyonel kulüpler de güreş şubelerini kursun... Olmaz, 
koca koca adamlarla biz uğraşamayız. Bu, devlet profesyonelliğidir, yani güreşi devlet eline 
alacak. Devlet okulunu kuracak, Anadolu'yu tarayacak, en iyi gıdaları verecek ve ödüllendirecek. 

Mektep var elimizde; Kırkpınar. Kırpınar, dünyanın en güzel yeri, dünyanın en güzel üni
versitesi. Pırıl pırıl delikanlılar, Anadolu'dan kopup geliyorlar. Git oraya, al onları, büyüt... 
Dünya güzeli adamlar. Biz ufak kalmışız, onlar büyümüş. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Pardon efendim, bitiyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Affedprsiniz... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Rica edeyim... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sayın Genel Başkanım Erdal tnönü Beyefen

diden bir ricam var. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Başkanımız?!. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Başkanımız tabiî, beyefendi; her başkan bi

zim başkanımızdır. Biraz Avrupaî düşünelim. O, bizim bir garantimizdir. 
Şimdi, efendim, Sayın Başkanım, 24 Haziran 1990 tarihinde Edirne'de tatsız bir olay ol

du. Kendisini de çok severim; eski genel sekreteriniz merasime iştirak etti. Törede olmayan, 
çünkü orası bir millî mesele; politika dışında ve devletin valisi, devletin bakanı katılmadı. Ora
da Edirne Belediye Başkanımız politika ite bir şey yapmak istedi. Bunlar iyi şeyler değil. Onun 
için, bundan sonra, Edirne gibi bir üniversitede, biz de yapmayacağız, siz de yapmayacaksınız, 
orası halkındır. 

Çok teşekkür ederim. 
Efendim, yavaş yavaş yoruldum artık, bitiriyorum. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Aman efendim, performansınız çok iyi. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Teşekkür ederim, sağ olun. 
Spora SHP'nin de DYP'nin de çok ehemmiyet verdiği kanaatindeyim. Onlar da memle-

ketimizn vazgeçilmez unsurlarıdır. Her zaman söylüyorum, değerli verici ve çalışkan bakanım, 
değerli, çalışkan genel müdürüm, SHP'den, DYP'den herhangi bir milletvekili kendi yöresin
de bir tesis yapmak için her zaman teşrif edebilirler, bendeniz açık çeki size veriyorum; beye
fendiye olan itimadım sebebiyle. Yalnız, benim bir tabiatım var; güreşle alakalı olarak son bir 
şiirim var, onu okuyacağım. Sayın Başkanım, imkânı yok, okuyacağım. 

Cazgır, aynı zamanda dellaldır, şairdir. Pehlivanları bir araya getirir; ona bir renk verir. 
Bugün huzurunuzda, Edirne'nin Ayşe Kadın Camiî, merhum eski imamı Sadık Hoca. Doğum 
1852, ölüm 1942. Er meydanında şu duayı okurdu; o aslan gibi delikanlılar çıkmış meydana; 
20 ton zeytinyağı, helal olsun. Bakınız şimdi, işte insanın millî hisleri nasıl ayağa kalkıyor: 

Allah, Allah, illallah! 
Erler çıktı meydana 
Biribirinden merdane 
Biri ak, biri kara 
Mevlam her birine kuvvet vere 
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Bu meydan er meydanıdır 
Nice koç yiğitler bu meydandan geçti 
Acı tatlı suyunu içip göçtü 
Atlar gibi tepişip, aslanlar gibi kapışıp 
Ya Muhammed ya Ali 
Pehlivanların pirî, Hazreti Hamza Veli 
Dallâl çıksın aradan 
Hepsine kuvvet versin Yaradan 
Pehlivan!.. Pehlivan!.. İşte meydan, işte meydan... (Alkışlar) 
Güreş edenlere yardım eder Hazreti Yaradan 
Hani Ali, hani Veli 
Pirimiz, üstadımız Hazreti Hamzadır belli 
Karşıdan gelir kır at (Alkışlar) 
Kanatları kat kat 
Gönderilen, Hazreti Muhammed'e salavat 
Allah, Allah, illallah! 
Hep birlikte pehlivanlarımıza 
Alkışlarla diyelim, maşallah 
Çapraz gireyim deme 
Yan baş atar 
Sarma, künde yapayım deme 
Kılçık atar 
Vur sarmayı, kündeden at 
Gönder Hazreti Muhammed'e salavat. 
Saygı ve sevgilerimle efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Ergüder. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğ bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun gö
rüşlerini açıklamak üzere huzurlarınıza geldim. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Ergüder burada, biraz önce, sazlı, sözlü, şiirli, alkışlı, oldukça güzel pembe tablolar 
çizdi. Sanıyorum ben bu tabloyu biraz bozacağım. Konuşmamı iki bölümde sürdüreceğim. Bi
rinci bölümünde gençlik, ikinci bölümünde de spordan bahsedeceğim. 

1950 yıllarına kadar, ülkemiz nüfusu, savaşlar nedeniyle, yetersiz beslenme nedeniyle, genç-
leşememiştir. 1990'h yıllarda yüzde 2,3 nüfus artış hızıyla 20 yaş ortalamasına sahip olmuş 
ve dünyanın en genç nüfusuna sahip olmuştur. Bugün, her 4 Türkten 3'ü, 40 yaşın altındadır. 
65 yaşındaki insan sayıstysa nüfusumuzun yüzde 5'ini oluşturmaktadır. Türkiye'de görülen bu 
genç nüfus yoğunlaşmasına karşılık, Batı ülkelerinde nüfus yoğunlaşması ileri yaş grupların-
dadır. Bu yapımızla dünyanın en genç nüfusuna sahibiz. 

Bu gençlerimizin önemli sorunları vardır ve gençlerimizin başta gelen sorunu istihdamdır. 
Ülkemizde 5 milyona yakın işsiz vardır. Türkiye'nin son yıllarda sanayileşmeden vazgeçmesi 
ve hızla artan nüfus artışı, bu sorunumuzu daha da yoğunlaştırmıştır. 
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Gençlerimizin eğitim sorunu vardır. Yaklaşık 2 milyon lise mezunu, 1 milyon meslek oku
lu mezunu, 1 milyon üniversite mezunuyla diplomalı eğitimli nüfus olarak dünyanın en geri 
ülkeleri arasındayız. Bugün, ülkemizde 10 milyon okuma yazma bilmeyen insan vardır, bunun 
7 milyonu kadındır. Eğitimde, bireyler ve bölgeler arasında farklılıklar vardır. Okul dışında, 
12 - 21 yaş arasında 8 milyon gencimiz vardır. Bunlar, eğitimden uzak, kendi kaderlerine terk 
edilmişlerdir. 

Gençlikle ilgili bir başka çelişki, 1980 Türkiyesinde gençlere potansiyel suçlu gözüyle ba-
kılmasıdır. Bu gençlerin ülke geleceğinden haberleri yoktur, sorumluluktan uzaktırlar, partile
re ve kurumlaşmaya sempatiyle bakmamaktadırlar. Son yıllarda, bu gençlik, Salazar anlayışı 
içerisinde; maç, arabesk müzik ve Kur'an kursları üçlemi içerisinde avutulmuşlardır. Bu denli 
ağır ve çok sorunları olan gençliği sorunlarıyla kucaklamalıyız ve partilere sıcak bakmalarını, 
üye olmalarını, kurumlaşmalarını sağlamalıyız. Bu nedenle, siyasî partilerde gençlik kolları
nın kurulmasına yardımcı olmalıyız. Onlar bu ülkenin geleceğidir. Türkiye'de demokrasinin 
yaşaması, kökleşmesi ve sürekliliği açısından bu çok önemlidir. 

Hiçbir ülkeye benzemeyen bu genç nüfus yapımız ve sorunları, eğitimi, sporu, istihdamı, 
kültürü ve eğitim dışı gençliği koordine edecek bir bakanlığı da gündeme getirmektedir. Türki
ye'nin, bir gençtik bakanlığına gereksinmesi vardır. Peki, bizde ilgili bakanlık, gençlikle ilgili 
neler yapmış, onlara bir bakalım. 

Gençlerimizin birlik ve beraberliğini sağlama, diğer dünya gençleriyle dostluklarını pekiş
tirme, onları kötü alışkanlıklardan kurtarma, boş zamanlarını iyi değerlendirme amaçlarını 
uygulayabilmişler midir? Bu amaçlar doğrultusunda, gençlik kampları, izcilik kampları, genç
lik şenlikleri, satranç müsabakaları, halk oyunları ve diğer faaliyetler yapılmıştır. Bu faaliyet
ler, sınırlı olanaklarla, sınırlı sayıda insanlara, çok az sayıda sunulmuş ve ayrıca, gösterişten 
öteye gitmemiş, yetersiz kalmıştır. Ayrıca, gençlik kamplarına, fakir ve çalışkan, gerçekten bu 
kamplara gereksinimi olan gençler yerine, tavassutla, eş dost çocukları gönderilmiştir. Hatta, 
aynı çocuklar bir yılda birden fazla kampa da götürülmüşlerdir. 

Bunun dışında, "genç" denince, çarpık bir anlayış sonucu, yalnız öğrenciler anlaşılmak
tadır. Oysa, okul dışında kalan gençliğin sorunlarıyla ilgilenilmemektedir. Okul dışı gençlikle 
ilgili hiçbir program uygulamaya konulmamıştır. Ayrıca, gençlerimizin sorunlarına yönelik te
levizyon programları çok yetersizdir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, televizyonla işbirliği 
yaparak gençlerimize yönelik programlar hazırlamalı ve sunmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, tüm bu eksiklikler yetmiyormuş gibi, gençlik ve spordan sorumlu 
Devlet Bakanlığı, gençlikle ilgili hizmetleri birkaç ay önce gasp ettirmiştir. Millî Eğitim Bakan
lığı, Danıştaya başvurdu ve Hükümetin icraatına karşı gençlik hizmetlerini kendine bağladı. 
Bundan böyle, sanıyorum, Sayın Bakan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün adını, sadece 
Spor Genel Müdürlüğü olarak değiştirir. Sayın Bakanım, bu uygulama ve anlayış çarpıktır, 
yanlıştır, bunu lütfen'düzeltiniz. Ülkemizin geleceği ve güvencesi olan bu gençlerin, sağlıklı, 
vatansever, barıştan yana, insancıl, hoşgörülü ve çağdaş yetiştirilmesine önem vermeliyiz ve 
sahip çıkmalıyız; tüm gençlerimizi spora teşvik etmeliyiz. Dogmatik gençlik yerine, tartışan, 
canlı ve çağdaş gençlerin yetiştirilmesine özen göstermeliyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sporla ilgili değerlendirme ve eleştirilerim de şunlar
dır : 27.5.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü-
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günün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesinde, federasyon başkanla
rının, kendi spor dallarının temsilcileri tarafından gösterilen üç aday arasından bakan tarafın
dan beş yılda bir atanacağı, federasyonlar başkanlarının seçimi ve kurullarının teşkili çalışma
ları, görevleri, yetki ve sorumlulukları yönetmeliklerle belirlenir hükümlerine rağmen, buna 
uyulmamış ve sözü edilen yönetmelik halen hazırlanıp yürürlüğe konulmamıştır. Yani, tktidar, 
kendi hazırladığı yasayı kendisi uygulamamıştır. 

Federasyon başkanlıklarına, politik mülahazalarla, istenen kişi atanmakta, atanan kişi, 
gerekçesiz, görevden alınmaktadır. Bu uygulamayla 3289 sayılı Yasanın 19 uncu maddesi ihlal 
edilmekte, kısacası, Türk sporu, ülke yönetimine uygun bir biçimde keyfî olarak yönlendiril
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu keyfî uygulama, son günlerde, Binicilik Federasyonu ve Kayak 
Federasyonu başkanlıklarına yapılan atamalarda açıkça görülmüştür. Binicilik Federasyonu Baş
kanlığına bir devlet bakanının eşi atanmış, Kayak Federasyonu Başkanlığına atanan şahıs da, 
14 gün sonra görevden alınmıştır. Bu keyfî uygulamalarla Türk sporu bir yere varamayacağı 
gibi, uluslararası düzeyde de yıpranmaktadır. Uluslararası temaslarda, ülkemizdeki bu uygula
ma espri konusu yapılmaktadır. Aynı şekilde, 3289 sayılı Yasa uyarınca iki yıl içerisinde çıka
rılması gereken yönetmeliklerden ti Müdürlükleri Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hâ
lâ çıkartılmamış, dolayısıyla, taşrada spor teşkilatını idare edecek olan il müdürü, şube müdü
rü, ilçe müdürü, şefleri hangi tahsilde, kimlerden, nasıl seçileceği kasten belirlenmeyerek ve 
bu boşluktaki siyasî kadrolaşma kaydıyla eşe dosta, partiliye ve yine il müdürlüklerine atana
caklarda bulunması gereken sporun içinden gelme, spor teşkilatında daha önce görev yapma 
gibi zorunlu şartlardan kaçılarak, spordan anlamayan, spor geçmişi olmayan, hatta spora gü
nah anlayışıyla bakan, dinî eğitimi ağırlıklı okullardan mezun kişilerle, sporu idare edecek kad
rolar, eşe, dosta, tarikat mensuplarına, sicili bozulmuş, başka kurumlardan kovulmuş şahısla
ra üst dereceli spor idareciliği kadroları peşkeş çekilmiştir. Bu kötü kadrolaşmadan kurtulma
nın yolu, ilgili yönetimlerin, bir an önce, Türk sporunu, bu işi bilen kadrolarla donatılmasıyla 
mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan tsmet özarslan, her konuşmasında, te
sis sayısının, sporcu sayısının ve antrenör sayısının artışından bahsetmektedir. Tesisin sporda 
önemi mutlaka tartışılamaz. Yapılan tesislerin çağdaş ve modern spor tesislerine benzeyip ben
zemediği bir yana, Türkiye'nin henüz sporda bir devlet ya da hükümet politikası yoktur. Sayın 
Bakan, burada, Türk spor teşkilatının veya federasyonların 1991 yılı plan, program ve hedefle
rini açıklamaya davet ediyorum : Yani, bir halter sporunda, Bularistan'dan ya da Sovyetler 
Birliğinden Türk asıllı bir sporcu gelmezse neyin yapılması planlanmıştır? Tüm branşlarda ül
ke çapında sporcu yetiştirilmesine olanak sağlayacak altyapı çalışmaları hedeflenmiş midir? 

Türk sporunun idarî yapısı içerisinde çok önemli işlevi olan gençlik ve spor il müdürlük
lerinde görev yapacak personelin, görev yetki ve sorumluluk yönetmeliği var mıdır? Yoksa, devlet 
memurluğu koşulunu taşıyan ve siyasî gücü olan her şahıs, gençlik ve spor il müdürlüklerinde 
görev alabilecek midir? 

Federasyon başkanlıklarına yapılan atamalarda hangi kıstaslar ya da ölçütler dikkate alın
maktadır? Tesis ve yatırım planlaması neye göre yapılmaktadır? Spor tesisleri yatırımlarının 
ülke çapında dağılımında hangi ölçütler dikkate alınmaktadır? Bu sorunlarımız hep yanıt bek
liyor Sayın Bakanım. 
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1990 yılı içerisinde tüm il müdürlüklerinde personel alımı için sınav yapılmıştır. Bu sınav
lara, Sayın Bakan, kendi hemşerilerini aldırmak maksadıyla, özel kalem müdürünün imzasıy
la, tüm il müdürlüklerine kişiye özel mektuplar yazarak, kendisinin veya özel kalem müdürü 
Talat özvural ile Danışmanı Ahmet Tombul imzalı referanslarla gelen kişilere itibar edilmesi 
gizli bir yazı ile istenmiştir. Bu nasıl bir sosyal hukuk devletidir ki, işe alımlarda fırsat eşitliğini 
bozucu uygulamalar yapılmaktadır? Bu sınavlarda alınan personelin tespitinde yaptığınız uy
gulama yasal değildir. Sınavların iptal edilmesi ve uygulamayı yapanlar hakkında soruşturma 
açılması gerekir kanaatini taşıyorum. 

özerk Futbol Federasyonu ile ilgili değerlendirmelerimiz de şöyledir: 3461 sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Yasası uyarınca, 28.6.1988 tarihinde Ankara'da yapılan Futbol Federasyo
nu Birinci Olağan Genel Kurulu neticesinde seçilen kurulların yönetime getirilmesi yerine, bir 
kanun değişikliği ile, o zamanın bakanınca, Sayın özaPın istediği kişilerin seçimi kaybetmesi 
üzerine, seçimin bir kısmı iptal edilmiş; şu andaki Futbol Federasyonu yönetimi, özal'ın isteği 
doğrultusunda, atamayla iş başına getirilmiştir. Seçilenler bir kenara atılmış, kendilerinin çı
kardıkları kanun rafa kaldırılmış, aradan iki yıl geçmesine rağmen, bu federasyonu denetleye
cek denetleme kurulu da hâlâ belirlenmemiştir. Bu durumu fırsat bilen federasyon, devletin 
milyarlarca lirasını, hovardalık ölçüsüyle, "iller düzeyinde teşkilatlanıyorum" diye harcamak
tadırlar. Futbol Federasyonunun "Teşkilat kuruyorum" diye illerde tuttukları bina, teçhizat 
ve araç gereç için yaptıkları masraflar milyarlara varmıştır. Harcanan bu milyarların Türk fut
boluna katkısı ne olmuştur? Millî lakımın durumu ortadadır. Ülkemizin kıt kaynaklarından 
yapılan bu hovardalığa, ne zaman, kim dur diyecektir? Sayın Bakanım, size bağlı olan şu an
daki Federasyon )Başkanına yaptırım gücünüz nedir? Bu başkan, sizden mi emir almaktadır, 
yoksa, Çankaya'dan mı? 

özerklik, demokrasi gereğidir, ilkesinde seçim vardır. Atam alı yönetimin işine son vere
rek, ülke gerçeklerine uygun delegasyonu göreve çağırınız. Genel kurul yapınız. Profesyonel 
futbola gerçekten özerkliği getiriniz. 

Müfettişlerle ilgili olarak değerlendirmelerim de şöyledir : Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğünde görevini layı ki ile-yapan, bilinçli, çalışkan, saygılı müfettişlerin yanında, adı çeşitli ta
rikatlarda geçen ve bu konuda devlet güvenlik mahkemelerinde yargılanan ve bir müfettişe ya
kışmayan tutum ve davranışları nedeniyle birçok kez soruşturma geçiren Yunus Emre Sarı'nın, 
müfettişlik gibi hassas ve tarafsız örneği olan bir meslekte bugüne dek nasıl tutulduğu ve ba
rındırıldığına spor kamuoyu bir anlam verememektedir. 

Aynı müfettişin hatalı tutum ve davranışları nedeniyle, yakın bir tarihte basına intikal eden, 
görevden uzaklaştırma icraatlarıyla ilgili olarak neler yapılmıştır? Eski genel müdür Kemal Kâ-
miloğlu, yürütmeyi durdurma kararı almıştır, bu kararı uygulayacak mısınız? Ayrıca, diğer al
tı görevli hakkında da bu kararı uygulayacak mısınız? Bu müfettişin bu eylemleri nedeniyle 
işlem yapılması gerekirken, devamlı olarak korunduğu duyulmaktadır. Aynı müfettişin Erzin
can tli genel teftişinde iki ay kalmasına rağmen, iki ay içinde, kaç gününü teftişte, kaç gününü 
tarikat toplantılarına ayırdığı kendisine sorulmuş mudur?.. 

ADİL KpÇÜK (Konya) — Alakası yok. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Araştıracağız tabiî bunu. 
Ben, ayrıca, iki ay öncesine kadar Eskişehirspor Kulübünün de başkanlığını yapmaktay

dım. Kulübüm olağanüstü kongresinde, benden önceki yönetim ibra edilmedi; yaklaşık 1 mil-
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yar 700 milyon liranın üzerinde bir paranın usulsüz kayıtları maliyece tespit edildi. Eskişehir 
Valiliği olaya elkoydu. Ben de kulüp başkanı olarak, konuyu doğrulatmak ve inceletmek üzere 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden teftiş istedim. Gelen müfettiş iddiaları yerinde incele
di; ancak, sonunda, bir müfettişe yakışmayan taraflılıkla, ne yazdığı anlaşılmayan bir raporla 
olayı örtbas etmeye çalıştı. Bütün yüzeysel araştırmalar, müfettişin görevini layıkıyla yapmadı
ğını göstermektedir. 

Sayın Bakanım, ilgili raporu ve maliyenin raporunu karşılaştırarak, lütfen bir de siz ince
leyiniz. Bu aksaklığı siz de takdir edeceksiniz. 

Sayın Bakanım, sizinle ilgili usulsüzlük iddiaları da spor kamuoyunda vardır. 23.8.1990 
tarihinde Türk Hava Taksi işletmesinden özel helikopter Kiralayarak Sivas'taki belde seçimle
rini takip etmek üzere, yanınıza Sayın Şakır Şeker'i de alarak, sportif inceleme adı altında, 
7 milyon 680 bin lira helikopter ücreti ödeyerek gittiğiniz doğru mudur? 

Gene, Samsun'a, yapılan belde seçimlerine gittiğiniz halde, sportif inceleme gerekçesiyle 
makam otonuz ve devletin uçağı olmasına rağmen, Samsun'a, Sayın Kemal Akkaya ile özel 
helikopter kiralayarak 7 milyon 540 bin lira ödeyerek gittiğiniz doğru mudur? 

Bütün bu paraları Gençlik ve Spor Gene! Müdürlüğü Federasyonlar Fonundan karşıladı
ğınız doğru mudur? 

Gene, Danışmanınız Ahmet Tombul'u, seçmenlerinizi işe yerleştirmek amacıyla çeşitli il
lere göndermenize rağmen, genel müdürlük bütçesinden sportif inceleme adıyla harcırah ve 
yol gideri ödettiğiniz doğru mudur? 

Yelken Federasyonu tarafından alımı yapılan tekneler hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük 
yapılmış mıdır? Bu konuda, Sayın Fethi Çelikbaş hakkınızda gerekli şikâyetlerde bulunmuş 
mudur? 

Bu soruların yanıtlarını kamuya açmalısınız, yoksa, Sayın Bakan, şaibe altında kalacaksınız. 
Gene, bir gazedete yayımlanan haber üzerine, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bisiklet 

Federasyonunun, Karadeniz Bisiklet Turu ile ilgili soruşturma açtığı, müfettişler tarafından ma
kama verilen raporda; tur sırasında bazı otel ve lokantalarda fazla faturanın alındığının tespit 
edildiği ve başkan, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterin görevlerinden alınması gerektiği 
belirtildi. Bunun üzerine, Genel Müdür Tevfik Sarpkaya, yönetim kurulunun görevinden alın
dığını basına açıkladı; ancak, bu kararın uygulanması Bakan özarslan'ın araya girmesiyle dur
duruldu. Bu karar, neden uygulanmadı, suçları sabit görülen başkan ve yönetim kurulu üyeleri 
neden hâlâ görevde tutuluyorlar? 

Gene bir gazetenin Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Sabri Sadıklar hakkında 20 gün 
yayın yapmasına rağmen, neden sessiz kalınmıştır ve Sadıklar'ın üst bürokratları istanbul'da 
yedirip içirdiği ve çeşitli eğlencelere götürdüğü doğru mudur?.. Bu yüzden mi şu ana kadar 
yasal işleme gidilmedi? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz da, profesyonel spordan bahsetmek istiyorum. 
Profesyonel futboldaki hâsılat sistemi yanlıştır; kulüplerarası fırsat eşitliğini yok etmiştir. Se
yirci kapasitesi olarak istanbul ile Eskişehir'i kıyaslamak, Ankara ile Bitlis'i kıyaslamak ve 
gelir dağılımındaki farklılığı yok saymak yanlıştır. Anadolu'da üç bin kişiye oynayan takımlar, 
istanbul'da otuz bin kişiye oynamaktadır; Anadolu'da 5 bin liraya satılan bilet, İstanbul'da 
30 bin liraya satılmaktadır. Böylece, hâsılatlar farkı ortaya çıkmaktadır. Ekonomik birikim 
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farkını ortadan kaldırmak için hâsılat sistemi değiştirilmelidir. Hâsılat dağılımı çok eski yıllar
da olduğu gibi, galibiyette yüzde 60, beraberlikte 50 ve mağlubiyette yüzde 40 şeklinde dağıtıl
malıdır. "Kendi sahasından hâsılat o takımın olsun" anlayışı, Anadolu'da sporu bitirmiştir 
ve giderek zayıflatmaktadır. 

Ayrıca, profesyonel kulüplerin gelirlerine temlik konmamalıdır. Kısa dönemde şöhret ol
mak isteyen yöneticiler, fütursuzca harcadıkları paralarla, kulüpleri batağa sokmaktadır. Har
cama garantisi ise, maç gelirleri, spor-toto ve (oto gelirlerine koydukları temliklerdir. Bu kal
karsa, kulüpler ve yönetimler ayaklarını yorganlarına göre uzatırlar ve sağlıklı harcama yaparlar. 

Profesyonel spor kulüplerinin maliye ve sigortaya olan borçları vardır. Bunlar, gecikmiş 
faizleriyle birlikte, ödenmeyecek boyuttadır. Bir defaya mahsus olmak üzere, kulüpleri ekono
mik rahatlığa kavuşturmak için affedilirse, kulüplere faydalı oluruz kanaatini taşıyorum. 

Amatör kulüplerin durumu da iç açıcı değildir. Mahallî kulüpler, müessese kulüpleri kar
şısında ezilmektedir. Federe olmuş mahallî kulüpler gelirden yoksundur; onlar desteklenmeli
dir. Ayrıca, Amatör Spor Konfederasyonuna destek vererek, amatör sporun kalkınmasına yar
dımcı olmalıyız. Okullarla amatör spor kulüplerini işbirliği ve dayanışma düzeyinde örgü ti e-
meliyiz. 

Sayın milletvekilleri, özürlü ve sakatlarla ilgili federasyon ve Herkes tçin Spor Federasyo
nunun kurulması, gecikmiş de olsa faydalı olmuştur. Mayıs ayında yapılan Spor Şûrası da fay
dalı olmuştur. Sayın Bakana, yeni kurulan federasyonlar ve Spor Şûrasını gerçekleştirdiği için 
teşekkür ederim. 

Sözlerime son verirken, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1991 yılı bütçesinin hayır
lı, uğurlu olmasını diler, beni dinlemek zahmetinde bulunduğunuz için, hepinize teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Sanioğlu; buyurun. 
Sayın Sanioğlu, kısa konuşmanızı rica edeceğim. 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Süreme uymaya gayret göstereceğim. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; görüşülmekte olan Gençlik ve Spor Ge

nel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu duygularla, bu büt
çenin -konuşmamın sonunda tekrar söylemek kaydıyla- Türk Milletine, Türk gençliğine hayırlı 
uğurlu olması dileğiyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

"Her çeşit spor faaliyetini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak 
lazımdır. Bu işte, Hükümetin, şimdiye kadar olduğundan daha çok, daha ciddî ve dikkatli dav
ranması, Türk gençliğinin spor bakımından da, millî heyecan içinde, itina ile yetiştirilmesi önemli 
tutulmaktadır" diyen Yüce Atatürk'ün bu güzel sözüyle sözlerime başlamış bulunuyorum. 

Ben, burada konuşmalarını yapan değerli muhalefet partisi sözcüsü arkadaşlarımın, Gençlik 
ve Spor Geni Müdürlüğü bütçesi üzerinde yapıcı tenkitlerini beklerken, sanki Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünü, biraz sonra bu kitaptan göstermek istediğim bazı şeyleri yapmamış gibi, 
karamsar bir şekilde göstermelerini, maalesef üzüntüyle karşıladım. Dün akşam, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bu Genel Kurulundan çok güzel bir bütçe, Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesi geçti. Her üç siyasî parti de bu konuda fikirlerini ortak olarak ortaya koydular ve fikirler
de, aynı konuda birleştik. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, gelin, gençliği ve sporu kesinlikle siyasete alet etmeye
lim; gençliği ve sporu siyasetin dışında bırakalım. Gençlik ve spor, siyasetin dışında kalmalıdır. 
Yüce Atatürk'ün, biraz önce söylediğim o güzel sözlerinden sonra, değerli Hükümetimize dü
şen görevin de ne olduğunu biliyoruz. 

1980'li yıllarda, 1970'Ii yıllarda, Ulus'ta büyük bir bina vardı ve Ankara'ya geldiğimiz za
man gördüğümüz bu binayı, memleketimize gittiğimizde herkese, "Aman ne kadar büyük bir 
bina" diye anlatıyorduk ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü binasını bize sordukları zaman, 
Ulus'taki binayi tarif ediyorduk: "Atatürk'ü göreceksin, onun yanındaki en büyük binada Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü var" diyorduk; fakat o bina bugün artık Beden Terbiyesi bün
yesine yetmez hale gelmiş ve Beden Terbiyesi bunun dışında üç tane daha bina kullanmak mec
buriyetinde kalmıştır. Biz, Beden Terbiyesi ve gençliği siyasetten uzak tuttuğumuz.müddetçe, 
bu binaların gençliğe yeteceği, bu tesislerin gençliğe yeteceği kanaatinde değilim.- Gelin, hep 
beraber, bir yerde birleşelim: Gençliği siyasete değil, gençliği talim ve terbiye içinde, gençliği 
iyi duygular içinde yetiştirmenin gayreti içinde olalım. 

Yine, bu kitaptan bir resim göstermiştim. Biraz önce Doğru Yol Partili arkadaşım konu
şurken, kendisine böyle bir resim göstermiştim, "Çıplak ayaklarla çekilmiş resim" demişti. Hayır 
hayır, bu resmin, nerede çekildiğini, ne zaman çekildiğini, hangi şartlarla çekildiğini her za
man için ispata hazırım. Bu kitaplardan, Sayın Başkanım eğer müsaade ederse, her milletveki
linin odasına birer tane gittiğini söylemek istiyorum. Hepinizin odasına bundan birer tane gel
miştir. Bu resim, 1980 öncesi resmidir. Bu, benim ve biraz önce burada konuşan ve Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğünün bütçesini tenkit eden; fakat, gençliği siyasete alet etmeden Türk 
Milletine kazandıralım diyemeyen arkadaşlarımın da spor yaptığı zamanda çekilmiş bir resmi
dir; ama, şükrolsun Allah'a ki, Anavatan İktidarı zamanında, bu benim ayakkabılarımın res
miyken, altında da çim sahalarda futbol oynayan benim oğlumun ayakkabılarının resmini gör
mek, bana gurur ve bahtiyarlık vermektedir ve ben bu eserlerinden dolayı Anavatan İktidarını 
ve Devlet Bakanımız Sayın tsmet özarslan'ı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün tüm per
sonelini candan kutluyor ve çalışmalarının, başarılarının devamını istiyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Bir şeyi buradan söylemekten hiç çekinmeyeceğim: Biz Anavatan Partili Milletvekilleri ola
rak, biraz önce burada çok değerli ağabeyim, (Organ Ergüder), değerli milletvekilimiz, güzel 
konuşmalarıyla bizi ihya ettiler; yaptıklarımızın güzel olduğunu anlattığı gibi, tenkit de ettiler. 
tşte budur; gençlik ve spor için söylenilmesi gereken şeyler bunlardır; yapılanları takdir, yapıl
mayanları da tenkit etmektir; eğer yanlışlar varsa, gösterilecek hakiki hedeflerin ortaya getiril
mesidir. 

Bakın, biraz önce, değerli milletvekili arkadaşım -kendisini çok seviyorum, onu da biliyor-
Zeki Ünal Bey dediler ki: "Sayın Devlet Bakanımız tsmet özarslan Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğünü ve gençliği gasp etti." Burası yanlış Zeki Bey. 

ZEKÎ ÜNAL (Eskişehir) — Millî Eğitim Bakanlığı. 
YILMAZ SANtOGLU (Devamla) — Müsaade et, ben Gençlik ve Spor Genel Müdürlü

ğünün, tsmet özarslan'ın Devlet Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüğü gençliğe neler yaptığını 
şöyle paragraflar halinde söyleyeyim; çünkü, Sayın Başkanım bana, "kısa olsun" dediler, ben 
saygılıyım, satırbaşlarıyla bir şeyler söyleyeceğim. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Okuyacakların doğru mu? 
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YILMAZ SANtOĞLU (Devamla) — Yanlışsa, ben sine-i millete dönerim. Sizin gibi sine-i 
milleti hiçbir zaman için, böyle, milletin kafasını bulandırmak için kullanmam, hakikaten 
dönerim. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hazırsın hazır, dönmeye hazırsın. 
YILMAZ SANtOĞLU (Devamla) — Dönerim dönerim, merak etmeyin. (DYP sıraların

dan alkışlar!) 
Bakın, müsaade ederseniz, size bir şey daha söyleyeyim: Milletin kafasını bulandırmayın. 

Milletin beynine 1980 öncesinde soktuklarınızı sokmayın. Ben de aynı yerden geldim, ben de 
oradan geldim. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Milletin kafasını bulandıranlar belli oluyor. 
YILMAZ SANtOĞLU (Devamla) — Ama, yanlışlarınızı bilin. Gelin, Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünün bütçesinde, sakın, erken seçimi ortaya getirip de... Gençliğe güzel şeyler vere
lim. Benim Zeki Beye verdiğim rakamlar, merak etmeyin, doğrudur ve gerçektir. Bakın neler 
var, şimdi dinleyin: 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Siz de milletin midesini bulandırıyorsunuz. 
YILMAZ SANtOĞLU (Devamla) — 65 bin gencimiz gençlik merkezlerinde, 30 bin genci

miz gençlik kamplarında, 175 bin gencimiz halk oyunlarında, 47 bin gencimiz satranç yarış
malarında -onu spora dahil edelim, çıkaralım- 10 bin gencimiz halk müziği yarışmalarında, 
90 bin gencimiz izcilik faaliyetlerinde. Bu faaliyetlerde, bu gençlerimiz, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız sayesinde, bütün illerde açılan il spor müdürlükleri vasıtasıy
la imkân bulmuşlar ve gerekli yardımları görmüşlerdir. Bir de toplamını söyleyeyim... 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Sanioğlu, rica ediyorum. 
YILMAZ SANtOĞLU (Devamla) — Ben, uzun uzun konuşmayı isterdim. Çünkü, Genç

lik ve Spor Genel Müdürlüğünün bütçesiyle ilgili konuşma, 20 - 30 dakikaya sığdırılamaz; çünkü, 
Türkiye'de bugün 25 milyon genç vardır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Maşallah... 
YILMAZ SANtOĞLU (Devamla) — 25 milyondur beyefendi, siz de gençsiniz beti de gen

cim çünkü... (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
25 milyon gencin taleplerini değerlendiren bu değerli Genel Müdürlüğün bütçesi, 10 daki

kalık, 20 dakikalık konuşmalara sığacak bir bütçe değildir. 
Ben, 1991 yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin, Türk Milletine, Türk Devle

tine ve 25 milyon Türk gencine hayırlı hizmetler vermesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Sanioğlu, artık, Ünyespor küme düşmez, Bakan bu 
konuda gereğini yapar... 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 1991 yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, muhalefet partileri tarafın
dan yapılan eleştirilere cevap vermek ve bu konuda teşkilatımızca yapılan çalışmaları sizlere 
-kısa da olsa- anlatmak üzere söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, spor, sadece bir kesimi ilgilendirmez; spor, 57 milyon insanımızın 
tümünü ilgilendiren bir konudur. Spor sevgidir, spor birliktir, spor beraberliktir, spor barıştır. 

Bu kısa özetlemeden sonra, şunu gayet açık ve samimî olarak söylüyorum, Hükümetimiz, 
gençliğe ve spora, bugüne kadar hizmet veren hükümetlerden kat be katını vermiştir. 

Şunu yine açıkkalplilikle burada ifade etmek isterim. Biz, Türk gençliğine ve Türk sporu
na hizmet etmiş herkesi saygıyla anıyoruz, rahmetli olmuşsa rahmetle anıyoruz. Hiç kimseyi 
de yaptıkları hizmetlerden dolayı burada eleştirmek niyetinde değiliz; ama, gönül isterdi ki, 
değerli muhalefete mensup sözcüler, burada sporun bu güzelliğini korumuş olsalardı... Ama, 
maalesef, geçen seneki aynı konuşmaları buradan dinlemiş olduk; tamamen, gerçeklere uyma
yan ve dedikodu ötesine gitmeyen birtakım konular konuşuldu. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bir milletvekili dedikodu yapmaz!.. 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Spor, sözümün başında da ifade 

ettiğim gibi, hakikaten çok güzel bir olaydır. Spordaki bir başarı, tüm milleti mutlu etmekte
dir, başarısızlıklar ise, hepimizi üzmektedir; hatta, Türkiye'nin gündemini değiştirmektedir. Spor, 
ayrıca, ülkelerin tanıtımında en güzel bir propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. 

Bu açıklamalardan sonra, değerli milletvekillerinin bazı eleştirilerine cevap vermek is
tiyorum. 

Sayın Ahmet Neidim, İnönü Stadyumunun çiminin iyi olmadığını ve yapılan tüm hizmet
lerin kendi hükümetleri döneminde yapıldığını, güya Anavatan Hükümetleri döneminde hiç
bir ciddî eserin yapılmadığını burada açık olarak itiraf ettiler. Şunu, ilk yaptığım açıklamaya 
ilaveten gayet açık ve net olarak söylüyorum: 1983 yılında Türkiye'deki mevcut spor tesisi sayı
sı, yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 980'dir. Bugün bu sayı 4 000'i geçmiştir, 
4 300'lere yaklaşmaktadır. Çim saha sayısına gelince: Bir zamanlar televizyonda gıpta ile izle
diğimiz ülkemizde de ne zaman olacağını düşündüğümüz Avrupa örneği çim saha sayısı, 1983 
senesine kadar, maalesef bizim anladığımız anlamda Türkiye'de yoktu, tşte, sporla ilgili olan
lar, işte sayın sözcü, kendisi de futbol .oynamıştır, çamur tarlalarında oynamıştır; ama, bugün 
bu sayı 1989 yılı itibariyle sıfırlardan 125'e yükselmiştir. Sadece 1990 yılı içinde 45 yerleşim 
merkezimizi çim sahaya kavuşturduk. Buradan açık ve net olarak söylüyorum. 1991 yılı içinde 
üçüncü ligdeki tüm takımların oynadığı sahaların -ki, bunların sayısı bizim hesabımıza göre 
100'dür- tamamı çim olacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Tesisler konusunda üzerinde durduğumuz husus, altyapıdır. Biz altyapıya çok büyük önem 
veriyoruz. Tesislerin modern olmasına fevkalade büyük önem veriyoruz. En ücra yerleşim merkezi 
olan köylerimize, semt sahası yapılması projesini geçen sene başlatmış bulunuyoruz. Bu amaç
la, sadece bu sene, her ilimize vilayet emrine, köylerdeki semt sahaları için kullanılmak üzere, 
100'er milyondan toplam 7,5 milyar lira para gönderilmiştir ve onbinlerce köyümüz, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüyle de yapılan protokola göre, bugün, spor sahalarına kavuşmuştur. 
Basit de olsa, köydeki gençlerimizi kahve köşelerinden kurtarıp spor sahalarına çekmeyi hükü
met olarak amaçlamış durumdayız, önümüzdeki sene bu sayıyı çok daha fazlaya katlamak 
istiyoruz. Biraz önce verdiğim rakamları iki misline çıkarmak suretiyle, sadece köy spor tesisle
rinde kullanılmak üzere il müdürlüklerinin emrine vereceğiz. 

Spor salonu konusuna geliyorum: Sadece bu sene 1990 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde ilk defa -kim aksini iddia ediyorsa etsin- 98 tane kapalı spor salonunun ihalesini bir
den yaptık. Sadece belli bir bölgede değil, Türkiye'nin her tarafında, Hınıs'ta, Horasan'da, 

— 97 — 



T.B.M.M. B : 47 13 . 12 . 1990 O : 2 

Erzurum'da, Fatsa'da, Ordu'da... Saymakla bitmez, 98 tane birden kapalı spor salonunun te
melini attık. Bu sene (1990 yılı) spor teşkilatı tarihinde altın bir yıldır, şantiye yılıdır. Bugün, 
spor teşkilatının, inşaatı olmayan hiçbir it, hiçbir ilçe gösteremezsiniz, hatta köyümüzü göste
remezsiniz. Yurdumuzun her tarafında, küçüklü büyüklü, bir şeyler yapılmaktadır... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Bizim köyde yok. 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Oraya da yaparız, yeter ki isteyi

niz, talebiniz olsun. Şunu da samimi olarak söylüyorum, kapımız herkese açıktır... 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Bunu unutma Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI tSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Biz, sporda hiçbir ayırım yapmı

yoruz, yapanların da karşısındayım. Onu da her zaman söylüyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi, "yatırımlar gecikiyor" denildi. Bakınız, Sayın Ahmet Neidim, "Üzüntüm, yatı
rımlar gecikiyor" diyor. Arkadaşlar, biraz insaflı olmamız lazım. Bakan olduğum zaman önü
me gelen bir listede, 1975 yılında temeli atılmış hâlâ inşaatı devam eden kapalı spor salonları 
ve yüzde havuzlarının olduğunu gördüm. Bunlar 35 tane idi. Bugün bunlardan 5 tane kalmış
tır. Bir tanesi de nerede biliyor musunuz? Size söyleyeyim, Sayın Genel Başkanınızın ili, İspar
ta kapalı yüzme havuzudur. Allah nasip ederse, biz onu tamamlayacağız. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

AHMET NEÎDtM (Sakarya) — Sayın Bakan, niye siyaset yapıyorsunuz?.. Yapılana te
şekkür ettik. 

DEVLET BAKANI tSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Ben tamamlayacağım. Ben Ispar-
talılara söz verdim, Allah nasip ederse yapacağım onu. 

AHMET NEÎDtM (Sakarya) — Benim ricam, Sakarya'ya bir yüzme havuzu. 
DEVLET BAKANI tSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Sakarya'ya çok yaptık; en büyük 

yatırımı Sakarya'ya yaptık; ona girmek istemiyorum. 
AHMET NElDİM (Sakarya) — Hiçbir şey yok Sakarya'da. 
DEVLET BAKANI tSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Bir de şunu samimi olarak söylü

yorum: Yatırımlar, eskisi gibi onbeş yirmi sene sürmüyor, altı ayda bir kapalı spor salonu ya
pabilecek duruma geldik. Bu sene temelini attığımız salonları, en geç önümüzdeki sene bu ta
rihlerde, Allah nasip ederse, hep beraber hizmete açacağız; bundan daha büyük mutluluk da 
olmaz; ama üzülerek söylüyorum, Sayın Ergüder burada ifade etti, ben biraz daha açıklamak 
istiyorum, 26 Marttan önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün de katkılarıyla, ANAP'h 
belediyeler zamanında yapılmış olan istanbul'daki 9 kapalı spor salonununun açılışı yapılmış 
olmasına rağmen, hâlâ, gençlerin hizmetine sunulmamıştır. Hem yazılı olarak bildirmeme hem 
de bizzat Belediye Başkanına şifahi söylememe rağmen, her nedense, gençlerin hizmetine aç
maktan sarfınazar etmektedirler, inşallah, Sayın Genel Başkanınız bize yardımcı olurlar ve en 
kısa zamanda o 9 tane kapalı spor salonunu da hizmete biz açarız. 

Yarım kalan yüzme havuzlarını da tamamlayacağız; onu da vaat ediyorum. 9 tane de yüz
me havuzu yarım kalmıştır, onları da biz tamamlayacağız. 

Sayın Neidim, "inönü Stadyumunun ışıklandırması yeterli değil" diyor. Bugün, tnönü-
deki ışıklandırma -sizlere dağıttığım renkli kitapçıkta da göreceksiniz- dünyada sadece 9 tane 
stadyumda olan bir ışıklandırma Sistemidir; en modern teknolojiyi haizdir, 3 milyar harcan
mıştır. Bunu bu sene yaptırsak, 7 milyara da bitiremeyiz. 
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Dileğimiz, sadece İnönü değil, istanbul'daki ve diğer illerimizdeki büyük statları da ışık
landırmış olmamızdır. 

Biz, kim ne derse desin, sporda altyapıya çok önem veriyoruz. Altyapı fevkalade önemli
dir. Altyapı deyince, tesis gelir, eğitim gelir, hakem gelir, antrenör gelir... Bunlara çok büyük 
önem veriyoruz. 

Yine, Sayın Neidim, "Madalyalar, şovM diyor. Madalyanın şovu olmaz. Bakınız arkadaş
lar, altyapıya önem vermek zorundayız. Bu sadece bizim meselemiz değildir, Türkiye'nin spor 
meselesi, gençlik meselesidir. Altyapıya çok önem veriyoruz; hatta, yapılanları yeterli de gör
müyoruz, daha çok yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bir taraftan, altyapıya çok önem verip, 
modern, çağın icaplarına uygun son teknolojiyi ihtiva eden kapalı yüzme havuzlarını, kapalı 
spor salonlarını yapacağız -her ile bir kapalı veyahut açık yüzme havuzu projemiz de gayet 
iyi gidiyor- bir taraftan da başarılı sporcuları desteklemeye devam edeceğiz. Bir zamanlar ol
duğu gibi, sadece kupkuru bir teşekkürle bırakmıyoruz; başarı sporcularımızdan, ödül bizden... 

Bakınız, 1990 yılı içinde madalya sayısı 895. Evet, 895 sporcumuz madalya almıştır. Ge
çen seneki madalya sayısı da 555'tir. 555'ten, 895'e yükselmiştir. Bunlardan 283 tanesi altın 
-birincilik- 288 tanesi gümüş, geri kalanı da bronzdur. 

Bu, keyfî değildir. Bu başarılar, kendiliğinden olan başarılar değildir; Hükümetimizin alt
yapıya verdiği önemden ileri gelmektedir. 

Bu başarılara karşılık da sporcumuzu ödüllendiriyoruz. Bakınız, 26 tane araba; 16 tane 
de ev vermişiz. Başarılı sporcularımıza, dünya ve olimpiyat şampiyonlarımıza birer konut, bi
rer araba vermişiz. 1 500 tane da altın vermişiz. Daha küçükleri saymıyorum, bunların haddi 
hesabı yoktur. Her türlü başarıyı da, çekinmeden, şov da deseniz, günde üç defa da deseniz 
seve seve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü, sporcularımız bizden memnunlar. Biz de, onların 
başarılı olması için her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Teşvik edeceğiz ve teşvike de devam edeceğiz... 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Bu sene yönetmeliği de değiştir
dik, teşviki artırarak devam ettireceğiz. Sadece sporcularımızı mı? Kulüplerimizi de teşvik edi
yoruz. Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa - Sayın Ünal da bilir, kendisi Eskişe-
hirspor Kulübü Başkanıydı ve maalesef onu da beceremedi, bıraktılar. Müsaade etsinler, ona 
da geleceğim biraz sonra- profesyonel kulüplere de video, televizyon, çekici ve bilgisayar gibi 
modern araç-gereç alabilmeleri için birinci ligdeki takımlara 30'ar milyon Ura, ikinci ligdeki 
takımlara 20'şer milyon lira, üçüncü ligdeki takımlara da 15'er milyon lira verdik. Buradaki 
düşüncemiz şudur: Eğitime çok önem veriyoruz. Futbol federasyonumuz ve Gençlik ve Spor 
Genel Müdürümüz eğitim üzerinde çok ciddî çalışmalar yapıyorlar. Futbol Federasyonumuz, 
İstanbul Beylerbey i *nde kamp eğitim merkezi kurdu. Orada hazırlamış oldukları videokasetle-
ri, kulüplerimizin hepsine göndermek ve hatta onları buna mecbur tutmak suretiyle kulüpleri
mizin ve sporcularımızın eğitimine çalışmamız lazım. İşte bu bakımdan da, devlet olarak, ilk 
defa profesyonel kulüplere modern araç-gereç alabilmeleri için bu imkânı sağladık. Bu imkânı 
da Spor-Toto'nun reklam fonundan veriyoruz. Eğer imkânımız olursa, bunu artırarak devam 
ettireceğiz. Çünkü, düşüncemiz, kulüplerimizin güçlü olmasıdır. Kulüplerimizin güçlü olması 
lazım ki, Avrupa'daki kulüplerle rekabet edecek duruma gelsinler. Ayrıca, Avrupa'da tur atla
yan kulüplerimize de ilave teşvik primleri veriyoruz. 
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Yine, bu sene ilk defa olmak üzere, voleybol, basketbol, hentbol dallarında, amatör spor 
kulüplerine, Avrupa'da tur atlamaları halinde, birinci turda 40 milyon lira, ikinci turda 60 ve 
80 milyon lira vererek kademeli olarak teşvik ediyoruz. Yeter ki, kulüplerimiz başarılı olsunlar 
ve tur atlasınlar. Çünkü, Türkiye'nin en güzel reklamını onlar yapıyorlar. Niçin vermeyelim?.. 
Bu şov ise, bunlan vermeye devam edeceğiz, kimse bu verilenlere, verileceklere acımasın. 

Sayın Ahmet Neidim, Spor fonunun adil olarak dağıtılmasını istiyor. Spor fonu sayesin
de, biraz önce bahsettiğim tesislerin hızlı ve kısa zamanda bitirilmesine destek veriyoruz. Her 
yere, hiçbir ayırım yapmadan, bugün temelini attığımız kapalı spor salonunu bitireceğim di
yorsam, bütçe dolayısıyla değildir, tşte bu fonlardan takviye etmek suretiyle bu tesisleri bitire-
bileceğimizi burada ifade ediyorum. Bu bakımdan, spor teşkilatı adına başta Sayın Cumhur
başkanımız ve Başbakanımız olmak üzere, yüce Meclisin tüm üyelerine, bu kanunu çıkardıkla
rı için teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun, 

Sayın Zeki Ünal sporcu bir arkadaşımızdır; ama, burada kendisinden, daha başka bir ko
nuşma bekliyordum. Kendisi, yıllarca çamur tarlalarda spor yaptığı için, zannederim hâlâ onun 
ezikliğinden kurtulamamış. Kendisi, geçen sene de buraya geldi ve aynı şeyleri söyledi. Bana, 
Eskişehirspor Kulübü Başkanı olarak, sayın milletvekilimizle geldi ve "Eskişehirspor Kulübü
ne yardım eder misiniz?" dedi. Ben şunu söyledim: "Yardım ederim etmeye; ama, biz kulüple
rimize tesis yardımı yapıyoruz. Eskişehirspor Kulübüne de yardım ederiz; ama, önce Zeki Bey 
çıkar, beni şikâyet eder" dedim ve işte; söylediğim gibi de oldu yani... 

MUSTAFA SARIGÜL (istanbul) — Sayın Bakan, onları burada konuşmanız yakışık 
almıyor. 

DEVLET BAKANI tSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Efendim, arkadaş söylerken doğru 
söylüyor da biz söylerken niye kızıyorsunuz? Sayın Sarıgül, bakınız, burada daha neler var neler... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hani hiçbir dedikodu yapılmayacaktı? 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Hayır efendim, dedikodu değil. 
Niye? Arkadaşlar yaptılar... Müsaade edin yani. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bu konuları biraz kısaltmanızı rica edeyim. 

DEVLET BAKANI ÎSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Hiç merak etmeyin Sayın Başka
nım, konuşmamı zamanında tamamlarım. 

Şimdi, "gençlik kamplarına, fakir ve çalışkan çocuklar yerine eş dost çocukları alınmıştır 
denildi; doğru değildir bunlar. Bunlar, hakikaten, hiçbir esasa dayanmayan, hiçbir belgeye da
yanmayan bilgilerdir. Gelip bu Yüce Mecliste, sizleri böyle bilgilerle meşgul etmek fevkalade 
üzücüdür. Ben bunlara girmek istemiyorum. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — 130 bin kişi... kimsenin bu kadar ahbabı yoktur. 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Yoktur efendim. Biz öyle şeyi ta
nımayız. Herkese kapımız açıktır; her genç bizim gencimizdir; çalışan genç, üniversiteye giden 
genç, özürlü gençler... özürlü gençleri ilk defa biz düşündük, ilk defa federasyon kurduk. Bir 
milyona yakın özürlü gencimize spor yapma imkânı sağlamak üzere, ilk defa biz, özürlüler 
için spor federasyonu kurduk. Herkesin spor yapmasını sağlamak için, Herkes tçin Spor Fede
rasyonu kurduk. Fevkalade önemli konulardır bunlar. Esasında, bunlarda arkadaşlarımızın bize 
burada destek vermesi lazım. Bu konularda eksiğimiz varsa, saygıyla karşılıyorum; her zaman, 
eleştiriye kapımız açıktır; ama, alakasız, asılsız görüşleri Yüce Mecliste söylemek doğru değil. 
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Binicilik Federasyonuna, yine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, bir bayanı, Başkan 
olarak atadık; bundan da iftihar ediyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo* sesleri alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Kimdir o? tsmi nedir? 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Atadığımız şahıs da sporun her 
yönüyle ilgilidir ve fevkalade başarılı olacaktır. İnşallah yakın gelecekte çalışmalarını hep be
raber izleyeceğiz. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Kim o?.. Kim o?.. 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Diğer bir konu; Sayın Ünal, bu
raya fevkalade yanlış bir konuyu getirdi: Benim, özel Kalem Müdürüm aracılığıyla sınavlar 
için yazı yazdığımı... İşin aslı şudur, bakınız: Ben kendisine de haber gönderdim; dedim ki, 
"Madem konuşacaklar, gelsinler, sağlıklı bilgi verelim." Sayın Genel Müdürüme talimat ver
dim, "Konuşacak muhalefetteki arkadaşlarla konuşun, sağlıklı bilgi alsınlar, Yüce Meclisi sağlıklı 
bir şekilde aydınlatsınlar." Ben kendinden bunu beklerdim. Bizim gönderdiğimiz... Gönder
dim; doğrudur; ama, nedir? Bakın, ben söyleyeyim. Bana birçok haber geldi -bu sınavlarla 
alakası yoktur- benim adımı vererek il başkanlıkları nezdinde bazı işlerin yapıldığını tespit et
tim. Evet, ben buna mani olmak için yaptım ve yaptığım da doğrudur. Benim, özel kalemim 
veyahut da müşavirim dışında vereceğim hiçbir bilgi yoktur; bunun dışındakilere katiyen itibar 
etmeyiniz. Sınavların bununla alakası yoktur; sınavlar usulüne göre yapılmıştır. İtirazı olan 
da gider mahkemeye, eğer bir şey varsa, gereken yapılır. Ona biz karışamayız. O yetki, il mü
dürlüklerine verilmiştir, onlann bilgisi içinde yapılmıştır. 

Yine çok basit bir konu... Helikopterle gidip gitmediğimiz... Eğer imkânım olursa -bakın, 
açık söylüyorum herkesin huzurunda- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü emrine bir helikop
ter aldıracağım. Evet, aldıracağım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) O kadar büyük ihti
yaçtır ki bu, üç yerde birden temel attığımız günler oluyor; üç yerde, dört yerde temel attığımız 
oluyor. Nitekim -işte arkadaşlar burada- Erzurum'da, Hınıs'ta, aynı gün Horasan'da, Van'da 
temeller attık, geldik. Onu da sağlayacağız. Her türlü modern araç ve gereci alacağız. Hiç en
dişe etmeyiniz. Bakınız, federasyonlarımıza yine ilk defa Anavatan Hükümetleri zamanında 
her türlü modern araç ve gereçleri alabilmeleri için 8-10 milyar civarında para ödedik; fondan 
verdik. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sayın Bakan, amatör sporculara baraka yapın o parayla; 
tuvaletlerde soyunuyorlar amatör sporcular. 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Bugün, federasyonlarımızın hiç
biri diyemez ki, "Sayın Bakanım, şu aracımız eksik, biz bu yüzden başarısız olduk." Diyemez
ler!.. Konuşsunlar... Hepsi bu faaliyetlerimizi şükranla anıyorlar. Hepsi memnundur. Eğer ba
şarısız olmuşlarsa, diyorlar ki, "Sayın Bakanım, kusura bakmayın, kusur bizde. Siz devlet olarak 
her türlü desteği bize veriyorsunuz." (ANAP sıralarından "Bravo Bakan" sesleri, alkışlar) Hem 
maddî, hem manevî destek vermeye de devam edeceğiz. Modern araç ve gereçlerle spor teşkila
tını donatacağız. En kısa zamanda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü de modern bir bina
ya kavuşturacağız, bilgisayarla donatacağız. Yüzme havuzları, kapalı spor salonu ve tenis kortları 
olan bir bölgeye önümüzdeki sene temel atmayı düşünüyoruz. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sayın Bakan, devletin hasta taşıyacak helikopteri yok, 
sen temel atmak için helikopter alacaksın; düşün biraz, düşün... O fonları iyi harcayın. İyi har
cayın. Bir gün soracağız hesabını. 
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DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Biz, kuruşun hesabını veririz, hiç 
merak etmeyin. Hiç merak etme sen onun için. Yeter ki, bu memlekette bir şeyler yapılsın kar
deşim. Bu memleket, hepimizin memleketidir; yapılan şeyler, iyi şeylerdir; hepinizin gurur duy
ması, iftihar etmesi lazımdır. Esasında, niçin kıskanıyorsunuz anlamıyorum. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Ö fonları iyi harcayın, bir gün sorusu sorulacak onların. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
DEVLET BAKANI tSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Yapmaya devam edeceğiz. 
MEHMET ÇAKIROöLU (Trabzon) — Temel atmak için de helikopter alınmaz Sayın 

Bakan. 
BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla)— Bakınız, yine, sporun kitlelere 

yapılmasına çok büyük önem veriyoruz. Okul sporlarına çok büyük önem verdik ve aldığımız 
dereceler de bellidir. Bu sene, ilk defa, bir lisemiz dünya ikincisi oldu. Sporumuzun her dalın
da ilk defa bu sene büyük başarılar görülmüştür; inkâr edilemez; ama, yeterli mi? Yeterli ol
madığını biz de söylüyoruz. Bütün düşüncemiz, acaba, Türk sporunu bir adım daha öteye, 
çağdaş spor düzeyine nasıl kavuşturabiliriz? 

Sporu mutlaka bilim bazına oturtmaya kararlıyız. Yüksek spor okullarının açılmasına karar 
verdik. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Spor teknolojisi ve Bilimi Yüksek
okulu hizmete başlamıştır; bu sene 75 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Sağlık eğitim merkezlerine çok büyük önem verdik. İzmir, Ankara ve İstanbul'da fevkala
de modern sağlık merkezleri kurduk. Hatta, İzmir'deki sağlık merkezinin açılışında bir sayın 
profesör bana, "Sayın Bakanım, şu alet bizim fakültemizde yok" demiştir. Her türlü modern 
araç ve gereçleri almış vaziyetteyiz. Bu kurumlarda, sporcularımızın performanslarını bilimsel 
olarak tespit etmeye çalışacağız. Spor, mutlaka bilimsel baza oturacaktır. Bir taraftan, mevcut 
imkânları kullanacağız, bir taraftan da, çok ileri düşünmek kaydıyla, sporu bilimsel baza oturt
mak mecburiyetini hissediyoruz. 

Yine, ilk defa, ülkemizde bir Doping Kontrol Merkezi kuruyoruz; Hacettepe Üniversitesi 
bünyesinde, fevkalade modern ve birçok Batı ülkesinde dahi olmayan bir Doping Kontrol Mer
kezi. Şu ana kadar 3,5 milyar lira ödedik, 1,5 milyar lira daha ödemek suretiyle 1991 yılı başın
da bu merkez hizmete girecektir. Bunlar, fevkalade önemli ve sporumuzun geleceği açısından 
sevindirici olaylardır. Bu tip olaylara çok büyük önem vermemiz lazım. 

Türkiye'deki sporun modernizesi konusunda da her türlü imkânı seferber ettik. Bakınız, 
bugün sadece Ankara, İstanbul, değil, Türkiye'nin birçok ilinde -ki, illerin hepsinde 1991'de 
tamamlayacağız- koltuk sistemini getireceğiz ve sporseverlerimiz, gelecekler, medenî insan gi
bi, numaralı koltuklarda oturacaklar. 

İstanbul'da da, İnönü Stadyumundan başlamak üzere, büyük stadyumlarda modern, elek
tronik, dijital turnike sistemini koyacağız ve ortalıkta dönen dedikoduları da ortadan kaldır
mış olacağız, bunun başka çaresi yoktur. 

Seyircilerimizin stadyumları doldurmaları ve centilmence tezahürat yapmaları, sporcula
rımızın da centilmenliğe yönelmeleri konusunda teşvik sistemlerimiz var. Bunlar kupkuru şe
kilde olmuyor, bunları teşvik sistemleriyle yapmaya çalışıyoruz. 
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Spor - Toto Teşkilatımızda bu sene 1 milyar 800 milyon liralık ödül dağıtılacaktır. Bu ödüller, 
başarılı sporculara, centilmen sporculara, centilmen takımlara, kalecilere, yerli kaleci bulun
duran takımlara dağıtılacaktır. Buradaki düşüncemiz de, sporcularımızın alt kademeden gel
mesini sağlamaktır. 

Bakınız, bir önemli konu da, sporun altyapısında. Sporcularımızın çekirdekten yetişmesi 
lazım. Bunu güreşte yapmış bulunmaktayız. Güreşte, Türkiye'nin güreşte yoğun olduğu 9 böl
gesinde güreş eğitim merkezleri açtık; fevkalade modern, hatta lisan dersi dahi verilen güreş 
eğitim merkezleri. Buralara geleceklerin seçimini de, belirli İllerden 30 - 40 bin minik çocuk 
arasından yapıyoruz. Geleceğin dünya şampiyonları, geleceğin olimpiyat şampiyonları bu ço
cuklar olacaktır. 

Buna ilaveten, yine, sporcu keşfetme ve sporcu bulma ve yetiştirme projesi başlattık. Bu
nunla da, her spor dalında, güreşte karakucak projesiyle başlatmış olduğumuz proje gibi, ta
bandan, miniklerden seçmek suretiyle, geleceğin elit sporcularını bulmayı, keşfetmeyi ve yetiş
tirmeyi amaçlıyoruz. Bu sene ilk defa olmak üzere, atletizm dalında İSO tane çocuğumuzu bu 
şekilde seçmiş bulunmaktayız. Bunlara da, öğrenimleri sonuna kadar, spora devam etmeleri 
halinde, burs sistemi getirdik. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmak üzeredir, toparlamanızı rica ediyorum. 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Hay hay Sayın başkanım, topar

layacağım. 
Düşüncemiz, başarılı sporcuların üniversiteye girmelerinde kolaylık sağlanmasıdır. Spo

run üniversitelere girmesi halinde, inanıyoruz ki, başarılar daha da kendini gösterecektir ve 
bu düşünceden de hareket ederek, yine bu sene ilk defa olmak üzere, üniversitelerimizin altya
pılarına çok büyük önem verdik. Spor salonu olmayan Üniversitelerimize spor salonu, yüzme 
havuzu olmayan üniversitemize yüzme havuzunu Planlamaya teklif etmiş bulunmaktayız. Bu
na ilaveten, açık spor tesislerine çok büyük önem veriyoruz. Üniversitelerimizde boş gördüğü
müz her yere açık spor tesislerini, çekinmeden desteklemek suretiyle, bizzat biz yaptırıyoruz. 
tşte, gençliğe hizmet budur, gençliğe sahip olmak budur. Biz, vatanını, milletini seven, dünüy-
le iftihar eden, bugününden mutlu olan, geleceğe umutla bakan gençler yetiştirmenin azmin
deyiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sadece bu sene, il spor okullarında 500 bin çocuğumuz, yaz aylarında Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünün açmış olduğu kurslara devam etmişlerdir. Seneye bu sayıyı birkaç misli
ne çıkarmak istiyoruz. 

Sözlerime son vermeden, şunu belirteyim: Gençlik ve Spor Genel Müdürünün, sayıları 
fevkalade az olan ve fevkalade kabiliyetli, iyi seçilmiş personeline sizin huzurunuzda teşekkür 
etmek istiyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hiçbirisi partizan düşünceyle 
seçilmemiştir. Biraz önce Sayın Ünal'ın bahsettiği -söylemeyecektim ama, söyleyeyim- müfet
tiş Yunus Emre Sarısay, 1979 yılında, CHP iktidarı zamanında, Müfettiş Yardımcısı olarak 
göreve alınmıştır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Olur; bunda ne var yani Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Arkadaşa söyle... Arkadaşa söy

leyin benim bir şeyim yok tabiî, Zeki Beyin şeyi... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Olur; o zaman alındıysa göreve bunda ne var? 
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DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Bu duygular içinde, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü 1991 bütçesinin, Genel Müdürlüğümüze, Türkiyemize, Türk gençliği
ne ve Türk sporuna hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BÂYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, Sayın Bakana, bu bilgiyi veren bürokratı 
kınıyorum. Ayıptır!., işte, bakanlığın partizanlığı bal gibi çıktı ortaya. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
Buyurun Sayın Sarıgül. 

MUSTAFA SARIGÜL (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bu
lunuyorum. Yüce Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, son derece önemli bir bütçeyi birlikte konuşuyoruz. To
pu, yerden oynarken, bir yanda Sayın Bakan havalandırdı ve bu da bizi gerçekten çok üzdü. 
Yani, Sayın Orhan Ergüder konuştu, Yılmaz Bey konuştu, diğer arkadaşlarımız konuştu, gayet 
seviyeli ve gayet ciddî giden bir bütçeyle ilgili konuşurken, Sayın Bakan bir anda topu havalan
dırdı, Sayın Tanrıyar'ı da üzdü zannediyorum. Çünkü, öyle bir olay ki, Sayın Bakan, "müsa
bakalarda 800 - 900 tane altın madalya aldığımızı" ifade ediyor. Altın madalyadan biz onur 
duymaz mıyız, şeref duymaz mıyız? Altın madalyalar için, millî takımların, Ayyıldızlı Bayra
ğımızı göklere çektiği zaman ondan biz mutluluk duymaz mıyız? isterdik ki, Sayın Bakan, bu
rada, o müsabakaların gerçekten hangisinin federe, hangisinin özel müsabakalar olduğunu da 
rahatlıkla açıklasın. Yine beklerdik ki, Sayın Ergüder'in de gündeme getirdiği bilet fiyatlarıyla 
ilgili neler yapılabileceğini, biletlerin, 50 bin liradan, yarın 100 bin liradan satıldığı zaman, maç
lara, çalışan, koşan bir sürü insanın gidemeyeceği konusunda neler düşündüğünü de, Sayın 
Bakanın gerçekten açıklamasını isterdik. 

Bir başka konu: Gerçekten bir skandal olayı yaşandı... Sayın Bakan, bu olayla ilgili de 
Genel Kurulda mutlaka bilgi vermeliydi. Neydi bu olay?.. Sayın Cumhurbaşkanı, tekvandocu-
lara araba verdikten sonra, o tekvandoculardan, dışarıda, arabaların anahtarları alındı. Ne ol
muştu?.. O arabalar, bir galeriden, o anda sadece TV çekimi için oraya getirilmişti. Sayın Ba
kan, bunun doğruluk derecesinin ne olup olmadığını, burada keşke bilgi verip, bizleri aydın-
latsaydı. 

Bir başka hadise: Geçen sene bütçe konuşmalarında burada konuyu rica ederek dile getir
dik. Konu neydi?.. Naim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu'nun ülkemiz için ne denli önem
li olduğunu gerçekten, Ayyıldızlı Bayrağımızı dalgalandırdığını ve ülkemiz için de bir onur ve
silesi, olduğunu defalarca söyledik. Naim Süleymanoğlu'nun dine bu noktada büyük imkân
lar geçti. Görüyoruz, geçen gün "iki milyar lira param var; bu parayı ne yapacağım?" diyor. 
Naim Süleymanoğlu, yakın kontrola alınıp, başarısı devam etseydi daha iyi olmaz mıydı, ülke
miz için daha yararlı olmaz mıydı? Naim Süleymanoğlu, bir tek müsabakaya gitti ve o müsa
bakadan sonra da, ne yazık ki, bildiğimiz özel yaşamı kontrol altına alınmadığı için, şu anda 
halter kaldırma noktasında değil. Hepimizi, bütün Parlamentoyu böyle bir konu gerçekten üz
müyor mu? Sayın Bakan, bunu da, bir eksiklik olarak, yani, bakanlığın bünyesinde o çocuğun 
kontrolden çıkmasıyla ilgili bir noktayı da dile getirseydi, son derece sevinirdik. 
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Bir başka konu: Sayın bakan, "izmir'den, İstanbul'dan başka, geçen gün, Erzurum'a, Hı
nıs'a gittiğini" söyledi; son derece sevindim. Beklerdim ki, bir de oradan Erzincan'a geçsin, 
Erzincan'daki olayları bir görsün. 

Bir başka konu: Sayın Bakanımızın, burada, Futbol Federasyonuyla ilgili hiç konuşma
ması lazım. Çünkü, üzülerek ifade ediyorum, istanbul'da görüyoruz ve yaşıyoruz; Sayın Ba
kanın, federasyonla uzak-yakın bir ilgisi yok. isterdim ki, federasyon, Sayın Bakam dinlesin, 
devletimizin bakanıyla, federasyon yakinen ilgilensin. Ama, gerçekten üzülerek ifade ediyo
rum ki, Federasyon Başkanı, bir imparator, hiç kimseyi dinlediği yok. Yine üzülerek ifade edi
yorum; Meclisin de dışında, böyle bir imparator... Kendi özelliklerinde.. İstiyorum ki, Sayın 
Bakanım federasyonu çeksin hizaya, seçimini yaptırsın ve federasyonun özerk havaya girmesi
ni sağlasın, bunu gerçekten üzülerek ifade ediyorum. 

Başka bir konu: Sayın Bakanım diyor ki, "Size açık çek veriyorum; hizmetlerle ilgili gö
rüşelim; kim, hangi arkadaşımız gelirse gelsin..." Daha sonra kürsüye geliyor, Eskişehir Mil
letvekili arkadışımızın Eskişehirsporla ilgili bir ricasını bu noktada dile getiriyor. Bu gerçekten 
üzüntü verici bir hadise. Birbirimize birtakım konularla ilgili ricamız olabilir; ama, gelip de, 
bu, burada, gerçekten, söylenmez. 

Ben, Sayın Bakandan rica ediyorum, Zeytinburnuspor Kulübüne bütün yardımları yap
sın, sonuna kadar kendisinin yanındayız. 

MUSTAFA DİNEK (Konya) — Konyaspor ne olacak?!. 
MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Konyaspora da yardımcı olacak. 
Diğer bir konu: İstanbul'da, tamamlanamayan 8 tesis olduğu söyleniyor. Tamamlanama

yan bu 8 tesisin isimleri ve adları verilseydi daha yararlı olurdu. Ben, bir tanesinin Okmeyda
nı'nda olduğunu biliyorum ve gerçekten, bu konuyla ilgili, Sayın Tanrıyar'ın da yaptığı çalış
maları biliyorum. Umuyorum ve temenni ediyorum ki, o tesisin en kısa zamanda, vakti saati 
gelince, anahtarı sahiplerine verilir. 

Temel atmayla ilgili bir helikopter alma, yararlı bir hadise; olması lazım; ama, ülkemiz 
şu anda o noktada mı? Ülkemiz o noktaya geldiği zaman, mutlaka, -tabiî ki, dünyada bilim, 
fen, teknik gelişiyor- gelişen bu yapı içerisinde, Genel Müdürlüğün de bir helikoptere ihtiyacı 
varsa, o mutlaka alınmalıdır. Onun zamanlamasını, ülkemizin gelişmesine, güçlenmesine ve 
ekonomik durumuna bırakmakta büyük yarar vardır. 

Bir başka hadise: Sayın Bakanımız, bazı konularla ilgili olarak, icra organı değil de, rica 
organı imiş gibi bahsettiler. Sayın Bakanımız, icra organıdır; rica organı ve öneri organı biziz, 
ne zaman çağırırlarsa, birçok konularla ilgili kendisine bilgi de veririz. 

Sayın Bakanımız, Eskişehir'le ilgili konuyu ve birtakım kişisel konulara girmeseydi, bu 
noktaları ifade etmek niyetinde değildim; çünkü, konuşmamla ilgili bir hadise değil; ama, üzü
lerek ifade ediyorum ki, böylesine güzel giden bir bütçe müzakeresinde, topun yerden oynandı
ğı bir noktada, Sayın Bakan bir anda topu havalandırdı ve bizi üzdü. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Siz de havalısınız. 
MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Yok, bizim havalı olmamız mümkün değil. 
Şimdi topu yere indirelim: Böylesine koskocaman bir Devlet Bakanlığına, sadece bir genel 

müdürlüğün bağlı olması bizi üzüyor; yani, devlet bakanlığının bir havası, bir ağırlığı olması 
lazım, devlet otoritesi olması lazım. O koskoca devlet bakanlığının bu ağırlığıyla, sadece Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğüne bakması, gerçekten şûranın sorumluluk taşıyan bir evladı olarak 
beni üzüyor. 
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MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Türk gençliği var Mustafa Bey, Türk gençliği... 
MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Umuyorum ve temenni ediyorum ki, spor bakanlığı 

mutlaka kurulur ve Sayın Bakan da, Genel Kurulun karşısına spor bakanı olarak gelir. 
Bir başka konu: Futbol Federasyonunun mutlaka özerk olması lazım; Futbol Federasyo

nunun mutlaka özerk havaya girmesi lazım. Burada da, gerçekten uyarıyorum, rica ediyorum, 
Futbol Federasyonu özerk olmadığı zaman, ne yazık ki, hukukla oynanıyor; oysa, topla oy
nanması lazım, hukukla oynama yerine Futbol Federasyonunda mutlaka topla oynamak lazım... 

BAŞKAN — Sayın Sarıgül, teşekkür ifade edecek misiniz? 
MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Sporun gelişmesinde, güçlenmesinde hakemlerimi

zin yeri ve önemi son derece fazladır. Futbol hakemlerimizin müsabakaya stresli çıkmamaları 
için, daha rahat hareket edebilmesi için, hakem okulları mutlaka açılmalıdır ve hakemlerimiz 
uçaklardan ücretsiz olarak yararlanmalıdır. 

Sporcularımızın hastalanmasında ve rahatsızlanmasında, hakemlerimizin müsabaka es
nasında sakatlanmaları konusunda, Parlamentoya vermiş olduğumuz, spor hastaneleri açıl
masıyla ilgili kanun teklifinin mutlaka görüşülmesi ve spor hastanesinin mutlaka kurulmasını 
ısrarla ve önemle beklemekteyiz. 

Yine bir başka konu: Millî takım kampları konusudur. Millî takım kampları en güzel yer
de yapılsın, millî takımımız en güzel yerde kamp yapsın; ama, millî takımın onbeş günlük bir 
kampı için verdiğimiz milyonlara yazıktır. Devlet olarak, en güzel kamp yerlerini biz yapalım; 
ama, en güzel otel ayarında yapalım; en iyi aşçıyı oraya koyalım; en güzel garsonumuz orada 
hizmet etsin, en vasıflı elemanlar olsun; ama, millî takım, Ahmet'in, Mehmet'in otelinde kamp 
yapmasın, devletimizin modern tesisleri var, oralarda kamp yapılsın. Bu çok önemli bir hadise 
çünkü, paralar boşa gidiyor. 

ADNAN YILDIZ (istanbul) — Olmayan şeyleri söyleme kardeşim. 
MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Bir başka hadise: Burada, tnönü Stadıyla ilgili, 

Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili bir cümle kullanıldı; ben ona katılmıyorum. 
BAŞKAN —• Sayın Sarıgül, lütfen toparlayın. 
MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
tnönü Stadında, tartan pistte ki o maçı izledim ve gerçekten böylesine bir stadımız olduğu 

için onur duydum, şeref duydum. Bu noktada da, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü kutla
mak istiyorum. Bu noktaya, diğer arkadaşlarımdan farklı bakıyorum, tnönü Stadındaki tar
tan pist olayı beni çok mutlu etmiştir. Eskiden çamur deryasıydı; ama, şu anda çok iyi bir nok
taya geldi. 

Bir başka hadise: Sayın Bakanımız, "Salonlarımız ve statlarımız sandalyelerle yeni baş
tan donatıldı" dedi; katılıyorum; çok güzel oldu, salonlarımız donatıldı. Abdi tpekçi Spor Sa
lonu da donatıldı reklam için, müesseseler milyonları harcıyor; ben isterdim ki, o noktada, 
o statların yapılması ve yeni baştan donatılması konusunda yeni bir ihale açılsın. O statları 
bir tek firma yaptı. Neden ihale açılmadığı hususundaki endişelerin giderilmesi için kamuoyu
nun aydınlatılmasında büyük yarar vardır. 

Totoyu ve Lotoyu dikkatli bir şekilde izliyoruz. Çalışmalarını gerçekten destekliyoruz, kat
kıda bulunmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz; zira, tüm amatör ve profesyonel kulüplerimi
zin, Toto ve Lotonun son günlerde daha fazla gelişen organizasyonlarından, olanakları nispe
tinde yararlanmaktalar; bunun için, teşkilatı kutluyorum. 
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Bir başka olay: Barış, tabiî ki, spordur, insan sevgisidir. Sporda hepimizin bir araya gel
mesi lazım; ama, siyasî ahlak, her şeyin önündedir. Geçen gün Sarıyer'de bir spor tesisisin açı
lışına Sayın Bakanla birlikte gittik. Sayın Bakanımız içeriye girince, kalktık, devletimizin ba
kanıdır diyerek, kendisini saygı kurallarının en ince ayrıntılarına uyarak karşıladık. Yanımızda 
bir belediye başkanı vardı. Müsabakalar sonunda dağıtılacak olan İS tane kupa vardı orada. 
İsterdik ki, Sayın Bakan, "Yahu, bunun bir tanesini de siz verin" desin. Bu olacak şey midir? 
(Alkışlar) Yani, milletvekili otoritesi, milletvekili onuru korunmalıdır. İS tane kupadan 1 tane
sini belediye başkanı, 1 tanesini de milletvekili verseydi, sanıyorum ki, Sayın Bakanım daha 
fazla yücelirdi. 

Rusya örneklerini çoğaltmak istemiyorum... 
BAŞKAN —Sayın Sarıgül, bir teşekkür ile konuşmanızı bitirmenizi rica ediyorum, lütfen.. 
MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Bitiyor Sayın Başkanım. 
Bir başka olay: Geleneksel ata sporumuz olan binicilik ve güreşle ilgili, son günlerdeki 

gelişmeleri görüyorum; güreşin, gerçekten işin ehli insanlara teslim edildiğini sevinerek izliyo
rum ve umuyorum ki, ata sporumuz olan güreş, en güzel şekilde gelişir ve güçlenir. 

Millî konularımızdan başka birisi biniciliktir; tarihî ve gerçekten önemli bir konudur. Bi
nicilik konusunda da son günlerde alınan kararlarla, bir dahaki seneye buraya geldiğimizde, 
bu sporumuzun başarıya ulaştığını görmek, hepimizi gerçekten mutlu edecektir. 

Sayın Başkanım, son olarak, diliyorum ki, bundan sonra, sahalarda, bizim çocuklarımız, 
gençlerimiz spor yaparlar. Dünya ve Avrupa şampiyonlarında, olimpiyatlarda, uluslararası mü
sabakalarda Ayyıldızlı Bayrağımızın yükseldiği ve istiklal Marşımızın okunduğunu, televizyon 
ve radyolarımızdan izleriz, bundan onur ve şeref duyarız. 

Bu noktada, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin, Genel Müdürlüğe, Sayın Ba
kanın şahsında, tüm ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bö

lümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
1. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yüt Bütçesi 

1991 Yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

900 

A ç ı k l a m a 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Türk Sporunun İdamesi ve Geliştirilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

Bölüm 
Program 
129 116 000 000 

99 570 000 000 

1 670 000 000 

230 356 000 000 
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(B) Cetvelini okutuyorum: 

1991 Yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesi 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 12 290 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 218 066 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 230 356 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1989 Mali Yılı Ktsinhesabı 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1989 yılı Kesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

1989 Yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

900 

990 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Türk Sporunun İdamesi ve Geliştirilmesi 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yü
rütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

48 179 710 000 

47 866 721 276 

1 997 398 968 

11 029 368 834 

Toplam 
harcama 

47 446 871 658 

35 048 253 919 

1 988 730 288 

7 973 661 614 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

3 705 700 700 

3 055 707 220 

İptal edilen 
ödenek 

732 838 342 

9 112 766 657 

8 668 680 

GENEL TOPLAM 109 073 199 078 92 457 517 479 6 761 407 920 9 854 273 679 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum: 

1989 Yıh Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin 
türü Gelirin çeşidi Lira 

2 Vergi Dışı Normal gelirler 1 132 000 000 

Tahsilat 
Lira 

1 266 768 303 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Tardımı 66 236 000 000 75 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Her Nevi Spor, Saha, Tesis Yapım Giderleri — 092 645 152 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 67 388 000 000 108 859 413 455 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1989 yılı Kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir; 
hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapsama Saati : 18.30 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.45 

BAŞKAN : Başkanveklli Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

— — — — — # — — — — — 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1991 Malî Yüı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1989 Malî Yüı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (Devam) 

D) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki müzakerelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kerem 

Güneş, SHP Grubu adına Sayın Kâzım Ulusoy, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Tahir 
Şaşmaz ve şahısları adına, aleyhinde, Ahmet Neidim söz almışlardır. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, grup adına da ben konuşacağım. 
BAŞKAN — Bir pusula gönderiverin efendim. 
Sayın milletvekilleri, müzakereleri aralıksız devam ettireceğiz; ancak, arkadaşlarımdan ri

cam, sürelerini aşmamaları, mümkün olursa sürelerinden de tasarruf etmeleri konusundaki 
ricalarımı tekrar ederim. 

Söz sırası Sayın Kerem Güneş'in. 
Buyurun efendim (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1991 yılı bütçesi hakkında Parti Grubumun görüşlerini arz ve 
izah etmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime, Yüce Meclisi saygıyla selamlayarak başlıyorum. 

Vakıf, dilimize Arapçadan gelme bir kelimedir; çoğulcu; efkaf. Muhafaza etmek, durdur
mak manasına geliyor. Geçmiş çağlara, tarihe göz attığımızda, bugünkü manada olmasa bile, 
vakıfların ilk kurucusu olarak, ister Budizm olsun, ister Şamanizm dönemlerinde olsun, yine 
Türkler tarafından bu müesseseler teessüs ettirilmiş. 

tik yazılı belge, milattan bin küsur yıl önce, Hitit Vakfiyesi olarak, Boğazköy'de yapılan 
kazılarda bir tablet üzerinde meydana çıkmıştır. Bilahara, Türkistan'ın Turfan Bölgesinde ya
pılan kazılarda elde edilen bez üzerinde yapılan incelemede, burada, yine Türkler tarafından 
kurulan vakıflara ait birtakım belgeler elde etmiş bulunuyoruz ki, bu bez belge, herhalde Va
kıflar Genel Müdürlüğündedir. 
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Arapların cahiliye devrinde vakıf yoktur. Vakıf, tslamla teessüs etmiştir; tslamî bir mües
sesedir. Batılılar, vakıf müessesesini tslamdan öğrenmişlerdir. Bilhassa, Kuzey Afrika'da sö-
mürgeleştirdikleri tslam ülkelerinden bu vakıf müessesesini öğrenmiş ve bunu âdeta kopya et
mişlerdir. Batı alemindeki vakıflar, tslamdan kopya edilmedir. 

"Vakıf, temlik ve temelükten mahfuz ve memnu" deniyor tslam hukukunda. "Temlik ve 
temllükten mahfuz ve memnu..." Alınamaz, satılamaz, devredilemez ebed müddet, tslam hu
kukuna göre ve tslam anlayışına göre, vakıf, ebedî olarak, Allah'ın malıdır. O, menkul olsun 
veyahut başka bir mal olsun, vakfedildikten sonra, vakfeden onu tekrar kendi bünyesine ala
maz. Daha doğrusu, o vakıf, senedinde gösterilen şekilde kullanılır. Vakfedilen, tslam huku
kuna göre, tamamen, Allah'ın malıdır. 

Bizde de, vakıf müessesesi, maddeden ziyade, mana olarak da çok önemlidir. Bizim hal
kımız, vakıf arazilerine başka gözle bakar, âdeta saygı duyar. Ben, Plan ve Bütçe Komisyonun
da konuşmaları dinlerken, Siirt Milletvekilimiz Sayın Zeki Çeliker'in çok ilginç bir konuşma
sına şahit oldum ve ben de çocukluğumda bunun gibi birçok şeyleri hatırlıyorum. Sayın Zeki 
Çeliker "Biz, küçükken, Siirt'te arazimiz azdı, babam vakıf arazisi kiralardı, akşam evimize 
dönerken babam bizi tarlanın ortasına toplardı, ayaklarımızı, elbiselerimizi silkeletırdi, vakıf 
toprağı evimize girmesin diye diyor. Yani, arz etmek istediğim, tslam toplumu, vakfa, madde
den ziyade, ayrıca mana olarak da saygı duyuyor ve değer veriyor. Hatta, bizim köylerimizde, 
cami tarlaları vardır, cami çayırları vardır; bunları kiralayanlara, hele ucuz kiralamışsa hiç de 
iyi gözle bakmıyorlar. 

Osmanlı zamanında, vakıfların, Evkaf ve Seriyye Nezareti ve daha başka kuruluşları ol
duğunu görüyoruz. Hatta, o zaman, istanbul'un bir kısmı tamamen vakıfların nezareti ve ta
pusu altındadır. Üzülerek söyleyeyim, her iyi hasletimiz, her iyi davranışımız gibi, zamanla, 
bu vakıf müessesesini de yozlaştırmışız. Nitekim, tarihi belgelerden öğreniyoruz, o zamanki 
vakıf yöneticileri, birtakım arazileri, hileli birtakım müzayedelerle gayri müslimlere vermişler. 
Bugün, İstanbul'daki arazilerin çoğu vakıf arazisi olup, Osmanlı zamanındaki birtakım vakıf 
yöneticilerinin hileli müzayedeleri ile gayrimüslümlere verildiğini biliyoruz. 

1924 yılında, o zamanın Evkaf ve Şeriyye Nezareti ile Erkanı Harbiyei Umumiye Nezareti 
bir kanunla ilga ediliyor, onu takiben, vakıf muallakta kalıyor. O boşluğu doldurmak üzere, 
muvakkat bir zaman için yürütmek üzere, Evkaf Müdüriyeti kurulmuş oluyor. Bilahara, mu
vakkaten kurulan bu Evkaf müdüriyeti, daimilik kazanıyor ve bizim bugün gördüğümüz ve 
bütün hizmetleri başarı ile yürüten bu manevî mirasa, bu ecdad yadigârına sahip çıkan Vakıf
lar Genel Müdürlüğü teessüs etmiş oluyor. 

Şimdi, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün görevlerini ve yaptıklarını kısaca gözden geçire
lim : 

Yukarıda da arz ettiğim gibi, vakıf sözcüğü, mana olarak, millî kültürümüzün büyük bir 
bölümünü kapsamaktadır. Toplumumuzda vakıflara verilen değer çok önemlidir. Çünkü, hiç
bir tesir, mecburiyet, mükellefiyet ve zorlama olmaksızın, bir insanın, tutup birtakım malları
nı ve birtakım gayri menkullerini feda edip, bir hayır bi hasenat uğruna, ebedî olarak bağışla
ması, ancak tslamda görülen bir haslettir. Kuruluş senedi ve yasal dayanağı olan vakfiyelerin 
incelenmesinden, vakıf felsefesinde, sevgi, saygı, şefkat acıma, yardım ve iyilik yapma, sosyal 
hayatın geliştirilmesi gibi, toplumun refah ve saadetine yönelik çok yüksek insancıl duyguların 
geliştirilmesinin amaçlandığını görmekteyiz. 
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Bu duygu içerisinde, dünya nimetlerini insanlık hizmetinde kullanarak, toplumda sevgi 
ve saygı bağlarını güçlendirmek, dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirecek refah ve mutluluğu 
yaymak gibi, ulvî ve insanî duyguları esas alan Müslüman Türk milleti, tarihi bsoyunca, dünya 
milletlerine örnek olacak nitelikte ölümsüz eserler bırakmışlardır. 

Türk • tslam âleminde, sosyal yardım ve hizmet kurumları, daima, birleştirici ve kaynaştı
rıcı özellik taşımışlardır. Ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımızda derin izleri bulunan vakıf 
müessesesi bunun en önemli örneğini teşkil etmektedir. Bu müesseseler, sadece sosyal hayatı 
kendi prensipleri içinde düzenlemekle kalmamış, meydana getirdikleri birçok eserle, Türk kül
türüne ve sanatına da yardımda bulunmuşlardır. 

Çok eski tarih ve medeniyetlerde, vakıf benzeri birtakım müesseseler olduğunu görüyo
ruz. Fakat, vakıfların -yukarıda da arz ettiğim gibi- asıl müessisi, bugünkü manada asıl yaratı
cısı tslam Dinidir. 

Osmanlıda vakıf memleketin tapusunu daima tslamın elinde tutmak demektir. O zaman
ki adıyla Evkaf Teşkilatı, memleketin belkemiğini teşkil eden büyük bir varlık ve savunma teş
kilatıdır. Kuruluşundan günümüze kadar faaliyetlerini gözden geçirdiğimizde, bu Genel Mü
dürlük, kültür mirasımıza sahip çıkmış ve yağmalanmaması için elinden gelen tüm gayreti sar-
fetmiştir. Bilhassa son birkaç yıldır bu Genel Müdürlüğün hizmetlerinde, ata yadigârı bu mi
rasa sahip çıkmasında büyük ilerleme kaydedildiğini görmekteyiz. 

Ancak, bir hukuk devleti olmamız nedeniyle, elbette ki, bu genel müdürlüğün karşısına 
da birtakım hukukî engeller çıkacaktır ve çıkıyor. İçimizdeki hukukçu arkadaşlarımız bilirler, 
yarım asırda sonuçlanan gayri menkul davalarımız vardır. Ben, kendi memleketimde 40 yıldır 
sonuçlanamayan bir gayri menkul davası biliyorum. 

Bazı hataları, partilere ve iktidarlara veyahut doğrudan müesseseye yüklememiz doğru ol
maz kanaatindeyim. Hataları toplum olarak gidermemiz, bu mirasa sahip çıkmamız lazım ge
lir. Bunu şunun için arz ediyorum : Geçenlerde, Vakıf Haftası dolayısıyla, Türkiye Gazetesin
de çıkan bir yazıya göre, birtakım vakıf eserleri âdeta yağma edilmiş, kaybolmuş; taşı da kay
bolmuş. Bu durum bu devre ait değil, otuz kırk sene öncesine ait. Bu gibi durumlar, herhangi 
bir partiye, iktidara ve şahsa mal edilemez; bunlar bizim toplumumuzun genel karakteridir; 
her nedense, fırsat bulunca, bu gibi şeylere biraz zaafımız vardır. 

Genel Müdürlüğün arşivinde 26 798 adet vakfiye (vakıf belgesi) olduğunu tahmin ediyo
ruz. Bunların içerisinde camiler, mektepler, medreseler, kütüphaneler, darüşşifalar, hastaneler, 
aşevleri, kervansaraylar, çeşmeler ve emzirve yuvaları dahi mevcut. Bunların ne kadarının ga
yesine hizmet ettiğini tespit etmek mümkün değildir. 

Ülkemiz, vakıf ve tarihî eserler bakımından çok zengindir. Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, bunların korunması konusunda çok önemli bir gayretin içinde olduğunu da biliyoruz. 
Ancak, bunların korunması için gerekli personel, alet edevata, sanatkâr ve bilgiye ihtiyaç var
dır, bunları layıkı veçhile temin ettiklerini tahmin etmiyoruz. Çünkü, bir eski eserin restore 
edilmesi, ihya edilmesi, adeta, güzel sanatlar dalından çok seçkin bir sanatkâr ister. Günü
müzde bunları bulmak pek de mümkün olmuyor. Vakfiyelerin tercümesi için sözleşmeli perso
nel tutuluyor; Ama, diğer sanat dallarında eleman bulmakta, zannediyorum Genel Müdürlük 
sıkıntı çekiyor. 

— 112 — 



T.B.M.M. B : 47 13 . 12 . 1990 O : 3 

Yukarıda arz ettiğim gibi, bir gayrimenkul davasının ancak yirmi otuz yılda sonuçlanma
sı yanında, son yıllarda sayısı artan vakıflara da değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, birçok 
alanda Vakıflar kurulduğunu görüyoruz. Vakıf etkinliklerine vergi muafiyetinin tanınması, vakıf 
sayısının artmasına neden olduğu kanaatindeyim. Aslında, toplumun sosyal, kültürel ve ben
zer sahalarda yardımcı olacağına kanaat getirilen vakıflara vergi muafiyeti tanınması çok gü
zel bir şey. Ancak, vergi muafiyeti sebebiyle, her önüne gelenin bir vakıf kurması, beraberinde, 
bu alanın mutlaka sıkı bir şekilde denetlenmesini zorunlu kılıyor ki, bu kılıf altında, birtakım 
haksız kazanç ve yararlanma gibi eğilimlere fırsat verilmemesi gerekir kanaatindeyiz. 

Ülkede ihtiyaç duyulan sahalarda hizmet veren vakıflara vergi muafiyeti tanınması elbette 
ki faydalıdır ve gereklidir, örneğin, kültür, sağlık, fen bilimleri, teknik araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinde bulunan vakıflar gibi... 

Genel Müdürlüğümüzün görevlerine gelince: Bu Genel Müdürlük, 227 sayılı Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci mad
desi hükmü gereğince, Başbakanlığa bağlı, tüzelkişiliğe sahip katma bütçeli bir kuruluştur. 

227 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu 
hükmü gereği, Vakıflar Genel Müdürlüğü; 

Vakıf mallarını ekonomik şekilde işletmek, mimarî veya tarihî değeri olup, yönetimi vak
fa ait olan eski eser yapıları muhafaza ve imar etmek, 

Vakfa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak, 
Vakıf paralarını nemalandırmak, 
Mütevellileri tayin, gerektiğinde azletmek. 

Değerli arkadaşlarım, eski eserleri koruma deyince, hatırıma şu geldi: Sayın Galip Demi
rci'm bir kanun teklifi var. Eski Eserlerin, Anıtların thyası. Kanun teklifini tam manasıyla tet
kik etmedim; ama, mealen bilgidim kadarıyla, gelir getiren müesseselerden yüzde 1 nispetinde 
bir kesinti ile Anıtlar Yüksek Kuruluna bu para devredilecek ve Anıtlar Yüksek Kurulu, o eseri 
eski haline getirecek. Fakat, her işimizde olduğu gibi, birtakım çevreler bunu da sulandırdılar. 
Daha ortada hiçbir şey yokken, "Yok efendim, falan yerden camilere para gidecek, yok bil
mem şu olacak, bu olacak" diye, birtakım, aslı esası olmayan söylentilere sebebiyet verdiler. 
Halbuki, bu çok güzel bir kanun teklifidir ve biz Anavatan Partisi olarak bu kanun teklifini 
mutlaka destekleyeceğiz ve çıkarılmasına gayret edeceğiz. 

Görev Ve hizmetleri ile, bütün vakıfların vakfiyelerinde veya vakfiye yerine geçen Hüccet, 
Berat, Ferman gibi belgelerden veya vakıf senetlernde yazılı hayrî, sosyal, kültürel ve ekono
mik şart ve hizmetleri yerine getirmek, 

Vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en iyi bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak için 
vakıf hükmü şahsiyetini korumak şartıyla gerektiğinde vakıf gayrimenkulleri değiştirerek da
ha fazla gelir getirici yatırımlara tahsis etmek. 

Kanun tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 
Ayrıca, 903 Sayılı Kanun hükümlerine göre, kurulan yeni vakıfların tescil işlemleri ile de

netimlerini yapmakla görevli ve yükümlüdür. Bu Genel Müdürlüğümüz, bu görevleri layiki ile 
yerine getirmektedir. Biz bundan eminiz ve gözlemlerimiz budur. 

İdare şekli bakımından, vakıflar iki grupta toplanmaktadır. 
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1. Mazbut vakıflar 
2. Mülhak vakıflar. 
Mazbut vakıflar, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 6 net maddesi gereği, Vakıflar Genel Mü

dürlüğü tarafından bir kül halinde, vakfiye hükümleri gereği idare ve temsil edilmektedir. 
Mülhak vakıflar, 2762 Sayılı Vakıflar Kanununun hükümleri gereği her biri ayrı birer hükmî 

şahsiyete sahip mütevellileri tarafından idare ve temsil edilmektedir. 
Ayrıca bir de, azınlık vakıfları var. Her biri ayrı birer hükmî şahsiyet olup, yönetim kurul

larınca idare ve temsil edilmektedirler. 
Türk Medeni Kanununa göre, bir de, kurulan yeni vakıflar vardır. Bunların her biri ayn 

birer hükmî şahsiyet olup, yönetim kurulları veya idare heyetleri tarafından idare ve temsil edil
mektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönetim, temsil ve denetimine tabi 5 346 adet mazbut va
kıf, 375 adet mülhak vakıf, 176 adet azınlık vakfı ile, 2 268 adet yeni vakıf olmak üzere; top
lam 8 165 adet vakıf hükmî şahsiyeti bulunmaktadır. 

Mazbut vakıfların vakfiyelerinde ve kuruluş senetlerinde yer alan hükümler gereğince, her 
türlü işlemleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. 

Millî kültürümüzün simgesi durumunda olan vakıf eski eserlerin korunması, yaşatılması 
ve gelecek nesillere intikal ettirilmesi, millî bir görev anlayışı ile takip edilmektedir. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, bu millî görevi çok sınırlı malî imkânları ile sağlamaya çalışmaktadır. 

Ülkemizde tescil edilmiş durumda bulunan tarihî ve mimarî değeri haiz 7 604 adet vakıf 
eski eser mevcuttur. Bunlardan 4 544 adedi cami ve mescit; 273 adedi medrese ve darüşşifa; 
410 adedi han ve kervansaray; 607 adedi hamam; 307 adedi imaret, tekke, zaviye; 1 164 adedi 
türbe; 299 adedi tâbhane, sebil ve şadırvandır. 

Vatanımızın bu tapuları, milletimizin sanat ve uygarlık yönlerini tanıtan.eserleri korumak, 
onarmak ve yaşatmak suretiyle gelecek nesillere intikal ettirmek, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün görevleri arasındadır. 

Vakıf, abide ve eserlerin onarım ve restorasyonu hassas bir ihtisas dalıdır ve iyi bir zaman 
planlamasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle hizmete gerekli önem verilerek 1990 yılında 21 
milyar 300 milyon lira proje ödeneği ve sağlanan ek kaynakla, kültürel ve turizm amaçlı 350 
adet proje üzerinde çalışma yapılmış, bu projelerden 122 adedi tamamlanarak hizmete sunul
muştur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakfiye şartları gereği, sosyal alandaki önemli hizmetle
rinden bir tanesi de yoksul öğrencileri barındırmak ve eğitimlerine yardımcı olmaktır. Ecdadı
mız, sosyal hayatın çeşitli yönlerini düzenleyen vakfiyelerinde, okul çağındaki yoksul öğrenci
lerin eğitim ve öğrenimine de yer verdiğinden, bu konudaki vakfiye şartları göz önünde tutula
rak, çeşitli il ve ilçelerde 53 adet vakıf ortaöğrenim öğrenci yurdu tesis edilmiştir. 1990 - 1991 
öğrenim Yılında, Genel Müdürlüğün yönetimindeki yurtlarda, malî durumu ortaöğrenim yap
maya müsait olmayan 9 100 öğrenciye karşılıksız barınma, beslenme, fikrî ve bedenî gelişme 
imkânı sağlanmıştır. 

Halen mevcut 53 adet ortaöğrenim öğrenci yurduna ilaveten, 1991 yılında 12 milyar lira 
proje ödeneği ve sağlanan ek kaynakla 9 adet öğrenci yurdu yapımına devam edilmesi, iki adet 
yurt yapımına başlanılması planlanmıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Güneş, herhalde toparlıyorsunuz?.. 
KEREM GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Başkanım, az kaldı. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerdeki hükümler esas alınarak 1990 yılında 21 adet 

imarette, ortalama 3 675 fakir ve kimsesiz vatandaşa günde bir öğün sıcak yemek verilmekte
dir. Gelecek yıllarda, bütçe imkânları dahilinde imaret sayısının artırılmasına çalışılacaktır. 

Çeşitli vakfiye hükümleri gereği, 1991 yılında bölge müdürlükleri ve yurt müdürlükleri
nin bulunduğu il ve ilçelerde mevlüt okutturulması, kurban kesilmesi, yaz aylarında halka so
ğuk su içme imkânı sağlanması, fakir ve kimsesiz çocuklar için kamp açılması hizmetlerinin 
geliştirilerek devam edilmesi planlanmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 2 335 adet kütük defterinde kayıtlı vakfiye, hüccet, 
berat, ferman ve benzeri vesika bulunmaktadır. Osmanlıca ve Arapça vakfiyelerin adedi 27 
019 adet olup, bunlardan 13 542 adedinin TUrkçeye çeviri işlemleri tamamlanmıştır, önümüz
deki yıllarda, tanıtıcı yayınların artırılmasına önem verilecektir; ancak, vakfiyelerin Türkçeye 
çevrilmesinde yetenekli personel bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu ihtisas dalı için sözleşmeli 
personel alınmış olup, yetenekli personel ile hizmetin daha verimli ve çabuk yapılması sağlan
mış ve vakfiyelerin korunması amacıyla mikrofilme alma çalışmalarına başlanmıştır. 

önceki yıllarda gelir elde edilemeyen ve gereğince işletilemeyen mazbut vakıf arazilerinin 
bir plan dahilinde değerlendirilmesi için, bu araziler işletme faaliyeti kapsamına alınmış olup, 
üzerlerinde, toprağın niteliğine uygun yeni işletmecilik çalışmaları yapılması planlanmaktadır. 
(Vakıf arazilerinden bahsediyoruz tabiî) 

istanbul'da Vakıf Taşdelen Menba Suyu, Mütevelli Suyu, Karabulak Suyu kaynakları üze
rinde vakıf inşaat şirketi ile müşterek proje çalışması yapılması planlanmaktadır. Bu çalışma
ların sonunda, vakıf suları daha uygun şartlarda piyasaya arz edilecektir. 

Bugün gelişmiş ülkelerde vakıflar, kamu hizmetlerine önemli destek sağlayan müessese
lerdir. Bu gerçek göz önüne alınarak, gerek eski vakıflar ve gerekse yeni kurulan vakıfların 
korunması, geliştirilmesi, vakıf hukukuna ve kültürüne uygun bir tarzda vakıf kurulması teş
vik edilecek ve desteklenecektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü hizmetleri, vakıf hukukuna ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu hü
kümlerine göre değerlendirilerek işletme ve iştirakleri, ülkemizin bankacılık, sanayi, turizm ve 
sigortacılık sahalarında faaliyet göstermektedir. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığım Vakıflar Genel Müdürlüğü hizmetlerinin gerçekleştirilmesi 
için 1991 malî yılı bütçesi 121 milyar 122 milyon lira olarak bağlanmış bulunmaktadır. 121 mil
yar 122 milyon lira ödeneğin 50 milyar TL'sı personel giderleri, 10 milyar 876 milyon TL'sı, 
diğer cari harcamalar; 51 milyar 280 milyon TL'sı yatırım harcaması; 8 milyar 966 milyon TL'sı 
ise transfer harcamalarına ayrılmış bulunmaktadır. 

1991 yılı bütçe ödeneklerinin 1990 yılı bütçe ödenekleriyle mukayesesinde, personel gider
lerinde yüzde 70, diğer carî harcamalarda yüzde 45, yatırım harcamalarında yüzde 14, transfer 
harcamalarında ise yüzde 60 nispetinde artışla bağlandığı görülmekledir. 

Netice olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı bütçesinin tasarruf ilkelerine uy
gun olarak hazırlandığı, abide ve eski eserlerin onarımı ve restorasyonu çalışmalarına hız verildiği, 
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sosyal hizmetlerin gelişmesine önem verildiği, vakıf hukukuna uygun işhanları yapımına önem 
verildiği, hayrî ve sosyal hizmetlerin nicelik ve nitelik yönünden geliştirildiği, vakfiyelerin Türk-
çeye çeviri işlemlerine daha çok önem verildiği, vakfiyelerin mikrofilme alınması çalışmaları
na başlandığı, vakıf emlaki işlemlerinin bilgisayarla takibi işlemlerine başlanılacağı, vakıf ge
lirlerinin önemli ölçüde artırıldığı, memnunlukla müşahede edilmiştir. 

Bu olumlu gelişmeler dikkate alınarak, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, bundan sonraki ça
lışmalarında daha iyi hizmetler, daha üstün başarılar dilerken; bu bütçenin, kendilerine, Türk 
Ulusuna ve bütün vakıf ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılarımı su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güneş. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Kâzım Ulusoy. 
Buyurun. 

SHP GRUBU ADINA KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Vakıflar Genel Müdürlüğü 1991 bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Meclis Gru
bunun görüşlerini arz edeceğim. Grubum ve şahsım adına, değerli milletvekillerini saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ihtiyaçlar ve yardımlaşma fikri, insanlık tarihi kadar 
eskidir, insanlar yaşadıkça, çağın sosyal anlayışına göre, her devirde, toplumun yoksul ve güç
süzlerine yardım etmiştir; onları kollayıp, gözetmişlerdir. Eskilerden gelen karşılıklı dayanış
ma, yoksulun korunması, ahlakî ve dinî duyguların muhafaza edilmesi çabaları, en olgun şe
kilde, vakıf müessesesinde oluşmuştur. Vakıf müessesesi ise asıl büyük tekamüle, sosyal hayat
ta, yardımlaşma ve dayanışma için en çok önem veren İslam dininin zuhurundan sonra maz-
har olmuştur. Âlicenap ve teşkilatçı bir millet olan Türklerin tslamı kabul etmesiyle, toplum
sal dayanışma ve yardımlaşmayı hararetle teşvik eden dinî hükümlerle, teşkilatçılık ruhu bir
leşmiştir. Bu birleşmeden, bütün dünyanın hayranlıkla izlediği emsalsiz Türk-tslam sanatı, me
deniyeti ve sosyal yaşantısı doğmuştur. 

Uygarlık tarihimizin temel bölümlerinden birini kapsayan ve sosyal adaletin gerçekleşme
sinde önemli bir yeri işgal eden vakıf müessesesi, hiçbir millette, Türk toplumundaki kadar 
büyük ve anlamlı olmamıştır. Vakıf müessesesinin Türk - İslam kültürü, hayatı ve sosyal yapısı 
içerisinde özel bir yeri ve önemi vardır. Memleketimizde mevcut olan ve dünya çapında kıyme
te haiz olan eski eserler ve abidelerin büyük bir kısmı vakıf yoluyla yapılmıştır. İnsanlığa hiz
met yolunda sanat ve kültürle beraber yürüyen vakıf müessesinin hayrat ve akar nevinden mey
dana getirmiş olduğu binalar, asırlar boyunca memleketimizin kültürüne hizmet etmiş yaşa
yan eserlerdir. Maddî değerleri de çok yüksek olan bu eserler, medeniyet dünyasında birer mi
marî haşmet ve sanat dehası olduğu gibi, Türklerin, çok eski zamandan beri doğup, daima 
gelişmiş, kendilerine mahsus fonksiyonel birer sanatkâr olduklarını ilim âleminde tanıtan ger
çek deliller olmuştur. Vakıf sistemiyle meydana getirilen bu eserler, millî kültürümüzün, tari
himizin tapu senetleridir. Vatan toprağına Türk damgasını vuran ölümsüz anıtlardır. Bu kadar 
imkânları gören insanlar, imaretlerin etrafında evlerini inşa ederek mahalleleri ve şehirleri oluş
turmuşlardır. Görülüyor ki, milletimizin bir şehir medeniyetine kavuşmasında vakıfların çok 
büyük yeri olmuştur. Vakıflar, şehirlerin kurulmasında oynadığı nazım rolünü, bütün belediye 
hizmetlerini asırlarca ifa etmek suretiyle sürdürmüştür. 
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Bugün yerel yönetim kuruluşlarımızın üzerine aldığı, şehrin doğal güzelliklerinin korun
ması, temizliğin sağlanması, park ve bahçelerin yapılması, mezarlıklar, hamam ve su ihtiyaç
larının giderilmesi gibi konular, tamamen vakıf sistemiyle görülmüştür. En büyük yerleşim üni
telerinden, ülkenin en ücra köyüne kadar meskûn beldelerin su ihtiyaçları, yeraltı ve yerüstü 
su yolları ve tarihî değeri olan kemerler üzerinden sağlanmıştır. İmaret sitelerinden başlamak 
üzere, dinî yapılara ve mahallelere bu, müesseseler tarafından dağıtılmıştır. Bu sulardan en bü
yük payı, yıkanıp temizlenerek bütün gün dinlenilen, havadislerin alış veriş edildiği, çok önemli 
sosyal ve kültürel bir merkez haline getirilmiş olan hamamları da sayabiliriz. Sosyal devlet kav
ramının doğmasından sonra, devletin kendi vatandaşlarına sunmakla yükümlü sosyal nitelik
teki kamu hizmetlerini, vakıflar, tarih boyunca kendisine hizmet bilmiştir. 

Vakıflar, üstlendiği bu hizmeti yerine getirmekle, iki yönlü yarar sağlamıştır. Bir taraftan 
bireysel ihtiyaçları karşılarken, diğer taraftan devletin görev alanında görülen bu hizmeti ger
çekleştirerek devletin yükünü hafifletmiştir, devleti tasarrufa götürmüştür. Vakıfların sosyal 
hizmetlerini incelerken, fakirleri kalkındırmak, ekonomik ve malî güçlerini desteklemek ve onlara 
sosyal durumlarına çözüm yolu getirerek özelliklerini de belirtmek gerekir. Vakıfların amacı, 
yalnız hastane, köprü, kütüphane, han, hamam, çeşme gibi doğrudan doğruya kamu hizmeti
ne açık yerler değildir. Esas amacı, insan haysiyeti ve vakarını koruyarak toplumun yoksul, 
hasta ve güçsüzlerini bir program dahilinde koruyup, gözetmek, böylece, toplumun sosyal ah
lakını düzene koymaktır. 

Vakıf hakkında, Devlet Planlama Teşkilatı, Beş Yıllık Kalkınma Planını, Vakıf Özel İhti
sas Komisyonu raporunun 34 üncü sayfasında "Osmanlı döneminde çok yaygın bir şekilde 
görülen vakıfların topluma sağladığı ekonomik ve sosyal yardımların etkileri yüksek olmuş
tur. Cumhuriyet döneminde, Medenî Kanunla beraber, yesis adı altında ve daha sonra da va
kıflar olarak müessese devam ettirilmiştir. 1967'de 903 sayılı Kanunun çıkmasından sonra ise, 
vakıfların kurulması artmış ve faaliyetlerini genişletmiştir" denilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk kültürünün temel kurumlarından birisini vakıf
ların oluşturduğunu, Selçuklu ve Osmanlı dönemi kültürünün her kesiminde, vakfın koruyucu 
ve geliştirici bir rol oynadığını görürüz. Vakıf, kişilerin hayır ve yardım amacıyla, mallarını 
kişisel mülkiyetlerinden çıkarıp, sonsuza kadar kamu hizmetine tahsis etmelerinden doğmuş 
en eski, köklü kurumlarımızdan biridir. Temelinde insan sevgisi, yardımlaşma duygusu, iyilik 
yapma gibi, insanın yaradılışından gelen özelliklerin yer aldığı bir kurum, tarihî geçmişi içeri
sinde de insanlığa pek çok hizmetler sunmuş ve sayısız eserler meydana getirmiştir. 

İnsanın vakıf kelimesini anlaması için, sanat, hak, hukuk, din, Allah korkusu gibi kav
ramlardan nasibini almış olması gerekir. Bunlarla şunu anlatmak istiyorum : Vakıf kelimesi
nin manasını lügata bakar öğrenebiliriz; fakat bu kelime, İstenilen şekilde, eğitilmiş insanda, 
daha başka mana taşır ve taşımalıdır da. Şayet bu eğitimi kişiye ve topluma vermemiş iseniz, 
vakıf kelimesinin karşılığını da alamazsınız. 

Vakıfların, ülkemizde gereksinim duyulan anlarda kurulması ve bunlara vergi muafiyeti 
tanınması, ülke açısından önemlidir, örneğin, sağlık ve fen bilimleri alanında yatırım yapan 
ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan vakıflara da vergi muafiyeti tanınması 
yararlı olur kanaatindeyiz, özellikle, son yıllarda vakıf sayısında önemli artışlar olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Birçok alanda vakıf kuruluyor. Tabiî bunun nedeni, vakıf etkinlikleri alanına, vergi 
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muafiyetinin uygulanmasıdır. Bu nedenle, son zamanlarda vakıf sayısının arttığı şeklinde iddir 

alar var. Aslında, vakıflara vergi muafiyetinin tanınmış olması güzel bir şey; bu politikanın 
birtakım alanlara uygulanması güzel; ancak, muafiyetten yararlanan vakıfların sayısının hızla 
artması ve önüne gelenin vakıf kurma girişiminde bulunması, bu alanın mutlaka denetlenme
sini zorunlu kılıyor. Çünkü, ölçülerde vakıf etkinlikleri kılıfı altında haksız kazanç ve birta
kım haksız olanaklardan yararlanma gibi eğilimin giderek hızlandığı ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının karşısın
da bir siyasî parti değiliz. Tabiî ki, bu tür kurumları biz de ayakta tutacağız ve geliştireceğiz; 
ama, bizim buradaki amacımız, tüm vatandaşlarımız arasında ayrıcalık yapılmadan, parti far
kı gözetilmeksizin, tüm fakir fukara vatandaşlarımızın bu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfından faydalanmalarıdır. Arzumuz, ihtiyacı olan vatandaşların bağdan üzüm yemesidir, 
bekçiyi dövmesi değildir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, özellikle siyasî partiler 
tarafından propaganda aracı olarak kullanılmasının önlenmesi gerekir. Ayrıca, bu fonu yatı
rımcı bir kurum haline getirip, insanlarımıza iş sahası açmak, kültürlerini geliştirmek ve olaya 
daha geniş boyutta bakabilmek de mümkündür. Biz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak
fını bu şekilde düşünüyoruz. İnsanlarımızı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitme
ye mecbur etmeye, onları dilenci gibi, onun bunun kapısında süründürmeye hakkımız yok sa
nırım. Bunlar, insanın onurunu kıran davranışlardır. Bununla ilgili acı bir örnek vermek isti
yorum : Amasya tli Suluova ilçesinde, iki bacağı kalçasından kesik, Demir ismindeki bir va
tandaşımıza Sosyal Yardım Fonundan yardım alamadık. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, sadece tarihî eserlerin ko
runması, cami, medrese, mescit bimarhane ve aşhane gibi yerleri işletip korumakla görevli de
ğil; aynı zamanda fakir vatandaşlarımızı sıcak bir yemeğe kavuşturmaktır. 

Yurt sathında 21 adet olan aşevlerinin -bu fazla bir rakam değildir- Sayısının artırılarak, 
daha çok vatandaşımıza hizmet verecek şekilde sayılarının artırılması, Grubumuzun temennisidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarına da değinmek istiyorum : 1991 yılı bütçe ta
sarısında, "Yurdumuzun il ve ilçelerinde 53 adet orta öğretim öğrenci yurdu hizmete açık olup, 
1991 yılında açılması planlanan yurtlar ile birlikte barındırılacak öğrenci sayısı mevcudu 10 
000'e çıkarılacaktır" denilmektedir; emeği geçenlere teşekkür ederiz. SHP'nin görüşü ise, bu 
yurtlardaki idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağ
lı, laiklikten taviz vermeyen bir tutum içinde olmalarının sağlanması yolundadır. 

Vakıf zeytinlikleri ve narenciye bahçeleri perişan durumdadır. Ağaçların bakım ve yetişti
rilmelerine özen gösterilmediği gibi, verdikleri ürünler de yeterince değerlendirilmemekte, ka
panın elinde kalmaktadır. Böylece genel müdürlük, büyük bir gelir kaynağından mahrum kal
maktadır. Vakıf arazileri üzerindeki 100 dekarı aşkın zeytinlik ve 200 bini aşkın zeytin ağaçla
rından, Batı yöremizde bulunanların zeytinyağı üretiminde kullanılmalarını olumlu buluyo
ruz. Ancak, Akdeniz Bölgesindeki narenciye bahçelerinin de daha verimli bir şekilde değer
lendirilmesinin yollarını aramak gerekir. Artık demode olmuş işletmecilik anlayışı terkedile-
rek, çağdaş yöntemlere başvurulmalıdır. 

Taşdelen Memba Suyu İşletmesiyle ilgili yolsuzluk söylentilerinin üzerine gidilmiş midir?.. 
Gidilmemiş ise ne sonuç alınmıştır?.. Vakıflar Bankası son beş yıl içerisinde sermaye artırımı
na gitmiş midir?.. Vakıf arazileri satılmış mıdır?.. Bu konuların açıklığa kavuşmasını Sayın 
Bakandan beklemekteyiz. 
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öğrendiğimize göre, sahil bölgelerindeki vakıf zeytinlikleri, yap-işlet modeli veya bir baş
ka modelle, turizme açmak için bir Fransız şirketine veriliyormuş. Bu nedir? Bu uygulama hangi 
vakıf anlayışına sığıyor?.. Vakıf mallarının tamamı envantere alınmalıdır. Çünkü, malların akıbeti 
başta türlü takip edilemiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün, turizme katkıda bulunmak ve ge
lir elde etmek amacıyla, vakıf arazilerinden uygun olanlarının üzerine, turistik otel, motel ya
pımına hız vermesi gerekir düşüncesindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy, şüphesiz, sürenizin bitimine zaman var; ama, ben, devam ede
ceğim ve bu müzakereleri ara vermeden bitireceğim, hatırlatmak istiyorum. 

KÂZIM ULUSOY (Devamla) — Sayın Başkan, süremden evvel bitireceğim. 
BAŞKAN — Rica edeyim efendim... 

KÂZIM ULUSOY (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün en önemli görevlerinden biri olan vakıf tarihi ve mimarisi, eski eser ve abidelerin 
onarım ve restorasyonlarını yapma görevi yerine getirilmemektedir. Bugün, vakıf eserleri, unu
tulmuş, bir köşeye bırakılmış, her türlü tahribata açık ve ilgisizlikten kendi kaderlerine terk 
edilmiş eserler durumundadırlar. Vakıf eserleri kültür miraslarımızdır, bu eserlerin mutlaka 
korunması ve yaşatılması gerekir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde kayıtlı -altını çizerek söylüyorum- bulunan Amas-
ya'daki Hamdullah Baba Türbesi ile Merzifon ilçesindeki Piri Baba Türbesi kaderlerine terk 
edilmiştir. Çevresinde sevilen ve saygınlığı olan bu türbelerimizin bakım ve onarımları vatan
daşlarımızın katkısıyla yapılmaktadır. 

677 sayılı Kanunun birinci maddesine 1.3.1950 tarih ve 5566 sayılı Kanunla eklenen fıkra 
uyarınca, Türk büyüklerine ait olan veya yüksek bir sanat değerini haiz bulunan türbeler Millî 
Eğitim Bakanlığınca -Kültür ve Turizm Bakanlığınca- halkın hizmetine açılabilir ve bunların 
bakımı için gerekli memur ve müstahdem tayin edilebilmektedir. Sayın Bakan, sözünü ettiği
miz bu türbelerin, halkın ziyaretine açık olması için, Kültür Bakanlığına devrini düşünüyor 
musunuz?.. Ayrıca, 5566 sayılı Kanunla eklenen fıkranın hükmünü yerine getirecek misiniz?.. 

Orta Anadolu'nun Türkçeleşmesinde, Anadolu'ya Türk kültürünün yayılmasında, o yö
redeki insanların ürettikleri değerleri değerlendirmek gerekir. Esnaf ve köylü dayanışmasında 
rolü büyük olan, Erbaa ilçesinin Keçeci Köyündeki, Keçeci Baba veya Ahi Baba veya Şeyh Mah
mut Veli gibi üç isimle anılan türbe Turhal ilçesinin Kargın Köyünde Aziz Baba Türbesi, Amasya 
Gümüşhacıköy ilçesinin Sarayözü Köyünde Pircivan Türbesi de kaderlerine terk edilmiştir. Or
ta Anadolu'da çok sayıda vatandaşımızın gönüllerinde taht kuran, asırlar boyunca sevgi ve 
saygılarını muhafaza eden bu türbelerimizin bakım ve onarımları yurttaşlarımız tarafından ya
pılmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ilgilileri, unutulmuş olan bu türbelerimize de yardım 
ellerini uzatacaklar mıdır? ' 

Her yıl 16 Eylül de yapılmakta olan Aziz Baba Törenleri ile yine her yıl 16 Ekimde yapıl
makta olan Keçeci Baba anma törenlerini, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlilerinin izlemeleri
ni tavsiye ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamı, Ulu önder Atatürk'ün, vakıflarla ilgili 
sözleriyle tamamlamak isliyorum. Büyük Atatürk, 1 Mart 1922'de, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin açılış nutkunda Vakıf hizmetleriyle ilgili olarak, "Evkaf mesailine gelince; malûmdur 
ki, evkaf, memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketi hak 
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kıyla müstefid edebilmek için Şer'iyye Vekaleti ile beraber, bütün Heyeti Vekilenin ve hatta 
Meclisi Âlinin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin harabiden vikayesini 
ve memlekete semerebahş bir hale vaz'ını temenni eylerim. 

Efendiler! Evkafın hikmeti mevzuu nazarı dikkate alınınca : Bunun müessesatı diniye ile 
beraber hizmet ve muaveneti içtimaiyeyi istihdaf eylediği tahakkuk eder. 

Vakıfların; imarethaneler, bimarhaneler, hastahaneler, misafirhaneler, kütüphaneler, ker
vansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler ve sair irfan müesseselerine şâmil bu
lunmuş olması evkaf meselesinin hallinde riayeti elzem olan esasatı göstermektedir." demektedir. 

Amacımız, Atatürk'ün bu direktifleri doğrultusunda, atalarımızın bizlere bıraktığı ve ema
net ettiği, yaşamasını emrettiği bu yapıları ve vakıf müesseselerini, orijinal şekilleri ile ve mak
satlarına uygun olarak, gelecek nesillere aktarmaktır. 

Sayın Başkan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Hacı Bektaş Veli Müzesiyle ilgili restoras
yon çalışmalarına ye malî katkısına teşekkür ederim. Aynı yardım ve ilginin bundan böyle de 
devam etmesini dilerim. 

Sayın Bakan, ayrıca, bu sene Hacı Bektaş Veli Müzesinin restorasyonlarında uygunsuzluk 
yapılmıştır. Elimizde belgeler vardır. Burada, bu işe fazla girmek istemiyorum, Zatı âliniz, be
ni, Bakanlığa lütfeder kabul ederseniz, bu hususta size geniş bilgi veririm. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1991 bütçesinin, memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, şahsım ve grubum adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ulusoy. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Neidim; buyurun. 

DOĞRU YOL PARTtSt GRUBU ADINA AHMET NEÎDlM (Sakarya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 1991 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Maddî bir karşılık beklemeden, başkalarına yardım etmek gibi ulvî ve fevkalade bir dü
şüncenin mahsulü olan vakıf müessesesi, yüzyıllardan beri İslam ülkelerinde büyük bir ehem
miyet kazanmış, sosyal ve ekonomik hayat üzerinde derin tesirler icra etmiş olan dinî ve huku
kî bir müessesedir. 

İnsanın özünde mevcut olan yardımlaşma hissi, şüphesiz ki, insanlık tarihi kadar eskidir. 
Bu his, dinî emir ve hükümlerle birleşince, daha bir kuvvet kazanır, tşte tslam ülkelerinde, va
kıfların asırlarca büyük bir fonksiyon icra etmesinin sebebini burada aramak lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan; malın hayırlısı, Allah 
yolunda harcanan, yani vakfedilen; vakfın en hayırlısı da insanların en fazla duydukları ihti
yacı karşılayandır, tşte bu prensibi çok iyi bilen Müslümanlar, âdeta birbirleriyle yarış ederce
sine vakıf eserleri kurmuşlardır. Çünkü, vakıf, Türk-tslam hukukunda, ferdin mal varlığından 
çıkarılan bir malın Allah'a tahsisi ile doğacak faydanın kamuya arz edilmesiydi. 

Türklerin tslam dinini kabul etmelerinden sonra, vakıf müessesesinin daha büyük geliş
meler gösterdiğini görmekteyiz. Yalnız fakirlere yardım etmek gibi bir çerçevede kalmamış, ay
nı zamanda fikir, kültür, irfan ve imar gibi müesseseler üzerinde de derin izler bırakmıştır. Ni
tekim, bu yüzden, Osmanlı imparatorluğunun umumî hayatında bir iskân ve imar metodu olarak 
vakıfların oynamış olduğu büyük rolden kimse şüphe etmemektedir. 
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Değerli milletvekilleri, milletimizin fazilet, cömertlik, vatanperverlik, kısacası millî ve manevî 
ruh ile heyecanının kuvvetli bir tezahüründen başka bir şey olmayan vakıfların, Türk - tslam 
Kültürünün yüzyıllar boyu hâkim olduğu sahalarda önemli bir yer tuttuğu kesinlikle bilinmek
tedir. Memleketin imar ve inşasıyla, cemiyetin tesisi bakımından vakıfların oynadığı rol çok 
büyüktür. Bugün ancak devlet teşebbüs ve parasıyla yaptırılabilecek kadar umumî menfaatlan 
alakadar eden işlerin vakıf (tesisler) yoluyla temin edilmiş olması, devrin teşkilat zihniyeti hak-'' 
kında bize açık bir fikir vermektedir. 

tslam âleminde vakıfların dinî bir mahiyet taşıması, onların devamlılığını sağlıyordu. Ni
tekim, dinî inanç ve düşüncenin güçlü olduğu müesseseler olarak vakıflar, siyasî çalkantı ve 
idarî istikrarsızlıklar dışında kalıyorlardı. Bu sayede onlar, toplum hayatımızda istikrar ve de
vamlılık sembolü olarak devam ediyorlardı. Nitekim, vakfedilen gayri menkullerin, herhangi 
bir sebeple müsadere edilemeyeceği, kullanım sahası değiştirilemeyeceği ve vakfiyedeki esasla
ra aykırı davranmadıkça, mütevellileri değiştirilemeyeceği için, bu müesseler, siyasî ve idarî mü
dahalelerin dışında kalıyorlardı. Padişahlar dahi vakıf mallarına ilişemiyor, onlar hakkında 
tasarruf yapamıyorlardı; bu yetkiyi kendilerinde bulamıyorlardı. Çünkü, vakıf malları Allah'a 
tahsis edilen mallardı. 

Zamanımızda, bugün, vakıflar, dernek ve benzeri olarak kurulmaktadır. Vakıf kurucula
rı, derneklerde olduğu gibi hibe toplamaktadırlar; bu ise, vakıf ruhuna aykırıdır. Bu yüzden 
vakıflara politika bulaşmakta, vakıf üyeliği diye bir kavram ortaya çıkmakta, üyeler arasında 
politik tartışmalar görülmekte, çeşitli hizipleşmeler meydana gelmektedir. 

Üzülerek Türkiye'de müşahede ettiğimiz, Sayın Semra özal Hanımefendinin Genel Baş
kanı bulunduğu vakfın, özelliklerinden tamamen uzaklaşarak, vakıf ruhuna uymayan faali
yetlerine devlet görevlilerini de alet etmesi, memleketimiz açısından dikkatle düşünülmesi ge
reken bir husustur. Türkiye'de 2 000'e yakın vakıf olduğu halde, hiçbiri TRT yoluyla faaliyetle
rini gösterememesine rağmen, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfının, sanki gerçekten Türk ka
dınına hizmet veriyormuş gibi, her akşam televizyona çıkarılması, hem haksızlık, hem yanlış
lık hem de açıkça vakfın politika yaptığının kanıtıdır. 

HtLMt Zt\A POSTACI (Aydın) — Bu sözünde isabet var. 

TEVFtK ERTÜRK (Ankara) — Politika yapmıyor, hizmet veriyor, bunu sen de biliyorsun. 

AHMET NEÎDtM (Devamla) — 903 sayılı Kanunun boşluğundan bahsetmek istiyorum, 
dinlerseniz hepimiz bunu göreceğiz. 903 sayılı Kanun dernek şekline dönüşen vakfı düşünme
diği için, kanunî boşluklar meydana gelmektedir. Bu boşluklardan istifade eden kötü niyetlile
rin, vakıfları ana gayelerinden uzaklaşmış derneklere çevireceklerinden korkulmaktadır. Gidi
şat bu merkezdedir. Bunun sebebi, yukarıdan beri anlattığım Türk - tslam kültürünün yarattı
ğı vakıf anlayışının bugün unutulmuş olmasındandır; yani, bir ruh canlı tutulamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevleri; hayrî hiz
metler, sosyal hizmetler, kültürel hizmetler, sağlık hizmetler ve ekonomik hizmetlerden oluş
maktadır. 

Hayrî ve sosyal hizmetleri; öğrenci yurtları açmak ve fakir ve kimsesiz öğrencilerin mille
timize yararlı kişiler olarak kazandırılması için eğitimlerine yardımcı olmaktır. Onlara yurtlar 
temin etmektir. Bugüne kadar yapılanların artarak inşallah hızlı devam ettirilmesinden yanayız. 
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Kültürel hizmetler; abide ve eski eserlerin onarımı ve restorasyonu, ecdat yadigârı olan 
mimarî ve tarihî eserlerimizi onarmak eski eserleri orijinal durumlarıyla gelecek nesillere inti
kal ettirmek, Türk kültürünü, Türk sanatının eşsiz belgeleri olarak devamlarını sağlamak ama
cıyla yapılan çalışmaları da takdir ediyoruz. 

Ayrıca, Anavatan Partisi Malatya Milletvekili Sayın Galip Demirel tarafından hazırlan
mış olan kanun teklifini, -yani bu eski eserlerin tamiri ve donatımına sadece münhasır olmak 
üzere- takdirle karşılıyoruz. Doğru Yol Partisi Grubu olarak da desteklediğimizi arz ediyoruz. 
(DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Bunu bankacılar duymasın. 
AHMET NEİDİM (Devamla) — Bankacılardan da korkmuyoruz. 
Sağlık hizmetleri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hizmetlerinin en önemli bir bölü

münü teşkil etmektedir. Fakir ve kimsesizlerin bakım ve tedavileri ücretsiz olarak yapılmalıdır. 
Buna bağlı olarak yatak sayısının hızla artırılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürüğüne düşen görevlerin başın
da, vakıf emlakinin tespiti çalışmalarına daha hız vermek, tespit edilen gayrimenkulleri üçün
cü kişilerin fuzulî işgalinden arındırmak, değerlendirmek, mevcut kira mukavelelerini bütü
nüyle gözden geçirmek, günün şartlarına uygun hale getirebilmektir. 

Üzülerek müşahede ettiğimiz; günümüzde çıkan imar afları ya da imar yasaları ile bazı 
vakıf arazileri üzerinde tapu tahsis belgeleri verilmesini, vakfın ruhuna aykırı buluyoruz. Son 
zamanlarda vakıf malları üzerindeki yasama organının tasarrufunu da çok yanlış bulmakta
yız; fakat, bizi sevindiren, gerek Genel Müdürümüzün, gerekse bu konuyla ilgili Sayın Bakanı
mızın, bu meselelerin üzerine çok dikkatli gittiği ve farkında olunmadan veya kötü niyetli kişi
lerce üzerine inşa edilmiş bazı gayrimenkullerin bile değerini vererek, vakıf ruhunu tekrar can
landırmaya çalışmalarını biz müşahede ettik ve bundan son derece sevindik; dolayısıyla, ken
dilerine teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz; sağ olsunlar. (DYP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Netice olarak; vakıf mallarını gasp eden, bu maldan kesinlikle fayda sağlayamaz. Vakıf
lar, hepimizin üzerinde titrememiz gereken, korumakla görevli olduğumuz kutsal mallardır. 
"Vasama görevi yapan bizlerin, vakıf aleyhine çalışacak kanunların çıkartılmasında tasarruf hak
kımız yoktur. Belki bazı yasaları iyileştirme gayesiyle gelebilir; ama, biz yine vakıf üzerindeki 
tasarruf haklarından sakınmalıyız. Çok düşünmeliyiz, vakıf ruhuna aykırı davranmamalıyız. 
Bana göre vakıf ruhu, çok yüce bir ruhtur. Bunun devamiyetini sağlamak için çok dikkat et
meliyiz. Yoksa, vebal altında kalırız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1991 malî yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin; Genel Mü
dürlüğe, genel müdürlük çalışanlarına, bütün vakıflara ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması
nı diler, hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Programın bitimine kadar müzakerelerin devamı hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Üzerinde konuştuğumuz konu, burada söz alan arkadaşlarımızın da ittifakla ve samimi
yetle kabul ettiği gibi, toplum hayatımız için fevkalade önemli bir konudur. Aslında, vakıfların 
Türk medeniyet tarihinde, toplumumuzda, geçmişimizde, kültür hayatımızda ne kadar önemli 
fonksiyonlar ifa ettiği bugün tarihen sabit. 

Esasen vakıflar, Türk Milletinin birlik ve beraberlik anlayışının, dayanışma ruhunun en 
güzel örnekleridir. Toplumda, devlet ve millet kaynaşmasında hakikaten fevkalade önemli rol
ler ifa etmişlerdir. Bir başka yönüyle de baktığımız zaman, yine burada ifade edildiği gibi, Türk 
Milletinin medeniyet anlayışının, insanlık anlayışının, sanat anlayışının da en güzel örnekleridir. 

O sebeple, bu konunun üzerinde ne kadar önem ve hassasiyetle durulması gerektiği de 
aşikârdır; ama, bugüne kadar önemiyle mütenasip ve yeterli bir koruma yapılamadığı da yine 
bir vakıa olarak önümüzde duruyor. 

O sebeple, yapılan çalışmaları, getirilen teklifleri ve gösterilen gayretleri, bu eserlerin ko
runması, bu kültür mirasımızın gelecek nesillere intikal ettirilmesi bakımından yapılan çalış
malar olarak değerlendiriyorum ve burada bizi tenkit eden, teklif getiren arkadaşlarımızın bu 
beyanlarını, bu konuya verdikleri ehemmiyetin bir göstergesi olarak değerlendiriyorum ve ken
dilerine teşekkür ediyorum. Hakikaten biz de, Bakanlık olarak, bu konuda gerekli hassasiyeti 
göstermeye çalışıyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne kayıtlı, tescilli 7 600 eser var; bunların her birisi bir sanat 
şahaseridir; ama, maalesef, Genel Müdürlük imkânlarıyla, bugüne kadar bütün gayretlere rağ
men, senede 100'den fazla eseri korumaya alamamışız. Bu demektir ki, her sene 100 eser koru
maya alındığı takdirde, her esere 76 senede bir sıra gelecektir; her 50 senede bir bu eserlerin 
yeni baştan gözden geçirilmesi, restore edilmesi gerektiğine göre, bu tempoyla gidildiği takdir
de, önümüzdeki yüzyılın sonuna geldiğimiz zaman, bir kısım eserler kayden varit olmasına 
rağmen, artık fiilen mevcut olmayacaklardır. 

Onun için, Bakanlık olarak, vakıfların kendi gelirlerini artırmaya çalıştık. Yeni işhanları-
nın yapılması, kiraların artırılması ve günün şartlarına uydurulması, eski eserlere fonksiyon 
kazandırılmak suretiyle bunların yaşamasının devam ettirilmesi, kat karşılığı değerlendirme ve 
yap-işlet-devret formülüne uygun olarak yapmaya çalıştığımız değerlendirmelerle, vakıfların 
imkânları büyük ölçüde artırılmıştır. Ayrıca, akaryakıt tüketiminden sağlanan ilave imkânlar
la ve vakıf gelirlerinin artırılması sonucu, içinde bulunduğumuz senede 344 adet eser bakım 
ve onanma alınmış bulunmaktadır. Eğer bütçemiz kabul edilirse, önümüzdeki sene de 406 eser 
bakım ve restorasyona alınacaktır; böylece, 2000'li yıllara doğru giderken, ümit ediyorum ki, 
bu tempoyla gidebilirsek, hiç olmazsa çok önemli eserleri bu on yıl içerisinde bakımsızlıktan 
kurtarmak ve tekrar hayata kavuşturmak imkânımız olacaktır. 

Bu noktada, hakikaten, siyasî partilerimizin desteğine ihtyacımız vardır. Getirilen teklif 
desteklendiği takdirde, ilave bir imkân sağlanmış olacaktır. Her ne kadar, bu getirilen teklifin 
eski eser restorasyonuyla ilgili olduğu müteaddit defalar açıklanmış olmasına rağmen, peşin 
hükümle, bu teklifin, cami yardımı, cami kesintisi tarzında çarpıtılmış olmasını da, bu tarihî 
eserlere karşı bir saygısızlık olarak kabul ettiğimi burada ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, birçok mesele gündeme geliyor; hemen, Anayasaya aykırıdır, Değildir... Bir de me
seleye tarih açısından bakmak lazım. Bu vakıf eserleri ayağa kaldırılamazsa, bu vakıf eserleri 
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korunamazsa, bu toprakların Türk vatanı olduğunu neyle ispat edeceğiz, hangi belgeye daya
nacağız? Bunun en açık misalini Kıbrıs'ta gördük. Daha birkaç gün evvel vakıf eserlerinin orada 
da restore edilmesiyle ilgili bir seminere katıldık; "Kıbrıs'ta Türk soydaşlarımızın mücadelesi
nin özünde vakıf fikriyatı vardır, korunması yatmaktadır" diye açık olarak ifade etmişlerdir. 
O halde, meseleye bir de tarih açısından bakmak lazım. Her mesele illa da hukukî bir zemine 
çekilerek götürülemez. Ben, o teklifin Anayasaya aykırı olduğu kanaaatini taşımıyorum, bunu 
buradan ifade etmek isterim. 

Tabiatıyla, bir taraftan eski eserlerin restorasyonuyla ilgili çalışmalar yapılırken, öbür ta
rafta yine, vakıf fikriyatına uygun olarak yurt sayıları artırılmaya çalışılmıştır. Başlangıçta 6 
500 civarında olan öğrenci sayısı, 1991 yılında tamamlanacak olan yurtlarımızla beraber, 10 
bine çıkacaktır. Bunların fizikî şartları da büyük ölçüde düzeltilmiştir ve mümkün olduğu ka
dar da fakir fukara kimselerin çocuklarının buralardan, vakıf aşevleri ve imaretlerden de fay
dalanması yoluna gidilmektedir. 

Dolayısıyla, zaten, söz alan arkadaşlarımız vakıflar konusuna müteaddit yönlerden temas 
etmiş bulunuyorlar. Ben de sözü fazla uzatmak istemiyorum, zaten toplumumuza mal olmuş 
bir fikirdir. Hem, bir taraftan bu eserleri korumak hem de vakıf fikriyatına dört elle sarılmak 
lazım geldiği kanaatini taşıyorum. Toplulumumuzun, milletimizin buna da gerçekten ihtiyacı 
vardır. Belki bu düşünceden hareketledir ki, Hükümet olarak 1986 yılı Haziranında çıkardığı
mız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde 772 adet vakıf, il ve ilçe 
merkezlerinde faaliyet gösteriyor. 

Şunu, bu kürsüden çok açık olarak ifade ederim ki, bu vakıf imkânları kullanılırken, hiç
bir surette, partizan mülahazalara itibar edilmemiştir. Hakikaten, ulaşabildiğimiz ve öğrene
bildiğimiz kadarıyla, yasal çerçevede herkese yardımcı olmaya çalıştık. Nitekim, 26 Marttan 
sonra yapılan seçimlerle beraber, muhalefet partilerinden olan arkadaşlarımız, belediye başka
nı sıfatıyla bu vakıflarda görev alıyorlar. Şayet, bu imkânların partizan maksatlarla veya ka
nunun amacı dışında kullanıldığı noktasında bir tespitleri olur ve bunu bize intikal ettiririme, 
bundan fevkalade memnun oluruz; ama, tabiatıyla 57 milyonluk bir Türkiye'de -Sayın Ulu-
soy'un dile getirdiği bir konu var- gözümüzden kaçan, yeteri kadar takip edemediğimiz konu
lar olabilir. Bunu da burada itiraf etmekte hiçbir mahzur yok; ama, kendileri bize yardımcı 
olursa, biz, gündelik basını da takip etmek suretiyle, en ufak şekilde bir yardım imkanımız 
olursa, bu vakıflar aracılığıyla bunlara ulaşmaya ve gerekli yardımı yapmaya çalışıyoruz. 

Taşdelen suyu ile ilgili olarak açılmış bir dava vardır, iddiaların ne ölçüde gerçek olduğu, 
yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır. O dava Çankırı mahkemelerinde halen devam etmektedir. 

Başta da ifade ettiğim gibi, 7 600 eser var; ama, restore edebildiğimiz eser sayısı senede 
100 -150 arasındadır. İşte, bütün gayretlerimize rağmen, içinde bulunduğumuz sene 344, önü
müzdeki sene de 406 eser restore edilecektir... 

HlLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — Ilyasbey Camii de dahil midir? 
DEVLET BAKANI CEMlL ÇlÇEK (Devamla) — Evet, Ilyasbey Camiini de restorasyo

na aldık efendim. O da bu 406 eserin restorasyonu planının içindedir. 
Tabiatıyla, restorasyonunu yapmamız gereken daha çok eski eser ve tamiri gereken çok 

vakıf eserleri vardır. Onun içindir ki, yeni kaynaklara ve yeni gayretlere ihtiyaç vardır. Yapılan 
tekliflerin ve çalışmaların bu maksatla değerlendirilmesi lazım geldiğini burada ifade etmek 
istiyorum. 
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Vakıflar bütçesinin hepimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, bugüne kadar vakıf eserle
rinin korunmasında emeği geçen bütün hükümetlerimize, gerekli hassasiyeti gösteren sayın ba
kanlarımıza ve vatandaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor, vakıf kuran ecdadımızı rah
metle ve minnetle anıyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1991 Mali Yık Bütçesi 

1991 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
A— CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Bölüm program 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 20 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Vakıf işlemlerinin Yürütülmesi 14 594 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sosyal Yardım ve Kültürel işlemler 84 696 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 832 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 121 122 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesini bölümleri kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

1991 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
B —CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 76 080 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 45 042 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 121 122 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1989 Adali Yüz KesvümaU 

BAŞKAN — Vakıflar genel Müdürlüğü 1989 yılı kesinhesabının bö 
oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1989 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 

A — CETVELİ 

Genel ödenek To 
Prog. ' Açıklama Toplamı Ha 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 637 675 000 6 39 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Vakıf İşlemlerinin Yürütülmesi 5 491 985 000 5 44 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Sosyal Yardım ve Kültürel İşlemler 31 550 680 000 24 32 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 152 950 000 98 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

940 Sosyal Transferler 22 095 697 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 



A — CETVELİ 

Genel ödenek Top 
Prog. Açıklama Toplamı Har 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 1 344 764 207 88 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Özel 8 746 551321 2 738 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 54 946 701225 39 977 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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1989 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü 

2 

3 

9 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Akaryakıt Tüketim Fonu 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ÖZEL 
özel Özel Kanunlara Göre Elde 
Edilen Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

19 000 000 000 

16 876 000 000 

Tahsilat 
Lira 

38 451 934 683 

22 441 627 837 

88 732 498 

2 738 137 104 

GENEL TOPLAM 35 876 000 000 63 720 432 122 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1989 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

E) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1991 Mali Yılı Bütçesi 
2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programımıza göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerinde müzakerelere geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Grupları adına söz alan sayın milletvekillerini okuyorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Mehmet Dönen, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cemal Alışan, Ana
vatan Partisi Grubu adına Sayın Burhan Kara. 

Aleyhinde kişisel görüşlerini açıklamak üzere, Sayın Turhan Hırfanoğlu. 
Sayın Mehmet Dönen; buyurun. 
Sayın Dönen, süreniz 15 dakikadır. Daha kısa olursa memnun oluruz. Rica edeyim,.. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) — Tamam Sayın Başkanım. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1991 yılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimi 
belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 
kuruluş amaçlarına baktığımızda, ülkemizde önemli bir sosyal fonksiyonu yerine getirmek için 
kurulduğunu görmekteyiz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, korunmaya, bakı
ma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilerin maddî, manevî ve sosyal 
yoksunluklarının giderilmesine ve gereksinimlerinin karşılanmasına ve çözümlenmesine yar
dımcı olmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesini ve yüksektilmesini amaçlayan sistemli ve 
programlı hizmetlerin geliştirilmesini ve sunumunu sağlamakla görevli bulunmaktadır. 

Görülmektedir ki, bu kurum, kutsal bir amaç için çok boyutlu ve kapsamlı bir hizmet 
alanında görevlidir. Bu kurumun üretmek amacını taşıdığı hizmetler, aslında Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin niteliğini oluşturan sosyal hukuk devleti anlayışının da bir gereğidir. 

Anayasanın 60 inci maddesinde, "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri alır ve teşkilatı kurar" denmesine kar
şın, nüfusumuzun büyük bir kısmı yarınlara güvenle bakamıyor. Neden bakamıyor?.. Çünkü, 
ANAP İktidarında, taban fiyatı düşük, ücret düşük, maaş düşük, sosyal dengeyi ayakta tutan 
her şey, ama her şey düşük; buna karşın, zamlar yüksek, enflasyon yüksek, haksız kazanç yüksek, 
adaletsizlik, haksızlık kol gezer olmuş, sosyal adaletsizlik kader sayılır hale getirilmiştir. İşsiz
lik artık can alıyor. Bugün nüfusumuzun yüzde 22'si, yani yaklaşık her dört kişiden biri işsiz
dir. Bu işsizler ordusu açtır, çaresizdir. Buna karşın, haksız kazanç, vurgun, soygun, yolsuzluk 
gibi kural dışı davranışlar, beceri, işbilirlik olarak algılanır hale gelmiştir. 

Yetkililer ve hatta ekonomiyi yönetenler, enflasyonla yaşamaya alışmamız gerektiğini öğüt
lüyorlar. Bu doğrudur; zira, aksine kim inanır? Görülen odur ki, enflasyon ve sürekli gelen 
zamlar, artık kurumlaşmıştır. Her yıl enflasyonu aşağı çekeceğini söyleyen, fakat yıl sonunda 
bunu başaramayan tktidar, halkımızı türlü oyalamacalarla oyalamaktadır. Enflasyon, ANAP 
İktidarının itici gücü, tabiri caizse yaşam kaynağıdır; zira temel felsefesi, dar gelirlinin, çiftçi
nin, memurun, işçinin, bordro mahkûmunun, yani çaresiz halkın cebinden aldığını, belli çev
relerin kasasına aktarmaktır; bunu da hakkıyla başarıyor. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP İktidarının mimarı sayılan özal'ın on yılı aşkın süredir uy
guladığı politikalar, ülkenin sosyal yapısını temelinden sarsmış, bütünüyle, altüst etmiştir. Uy
guladıkları sosyal, ekonomik ve siyasal politikalar, demokratik ve sosyal hukuk devletine gi
den yollan tıkamıştır. 

Yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların ortaya çıktığı ülkemizde, hastanelerin halini 
bilmeyen yoktur. Ücretini ödeyemeyen hastanın hali nedir? Parası ve yeterli torpili olmayan 
hastalar, bırakın hasta muamelesi görmeyi, nasıl ölüme terk ediliyorlar, nasıl kapıdan kovulu
yorlar, gidin de hastanelerde bir görün. 

Günümüzde, sağlık hizmetlerinden yararlanma bir temel haktır; ama, ANAP İktidarı, Temel 
Sağlık Yasasını çıkarmamakta, bu hakkın, bir ticarî meta olarak zengine, parası olana sunul
masına göz yummaktadır. 

Emek devamlı hor görülmekte, emekçi yoksullaştırılmakta, alın terinin hakkı kısıtlana
rak, sindirilmek istenmektedir. 
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tşçinin yasal hakkı olan grevi kırmak, toplusözleşmeleri çıkmaza sokmak için her türlü 
oyuna tevessül edilmektedir. Bu yapılırken, TRT başta olmak üzere, tüm kitle haberleşme araçları 
kullanılarak, yasal işçi kuruluşları kamuoyunun gözünde küçük düşürülmeye, haksız gösteril
meye, yalan yanlış bilgilerle grevler kırılmaya çalışılmaktadır. 

İNSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Çocuk Esirgeme Kurumunda mı? 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Tamam işte; büyükleri esirgeyemiyoruz ki, çocukları 

esirgeyelim. 

Emek ile sermayeyi dengede tutan demokratik haklar, demokratik olmayan birtakım ey
lemlerle ve hatta adalete intikal edenlere bile müdahale edilerek kurumlar yozlaştırılmakta, 
her konuda olduğu gibi, bu konuda da partizanlık ön planda tutulmaktadır. Böylece, bırakın 
tüm çalışanlara özgürce örgütlenme hakkı vermeyi, mevcut örgütleri yok etmek, onları çalışa
maz, hakkını arayamaz hale getirmek için ne gerekirse yapılmaktadır. 

Köylüye uygulanan taban fiyat politikasının aslında gülünç olduğunu hepimiz bilmekte
yiz. Buna bir de tarımsal girdilere sürekli yapılan zam eklenecek olursa, köylümüz Ve dargelirli 
çiftçimiz giderek, yoksulluğa ve açlığa itilmektedir. 

Memura uygulanan maaş artışına bir bakın; maaş zammı ekmek zammı kadar bile değil. 
Yani, bir yıl içinde ekmeğin fiyatı 400 liradan 700 liraya çıkarak yüzde 80 civarında artarken, 
memurun maaşı ancak yüzde 7 civarında artmaktadır. 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Bütçenin tümü üzerinde mi komuşmalar? 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Tabiî. 
Bunları süremden sayarım Sayın Başkan. 
Bütün bu dengesizlikler, hırsızlığı, soygunu ve hatta fuhuşu tırmandırırken, ülkede o çok 

sözü edilen ahlak kavramları devlet eliyle yok ediliyor ve hatta, ahlaksızlık, kurumlaştırılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türk toplumunun temel taşı "aile" kavramı artık can çekişiyor. 
BAŞKAN — Sayın Dönen, dört dakikanız kaldı. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — Dejenere olan aile yapısı, boşanmaları ve hatta inti
harları olağan hale getirmektedir. Bu toplumsal yapıda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunun hizmetleri çok daha fazla anlam ve c#ıem kazanıyor. Zira, içinde bulunduğumuz 
ve bu İktidarın hazırladığı yaşam koşulları insanlarımızın yüzde 80'ini bakıma, yardıma ve 
korumaya muhtaç hale getirmiştir. Kalan yüzde 20'si ise, zaten köşeyi dönmüş, ANAP İktida
rının istediği felsefeye uygun hale getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ben şimdi size birtakım rakamlar verip kafanızı karıştırmak iste
miyorum; ama bilinen şu açık gerçeği de vurgulamadan geçemeyeceğim. 

Ülkemizde 500 bini aşkın korumaya ve yardıma muhtaç çocuk ve 30 - 40 bin yaşlı, 700 
bin sakat varken, bunlardan sadece yüzde 3 - 4 civarındakine hizmet verilmektedir. Bu hizmet 
verilirken de, çeşitli partizan tutumlardan hiçbir zaman vazgeçilmemekte, gazetelerde boy boy, 
Çocuk Esirgeme Kurumundan atılan insanların resmi yayımlanmakta ve son günlerde de Ço
cuk Esirgeme Kurumunun birtakım yurtları kapatılmaktadır. Sayın Bakandan bu konuda da 
bilgi istiyoruz. Fatih Kız Yetiştirme Yurdu, Fatih Yetiştirme Yurdu, Kadıköy Kız Yetiştirme Yurdu, 
Çatalca Yetiştirme Yurdu, Beykoz Yetiştirme Yurdu kapatılmış durumda, hatta bunlardan Ka
dıköy Kız Yetiştirme Yurdunun kapatılma nedenlerinden biri de, oradaki kızların ahlâksız ta
vırlarına bağlanmaktadır.- Bu kurum, o insanları en iyi bir şekilde eğiteceği yerde, o yurtların 
bu gerekçeyle kapatılması da, bizce doğru bulunmamaktadır. 
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Bu çok kapsamlı ve çok önemli hizmetlerin... 
BAŞKAN — Sayın Dönen, bir iki sayfa atlar mısınız? 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Atladım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Rica edeyim efendim... tki dakikanız kaldı. Rica ediyorum... Lütfen... 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Oldu Sayın Başkanım, atlayayım. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — O zaman, konuşma üslubu bozulur Sayın Başkan. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1991 yılı Sosyal Hizmetler ve Ço

cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi, bu kutsal çatı altında görüşülürken, hazin 
ve manidar bir çağrışım yapıyor : ANAP İktidarının, her fırsatta övünç kaynağı yaptığı, her 
ithal malın varlığı... (Evet, vitrinler, ithal oyuncak, kedi, köpek mamaları, avakado, kivi, çiki-
ta muzları doludur.) "Bakın, bizim iktidarımız yokları var etti; her istediğinizi bulabilirsiniz" 
demeniz, olsa olsa bu ülkenin insanlarıyla alay etmektir. Onların çaresizliğini hiçe saymak, 
sıkıntılarını görmezlikten gelmek, insanlarımıza işkencedir. Bu iktidar, "Ispanak alamıyorsa 
çikita muzu al" dercesine insanlarla âdeta dalga geçmektedir. Marifet, vitrinleri ithal mallarla 
doldurmak değildir. Sosyal adaletten söz eden yönetimler, ortalama 400 bin TL. ile geçinmek 
zorunda bırakılan Türk Vatandaşına ve ailesine çıkış yolu göstermelidir. Vatandaşımız, vitrin
de gördüklerini almak şöyle dursun, dokunamıyor bile. Bir tarafta, köpeğine berber parası olarak 
300-500 bin lira ödemekte tereddüt etmeyen yeni türemiş haksız kazanç çılgınları, diğer taraf
ta, ayda 300-500 bin lira ile kira veren, 3-5 çocuk okutan aile varken, sosyal adaletten ve eşit
likten söz edenlere söylenecek söz bulmakta zorlanıyorum. 

Bildiğiniz gibi, dünyada hızlı değişmeler yaşanıyor. Bir zamanlar, her yaptığı yanına kâr 
kalan rejimler, totaliter yönetimler ve kendini çok güçlü sanan iktidarların bile bir anda yerle
rinde yeller esiyor. Kara kaderli Afrika'da, Bangladeş'te bile, halk, haksızlığa umulmadık bi
çimde başkaldırıyor; bilinen sonuçlar... 

BURHAN KARA (Giresun) — Sovyet Rusya da dahil mi? 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Tabiî, Sovyetlerde de aynı. 
önemli bir konu da, işinize gelmeyen bu tür uyarıları amacından saptırarak, işi demago

jik boyutlara getirip, geçiştiremezsiniz. Şimdi görür gibiyim; "Sefalet edebiyatı yapıyorsun. 
Yoksulluk, fukaralık istismarcısı ve felakat tellalı mısın?" gibi, beylik yaklaşımlarla bilinen ger
çekleri genel kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalışacaksınız. 

Yukarıda değindim, bir daha belirteyim; kazın ayağı öyle değil. Olayların gelişimini iç açı
cı görmüyorum. Sosyal yaralar kangren oluyor, halkımız acı içinde. Maddî ve manevî işkence 
dayanılmaz boyuttadır, ölümü öğrenmek için, ölmek gerekmez... Siz, Atatürk'ün kurduğu tüm 
güzellikler gibi, bu sosyal ve çok önemli kuruluşu da amacından saptırmak için ne gerekirse 
yaptınız, yapıyorsunuz. Partizan göstermelik yasak savaş icraatınızı uzun uzun anlatmaya za
man yetmez. Ayırdığınız güdük bütçe ile de iş ve icraat değil, hiçbir şey yapamazsınız. 

Kurum, bir yandan, yetişmiş elemanlarını inanılmaz bir biçimde tasfiye etmekte, diğer yan
dan, çok ciddî insan sonuçları yaratmaktadır, örneğin, tayini yapılan personel arasında, yedi 
aylık evli ve eşi Ankara'da çalışan bayanlar, gözleri görmeyen insanlar ve parçalanmış aileler 
vardır. Bu kişilerin çoğu, açtıkları davaları kazanıp, yürütmeyi durdurma kararı almışlardır. 
Her şeye karşın, hukuk dışı eylemler bitmek bilmiyor. Amaç açık seçik ortada; Atatürkçü, cum
huriyet ilkelerine bağlı, dürüst ve namuslu insanlar yeniden tayin ediliyor, ya da insan onuru-
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na yakışmayacak iftiralar, düzmece raporlar, ilkel yakıştırmalar ve sahte belgelerle, Adana'dan 
Siirt'e kadar, geçici görevlere mahkûm ediliyorlar. Bu işkence yapılırken, devletin zonlanarak 
ayırdığı ödenekler, sorumsuzca çarçur ediliyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu sosyal kuruluşun ülkemize yeterince yararlı olma
dığı gerçeğini ve nedenini anlayabilmek için, önce, ANAP gözlüklerini çıkarıp, ülke gerçekleri
ni görmenizi tavsiye ediyorum. 

Her şeye rağmen, Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesinin, ulusumuza, kurum çalışanlarına, 
az da olsa yararlanan yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dönen. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Cemal Alişan; buyurun efendim. 
Sayın Alişan, Sayın Dönen tavsiyemize uygun hareket etmedi, inşallah zatı âliniz sürenizi 

aşmazsınız. 

DYP GRUBU ADINA CEMAL ALtŞAN (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesi ile ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. < 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesi üzerinde teknik açıklamalara ve de
ğerlendirmelere geçmeden önce, "sosyal hizmet" kavramı üzerinde durmak ve sosyal hizmet
lerden sorumlu teşkilatlardan toplumun beklentilerini dile getirmek istiyorum. 

"Sosyal hizmet" denildiği zaman, herhangi bir iç veya dış etken sebebiyle, mevcut hayat 
şartlarına uymadan güçlük çeken kişilere ve ailelere, kamusal bir yaklaşımla destek olmak, maddî 
ve manevî katkılar sağlamak ve ortalama standardı tutturmaya yarayacak kaynakları yarat
mak için gerekli çalışmalar anlaşılmalıdır. Bir başka deyişle, sosyal hizmet, zorda ve darda ka
lan insanlara toplum desteğini devlet eliyle sunmak, bütün bireylerin insan haysiyetine uygun 
çerçeve içinde, beklenen veya beklenmeyen risklerden korunmasını, dolayısıyla, huzurlarını, 
güvenlerini, mutluluklarını sağlamak için gayret sarf etmektir. Kısacası, sosyal hizmet prog
ramları olmadan, ne sosyal güvenlik idealine ulaşmak, ne de çağdaş uygarlık normlarına uy
gun bir refah standardına kavuşmak mümkündür. 

Türkiye, bu anlayış çerçevesinde, millî nitelikteki bir sosyal hizmet modelinin oluşturul
ması konusunda önemli mesafeler kaydetmiştir. Daha 1960'lı yıllarda kurulması öngörülen ve 
Mehtap Raporunda da işaret edilen sosyal hizmetler kurumu, söz konusu raporda tespit edil
diği şekilde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü nüve teş
kil edilerek kurulmuş ve sosyal alandaki bir eksiklik giderilmiştir. Dolayısıyla, Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, sosyal devlet anlayışını hayata geçirmeye yarayacak, sosyal 
adaleti ve sosyal refahı sağlayacak kuruluşlardan biri durumundadır. Sosyal adalet ve sosyal 
refahın gerçekleştirilmesi ise, sosyal barış, huzur, güvenlik ve mutlulukla eşanlamlıdır. 

Bugün, Türkiye'nin en çok ihtiyacını duyduğu konulardan birinin sosyal barış olduğu, 
herhalde tartışılmayacak kadar açıktır. Bu nedenle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu, toplum vicdanını kemiren yaraları iyileştirmek, sosyal veya ekonomik haksızlıkları gi
dermek, sosyal uyumu ve dengeyi sağlamak açısından son derece önemli fonksiyonlara sahip bir 
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devlet kuruluşudur. Türkiye'de sosyal barış her yönüyle tesis edilecek ise, bu sonucun elde edil
mesinde aktif rol oynayacak uğraşlardan birisi, mutlaka, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu olmalıdır. 

Bugünkü idaresiyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bunu nasıl gerçekleşti
recektir? Elbette ki, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, 
kreş ve gündüz bakımevleri açarak gerçekleştirecektir. 

Elbette ki, yoksulluk içindeki toplum kesimlerini bir iş ve meslek sahibi yaparak, kendi 
kendilerine yeterli hale getirici ekonomik yardım programları düzenleyerek gerçekleştirecektir. 

Elbette ki, kamu vicdanını, sosyal sorunlar konusunda, sosyal adaletsizlikler, sosyal veya 
ekonomik haksızlıklar konusunda harekete geçirici eğitim, yayın ve tanıtım programları hazır
layarak gerçekleştirecektir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğünün halihazırdaki durumunu gözden geçirelim : 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 27.5.1983 tarihinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Kurum, 356 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile 18 Mart 1989'dan geçerli olmak üzere, Başbakanlığa bağlı 
kuruluş haline getirilmiştir. Kurum, 1983 yılından bu yana, ne yazık kf, 2828 sayılı Kanunun 
verdiği hukukî dayanakları yeterince kullanamayan ve gerektiği ölçüde etkinlik sağlayamayan 
bir görüntü vermekten kurtulamamıştır. Bu görüntü, Başbakanlığa bağlanmasıyla değişme
miş, hatta daha da kötü hale gelmiştir. Bu hale gelişinde/bilhassa Sayın Genel Müdürün çok 
kötü etkileri olmuştur. Dilerdim, bu bütçe görüşülürken -geçerli bir nedeni var mıdır bilmiyorum-
Sayın Genel Müdür de burada olsun. 

BURHAN KARA (Giresun) — Genel Müdür var, biliyorsun. 
CEMAL AL t ŞAN (Devamla) — Belirttim onu da özellikle. 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, bugünkü görüntüsü iti

bariyle, Türk toplumunun şiddetle ihtiyaç duyduğu barışı, huzuru, mutluluğu sağlayıcı hiz
metler üretmek bir yana kurum bünyesindeki barışı sağlamaktan bile uzak bir özellik arz et
mektedir. 

Kurumun Başbakanlığa bağlanmasının ardından işbaşına getirilenler tarafından iyice şid
detlendirilen hukuk dışı zorlamaların yarattığı ailevî dramları, bölünmüş, parçalanmış aileleri 
ve çocukları, yetişmiş vasıflı elemanlar yerine, gelişigüzel seçilmiş vasıfsız elemanlara görev ve
rilmesi gibi haksızlıkları, fuzulî harcamaları ve savurganlıkları hepimiz biliyoruz. Şimdi, böyle 
bir anlayışın egemen olduğu bu kurum, kendisinden beklenen sosyal barışı gerçekleştirme ve 
hizmet fonksiyonunu nasıl icra edecektir? 

Kendi personeline acımayan, kendi personelinin hukukunu tanımayan, kendi teşkilatında 
iç barışı bozan, kendi kurumunda huzursuzluk, gergirlik ve mutsuzluk yaratan bir zihniyet, 
acaba vatandaşımıza nasıl hizmet verecektir, ülkemize nasıl kardeşlik ve dostluk sunacaktır? 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin yetişmiş insan gücünü budamakta bu iktidarın ne kadar 
başarılı olduğunu hepimiz iyi bilmekteyiz. Bürokraside de sık sık gördüğümüz bu budama iş
lemleri, Türkiye'de kalkınma hamlesindeki ivmeyi düşüren temel sebepler arasında yer almak
tadır. Bu kervanın da başında, ne yazık ki, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Mü
dürlüğü vardır. 
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Oysa, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, az sayıda uzman 
personele sahiptir. Sosyal hizmet mesleği, Türkiye'de henüz çağdaş standartlara, sayısal geliş
me yönünden ulaşamamıştır. Türkiye'de halen 1 500 civarında sosyal hizmet uzmanı olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu uzmanların SOO kadarının da Sosyal Hizmetler ve Çocuk esirgeme 
Kurumu bünyesinde görev yaptığı bilinmektedir. Oysa, Birleşmiş Milletler kriterlerine göre, her 
2 bin kişi için 1 sosyal hizmet uzmanının gerekli olduğu bilinmektedir. Türkiye şartlarında böyle 
bir kriter yerine, daha sade bir hesaplama veya değerlendirme yapılsa bile, Türkiye'nin haliha
zırda 2 bin civarında uzman elemana, sadece Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü için ihtiyacı vardır. Oysa, en düşük seviyelerde tutulan bu rakamlara rağ
men kurum, henüz bu standardı da tutturamamıştır. Üstelik, elinde mevcut az sayıdaki yetiş
miş uzmanı, âdeta toplu göçe tabi tutmaktadır., tşte bunun büyük bir haksızlık olduğu, tartı-
şılamayacak kadar açıktır. Bu yanlışlığın ise, kurumun mevcut yönetiminden, mevcut yöneti
min sosyal hizmet kavramına, ilkelerine ve uygulamalarına son derece uzak olan bakış açısın
dan kaynaklandığı, artık iyice açığa çıkmıştır, Durup dururken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin kıt ve kısıtlı imkânları ile yetiştirilmiş az sayıdaki deneyimli uzman personeli, insanlığın 
hizmetine sunmak yerine, tayin üstüne tayinle, geçici görevlerle göçebe hayatına sokmak, her 
halde başka türlü açıklanamaz. 

Nitekim, kurumun ne kadar yetersiz bir kadro ile idare edildiği konusunda şimdi sizlere 
takdim edeceğim icraatlar, en şüpheli kişileri bile aydınalatmaya yeterli olacaktır kanaatindeyim. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, bir süredir "araştırma" 
olarak ifade edilen bir faaliyet sergiliyor "Nedir?" diye soruşturduk, bakın ne çıktı bu araştır
manın içinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, bir soru kâğı
dı hazırlamış, "Aileler için anket" adı altında. Tabiî ki, bu araştırmanın amacı, gerekçesi, yön
temi ve teknikleri konusunda edindiğimiz bilgilere göre -ki, bu konuyu vatandaştan da araştırdık-
bu araştırmanın amacı, sosyal hizmetler alanındaki ihtiyaçları belirlemek ve hizmet birimleri 
açmakmış. Araştırma, halen Kırıkkale, Bayburt, Karaman, Aksaray, Adana ve Siirt filerinde; 
aynı zamanda bu illere bağlı ilçelerde ve köylerde uygulanmaktadır. Gayet tabiî ki, ilmî araştır
malar yapmakta büyük faydalar vardır; ancak, doğru hedefler için doğru metotlar kullanmak 
da şarttır. Acaba, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bu araş
tırması, istenilen amaca ulaşacak mıdır? Neticede, harcanan para, fakir hale getirdiğiniz bu 
milletin parasıdır ve milletin parasının da yerinde harcamak şarttır. Bu amaçla yaptığımız in
celeme sonucu, anketle nelerin araştırıldığını tespit etmeye çalıştık. 

Aksaray'da, Kırıkkale'de, Karaman'da, Siirt'te ve Adana'da, kurum anketörlerinin kapı 
kapı dolaşarak araştırdıkları konular şunlar : Yaklaşık olarak ifade edeceğim. Anket 58 soru
dan ibarettir; hepsini, zamanımız kısıtlı olduğu için sizlere okumak istemiyorum, bazı kısımla
rını okuyarak geçeceğim. 

Bazı sorular şunlar : 

— Oturduğunuz yerleşim birimlerinde kreş veya anaokulu var mıdır? Yoksa, açılmasını 
ister misiniz? 

— Oturduğunuz yerleşim biriminde huzurevi var mıdır? Yoksa, yapılmasını ister misiniz? 

— Ailenizdeki yaşlıların her türlü problemlerine yardımcı olacak bir yaşlı danışma mer
kezi ister misiniz? 

— Bulunduğunuz çevrede bakıma muhtaç çocuk var mıdır? 
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Tabiî, bu soruların 1 000 haneli veya daha küçük yerleşim merkezlerinde de sorulduğunu 
düşünebilirsiniz. 

— Bulunduğunuz yerleşim merkezinde çocuk yuvası veya yetiştirme yurdu açılmasını is
ter misiniz? 

— Aile danışma merkezi ister misiniz? 

Ailenin nüfusu, öğrenim durumu, oturduğu evin durumu, aile reisinin kaç yıllık evli ol
duğu, kaç yaşında evlendiği, eşi ile akrabalık bağı olup olmadığı, görücü usulü ile evlenip ev
lenmedikleri gibi sorular da var. Bu iş için 300 civarında personelin görevlendirildiği ve Türki
ye'nin kapı kapı dolaşıldığı düşünülürse, sekiz on yılda bitecek bir araştırma programı ile karşı 
karşıyayız. Buna, ne bu kısıtlı bütçe yeter, ne de personel yeter. 

Ayrıca, ilginçtir, Adana'daki araştırmada evlilikle ilgili konuda "Görücü usulü ile mi, yoksa 
anlaşarak mı evlendiniz?" sorusunun cevabı, "Kız kaçırmak suretiyle evlendik" çıkmaktadır 
ağırlıklı olarak. Bu da işin diğer bir ilginç tarafıdır, tşin tuhaf başka bir tarafı ise, sorulan so
ruların bir kısmının cevabının zaten biliniyor olmasıdır; bilinmiyorsa da bu ayrı bir ayıptır. 
Tespitlerimize göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün, dev
let parasının daha fazla gereksiz yere ziyan etmesini önlemek için biz söylüyoruz; Aksaray'da, 
Kırıkkale'de, Karaman'da bu sosyal hizmet kuruluşlarının hiçbiri yoktur. Siirt'te de bir yetiş
tirme yurdu vardır; Adana'da ise, bütün kuruluşları ile tamam vaziyettedir. Cevaplan verdik; 
buradaki gerekli kuruluşları lütfen açınız. 

Ayrıca bir de ricamız var : Bundan sonra, diğer illerde de bu tür devlet parasını ziyan et
me gibi bir düşünceniz varsa, vaz geçiniz. Devletten bir kuruş harcama yapmadan, hangi ili
mizde ilçemizde, hangi köyümüzde çocuk yuvası, yetiştirme yurdu gibi kuruluşların olduğunu 
veya olmadığını tespit etmeye ve size söylemeye hazırız. Esasen, biz şimdiden biliyoruz ki, pek 
çok ilimizde, bırakın ilçeleri ve köyleri, sosyal hizmet kuruluşlarına, özellikle yuvalara, yurtla
ra büyük illerimizde de kreşlere, huzurevlerine şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bilindiği gibi, 29 Ekim 1990 günü ülkemizde genel nüfus sayımı yapılmıştır ve ankette so
rulan soruların çoğu, sayımda sorulan sorulardır. Gerekli birkaç soru da, sayımla ilgili çizelge
ye eklenebilir, böylece zaman, para ve insan gücü kaybı önlenebilirdi; ama, maksat başka idi. 
Ancak, bunu düşünen var mı?.. Devlet bütçesinde yeterli para olmadığından, görevlendirilen 
kişilere yapılacak ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan karşılanmıştır. Bu 
konu, makamın 21.8.1990 tarih ve 1115 sayılı onayı ile ortadadır. Görevlendirilenlere, ilk ola
rak 2S0 bin lira avans ödenmiş, daha sonra yapılan ödemeler ise, kişi başına 1 milyon lirayı 
geçmiştir. Milyarları neden sorumsuzca sokağa atıyorsunuz? Ne gereği vardı? 

BAŞKAN — Sayın Alişan, süreniz doldu; rica ediyorum... 
GEMAL ALtŞAN (Devamla) — Tamam efendim, toparlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, hiçbir şekilde, konusunun erbabı bir kadroya sahip değildir. Oysa, Türkiye'nin 
sosyal sorunları dağlar gibi birikmiştir. Doğuda ayrı bir dert vardır, batıda ayrı bir dert vardır. 
Bütün bu ihtiyaçları, ülkenin temel doğruları doğrultusunda inceleyip, sağlıklı, kalıcı ve fayda 
sağlayıcı politikalar üreten bir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ne kadar da ge
reklidir. 
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Unutmamak gerekir ki, kurumu tarafından yürütülen sosyal hizmetler, devletimizin insa
na duyduğu sevginin ve saygının da göstergesi olacaktır. Sorunları çözülmüş insan, derdi din
lenmiş insan, saygı görmüş insan, huzurlu ve mutlu insandır. Huzurlu ve mutlu kişilerden olu
şan toplum da mutlu olur; Ama ne görüyoruz?.. Böylesine önemli bir ahengi sağlamakla yü
kümlü kuruluşların başına gelen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, kendi ahengi
ni sağlamaktan uzak bir anlayışla idare edilmektedir. Sözünü ettiğim araştırma faaliyetlerin
deki ilmî ve meslekî zayıflık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
nün diğer faaliyetleri konusunda da ciddî tereddütler uyandırmaktadır. Esasen, aldığımız bil
gilere göre, yapılan birçok harcamaların plansız, programsız ve zamansız emirlerle uygulandı
ğı görülmektedir, örneğin, yiyecek alımlarının merkezden yapılacağına dair emrin değiştiril
mesi; merkezden yapılan inşaat onarım ihalelerine, önce her şeyin merkezden yapılacağı, son
ra da illerdeki görevlilerin de yetkili olduğu gibi bir başka emir çıkarılması, tasarruf tedbirleri 
uygulanırken ve çocukların sene ortasında kitap, defter, okul ihtiyaçları, kışlık giysileri ve ye
terli beslenmeleri sağlanamazken, temizlik ve bakımları yetersizken, kuruma dışarıdan, ihtiya
ca bakılmadan mobilya alınması, lüzumsuz eşofman ihalesi, birkaç tane makam odası tefriş 
edilmesi; sayısı birkaç taneyi bulan makam otosu tahsisi gibi yanlış uygulamalar görülmektedir. 

Ayrıca, belirtmek isterim ki, araştırmaya esas teşkil eden sorular, köylerdeki ve ilçelerdeki 
vatandaşlarımızı tedirgin etmekte, ekmek derdindeki insanlarımıza kreş, huzurevi, yaşlı danış
ma merkezi isteyip istemediği sorulmaktadır. 

Daha il merkezlerindeki kreş ihtiyacını karşılamamış bir ülke, nereden kaynak bulacak 
da, ilçelere kreş açacaktır? Türkiye'nin hangi köyünde yaşlı danışma merkezi gibi, büyük şe
hirlerde bile zorlukla açılan ve işletilen kuruluşlar bulunabilecektir? 

Aslında, bu araştırmanın bu şekilde ve mevcut metotlarla yapılması, hazırlayanların ve 
uygulayanların kulaklarını olumsuz bir şekilde çınlatıp ve ilgilileri güç duruma düşürmeye ya
radığı için, bizde memnuniyet bile yaratabilirdi. Ne var ki, para nereden bulunursa bulunsun, 
milletin helal kazançlarından alman vergilerden harcanmaktadır. Bu parayı doğrudan çocuk
lara veya özürlülere hizmet götürecek şekilde harcamak, bin defa daha hayırlı bir iş olurdu. 

Sayın milletvekilleri, bu anlayıştaki bir yönetim tarafından idare edilen ve bütçesi 185 mil
yar liradan 293 milyar liraya çıkan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mü
dürlüğünün, ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan da yardım aldığı düşünü
lürse, bu kadronun daha ne kadar yanlış yapacağı açık ve seçik ortadadır. Görünen odur ki, 
1991 yılı için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun, politik kadrolaşmalar ve keyfî 
harcamalar dışında, hiçbir ciddi sosyal faaliyet, program ve projesi yoktur. Yapılanlar veya ya
pılacak olanlar ise, sadece göz boyamaya yönelik, içeriksiz veya rutin mahiyetteki hizmetlerdir. 
Bu sebepten, kurum acilen yenilenmeli ve ehliyetli ellere teslim edilmelidir. 

Bu düşünceyle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesinin memleketimize, 
milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. 
Sayın Burhan Kara; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, Sayın milletve

killeri; Anavatan Partisi Grubu adına Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 
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Sosyal hizmet, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan, kontrollan dışın
da oluşan, maddî ve manevi sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılan
masına, sosyal sorunlarının önlenmesine ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını; hayat stan
dartlarının iyileştirilmesini ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin bü
tünüdür. 

Tarihî gelişimimiz içinde sosyal hizmet ve sosyal yardım, tslâmiyetin sosyal adalet ilkesine 
uygun olarak, Osmanlılarda "Vakıflar" şeklinde teşkilatlanarak, bütün dünyaya ve insanlığa 
örnek kuruluşlar olarak hizmet vermişlerdir. Cumhuriyet dönemimizde ise, Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumu, bu yüce hizmeti ve amacı yürütmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan iktidarı döneminde sosyal hizmet anlayışı ve uygulama
ları ile millî kültür ve geleneklerimize dayalı, çağdaş ve modern kurumlar oluşturulmuştur. Sosyal 
amaçlı birçok kuruluş tek çatı altında toplanarak dağınıklık giderilmiş; hizmette bütünlük, di
siplin ve verimlilik sağlanmıştır. 

iktidarımız döneminde yurt sathında oluşturulan Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu ile 
bütün yurtta, muhtaç ve fakir insanlarımıza yardım eli uzatılmış, iktidarımız döneminde top
lumumuzun en kutsal varlığı saydığımız aileyi korumak için, Aile Araştırma Kurumu Başkan
lığı kurulmuş, problemli ailelere yardımcı olmak için aile danışma merkezleri, çocuk misafir
haneleri ve kadın misafirhaneleri kurulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, kurulduğu günden bugüne kadar birçok önemli hizmeti veren Ço
cuk Esirgeme Kurumu, 1990 yılında da çok başarılı hizmetler vermeye devam etmiştir. 20 bin
den fazla çocuk ve yaşlının barındığı yurt ve yuvalar restore edilmiş, daha iyi ve modern eğitim 
için bilgisayarla takviye edilmeye başlanmıştır. 

Çocuklarımızın zihnen ve bedenen güçlenmesi için, spor sahaları, kapalı spor salonları 
yapımına hız verilmiştir. 

özürlü çocuklarımızın tedavilerini modern alet ve makinelerle sağlayan Sarayköy'deki Re
habilitasyon Merkezi Modernize edilmiştir. Türkiye'de ilk defa, felçli ve sürekli tedavi gerekti
ren hastalar için Bor'da sürekli bakım ünitesi açılmıştır. Koruma altındaki çocuklarımızın, yük
sekokula devam etmeleri halinde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda parasız barınma 
ve yemek yemeleri, burs ve kredi temin etmeleri sağlanmış; yükseköğrenime devam edemeyen
ler için ise, İktidarımızca çıkarılan 3412 sayılı Kanun ile kamu kurum ve kuruluşlarında Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde iş temin edil
mesi çalışmaları başarıyla yürütülmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, muhtaç çocuklarımızın daha iyi ve çağdaş 
yetiştirilmelerini sağlamak için, pedogog, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk eğitimcisi sayıla
rını artırmakta ve bu konuda da üstün gayret ve çaba göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, çocuk yuvası, yetiş
tirme yurtları ve huzurevlerinde 20 binden fazla çocuk ve yaşlı yaşamaktadır. Burada yaşayan 
çocuk ve yaşlıların tamamı, kimsesiz değildir. Aile problemleri sebebiyle devletin eğitimine, 
gözetimine ve korumasına tevdi edilmişlerdir. O halde devlet, kendi korumasına, gözetimine 
ve eğitimine bırakılmış bu çocukların nasıl eğitileceğini, nasıl gözetileceğini ve nasıl korunaca
ğını çok iyi planlamalı ve topluma, millete ve devlete faydalı birer fert olarak yetiştirilmelidir. 
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Birtakım, modası geçmiş, çağın gerisinde kalmış, ideolojik fikirlerden bu çocuklarımızın 
korunması, eksik olan aile şefkatinin aile sevgisinin verilmesi, millî kültür, örf ve adetlerin öğ
retilmesi, ancak, çok iyi seçilmiş kurum personeli ile mümkün olur. Bu kurum personeli, mut
laka sosyal hizmet mesleğinin bilgi ve becerisine sahip, ehliyetli, ahlaklı, millî ve manevî değer
lerine bağlı olmalıdır. Bugünkü kadro bu özellikleri taşımakta olduğu için, bizleri mutlu et
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, demin, konuşmacı arkadışımız, "Hastane kapılarında kalanlar var" 
dediler. Tabiî ki, hastane kapılarında kalanları düşünürken, önce, daha önceki iktidarlar dö
neminde ilaçsızlıktan hastane kapılarında ölenleri de hatırlamakta fayda vardır zannediyorum; 
ama, ANAP İktidarı döneminde ilaçsızlıktan hiç kimse hastanelerde vefat etmemiştir. 

Temel Sağlık Yasasını ANAP İktidarının çıkartmadığını ileri sürdüler. Temel Sağlık Yasa
sını (3359 sayılı Yasayı) ANAP İktidarı çıkarmıştır, SHP'nin Anayasa Mahkemesine müracaa
tı ile iptal edilmiştir. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Anayasaya aykırı çıkarmasaydınız sizde. 
BURHAN KARA (Devamla) — Genel Sağlık Sigortasını, sizin de katkılarınızla, 1991 yı

lında inşallah yine ANAP İktidarı çıkaracaktır. Milletimizin o sosyal yarasını da ANAP İkti
darı kapatmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, birtakım kişilerin itibar gösterdiği rejimler, dünyada, silin
mektedir. Bugün, Sovyet Rusya da "perestroika ve glastnost" adı altında uyruk, sınıf farklılı
ğı yüzünden rejimler değişmektedir. Sosyal yaraları, parti farkı gözetmeden, hep beraber sara
lım. Bu konuda Çocuk Esirgeme Kurumunu hep beraber koruyalım, çünkü partizanlık o ku
ruma girmemiştir. Daha önceki yıllarda girmiş olan partizanlığı, yanlış çalışma düzenlerini, 
bugünkü İktidar, bugünkü yöneticiler gidermeye çalışmaktadır. Oradaki muhtaç çocuklarımı
za faydalı olabilmek, o muhtaç çocuklarımızı daha iyi eğitime tabi tutubilmek ve memkelete 
faydalı olabilmek için gayret göstermektedirler. Bu arkadaşlarımızı sık sık tenkit edip, bu ar
kadaşlarımızı partizan gösterip, çalışma azimlerini, çalışma şevklerini kırmayalım, hep bera
ber onlara yardımcı olalım; orada 20 bine yakın korunmaya muhtaç insanımızı, çocuğumuzu, 
hep beraber, onlara yardımcı olarak, daha iyi seviyelere getirelim. Bize partizanlık birşey ka
zandırmaz. Partizanlığa örnek gösterilirse, bugünkü SHP belediyelerine bakmak yeterlidir. 
ANAP İktidarı, yedi yıldır, partizanlık yapmamıştır; milleti kucaklamıştır, birlik ve beraber
likten yana olmuştur, olmaya da devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, binlerce muhtaç çocuğumuzun eğitim, öğretim, koruma ve refahı
nın 1991 yılında daha iyi olacağını temenni ederek, bütçenin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme kurumuna, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara. 
Sayın Turhan Hırfanoğlu?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iler

leyen bu saatte, kısaca sosyal hizmetlerle ilgili burada dile getirilen hususlara temas ederek söz
lerime başlamak istiyorum. 

Aslında, bütçesini konuştuğumuz bu Genel Müdürlük, 2828 sayılı yasa ile kurulmuş bir 
genel müdürlüktür. Gerek ailevî sebeplerden, aile içi problemlerden, gerekse çevre şartlarından 
dolayı, korunmaya muhtaç insanlarımıza sosyal hizmet veren, onların insanca yaşamlarını sağ
lamak maksadıyla kurulmuş olan kuruluşlardır. Bidayette, dünyadaki gelişmelere de paralel 
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olarak, bu neviden korunmaya muhtaç insanlar için yetiştirme yurtları, çocuk yuvaları ve hu
zur evleri tarzında bir teşkilatlanmaya gidilmiştir ve bu teşkilatlanmanın sonucu olarak, bah
sedilen kurumlarda 25 bin civarında vatandaşımız, çocuğumuz ve gencimiz devletin koruması 
altına alınmış bulunmaktadır. Ama, dünyadaki son sosyal hizmet politikalarındaki vakî geliş
meler -ki, doğru olan da budur- kurumda bakım yerine, evde bakım yolunda bir politika deği
şikliği olmuş ve bundan böyle de kurulan teşkilatlar, kişilere, bir kışla havasında, bir mektep 
havasında bu kurumlarda bakmak yerine, onlara tabiî ortamlarında, aile içerisinde, aile yanın
da, kendi doğup büyüdüğü mahalle veya köyde bu hizmetleri götürmek yolunda bir politika 
değişikliğine gidilmiştir, tşte, bu düşünceden hareketledir ki, biz de bir birbuçuk seneden beri 
ve özellikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının da mahallinde devreye girmesiyle, 
-Burada ifade edilen rakamların önemli bir kısmının sağlıklı bir araştırmaya dayanmadan veri
len rakamlar olduğunu ifade edeyim; ama, buna rağmen- bu neviden vatandaşlarımıza, ku
rumlar yerine, kendi tabiî vasatında bakma yolunda bir değişikliğe gidilmiştir; hem bir taraf
tan sosyal yardımlaşma vakıflarıyla, hem öbür taraftan, Aynî ve Nakdî Yardım Yönetmeliğine 
işlerlik kazandırmak suretiyle. 

Yalnız, burada ifade etmek istediğim husus şudur : Daha evvelki yıllardan farklı olarak, 
ilk defadır ki, geçtiğimiz yıldan beri, "sosyal hizmet" kavramıyla beraber, aile politikaları da 
birlikte mütalaa edilmeye başlanmıştır. Dünyadaki bütün sosyal hizmet anlayışı da bunu gös
termektedir. Nitekim, Birleşmiş Milletler de, aldığı bir kararla, dünyada 1994 yılını "Aile Yılı" 
olarak kabul etmiştir. Sebebi de şudur : En iyi sosyal hizmet kurumu ailedir. O halde, aileyi 
ne kadar güçlendirebilirsek, aile içi dayanışmayı ne kadar sağlam temellere oturtabilirsek, o 
takdirde bu yurtlara, yuvalara ve huzurevlerine daha az nispette ihtiyaç olacaktır. Şimdi, bizim 
de bir yıldan beri üzerinde çalıştığımız konu budur. Nitekim, pazartesi günü de Türkiye'de cum
huriyet tarihimizde ilk defa olarak, Birinci Aile Şurası Toplantısı yapılacaktır. Bütün kesimler
den ilim adamlarımız, görüş sahibi, bu konuya gönül vermiş insanlar buraya davet edilmiştir. 
Doğru sosyal hizmet politikası nedir; o, biraz daha vuzuha, aydınlığa kavuşacaktır. 

Yine, biraz evvel burada yadırganan, özellikle Sayın Alişan'ın; nereden aldı bu bilgileri 
bilemiyorum, fevkalade yanlış, tutarsız, geçersiz, asılsız ve isnada matuf birtakım beyanlar ol
du; doğrusunu isteseydi verebilirdik. Ben buradan geçen sene de davet ettim; bugün yine ifade 
ediyorum; yurtlarımızda yuvalarımızda her Türk vatandaşını, münhasıran değerli parlamen
terlerimizi görmeyi arzu ederiz, orada misafir etmekten şeref duyarız, çocuklarımız da sizi ara
larında görürlerse fevkalade memnun olurlar, moral bulurlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Biz, bunu müteaddit defalar söyledik, keşke şu konuşmalar yapılmazdan evvel gelseydi, Anka-
ra'daki bir yurdu gezerdik; ne zaman istiyorlarsa beraber gitmeye hazırız. Eksiğimiz vardır, 
her şeyi mükemmel yaptığımızı iddia edemeyiz; ama, en iyiye gitmesi için uğraştığımızdan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü, bu kurumlar, politika yapılacak kurumlar değildir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

CEMAL ALtŞAN (Samsun) — Başka yerdekileri de gezelim. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇlÇEK (Devamla) — Bu kurumlar üzerinde politika yapan 
insanları vicdansız olarak kabul ederim. Politika yapılacaksa, memleketin o kadar çok politi
ka yapılacak sahası vardır ki, korunmaya muhtaç, yetim ve kimsesizin üzerinden ne politika 
yaparım ne de yaptırırım bu görevde kaldığım sürece. Bunu burada bir defa daha ifade ediyo
rum. Çünkü, gelirsiniz, görürsünüz orada, noksanımız varsa söylersiniz, düzeltmeye çalışırız. 
Hakikaten, son bir yıldan beri bu yurtların, bu yuvaların fizikî şartları büyük ölçüde iyileşti
rilmiştir; daha yapılacak çok şey var. Bu bütçemiz kabul edildiği takdirde, 1991 yılında biraz daha 
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meseleyi ileriye götürmeye çalışacağız; ama, gelişen bir toplum, elbette sosyal problemleri olan 
bir toplumdur. Dolayısıyla, yapılacak iş, buna olumlu yaklaşmaktır. 

Burada öyle konuşmalar yapıldı ki, özellikle Sayın Alişan tarafından; biz bir sene hiçbir 
şey yapmamışız, sadece politika yapmışız... Bir taraftan sosyal barıştan bahsediliyor, öbür ta
rafta da, burada sosyal barışı bozacak laflar ediliyor... Bu memlekette eğer sosyal barış sağla
nacaksa, bunu en evvel siyasî partilerin sağlaması lazım, müspetiyle menfisiyle orta yere ko
nulması lazım. Rakamlar çarpıtılarak, maksatlar aşılarak ve tabiî olarak yapılması gereken şeyleri 
kasta mebni davranışlar olarak göstermek fevkalade yanlış. 

MUSTAFA ÇÖRAPÇIOĞLU (Balıkesir) — O zaman, burada bütçe müzakerelerini yap
mayın... Burada ne söyleyeceğiz?!.. 

DEVLET BAKANI CEMÎL ÇtÇEK (Devamla) — Biz, hakikaten "Burada kalan insan
larımız iyi şartlarda yaşasınlar" demişiz, bunun için bir kısım yurtları tamire almışız, elbette 
tamirat sırasında oradaki yurtların boşaltılması lazım. Bir kısmını rehabilitasyon merkezi yap
mak istemişiz, yeni bir fonksiyon kazandırmak istemişiz. Toplumumuzun yeni müesseselere 
ihtiyaçları var. Aile danışma merkezleri, yaşlı danışma merkezleri, aile misafirhaneleri çağdaş 
kurumlardır; Batı'nın seneler evvel kurduğu kurumlardır. Herhalde, bu bilgiler bir yerden alı
nırken daha sağlıklı kaynaklara dayanılmasında fayda vardı. Kendisi bu konunun uzmanı mı
dır değil midir bilemiyorum; ama, bir uzman iddiası ile burada konuşmak da fevkalade yanlıştır. 

VEFA TANIR (Konya) — O bilgileri verenlerin ahengini sen kurdun mu?.. 
DEVLET BAKANI CEMÎL ÇtÇEK (Devamla) — Gelirlerse... Buradan teklif ediyorum... 

Sayın Tanır, siz de buyurun, gelin. Ne zaman bilgi istenmiş de, biz vermemişiz ki?.. 
VEFA TANIR (Konya) — O kadar sert çıktığınıza göre; bakın nasıl kürsüye getireceğiz. 
DEVLET BAKANI CEMlL ÇİÇEK (Devamla) — Tabiî/buyurun hay hay, memnun olu

ruz bundan. Yanlışımız varsa düzeltiriz. Bakın bu konuda hiçbir art niyetimiz yoktur, olması 
mümkün de değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Yanlışa tahammülümüz yok ki... 
DEVLET BAKANI CEMÎL ÇÎÇEK (Devamla) — Bütün maksadımız, buradaki fakir, 

fukara, yetim, timsesiz çocukların daha iyi şartlarda millî eğitimin amaçlarına uygun, Millî 
Eğitim Temel Kanunundaki ilkelere uygun olarak, devletine, milletine faydalı insan olarak ye
tiştirilmesidir; bunun dışındaki bir maksadımız yoktur. Ama, bütün mesele de şudur : "Aca
ba, bu yurt ve yuvalara gelen çocuklar hangi kaynaklardan geliyor, ne tip ailelerden geliyor, 
hangi tip problemlerle karşı karşıya olan ailelerden geliyor" diye bunu araştırmak da devletin 
görevidir. Bunu da uzmanlar yapacaktır. 

Biz, belli uzman arkadaşlarımızı görevlendirmişiz; "Uzamanlık eşittir müdürlük" demek 
değildir; belki, arazide çalışmak, belki problemin olduğu yerde çalışmak, problemin kaynağı
na inmek ve çözümler göstermektir. Biz, geçici görevle görevlendirmişiz ve şu an Türkiye'nin 
hiçbir yerinde bu anlamda görev yapan kimse de kalmamıştır, çalışmalarını bitirip, gelmişler
dir. Elbette bunları değerlendireceğiz; bunların sonucu olarak da, toplumda "Acaba şu tedbiri 
mi alırsak daha iyi olur, böyle bir müessese mi kurarsak daha iyi olur" tarzında bir değerlen
dirmeyi yapmak, hem devletin hakkıdır ve hem de görevidir. Yapılan çalışmalar, bu maksada 
matuf çalışmalardır. Bunun dışında, meseleyi başka türlü değerlendirmenin anlamı yoktur. Çün
kü, bu kurumda çalışan her insan, devletin memurudur, devletin görevlisidir, devletin vatan
daşıdır. Bunların, kanunlar çerçevesinde görev yapmasını sağlamak, hem bizim, hem onların 
hakkıdır ve görevidir. Yapılan çalışmaları bu anlamda değerlendirmek lazım gelir. 
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Biz, hakikaten, sosyal hizmetler alanında yeni bakışlar, yeni birtakım politikalar uygula
ma gayreti içerisindeyiz. Bunu da bilimsel tartışmaya açtık, açmaya da devam ediyoruz. 

Türkiye'de, belki, konuşulan en önemli konu, ekonomik konulardır; ama, ekonomik ko
nuların, sosyal konulan unutturmaması lazım. Gelişen bir toplumun, en az ekonomik konular 
kadar, ondan kaynaklanan, onun sonucu -nasıl mütalaa edersek edelim- en önemli meselelerin 
başında sosyal konular geliyor. Bugüne kadar da, maalesef tutarlı bir sosyal hizmet politikası 
toplumumuzda yoktur. "Vardır" denirse; birçok siyasî iktidar gelip geçmiştir, yapılan iş sade
ce yurt sayısını artırmaktır. Yurt sayısını artırmak bir çözüm değildir. Doğru olan politika odur 
ki, bu yurtlara, yuvalara ve huzur evlerine olan talebi azaltmaktır. Aldığım rakamlara göre, 
açık olarak ifade ediyorum, bizim yetiştirme yurtlarımıza müracaat için şu an sırada bekleyen 
kimse yoktur. Sadece çocuk yuvalarımız için 3 bin civarında vatandaşımızın çocuğu beklemek
tedir. Bunlara da, demin söylediğim imkânlarla, mümkünse bu yeni açtığımız kreşlerde, yetiş
tirme yurtlarında, yuvalarda, eğer imkânı varsa, bir yakınının yanı başında kendi muhitinde 
bakabilmek noktasında da çeşitli gayretlerin içerisindeyiz. Valilere, kaymakamlara yetki ver
dik; merkezden idare etmek yerine, bu politikaların mahallinde yürütülmesi, yetki ve sorumlu
luğun mahallinde deruhte edilmesi noktasında ciddî gayretlerin içerisindeyiz. 

Noksanımız varsa, bunu da herkesten öğrenmeye; kim olursa olsun, hangi siyasî düşünce
den olursa olsun, bu kurumun daha iyi çalışması noktasında bize doğru yolu gösterebilecek, doğru 
bilgileri verebilecek herkesten bu bilgileri almaya da hazır olduğumuzu burada ifade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP Sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Gösterdik, kabul etmiyorsunuz Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi üze

rindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yüı Bütçesi 

1991 Yılı Sosyal Hizmetler ye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama 

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

111 Genel Sosyal Hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

TOPLAM 293 199 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 
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1991 Yılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Bütçesi 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Gelir türü 

Vergi Dışı Normal Gelirler 85 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 208 199 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 293 199 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri ka
bul edilmiştir. 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1989 malî 
yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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1989 YıU Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 

A — CETVELİ 
Ertesi yıla 

Genel ödenek Toplara devrolunan İptal edilen ödenek dışı 
Prag. Açıklama toplam harcama ödenek ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Desek Hizmetleri 9 319 911449 8 352 761082 - 967 150 367 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Genel Sosyal Hizmetler 71903 292667 69 778 619 531 - 2 205 612 209 80 939 073 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 2 849 309 235 2 817 509 011 - 31 800 224 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yü
rütülmesi 2 581 691 768 1 890 879 013 690 812 755 - -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 86 654 205 119 82 839 768 637 690 812 755 3 204 562 800 80 939 073 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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1989 Yılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
Türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 16 750 000 000 26 629 251 798 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 42 884 000 000 64 567 513 623 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kişilerce Yapılan Şartlı Bağışlar — 47 511 632 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan 
Şartlı Bağışlar — 1 843 367 381 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 59 634 000 000 93 087 644 434 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı kesin hesa
bının bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

Bugünkü programımız tamamlanmıştır. 
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 14 Ara

lık 1990 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.00 

V. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

J. —izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, "Takasyönetmeliği"nin İzmir-Foça Belediyesi sı
nırları içinde ne zaman uygulanacağına ve Foça'da tarihî eser müzesi açütp açılmayacağına ilişkin sorusu 
ve Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in yazdı cevabı (7/1690) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ara
cılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 21.11.1990 

Kemal Anadol 
tzmir 

1. 8 Şubat 1990 tarih 20427 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 'Takas Yönetmeliği" ge
reklerini tzmir Foça Belediye sınırları içinde ne zaman uygulayacaksınız? 

2. imar Planında arkeolojik sit ve doğal sit kapsamında olan arsa sahiplerinin mağduri
yetini önleme amacıyla hazineye ait arsalarla takası Öngören ve bu nedenle Foça Belediyesini 
doğrudan ilgilendiren bu konuda ve uygulama sırasında Belediyeden görüş alacak ve bu gö
rüşleri değerlendirecek misiniz? 

3. Birinci derece akeolojik sit alanında kalan yerlerde kazı çalışmaları neden yapılmı
yor? Yapılacak ise, ne zaman başlayacak? 

4. Kazı sonucunda tarihsel zenginliği çok fazla olan eski eserlerin ortaya çıkacağı bilim
sel olarak saptanmış mıdır? 

5. Bu eserlerin yer üstüne çıkarılması halinde Foça'ya ve ülkemize turizm açısından kat
kı sağlanacak mıdır? 

6. Sağlanacaksa, şimdiye kadar kazıların gecikme nedeni nedir? 
7. Foça'da şimdiye kadar yapılan kazılarda elde edilen tarihî eser miktarı müze açmaya 

yeterli midir? 
8. Yeterli ise, bundan sonra yapılacak kazılardan elde edilecek olanlarda dikkate alındı- , 

ğında; 12 İyon kentinden biri olan Foça'da şimdiye kadar neden müze açılmamıştır? 
9. Müze açmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız belirlenen tarih nedir? 

T. C. 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Genel Müdürlüğü 13.12.1990 
Sayı : Koor Şb/200.13.03.10-4831 

Konu : tzmir, Foça'ya ilişkin soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 23.11.1990 gün ve 1690-6257/27967 sa
yılı yazıları. 

tzmir tli, Foça tlçesine ilişikin tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol tarafından Bakanlığı
mıza yöneltilen yazılı soru önergesinde yer alan hususlar incelenmiştir. 

Söz konusu soru önergesinde bahsi geçen konuların değerlendirilmesi sonucunda, öner
geye cevap olan bilgiler ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Namık Kemal Zeybek 
Kültür Bakanı 
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tzmir, Foça tlçesine İlişkin İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol Tarafından Bakanımız Sayın 
N. Kemal Zeybek'e Yöneltilen Yazılı Soru önergesine Cevap Teşkil Edecek Bilgiler 
1. 8.2.1990 tarih ve 20427 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Takas 

Yönetmeliği"nin gereklerine ilişkin olarak; tzmir, Foça İlçesi sınırlarında bugüne dek iki baş
vuruda bulunulmuştur. Bunlardan biri Foça 1 inci derece arkeolojik sit alanı içinde, diğeri ise 
Yeni Foça Bucağı 1 inci derece doğal sit alanı içindedir. 

Söz konusu başvurular 1990 yılı programı içinde ele alınmıştır. 
Ayrıca söz konusu sit alanlarındaki diğer parsel sahiplerinin Bakanlığımıza başvurması 

halinde yönetmelik kapsamında 1991 yılı takas programına alınılacaktır. 
2. İmar Planında Arkeolojik ve Doğal Sit kapsamında kalan alanlarda "Takas 

Yönetmeliği" uygulamasında Belediyesinden görüş istenip istenmemesi konusu, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının yetkisi dahilindedir. 

Söz konusu yönetmeliğin 8 inci Maddesinde "Trampaya konu özel mülkiyetteki taşınmaz 
malların karşılığında verilecek bir kamu hizmetine ayrılan alanlarda kalmayan, 2684 sayılı Tu
rizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilana çıkarılan Turizm alan ve merkezleri içinde bulunmayan, 
Millî Savunma Bakanlığı'nca sakıncalı görülmeyen Hazinenin özel mülkiyetindeki hisseli ve 
hissesiz yerler, taşınmazların bulunduğu ilçenin sınırı dışına taşmamak koşuluyla ve mümkün 
olduğunca aynı mahalle veya köyden olmak üzere önceden Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca 
saptanır ve yukarıda belirtilen şekilde değerleri takdir edilir." hükmü yer almıştır. 

Ancak başvuru sahiplerinin yanı sıra Foça Belediyesi de Takas edilecek parseller konu
sunda Bakanlığımıza öneride bulunabilir. 

3. 1 inci Derece Arkeolojik sit alan» olarak tescil edilmiş olan, İzmir İli, Foça İlçesi, İs
met Paşa Mahallesi ve tapunun 22 pafta, 140 ada, 41, 42, 43, 75, 76, 36, 37, 33, 48, 49, 46, 
47, 35, 66, 67, 23 parsellerde kayıtlı alanda, tzmir 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko
ruma Kurulu'nun 15.9.1988 gün ve 516 sayılı kararıyla, masrafları Foça Belediyesi tarafından 
karşılanmak üzere, Bakanlığımız tarafından belinlenecek bilimsel bir heyet tarafından kazı ya
pılması uygun görülmüştür. 

1989 yılında, söz konusu parsellerde, tzmir Müze Müdürlüğü başkanlığında, Doç. Dr. Ömer 
özyiğit'in bilimsel danışmanlığında, kurtarma kazısına başlanmıştır. 

Kazı yeri Eski Foça İlçesinin içinde kalmakta, ayrıca antik Phokaia kentinin üzerinde mo
dern yerleşme bulunmaktadır. Antik dönem Phokaia'sının daha iyi korunması ve seramik atöl
yeleri hakkında kesin sonuç alınması, antik şehrin gün ışığına çıkartılması için burada uzun 
süreli bilimsel nitelikli çalışmaların yapılması Bakanlığımızca uygun görülmüştür. 

1990 yılında da İzmir arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında, Doç. Dr. Ömer özyi
ğit'in bilimsel katılımıyla Arkeolojik kazı çalışmaları sürdürülmüştür. 

Ayrıca tzmir 1 Numaralı Koruma Kurulu'nca 1 inci derece arkeolojik sit alanı olarak öne
rilen Hükümet Konağı inşaatı alanı (9 pafta, 64 ada, 13 parsel) Koruma Yüksek Kurulunca 
yerinde incelenmiş 16.11.1990 gün ve 163 sayılı karar alınmıştır. 

Kararda; söz konusu alanın 1 inci derece arkeolojik sit olarak uygun olduğu, bu alanda 
mevcut kalıntıların güvenliğinin sağlanması için gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ve 
alanda ivedilikle kurtarma kazısı yapılmasının, bu kazıdan sonra ortaya çıkabilecek bulgulara 
göre kesin sit alanı sınırlarının yeniden müzakere edilmesinin uygun.olduğu belirtilmiştir. 

— 146 — 



T.B.M.M. B : 47 13 . 12 . 1990 O : 3 

4. Foça'da günümüze kadar yapılan kazılar sonucunda elde edilen buluntular ve elde 
edilen bilimsel sonuçlar antik kentin tarihsel zenginliğini ortay çıkarmıştır. Foça'da kazıların 
devam etmesi, ilginç arkeolojik verilerin bilimsel dünyasına kazandırılmasını sağlayacaktır. 

5. Foça'da bulunan arkeolojik buluntuların kazılar sonucunda yeryüzüne çıkması, bi
limsel literatürde önemli bir dönemi aydınlatacak ve hakkında çok fazla bilgi bulunmayan bir 
tyon kentinin açığa çıkartılması Foça'ya ve ülkemize gelen turizm gelirini olumlu yönde etkile
yecektir. Ülkemize gelen turistler, büyük ölçüde tarihî birikimimizi yerinde görmeyi ve gözle
meyi amaçlamaktadır. 

6. Foça'da ilk arkeolojik kazılar 1913-1920 yılları arasında Fransız arkeologu Felbc Sarti-
aux tarafından yapılmıştır. Bunu 1951-1955 yılları arasında Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal ta
rafından yapılan kazılar izlemiştir, bu kazılar sırasında, kentin Arkaik Çağ (I.ö. 7. ve 6. yüz
yıllar) yerleşim alanı ve Athena Tapınağı ortaya çıkarılmıştır. 1989-1990 yıllarında ise, Foça'da-
ki kazılara Doç. Dr. ömer.özyiğit tarafından yeniden başlanmıştır. 

7. Foça'da Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından yapılan kazılar sonucunda ortaya 
çıkarılan Athena Tapınağına ait mimari elemanlar tzmir Müzesinde korunmaktadır. Yine aynı 
kazılarda bulunan diğer objelerde tzmir Müzesindedir. 1989-1990 kazı buluntuları da yine aynı 
müzede yer almaktadır. 

8,9. tzmir tli sınırları içinde kültür varlıklarımızın değerlendirildiği müzelerimiz bulun
maktadır. Bu sebeple, Foça'da şimdilik bir müze açılması düşünülmemektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

47 NCt BİRLEŞİM 

13 . 12 . 1990 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

x 1. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) 
(S. Sayısı: 488) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 2. — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayışı: 495) 
(Dağıtma tarihi: 6,12.1990) 

x 3. — Katma Bütçeli idareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçe
li idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) 
(S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

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 aylamaya tabi işleri gösterir. 


