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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak altı oturum yaptı. 
Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını incele

me Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, (6/97) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı

na ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumunun yayınları, 

İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim politi
kaları ve problemleri, 

Konusunda birer genel görüşme; (8/10), (8/11), 
Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, millî tasarrufların ülke yararına kul

lanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis Araştırması 
(10/37), 

Açılmasına ilişkin önergeleri okundu; önergelerin gündemde yerlerini alacağı ve öngörüş-
melerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

TBMM Başkanının, Ürdün Halk Temsilcileri Meclis Başkanının vaki davetine, beraberin
de bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresiyle, 

11.3.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (S. Sayısı: 53), Bazı 
Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanunun, Cum
hurbaşkanınca Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönde
rilme tezkeresine dair komisyon raporunun; 48 saat geçmeden, gündemin ' 'Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına alınarak, görüşmeleri
ne, Genel Kurulun 12.3.1992 tarihli 48 inci Birleşimindeki bütçe programının bitiminden sonra 
başlanmasına, görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına, gerektiğinde sa
at 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunmasına ilişkin, DYP ve SHP Grupları müşterek 
önerisi; 

Kabul edildi. 

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

Başbakanlık, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
1992 malî yılı bütçeleri ile 1990 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun (1/358, 3/325) (S. Sayısı: 
53) 8 inci maddesine kadar kabul edildi. 
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tstem üzerine yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldı
ğından, 

13 Mart 1992 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime 05.14'te son verildi, 

Fehmi Işıklar , 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Iştlay Saygın 
Manisa İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Ali Günaydın Holü Çulhaoğlu 
Konya. tzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

K â t i p Ü y e . • • • ' • 
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II. •— GELEN KAĞITLAR 

13 . 3 . 1992 Cuma 

Tezkereler 

- 1. — Ordu Milletvekili M. Bahri Kibar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/341) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 93.1992) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar ve Salih Sümer, Mardin Milletvekili Ahmet 
Türk ile Batman Milletvekili Adnan Ekmen'in, Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/342) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ercan Karakaş'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldır 
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/343) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 93.1992) 

4. — tzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/344) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 93.1992) 

5. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/345) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 93.1992) 

6. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/346) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 93.1992) 

7. —Kırıkkale Milletvekilleri M. Sadık Avundukluoğlu ve Abdurrahmân Ünlü'nün Yasa
ma Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/347) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 93.1992) 

8. — Manisa Milletvekili Akın Gönen ile Çankırı Milletvekili Nevzat Ayaz'ın Yasama Do
kunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/348) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 93.1992) 

9. — Diyarbakır Milletvekilleri Fehmi Işıklar ve Salih Sümer ile Mardin Milletvekili Ah
met Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/349) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 93.1992) 

10.— Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halim Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/350) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 93.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin Hatipoğlu 

KÂTİP ÜYELER: Ali Günaydın (Konya), Işılay Saygın (İzmir) 

1 - ' o -

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşimini açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, mübarek Ramazanın tüm insanlık âlemine; 1992 malî yılı bütçesi

nin, milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarılarıyla, 1990 Yılı Kesinhesap Kanun 

Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 
Sayın Komisyon burada mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Burada. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. (ANAP sıralarından "Hükümet yok" sesleri) 
Evet, Genel Kuruldan yüksek bir sesle Sayın Hükümetin mevcut olmadığı ifade olundu 

ve nida ile, burada olmadığı anlaşıldı. Bu sebeple, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 10.03 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatipoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Işılay Saygın (İzmir) 

, — _ # _. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

(1) 25, 26; 48 ve 46 S. Sayılı Basmayazılar, 10.3.1992 tarihli 46 net Birleşim Tutanağına eklidir. 
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A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı
ğının 1992 yılı bütçesi ve 1990 yılı kesinhesabının görüşülmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adı

na izmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi, SHP Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gür-
kan, Refah Partisi Grubu adına Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal ve Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Aksaray Milletvekili Sayın Mahmut öztürk ile, şahısları adına, lehinde, Trabzon 
Milletvekili Sayın Koray Aydın konuşacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet ve gruplar adına konuşma süremiz 20, kişisel konuşma sü
remiz ise 10 dakikadır. Süreye riayet edileceğini ve programın zamanında bitirilmesine katkıda 
bulunacağınızı ümit ediyorum. 

Şimdi, ANAP Grubu adına îzmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi'ye söz veriyorum; buyu
run Sayın Çelebi. 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, Devlet Planlama Teşkilatının geçen yıl nisan ayında çıkarı
lan kanununun, Planlama Teşkilatı için çok önemli ve çok yararlı bir kanun olduğunu ve bu 
nitelikteki bir kanunun, yeniden hazırlanıp Meclisten geçirilmesinin, Türk ekonomisinin de
ğerlendirilmesi, programların tutarlılığının sağlanması ve geleceği açısından büyük önem taşı
dığım ve böyle bir çalışmanın Türkiye'ye yarar getireceğini, sözlerimin başında, "özellikle be
lirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün bakkalda, pazarda, 50 binliklerin bile 5 bin lira gibi eriyip 
gittiğini gören, her gün terör haberlerini dehşetle okuyan, çocuğunun geleceğinden endişe eden, 
yatırımların durmasından, işsizliğin artmasından rahatsız olan toplum, tedirgindir, örneğin, 
İzmir ve ilçelerinde, yatırımlara ayrılan paranın ciddî ölçüde azaltılması, ödeneklerinin kısıl
ması, yanlıştır. Bu sözleri, özellikle Hükümet adına burada olan Sayın Bakanın bulunmasın
dan istifadeyle söylüyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, Mart 1992'de tablo budur. Huzurunuzda bu tabloyu analiz etme
nin, nedenlerini ve çözümlerini tartışmanın yararlı olacağım düşünüyorum. Türkiye'nin ve Türk 
ekonomisinin sorunlarım, kısa dönemli ve uzun dönemli olarak iki grupta toplamak istiyo
rum. 

Kısa dönemli sorunları, enflasyon, kamu kesimindeki dengesizlikler ve açıklar, faizlerin 
ve finansman maliyetinin yüksekliği, makroekonomik ortamdaki ve ekonomi politikalarında
ki belirsizliklerdir, özellikle bu belirsizlikler, fiyatlardaki, malî ve fınansal değişkenliklerdeki 
istikrarsızlığı artırmaktadır. Bu istikrarsızlık, bize, kaynaklara etkin bir şekilde müdahale edil
mek suretiyle giderilebileceği izlenimini vermektedir. 

Uzun dönemli yapısal problemlere gelince; işsizlik, gelir dağılımının düzenlenmesi, eği
timli ve nitelikli insan gücü eksiği, yatırımların duraklaması, sermaye stokunun artmayıp, yaş
lanması; teknolojik düzey, üretkenlik ve uluslararası piyasalarda daha etkin bir rekabet imkâ
nının sağlanması gibi konular önem taşımaktadır. 

— 7 — 
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Kısa ve uzun dönemli sorunlar, ilişki içindedir. Toplum olarak, uzun dönemli sorunları 
ön plana çıkarabilmek için, kısa dönemli sorunların çözülmesi gerektiğini biliyorum ve bu ne
denle de, Türkiye'nin bir istikrar programı uygulaması gerektiğine; bu noktada, orta vadeli 
uygulanacak bu istikrar programının, son derece dikkatle, taviz verilmeden, riskleri ve mali
yetleri dikkate alınarak uygulanmasının, Mart 1992'de gerekli hale geldiğine inanıyorum. 

20 Ocak 1992 tarihinde açıklanan ekonomik program, bir istikrar programı mıdır; Türki
ye'nin kısa vadeli sorunlarını çözebilir mi, sorunları çözebilecek bir istikrar programı mı; bu
nu analiz etmek istiyorum. 

İstikrar programı, öncelikle, uzun dönemli büyüme ve gelişmenin önündeki engeller sayı
lan kısa dönemli dengesizlikleri, belirsizlikleri gidermek, enflasyon ve yüksek faizi ortadan ka' 
dırabilmek amacıyla uygulanmaktadır; yani istikrar programının, genel hedefleri, tanımları bu
dur; ancak, istikrar programının uygulanmasında bazı zorunlu koşullar yerine getirilmezse, ba
şarısızlık riski ve maliyeti yüksektir. Başarısız bir programın uygulanması, kısa ve uzun dö
nemli sorunları artırabilir. Bu nedenle, uygulamada, kısa dönemcilik, etkin hale gelmemelidir, 
zaman ufku daralmamalıdır ve popülarite düşünülerek, popülist politikalardan kaçınılmalı
dır. 

İstikrar programının başarılı olabilmesi için, popülist politikalardan kaçınılırken, koordi-
neli ve tutarlı bir iktisat politikasının uygulanması önem taşımaktadır. Ayrıca, karar alıcılar, 
politikaların doğru uygulanacağına, tavizsiz ve kesintisiz olacağına toplumu inandırmak ve güven 
ortamını oluşturmalıdır. Bu durum, bekleyişleri etkileyecektir. Nitekim, fiyat, ücret ve faiz gi
bi değişkenleri belirleyen karar alıcılar̂  uygulanan politikaların kredibilitesine ve inandırıcılığı
na güven duymalıdır, duyurmalıdır. Kredibilite düşüklüğü ve inandırıcılığın azalması, uygula
nan politikalar için çok tehlikelidir. Nitekim, uygulanan politikaların tutarsızlığı, hedeflere gü
vensizlik ve hükümete olan inançsızlık, başarıyı büyük ölçüde başarısızlığadönüştürmektedir 
ve bu durumda istikrar programlarının başarı şansı çok azdır. 

Değerli arkadaşlarım, genel hatlarıyla çizmeye çalıştığım bir istikrar programı çerçevesin
de Türkiye'nin bir istikrar programına ihtiyacı olduğu ve uygulamanın 20 Ocak 1992 ekono
mik programıyla yapılacağı, bunun da "Ekonomide Dengeleme, Üretim ve Atılım Programı" 

.başlıklıbelge uyarınca yapılacağı, yerine getirileceği topluma takdim edilmiştir. Bu nedenle, 
bu programın değerlendirmesini yaptığımızda, başarıya ulaşması, Türkiye'nin, öncelikle bsa 
dönemli sorunlarını ne ölçüde çözebileceğine, ne ölçüde çözmeyi hedeflediğine, konulan he
deflere ne ölçüde ulaşabileceğine bağlıdır. Kimse yüz günde büyük başarılar beklemiyor; an
cak, açıklanan hedefler ve uygulamadaki tutarlılıklar üzerine tartışıyoruz, yorum yapıyoruz. 
Nitekim, programın açıklanmasından sonraki ilk iki aydaki sonuçlar, açıklanan programın basan 
şansında ciddî şüphelerimizin oluşmasına neden olmaktadır. , 

20 Ocak 1992 programı, enflasyon ve kamu açıklarını, politika belirsizliklerini giderme 
konularındaki hedeflerle araçlar arasında bir tutarlılık sağlamakta mıdır, ciddî bir istikrar ara
yışı görülmekte midir? 

Değerli arkadaşlarım, açıklanan programda, ocak-aralık dönemi enflasyon hedefi yüzde 
42 olarak öngörülmüştür. 1991 yılında bu oran yüzde 59'dur, 1990 yılında bu yüzde 48,6'dır. 
Gayri safi deflatörü dediğimiz oranı yüzde 52'dir, gerçekleşen 1991 oranı ise, yüzde 55,3'tür. 

J \ani, gayri safi millî hasıla deflatörü dediğimiz fiyat artışları ortalamasının yıllar itibariyle bir
birine oranının yüzde 55-56'dan, yüzde 52'ye düşürülmesi, marjinal olarak önemli bir hedef 
göstermemektedir; ama ilk ocak ve şubat ayında ne olmuştur? 
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Ocak-aralık ayı rakamlarına göre değerlendirdiğimizde, ocak-şubat oranı yüzde 16,4 olup, 
17'ye yakın bir rakamdır. Yani, 42'Iik bir ocak-aralık hedefini dikkate alırsak, aylık yüzde 2'nin 
altında bir gerçekleşmeyle bu hedefin ancak tutturulabileceği görülmektedir. Oysa, enflasyo
nu düşürme konusunda bu program açıklandıktan sonra, riski olan, maliyeti olan kararların 
hiçbiri gündeme gelmemiştir. Nitekim, bu program çerçevesinde, konsolide bütçe açığı 32 tril
yon lira olarak 1991 yılıyla aynı düzeyde korunurken, bütçe gelirlerinin yüzde 80 artırılması, 
zor hedefler olarak tutarlı olup olmadığını tartışma konusu haline getiren bir bütçe dengesi 
sistemi ortaya getirmiştir. Dolaylı vergiler yüzde 82 artacak, dolaysız vergiler yüzde 73 artacak. 
Yani, Akaryakıt Tüketim Vergisini yüzde 230 artıracaksınız, ek vergileri yüzde 230 artıracaksı
nız, cezaları yüzde 260 artıracaksınız; özetle, dolaylı vergileri yüzde 82 artıracaksınız; üstelik, 
yeni vergi istisnaları getireceksiniz. 

Afların getirildiği bir ortamda, Hazine bonosu üzerinde stopajın sadece yüzde 5 puan ar
tırılmasıyla, bazı vakıf gelirlerinin vergilendirilmesiyle; az sayıda mükellefin götürü usul yeri
ne gerçek usulde vergilendirilmesiyle, bu dolaylı ve dolaysız vergi oranlarının istenen hedeflere 
ulaştırılabileceği tahmin edilmektedir. Acaba, dolaysız vergilerin oranı yüzde 82 artırılarak, yük, 
halka mı yüklenecektir? Çünkü dolaysız vergiler, gelir dağılımını ciddî ölçüde bozucu etkilere 
sahiptir. Nitekim, açıklanan 20 Ocak programında, vergi affından 20 trilyon lira gelir elde edi
leceği söylenmiştir; "10 trilyon" denmiştir, "15 trilyon" denmiştir; ama 1992 bütçesine bu ra
kam, 139 trilyon liralık vergi gelirleri içinde sadece 5 trilyon liradır. Oysa, vergi affı -dün gece 
de burada sabah saat 05.00'e kadar tartıştık- gelir etkisi kısa dönem için olan; ama uzun 
dönemde- gelir etkisini, vergi etkinliğini düşünerek- sıkıntı yaratacak bir uygulamadır. Vergi 
affı konusu, kısa dönemciliğe ve iktisadî anlamda zaman tutarsızlığına son derece iyi bir ör
nektir* 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu sözleri niçin söylüyorum? 5 Şubat 1992 tarihinde Plan 
ve Bütçe Komisyonunda Planlama ve Hazine bütçeleri tartışılırken, Sayın Bakan -kendisi bu
rada yok; gıyabında konuşmaktan da hiç hoşnut değilim- bize şunları söylemişti: "Biz Türki
ye'de hedefleri, bu hedeflerin programlarını ortaya koyup, bunun ciddî bir biçimde koordinas
yonunu yapıp, bu hedeflere adım adım gitmeye talibiz." (Plan ve Bütçe Komisyonu tutanağı, 
Sayfa 215) 

Şimdi biz de bu hedeflere göre durum değerlendiriyoruz: "Haziran sonu, dolar kuru 6 332 
lira olacak" denmiş; bugünden, 6 100 lira; enflasyon hedefi, < 'yüzde 42" denmiş, bugünden 
yaklaşık olarak yüzde 17'si gerçekleşmiş; "Merkez Bankası kısa vadeli avansı 11 trilyon lira 
kullanılacak" denmiş, bu, çok önemli ölçüde kullanılmış, Merkez Bankası kaynakları zorlan
maya başlanmış. Yani, burada, bu hedeflerin programlara uymadığı ve bu hedefler arasında 
bir tutarlılık olmadığı çok açıktır ve enflasyonun kronik hale gelmesi hususunda Sayın Bakan 
Plan ve Bütçe Komisyonunda -gene tutanakların 209 uncu sayfasından okuyorum- "Planla
ma, koyduğu hedefler doğrultusunda bütçe ortaya çıkaracak; bütçe açığının finansmanını açık 
biçimde Hazine ortaya koyacak; Merkez Bankası da, bu veriler çerçevesinde ilkönce kendi prog
ramını açıklayacak ve bu koordinasyonla eşanlı olarak götüreceğiz" demektedir; ama Merkez 
Bankası kaynakları, bu sözler açıklandıktan yirmi gün sonra, ilk olarak ciddî biçimde zorlan
maktadır. Merkez Bankası, açık piyasa işlemleriyle 1 milyar dolara yakın döviz satarak, döviz 
rezervlerini 500 milyon dolar eriterek, piyasalara müdahale etmek zorunda kalmaktadır. Büt
çede gösterilen 11 trilyonluk kısa vadeli avansın, çok önemli bir kısmı kullanılmıştır. Durum 
böyleyken, Merkez Bankası kaynakları, para programının ötesinde zorlanamaz. 
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Biz, hangi mirası bıraktık?.. Çok kötü bir miras bıraksak bile, bu sözleri söyleyen Sayın 
Bakan,.bu mirası bilerek bu programı yaptığını ve bu hedeflere ulaşacağını söylüyor; ben de, 
bu hedeflere göre gerçekleşmeleri anlatmaya çalışıyorum. Bunu, tüm toplumun yararına bul
duğum için söylüyorum; yoksa, bir eleştiri getirmek anlamında veya kendimi aklamak anla
mında anlatmıyorum. Bunu, sizlerin görüşlerine sunuyorum, takdirlerinize sunuyorum; yok
sa, bir eleştiri anlamında da söylemiyorum; bir durum değerlendirmesi yapmak için söylüyo
rum. Sayın Bakana ve Hükümete büyük saygım var. Hiçbir kötü anlamda da söylemiyorum; 
ben, bir durum tespiti yapıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada kendini savunmak anlamında konuşmadığımı, özellikle be
lirtmek istiyorum. Şimdi, 5 Şubat tarihli tutanağın 186 ncı sayfasında Sayın Bakana şunu söy
lüyorum: Enflasyon hedefi olarak -ben bunu Genel Kurulda da söyledim- eğer ocak ayında 
yüzde ll'Iik artış gerçekleşmişse, şubat ayında yüzde 5'e, yüzde 6'ya ineceğini tahmin ediyo
rum. Bu sözler bana ait. Konuşmama şöyle devam ediyorum: Tedricen aşağıya inecektir; fakat 
yüzde 42'Iik hedefin gerçekleşmemesi ve piyasalara sunî baskılar yapmak, bu enflasyonu daha 
sıkıntılı noktalara çekebilir. Bu anlamda Merkez Bankası para programının titizlikle korunma
sının; Hazine, Merkez Bankası ve Maliye programlarının koordineli yürütülmesinin önem taşı
dığını söylemek isterim. Değilse, piyasalara ciddî olarak baskı yaratırsınız; sunî olarak, aldığı
nız tedbirlerle, bunları aşmaya çalışırsınız; bu da enflasyonu çok yukarılara çeker. Ciddi sıkın
tı var, dediğimde, benim bu sözlerim bugün doğrulanmıştır. Nitekim, Şubat ayının yüzde 5 
olacağını, ben 5 Şubat 1992'de söyledim. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için şunu anlatmak istiyorum: Bugün Merkez Bankası kay
naklarını zorlayarak, Hazinenin nakit programının olmadığını görüyoruz ve faizleri düşük tut
mak için, Hazinenin uyguladığı politika yanlıştır. Hazinenin nakit programı yoktur ve yatırım
cı, güvenilir yatırım aracı olarak, dövizi görmektedir ve dolara olan talep, ciddî artmaktadır. 
Dolar kuru, haziran sonu itibariyle 6 332 lira olması gerekirken, bugün 6 İÖO liraya gelmiş 
olmamız; belki dünyada doların değer kazanımı söz konusudur; ama Merkez Bankası kısa va
deli avansının 11 trilyonun büyük bir bölümünün kullanılması ve rezervlerin eritilmesi, dik
katle üzerinde durmamız gereken önemli bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, ithalattaki korumacılık oranlarının bu dönemde ilginç bi
çimde artırılması da, bir başka önemli noktadır. İthalat rejiminde 16 bine yakın mal vardır. 
Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi, cımbızla seçilen 80 kalem malın gümrük ve fon 
artırımı, gerçekten tartışılmaya değer. Çünkü, bir dış ticaret politikası, devletin dış ticarete yaptığı 
müdahalelerin toplamı olup, yurt içi ekonomik politikasıyla son derece yakın ilişkilidir. Her 
iki politika süreci de birbirini etkiler. Devletin dış ekonomik faaliyetlere müdahalesi, piyasa 
mekanizmasının işleyişini etkiler, tüketiciyi cezalandırır; ihracata dönük sanayicileri cezalan
dırır. Bu anlamda, bugün ithalat rejiminde alınan bu koruma tedbirlerini analiz etmek lazım... 

BAŞKAN — Sayın Işın Çelebi, 2 dakikanız var, toparlamanızı rica ediyorum. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Tabiî efendim. 
Nitekim, bugün ithalattaki korumacılık oranlarının artırılmasının, dampingli ithalata karşı 

antidamping uygulamasına rağmen, hayvancılıktaki birtakım besicileri koruma mantığı ile ilişkisi 
yoktur; fonları artırarak besicilere bir sübvansiyon sağlanamaz; besicilere direkt sübvansiyon 
yapılır. Fonları artırarak, hayvancılığa dönük et üretimindeki sanayiciler korunur. Hele kon
feksiyon üretimi... Tekstil sanayiinin 5 milyar dolara yakın ihracat yaptığı bir sektörde, pamuk 
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ipliği, ham bez konfeksiyon zincirinin en son ürünü ve katma değeri en yüksek ürünü olan 
konfeksiyon sanayiinde bu alanda uygulanan antidamping vergisi, yeterli korumayı sağlarken, 
fonların 15 kat artırılması ve girdilerin yükseltilmesinin ciddî olarak üzerinde durulması gere
kir. 

Değerli arkadaşlarım, dampingli ithalata karşı, antidamping uygulamasıyla gerekli önlemler 
alınırken ve korumaya dönük GATT kurallarına uygun araçlar eldeyken, bu Parlamentoda fon
ların artışı üzerinde tartışılmasının yararı vardır. Nitekim, ithal malın fiyatı artınca, iç piyasa
da tekel olarak üretilen malın fiyatı da aynı oranda artacaktır. Deterjanın tonuna uygulanan 
fonun 6 kat artması, yurt içi fiyatları etkileyecektir. Türkiye'de zor durumda olan hayvancılı
ğı, ithal ettekigümrük ve fonları artırarak canlandırmak, iktisat mantığına uymayan bir olgu
dur; fon artırımı köylüye yansımaz, bir iki sanayiciye yansır; oysa yapılması gereken, sanayi 
uluslararası rekabete hazırlanmalı, ihracatımız geliştirilmelidir; korumacılık aşağı indirilirken, 
dışa açık büyüme sürecine hız verilmeli ve tüketicinin korunmasına önem verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunları söylerken, zamanımın kalmaması, bir başka konuya 
girmeme mani oluyor; ama onu da belirtmek zorundayım. 5 Şubatta, kamu kesimi finansman 
açığının 1975'ten bu yana sürdüğünü ve yapısal bir problem olduğunu, 1977'de yüzde 10'un 
üzerinde, 1980'de yüzde 10'un üzerinde gerçekleştiğini, 1990'da ve 1991'deki rakamların da bu 
düzeylerde olduğunu belirtmiştim. Buna karşılık Sayın Bakan, gene sayfa 21'de, "kamu borç
lanma gereği 1970'Ierden beri hep çok yüksektir diyor (benim için). Tabiî o zamanki kamu 
borçlanma gereğiyle 1990'ın kamu borçlanma gereğini kıyaslamak mümkün değildir" diyor. 
Peki, o zaman ben de kendisine Merkez Bankası kısa vadeli avans kullanımının gayri safi millî 
hâsıla içindeki payını vereceğim. Kendisi burada yok; ama tutanakları inceler, sonra bir başka 
oturumda konuşuruz tahmin ediyorum: 1977'de yüzde 2,7; 1978'de, 1979'da bunlar yüzde 2 
düzeyinde gidiyor, 1980'de 2,3, 1991'de de 2,4. Yani, bu meselenin yapısal bir problem olduğu
nu kabul etmek zorundayız. Bu problemi çözmek için, devletin ekonomideki ağırlığını küçült
mek, azaltmak ve özelleştirme programına hız vermek zorundayız. Ne yaptık, özelleştirme prog
ramına hız mı verdik; TÖYÖK kurulacak, KİT Müsteşarlığı kurulacak dendi; Sayın Bakanın 
bu haftaki Ekonomik Panorama Dergisinde açıklaması var, 20 Ocak 1992'de açıklanan prog
ramda KİT Müsteşarlığı söz konusuydu, bu müsteşarlığın kurulacağı anlatılmıştı, bugün vaz
geçildi. Peki, iki ayda ne değişti de, vazgeçildi? TÖYÖK, acaba KİT ürünlerine zam yapmak 
için iyi bir araç mı? Çünkü, 15 Aralıkta yapılan zam oranı, yüzde 26'dır; fiyat artışlarını dik
kate aldığımızda, şubat sonu itibariyle yüzde 17'dir; martta 4-5 gibi bir oran gerçekleşse, yüz
de 22-23 olur; nisan sonunda bu fiyat artışları, KİT'lerin finansman açıkları meselesini yeni
den gündeme getirecektir. 1991 yılında oluşan 54 trilyon liralık kamu kesimi finansman açığı
nın, 20 küsur trilyon lirası KİT'lerden gelmiştir; bu düzeye gene gelecektir ve KİT'lerin finans
man açığı 30 trilyona tırmanacaktır. Bu noktada, özelleştirme programına hız veremediğimiz 
ve KİT'lerdeki sistemi ciddî biçimde ele alamadığımız zaman, önemli sıkıntılarla karşı karşıya 
kalmaya mahkûm olabiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi toparlıyorum ve bitiriyorum. Türkiye'yi erken seçime gö
türürken, temel sorunların çözümü için gerekli radikal kararları uygulayacak yenilenmiş bir 
Parlamentonun ortaya çıkması temel amacımızdı; bu gerçekleşti, Koalisyon Hükümeti toplu
mun büyük desteğiyle kuruldu. Ancak, bu Hükümet, bu kadar ciddî bir toplumsal desteğe 
sahipken, riskli ve maliyeti yüksek olan, istikrar programına dönük, temel sorunlara çözüm 
getirici kararlan uygulamaya koyamamıştır; tam tersini yapmıştır: Türkiye'nin bugün dışa açılma 
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sürecine hız vermek gerekirken, Hükümet, ekonomik dengeleri kötü bulduğunu söyleyerek, hiçbir 
risk almadan, istikrar programının gereklerini yerine getirmeden, kısa dönemli birtakım po
pülist politikaları tercih etmiştir, bu dönemi boşa harcamıştır ve bunun yanlışlığı ortaya çıkın
ca da, şubat sonunda, mart ortasında, mirasın iyi-kötü tartışması başlatılmıştır. Bu davranış, 
hata yapmış bir öğrencinin, hatasını örtbas etmek için sağa sola suçlamalarda bulunmasından 
öte bir şey değildir. 

Ben, geçmişi ayrı bir platformda tartışmaya hazırım. Bütçenin kapanış gününde, geçmişi 
bütünüyle de tartışacağız; ama şu kadarını söyleyeyim; bütün bu mirası bilerek hazırlanan eko
nomik programın, bir istikrar programı niteliğinde olmadığını; bütçenin, Türkiye'nin sorunla
rına çözem getirici nitelikte olmadığını söyler; Planlama bütçesinin hayırlı, uğurlu olmasını 
ve Planlama Kanununun yeniden hazırlanarak, oradaki değerli arkadaşlarımızın onore edil
mesini rica eder, hepinize saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi'ye teşekkür ediyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan; buyu

run Sayın Gürkan. (SHP sıralarından alkışlar)-
Sayın Gürkan, programımız yüklüdür, süreniz 20 dakikadır, teşekkür ediyorum. 
SHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1992 Malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım, Bu vesileyle, Yüce He
yetinize Grubum ye şahsım adına saygılarımı sunarım. 

Değerli milletvekilleri, diyorlar Jci, plancılıkbitmiştir, plan anlayışı iflas etmiştir; ekono
mimiz, artık bütünüyle piyasa düzenine göre yönetilmektedir. Dolayısıyla, ekonomiyi planla
mak gerekmez, teşvik edelim yeter... 

Doğru mu bu?.. Gerçekten de, planlama anlayışı bitmiş, eskimiş midir? Günümüzün yeni 
ve geçerli ekonomi yönetimi, ekonominin teşviki midir yalnızca? Planlamadan doğacak boşlu
ğu, teşvikler, bütünüyle doldurabilir mi? 

Bu konuda doğruyu, doğru yanıtı bulabilmek için, önce, bunun kimin söylediğine, kimin 
iddia ettiğine bakmamız gerekiyor; sonra da, büTadîâya dayanarak, son on yılda Türk ekono
misinde yaşananları anımsamak gerekiyor. . . ' 

ANAP sözcüleri, bütçe görüşmelerinin başladığı günden bu yana, bunu, son on yılda ya
şananları, bize ve halkımıza unutturmaya çalışıyorlar. Bu çabanın bir örneğini, Sayın Çelebi'-
nin ılımlı üslubuyla da olsa, biraz önce bu kürsüde dinledik; ama hemen belirtelim ki, ANAP'ın 
işi hiç de kolay değil. Geçmiş on yılı bize ve halkımıza unutturamazlar. Çünkü, ekonomide 
yarattıkları tahribat ağırdır; son derece ağırdır, izini kolay Jcolay kimse silemez. 

Değerli milletvekilleri, planlamanın bittiğini ilan eden, Turgut özal'dır. Kendisi, Türkiye 
ekonomisini 1980'li yıllarda, 12 Eylül askerî müdahalesinin de öncesinden başlayarak, bu an
layışla ve bu iddia ile yönetmiştir. Planlamayı, planlama anlayışını bütünüyle yadsımıştır. Devletin 
bütün imkânlarını teşvikler için seferber etmiştir, keyfî ANAP teşvikleri için seferber etmiştir. 
Ne Turgut özal'ın, ne de sonraki ANAP liderlerinin başkaca bir ekonomik kaygıları olmamış
tır. < . . " ' • ' , . 

Sonuç?.. Sonuç ortadadır: Büyük bir tahribatrbüyük bir ekonomik çöküntü; hem de öy
lesine büyük ki, ANAP'ın kendisini dahi korkutmuştur. Korkmasalardı, iktidarı bırakıp her
halde kaçmazlardı!.. Kaçtılar... Çünkü, enflasyon mücadelesinde öncelikle başarılı olamadılar. 
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Deyim yerindeyse, havlu attılar... Buna rağmen, şimdi karşımıza çıkabiliyorlar! Türkiye'nin son 
on yılını, enflasyon mücadelesinden ekonominin bütün alanlarına kadar, sanki boşuna harca
yan kendileri değilmiş gibi, şimdi çıkıp buraya, Koalisyon Hükümetinin 100 gününün hesabını 
soruyorlar! Herhalde burada olsaydı, Refah Partisinin Sayın Lideri Necmettin Erbakan'da,' 'El 
insaf" dememek için kendisini zor tutardı! 

ANAP'ın üzerimizdeki tek ipoteği, tek ekonomik ipoteği, enflâsyon da değildir; bir baş
ka ipoteği daha var: Ekonomiyi, açıklarla, iç ve dış açıklarla yönetir hale getirdiler; iç borçları 
300 trilyon liraya, dış borçlan ise, 50 milyar dolara dayadılar; ama bağırmakta sakınca görmü
yorlar!... 

Elbette bu bütçe açık verecek değerli milletvekilleri, hem de öngörülen 32 trilyon liradan 
belki de daha fazla açık verecek. Bu, son derece doğaldır. Kabaca bir hesap yapalım: ANAP'
ın bıraktığı borç birikiminin 1992 malî yılı bütçesi üzerindeki yükü, yalnızca faiz olarak, 42 
trilyon liradır. Bu koşullarda, denk bütçe nasıl yapılır, kim yapabilir?! On yıllık ANAP tahri
batından sonra, hiç kimse, tahribat giderilmeden hiçbir Allah'ın kulu yapamaz bunu. 

ANAP tahribatının parasal boyutu, özetle böyle. Dilerseniz bunu geçelim, tahribatın top
lumsal boyutuna gelelim; bakalım, o nasıl: 

ANAP, planlamanın, planlama anlayışının yanı sıra, sanayileşmeyi de yadsımış, ihmal, 
hatta inkâr etmiştir. Türkiye'nin 1960*lı ve 1970'li yıllarına damgasını vuran sanayileşme ham
lesini bütünüyle durdurmuştur. ANAP, bu sanayii inkâr politikasını bugün de sürdürmekte
dir. Koalisyon Hükümetimizin bazı ithal mallar için gerçekleştirdiği fon artırımını, bazı torpil
li şirketler kayırıldı diye eleştirmekte oluşu, özünde, bu sanayii inkâr politikasına dayanmakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, bu eleştiri, büyük ölçüde haksızdır, yersizdir, aynı zamanda da teh
likelidir. Tehlikelidir; çünkü, ANAP'ın sanayii inkâr politikasının temelinde, kendisi üretme
yen, yalnızca tüketen; bütün ihtiyaçlarını yurt dışından ithalat yoluyla temin eden bir Türkiye 
hayali yatmaktadır. 

Biz, bu anlayışı, bu felsefeyi kabul etmiyoruz. Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımız için 
de tehlikeli buluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, belki farkındayız, belki değiliz; ama aslında sanayileşmeyi inkâr 
politikasının yarattığı tehlike kapımızda, alarm zilleri çalıyor, işsizlik sorununu kastediyorum. 
Bir an için Türkiye Büyük Millet Meclisinde odalarımızın durumunu düşünün!., tş bulmak 
umuduyla odalarımızın önünde kuyruğa giren onlarca insanı düşünün; tehlikenin kapıda, hat
ta Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde olduğunu herhalde hepimiz görebileceğiz. Evet, Tür
kiye'de işsizlerin sayısı son on yılda büyük bir hızla artmıştır. Ne hesaba gelebilecektir, ne de 
kitaba!.. Son derece büyük bir işsiz artışı vardır. Bugün ülkemizde her ailede bir ya da iki işsiz 
vardır; çalışmak istemektedirler, iş aramaktadırlar; ama iş bulamamaktadırlar. Bu sorun önem
lidir. Her an büyük sosyal patlamalara, toplumsal huzursuzluklara yol açabilir. Eğer bugün 
bunlara yol açmıyorsa, bunun başlıca iki nedeni vardır: Bir, aile dayanışması; bir de, köydeki 
toprak bağlantısı, ama artık bunlara da fazla güvenmeyelim. Aile dayanışması da, köydeki toprak 
bağlantısı da, bu değer ve özelliklerimiz de, son sınırına dayanmıştır. 

önümüzdeki tablo, ANAP'tan miras alınan tablo, eskinin o güzel deyişiyle, manzarai umu
miye hiç de parlak değildir. Bu parlaksızhk, bu kötü tablo, büyük ölçüde de, ANAP'ın piyasa1 

ekonomisi anlayışının, piyasaya kör tapınma anlayışının ürünüdür. 
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Değerli milletvekilleri, piyasa ekonomisinin ya da daha genel bir deyişle, piyasa mekaniz
masının, zaman zaman beklenen etkinlikte çözüm üretmekte yetersiz ve eksik kaldığı yadsına
maz. Bu olgu yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de uygulamada yaşanmakta ve teori
de de yoğun biçimde tartışılmaktadır, tşte serbest piyasanın en ateşli savunucusu Dünya Ban
kası, "serbest piyasa mı, yoksa devlet mi?" sorusuna kuşkuyla yaklaşıyor; devletin, piyasayla 
uyumunu; devletin, piyasaya dost müdahalelerini kaçınılmaz sayıyor. Bu konuda Dünya Ban
kasının yapmış olduğu bir Çalışmayı konuşma metnimin ekinde sizlere dağıttım; dikkatle ince
lemenizi, değerlendirmenizi diliyorum. Bu gerçekçi bir çalışmadır; dünya genelindeki piyasa 
ekonomisi uygulamalarını dikkatle değerlendirmiş ve bir sonuca varmıştır. Dünya Bankası, son 
yirmi yılda dünya genelinde ve son on yılda da Türkiye'de piyasa ekonomisi alanında kaydedi
len gelişmelerden sonra, son derece önemli bir uyarıda bulunmaktadır; önemli ve kritik bir 
uyarı: Bu gelişmenin gözlerimizi kör etmemesini dilemektedir; bizi, piyasaya tapınma konu
muna getirmemesini istemektedir; kumanda ekonomilerin çöküşüne de, gerçek anlamlarının 

' ötesinde, başkaca fantezi anlamlar yüklememek gerektiğini vurgulamaktadır; bu olayın, piya
sa düzeninin kendi sorunlarını ve eksikliklerini göz ardı etmemesi gerektiğini vurgulamakta
dır. 

Dünya Bankasına göre, böylesi bir yaklaşım, aldatıcı olur. Çünkü, piyasanın da,önemli 
eksiklikleri, önemli yetersizlikleri vardır. Bu eksiklik ve yeterizlikleri görmezden gelirsek, biz 
de, ekonominin yönetiminde yanlışa düşeriz, ekonominin yönetiminde yanılgıya düşeriz. 

Hiç kuşku yok ki, en önemli yanılgı, ekonomide devletin varlığını ve ekonomiye olan dev
let müdahalelerini inkâr etmek olur. 

Değerli milletvekilleri, son yirmi yılda piyasa ekonomisi yönünde dünya genelinde yaşa
nan gerçekleri, biz sosyal demokratlar, aslında inkâr etmiyoruz; bu gelişmeleri görüyoruz ve 
de kabul ediyoruz. Dışa ya da dış rekabete açılma ve liberalleşme olgularının piyasa kavramını 
ön plana çıkarttığını yadsımıyoruz. Bu gelişmeden, Türkiye'nin kendisine düşen payı almasına 
da karşı çıkmıyoruz. Bu, zaten, sosyal demokrasinin gerçekçiliğine sığmaz, sosyal demokrasi
nin kendisini yenileme gücüne yakışmaz. Biz, piyasayı, çağdaş ekonomik yaşamın karmaşıklı
ğı karşısında, oldukça etkin çözüm sağlayan bir araç olarak benimsiyoruz. Bundan gocunmu
yoruz; çünkü piyasanın, bizim de kullanacağımız, yararlanacağımız büyük güçleri olduğunu 

. biliyoruz/Ancak, biz, piyasanın da önemli eksiklikleri, ciddî yetersizlikleri olduğunu görebili
yoruz. En sonunda Dünya Bankasının dahi vurguladığı gibi, bu eksiklik ve yetersizliklere karşı 
kendimizi de çaresiz hissetmiyoruz, ekonomi yönetimine boş vermiyoruz. 

Bu eksiklik ve yetersizlikler mutlaka giderilmelidir. Çünkü, bunlar, piyasanın mutlak ba
şarısı için, teoride tanımlanan tam rekabet koşullarının olmamasından kaynaklanmaktadır. Tam 
»rekabet koşullarını eğer kendi kendine sağlayamıyorsak, bir başka yoldan gidermemiz kaçınıl
mazdır. Aksi halde, piyasa kendi başına, güçlü ve özlediğimiz modern ekonomiyi kuramaz; 
birinin ona yardım etmesi, elinden tutması gerekmektedir; bu birisi de, günümüz koşulların
da, hiç kuşku yok ki, devlettir. Devletin de, neyi, nasıl yapacağı bellidir. Eğitim ve öğrenimi, 
sağlığı, modern bir ekonominin gerektirdiği hızlı ulaşım ve telekomünikasyonu, çevre koruma
sını üstlenecektir devlet; çünkü, piyasa, kendi başına bırakıldığında, bunların hiçbirini yap
maz, yapamaz. Kadınlara eşit olanaklar sağlayamaz; yanı sıra, piyasa, orta vadeli bir perspek
tif gerektiren, bilim ve teknoloji yatırımlarının gerçekleşmesinde de yetersiz kalır. Bu nedenle, 
gelişmiş piyasa ekonomilerinde dahi, devletin, eğitim, araştırma ve geliştirme yatırımlarına, 
değişen ölçülerde; ancak, önemli kaynaklar tahsis ettiği görülmektedir. 
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Piyasanın bir başka önemli eksikliği de, gelir dağılımına olan kayıtsızlığıdır. Âdil bir gelir 
dağılımını sağlamak ve bölgesel gelişmişlik farklarını giderme görevleri de, günümüz koşulla
rında, ister istemez, devletindir. 

Değerli milletvekilleri, son bir hatırlatma daha yapmak istiyorum: Ekonominin ve piyasa 
düzeninin sağlıklı biçimde işlemesi için gerekli kurumsal çerçeveyi oluşturma iradesi kime ait
tir? Hiç kuşku yok ki, devlete aittir; piyasanın, gizli ya da sihirli denilen ellerine değil. Bu ku
rumsal çerçeveyi belirleyen devletler, günümüzde -gene unutmamamız gerekir ki- kendi belirle
dikleri çerçeve içinde, ekonomide dengeleri korumak ve istikrarı sağlamak üzere, çok çeşitli 
maliye ve para politikası aracını tutmaktadırlar; bu araçları da, ciddî bir biçimde kullanmak
tadırlar; hem konjonktürel olarak yaşadığımız işsizlik, durgunluk, enflasyon ve ödemeler den
gesi türü sorunları çözmek için, hem de, konjonktürel olmayan, ekonominin yapısal sorunları
nı aşmak için. 

Birkaç gün önce, ekonomiden sorumlu Devlet eski Bakanı Güneş Taner, Star l'de Kırmızı 
Koltuk'a çıktı; faizleri aşağı çekebilmek için, bu araçları nasıl kullandığını uzun uzun anlattı... 
Bu, devletin ekonomiye müdahalesiydi; ama orada kendisi, kimseyi inandıramadığını bildiği 
halde, aksini savunmaya da gayret etti. 

Değerli milletvekilleri, kim ne derse desin, kim neyi savunursa savunsun, devletin ekono
mik yaşamdaki varlığı, bugün, bütün canlılığıyla sürmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, 2 dakikanız var; toparlarsanız memnun olacağım. 
ULUÇ GÜRKAN — Tamam Sayın Başkan. 

Bitmiş değildir, sona ermiş değildir. Bu yargının kanıtları da, son derece açıktır: Birinci 
ve en açık kanıt, gelişmiş, modern piyasa ekonomileridir. Bu ekonomilerde, devletin ekonomi
ye, değişen Ölçülerde müdahalesi vardır. 

İkinci kanıt, dinamik Güneydoğu Asya ekonomilerinin deneyimidir. Bu ülkelerde de dev
let, gelecekte, karşılaştırmalı, üstünlüğe sahip olabilecekleri alanları önceden belirlemekte ve 
özel firmaları, bu alanlarda, yatırıma yönlendirmektedir. 

2000'li yıllara doğru giderken, yaşadığımız dünyanın gerçeği özetle budur. Bu gerçek, şöyle 
bir cümleyle belki de, kısaca özetlenebilir: Piyasa, ekonominin yönetiminde iyi bir hizmetkâr 
olabilir; fakat son derece kötü bir patrondur. 

Bu bakımdan, piyasa düzeni, çağdaş devletlerde, işleyebildiği, işleyeceği ve işlemesi gere
ken alanlarda işlemelidir; ancak, işlemediği, işleyemediği ve işlememesi gereken yerlerde ise, 
ikame edilmelidir; devlet tarafından, insanları korumak için ikame edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, bu noktada geldiğimiz yer, planlamadır. Planlama, ANAP'ın terk 
ettiği, inkâr ettiği planlama yaklaşımı, bu bakımdan, yeniden canlandırılmalıdır. Çünkü, eko
nominin kendine özgü koşullarında, piyasa mekanizması ve devlet müdahalesinin zafiyetleri
nin planlı olarak bilinmesi gerekir. Devlet müdahalesinin piyasa mekanizmasını destekleyeceği 
alanların doğru biçimde belirlenmesi de, ancak planlama sayesinde gerçekleşebilir. Açık anla
tımıyla, planlama, devlet ile piyasanın uyumunu sağlayan araç olmalıdır. 

Planlama konusunu süre içinde, biraz daha açmadan önce, bu konudaki bir yanlış anla
mayı da düzeltmek gerekir. Plan ve programların, yalnızca kumanda ekonomilerine ait araçlar 
olduğunu sananlar var. Yanılıyorlar! Bu, böyle değil. Günümüzde, gelişmiş piyasa ekonomile
rinin önemli bir kısmında, devletin, ekonomik yaşama müdahalesinin yoludur, plan ve prog
ramlar. 

— 15 — 



T.B.M.M. B : 49 13 .3 .1992 0 : 2 

Bu konuda Fransa ve Japonya örneklerini, gene, konuşma ekinde bilgilerinize sunmuş bu
lunuyorum. Buna bakıldığında görülecektir ki, plan ve programlar -en çok gelişmiş olanlar 
da dahil- bütün toplumlar için vazgeçilmezdir. Belirsiz olan geleceği görebilmek ve kaderine, 
belirli bir ölçüde de olsa, hâkim olabilmek için, plan, kaçınılmazdır. Bu yüzden, bu çabaya 
dönük yapısı nedeniyle de, plan ve programlar, toplumların nihaî özlemi olan, "kalkınma" 
kavramıyla çoğu zaman özdeşleşmişlerdir. . 

Geçtiğimiz on yılda biz, bu silahtan yoksun kaldık; ama, planlama bütçesi vesilesiyle be
lirtmem gerekir ki, bu silahı, Koalisyon Hükümetimiz, yeniden, 1970'li yıllarda olduğu gibi, 
kullanacaktır, değerlendirecektir ve Türkiye'nin sanayileşme hamlesini yeniden başlatacaktır. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın son bölümünde, ANAP İktidarının, planlamaya dö
nük bir başka büyük haksızlığına da dikkatinizi çekmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gür kan, "bölüm" derseniz, konuşmanız uzun sürer. 
. H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bitti efendim. 

BAŞKAN —• Peki, buyurun. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — ANAP İktidarı, plancıların, yasayla sağlanmış hakla

rını da rafa kaldırmıştır. Başbakanlık personeliyle paralel olan fazla mesailerini kaldırmıştır, 
ikramiye sayılarını azaltmıştır, planlama tazminatı ödemelerini yok etmiştir. 

Bu haksızlığın da, Koalisyon Hükümetimiz tarafından giderileceğini sanıyorum, Yanı sı
ra, yeniden bu teşkilatı inşa ederken, çağdaş bir Planlama Teşkilatına varabilmek için, ANAP 
İktidarının yok ettiği Planlamanın dış kadrolarını da yeniden ihdas etmemizi diliyorum. 

Son bir dileğim de, Planlamaya, yeniden ANAP İktidarında yapıldığı gibi, teşvik ve uy
gulama birimlerinin bağlanmamasıdır. Çünkü, bu birimler, Plânlamanın içinde, Planlamayı, 
iş takip bürolarına dönüştürmektedir ki, herhalde bunu yapmamak, SHP-DYP Koalisyonu
nun, ANAP İktidarına göre önemli bir farklılığı olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1992 malî yılı bütçesinin, ulusumuza ve Devlet Planlama Teşki
latına hayırlı olmasını diler, uzun bir gece çalışmasının ardından, biraz da süremi aşmama rağ
men beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gür kan. 
Refah Partisi Grubu adına, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'a söz veriyorum. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Ünal, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet Planlama Teşkilatının 1992 yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere, Refah 
Partisi Grubu adına huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selam-. 
lar, Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin hayırlara vesile olmasını temenni ederim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bilindiği gibi, Devlet Planlama Teşkilatı 30 Eylül 1960 yılın
da 91 sayılı ICanunla kurulmuştur. Bu kuruluşumuz, geçen 32 yıllık zaman içerisinde kamu 
yönetiminde önemli görevler üstlenmiş ve bunları büyük bir çaba ve başarı içerisinde yürütme
ye çalışmıştır. ^ 

Devlet Planlama Teşkilatı, devletin temel hedefleri, siyasî ve ekonomik tercihleri istikame
tinde oluşturduğu politikalar, yaptığı teknik çalışmalar ve koordinasyon fonksiyönuyla, hükü
metlere yardımcı olmuş, onlara müşavirlik yapmıştır; hatta bunun da ötesinde, bazı ünlü si
maların veya bürokratların yetişmesi hususunda da önemli bir okul görevini üstlenmiştir. 
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Planlı döneme girdiğimiz 1963 yılından itibaren tam altı tane, beşer yıllık olmak üzere, 
kalkınma planı yapılmış ve en son plan da 1990 yılında yapılarak, 1994 yılına kadar Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmıştır. 

Bilindiği gibi, ilk plan 1963 yılında yapılmış olup, 1963-1967 yıllarını kapsamaktadır. Bu
rada, Birinci Plandan itibaren büyüme hedefleri ve gerçekleşmeleri itibariyle kısaca bilgi ver
mek istiyorum: 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, ortalama büyüme hedefi yüzde 7 olarak alınmış, 
gerçekleşme ise yüzde 6,6 olmuştur. İkinci Plan, 1968-1972 yıllarını kapsamış; ortalama büyü
me hedefi yüzde 7 olarak alınmış ve gerçekleşme yüzde 7,1 olmuştur. Üçüncü Plan, 1973-1977 
yıllarını kapsamış; ortalama büyüme hedefi yüzde 7,9 olarak alınmış ve gerçekleşme yüzde 6,5 
olmuştur. 

1978 yılı, bir ara dönem olmuş ve 1978 yılında yapılan planda da ortalama büyüme hedefi 
yüzde 6,1 olarak tespit edilmiş; ancak gerçekleşme yüzde 2,9 olmuştur. Dördüncü Plan, 1979-1983 
yıllarını kapsamış; ortalama büyüme hedefi yüzde 8 olarak alınmış, gerçekleşme yüzde 2,1 ol
muştur. Yine, ara dönem olarak 1984 yılında ortalama büyüme hedefi yüzde 5 olarak alınmış 
ve gerçekleşme yüzde 5,9 olmuştur. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985-1989 yıllarını kap
samış; ortalama büyüme hedefi olarak yüzde 6,3 alınmış ve gerçekleşme yüzde 5,2 olmuştur. 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994 yıllarını kapsamaktadır; ortalama büyüme hede
fi yüzde 7 alınmış bulunmaktadır. Şu anda nasıl bir seyir takip edeceği bilinmemekle beraber, 
1990 yılında alınmış olan büyüme hedefi yüzde 5,7 ve gerçekleşme yüzde 9,2 olmuş; 1991 yılın
da da büyüme hedefi yüzde 5,9 olarak alınmış, gerçekleşme ise yüzde 1,5 olmuştur. Ortalama
sını aldığımız zaman, bunda da bir düşüklük görülmektedir. 1992 yılında ise ortalama büyü
me hedefi yüzde 5,5 olarak alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi, İkinci Plan dönemi -1968-1972 yılları- ile, 1984 yı
lındaki ara dönem istisna edilecek olursa, diğer dönemlerde hedeflenen büyümeler gerçekleşti
rilememiştir. 1990 yılında ise, hedef büyük oranda aşılmıştır. Üçüncü Plan döneminde -1973-1977 
yılları- gayri safi millî hâsıladaki artışla birlikte, ekonomide belirli bir yapısal değişikliğin ger
çekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu yapısal değişiklikle, sanayinin, diğer sektörlere göre daha hızlı 
büyümesi ve gayri safi yurt içi hâsıla içindeki payının artması öngörülmüştür. Bu dönemde 
gerçekten sanayinin gayri safî yurt içi hâsıla içindeki payı belli ölçüde artmış; ancak, bu artış, 
planın hedeflediği yapısal değişikliği gerçekleştirememiştir. 

Makro planda, 1923 yılından itibaren, Türkiye'nin genel ekonomik seyrine ve gayri safi 
yurt içi hâsıla rakamlarına baktığımız zaman, gerçekten bir gelişme olduğu ve ekonominin ya
pısında da bazı değişiklikler olduğu göze çarpmaktadır. 1923 yılında gayri safi yurt içi hâsıla
nın durumu, sabit fiyatlara göre -sektör payları itibariyle- şöyle olmuştur: Tarım yüzde 42,7, 
sanayi yüzde 10,4, hizmet yüzde 46,9. 1992 yılına gelindiği zaman hedeflenen rakamlar ise, 
tarımda yüzde 19,2; sanayide yüzde 26,9; hizmetler sektöründe ise yüzde 53,9 olmuştur. 

Gayri safi millî hâsıladaki gelişmeler de, 1927 yılında fert başına düşen gelir 55 dolar ol
makla beraber; 1990'Iara geldiğimiz zaman, fert başına düşen gelirin 1964 dolar olduğunu gör
mekteyiz. 1992 yılında Hükümetin açıklamış olduğu gayri safı millî hâsıla değerlendirildiğin
de, cari fiyatlara göre, yani 729 trilyon olarak değerlendirildiği zaman, 1992 yılında fert başına 
düşen millî gelir, 2064 dolar civarında olacaktır. Ancak, yıllık ithalat ağırlıklı dolar kuruna 
ve satın alma paritesine göre, bu rakam biraz daha yüksek olabilmektedir. 
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Bunun dışında, bu geçen uzun zaman zarfında, şehirleşme oranı artmış ve kırsal kesimde 
yaşayan insanımızın sayısı, genel nüfusa oranla, yüzde 50'lere kadar inmiştir. İhracatın yapısı
na baktığımız zaman, onda da belirli bir değişiklik olduğu görülmektedir, örneğin, 1978 yılın
da 2,3 milyar dolar ihracatın yüzde 64'ü; tarım ürünleri, yüzde 19,3'ü, sanayi ürünleri olmak
la beraber; 1990 yılına gelindiği zaman, bu uyapıda önemli değişiklik görülmüş ve tarımın, 
ihracattaki payı yüzde 17,3; sanayiinin ise yüzde 80 olmuştur. 

1990 yılında 20,3 milyar dolarlık bir ithalat yapılmış, bunun da yüzde 76'sı sanayi ürünle
ri olmuştur. 

Dış ticaret açığımız, 1947 yılından beri, hemen hemen sürekli bir şekilde, belirli ölçülerde 
bu durumunu korumuş; yani, dış ticaret açığı itibariyle müspet manada fazla bir gelişme ol
mamış, 45 yıl içerisinde, maalesef, dış ticaret açığımız sürekli kendisini bu haliyle korumuştur. 

Diğer taraftan, altyapı tesisleri itibariyle (yol, su, elektrik ve PTT hizmetleri itibariyle) 
ülkemizde bazı değişiklikler ve gelişmeler olmuştur. 

Değerli üyeler, bütün bu saydığımız ve ifade etmeye çalışmış olduğumuz rakamlar, itibarî 
olarak, Türkiye'nin çok büyük bir kalkınma içerisinde bulunduğunu göstermekle beraber, Türk
iye, kendi içerisinde belki bu değişim ve gelişimi göstermiştir; ama, uluslararası platformda 
kendisini kabul ettirebilecek bir ekonomik güce maalesef ulaşamamıştır. 

Bugün kalkınmış bir ülke sayılabilmesi için, uluslararası standartlara göre, sanayi ürünle
rinin toplam ihracattaki payının yüzde 75'in üzerinde olması; tarım sektöründe istihdam edi
len nüfusun da, yüzde 25'ten aşağı olması lazım gelirken; bugün Türkiye'de, tarım kesiminde
ki istihdam yüzde 50 ve ihracatımızın içerisindeki sanayi ürünlerinin payı, her ne kadar yüzde 
80 olarak görünüyorsa da, bu rakam oldukça düşüktür. Çünkü, bu yüzde 80 rakamının içeri
sinde tarıma dayalı bir nispet vardır ki, o da, yüzde 56'dır. Bunu 80'den çıkardığımız takdirde, 
reel olarak, sanayi ürünü yüzde 24 olabilmektedir. 

Bazı gelişmiş ülkelerin rakamlarına baktığımızda, istihdam itibariyle, Amerika Birleşik 
Devletlerinde yüzde 3 olmakta, Japonya'da yüzde 6,5, Almanya'da yüzde 3.2, İngiltere'de 2; 
7 sanayileşmiş ülkenin ortalaması ise yüzde 4 olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye, öteden beri tercihini Batıdan yana koymuştur ve 
her yönüyle Batıyı taklit eden bir ülke durumundadır. Bugüne kadar, Batının sosyal yapısını 
taklit eden Türkiye, Batının ekonomik ve teknolojik yapısını alamadığı için, maalesef, onlarla 
mukayese edildiği zaman, onların çok gerilerinde kaldığımız hemen göze çarpmaktadır. 

Gene, Devlet Planlama Teşkilatının yayınlamış olduğu kitaplardan öğrendiğimiz kadarıy
la, 1990 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safî millî hâsılasının, 5,5 trilyon dolar,-
Almanya'nın 1,5 trilyon dolar, Japonya'nın 3 trilyon dolar, Fransa'nın 1,2 trilyon dolar, İspan
ya'nın 487 milyar dolar, Güney Kore'nin 240 milyar dolar, Türkiye'nin ise, 110 milyar dolar 
gayri safi millî hâsılasıoldugu göze çarpmaktadır. Bundan 41 sene önce 1950 yıllarında Güney 
Kore'ye, bildiğiniz gibi, Türkiye asker göndermiştir. Yine İ970 yıllarında Güney Kore'nin 8,8 
milyar dolar millî geliri varken, Türkiye'nin 12.9 milyar dolar millî geliri vardı; fakat geçen 
21 yıllık zaman içerisinde Güney Kore kalkınmış, millî gelirini 240 milyar dolara ulaştırmış, 
Türkiye ise 110 milyar dolarda kalmıştır. 

Fert başına düşen millî gelir itibariyle, yine, gelişmiş ülkelerde genelde 20 bin doların üze
rindeyken, Türkiye, 1 964 dolarda kalmış; yine, aynı yıllarda, beraber kalkınma hamlesi içeri
sinde bulunan Güney Kore'yle mukayese ettiğimiz zaman, Güney Kore'nin fert başına düşen 
millî geliri 5 562 dolar olmuştur. s 
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BAŞKAN — Sayın Ünal, 3 dakikanız var efendim; toparlar mısınız... 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Bütün bu gerçekleri dikkate aldığımız zaman, yıllardan beri 

söylenen "Çağ atlama" sözlerinin sadece teoride kaldığı ve tatbikata bir türlü geçemediği he
men anlaşılmaktadır, öyleyse, burada, Devlet Planlama teşkilatına önemli bir görev düşmek
tedir: Devlet Planlama Teşkilatı, politik kaygılardan ve baskılardan uzak, geniş ufukları ve bü
yük hedefleri kucaklayan yeni bir yapılanma dönemine girme mükellefiyetindedir. Ülkemiz Devlet 
Planlama Teşkilatından böyle bir atılım beklemektedir. Ancak, ne yazıktır ki, Devlet Planla
ma Teşkilatı içerisinde çok kıymetli elemanlar bulunmasına rağmen, bazı siyasî baskılar dola
yısıyla, bunlar darmadağın edilmiş ve Devlet Planlama Teşkilatının, öteden beri etkin olan şe
ması, değiştirilmiştir. 

22.3.1991 tarihli 3701 sayılı Kanunla eski yapısı ilga edilmiş ve yeni şemayla birlikte genel 
müdürlükler ihdas edilmiş, dolayısıyla buradaki uzman arkadaşlarımız klasik anlamda bir bü
rokratik çarkın içerisine itilmiş ve işlerin yapılması, takip edilmesi ve neticelendirilmesi, âdeta, 
klasik bürokrasi kalıpları içerisinde mütalaa olunmuştur. Ayrıca, 1991 tarihinde yürürlüğe gi
ren 436 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle, Devlet Planlama Teşkilatından, Teşvik Uy
gulama, Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlükleri koparılmış ve Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına bağlanmıştır. Bu operasyon neticesinde birçok arkadaşımız mağdur ol
muştur; özlük hakları ellerinden alınmıştır. Devlet Planlama Teşkilatındayken, kadro karşılığı 
sözleşmeli olan birçok uzman arkadaşımız, yıllarca Devlet Planlama Teşkilatına hizmet ve emek 
veren arkadaşlarımızın, maalesef, kendi iradelerinin dışında, ellerindeki bu imkânları alınmış 
ve sözleşmeleri iptal edilmiştir. Ayrıca, 930 sayılı Kanunla, çalışan birçok arkadaşımızın söz
leşmeleri de, yine, 14.8.1991 tarihinde çıkan 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci-
maddesine göre, Hazînenin, bu elemanların sözleşmelerini en çok 2 yıl yenileyebilme kaydı ge
tirilmiş olduğundan dolayı, bu arkadaşlarımız da belli bir süre sonra kapının önüne bırakıla
caklardır. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, süreniz doldu efendim, lütfen bağlayınız. 
ZEKÎ ÜNAL (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Lütfen, toparlamayınız efendim, bağlayınız lütfen. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Değerli üyeler, burada, yeni Hükümete bir görev düşmekte

dir. Devlet Planlama Teşkilatını daha aktif bir şekle sokabilmek ve ülkenin kalkınmasında da
ha müessir hale sokabilmek için, mutlaka, burada çalışanların ve Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığına aktarılmış olan genel müdürlüklerin, tekrar Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde 
toplanması hususunda aktif bir politika izlemelerini arzu ve temenni ediyoruz. 

Bunun dışında, Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınmada öncelikli yöreler başkanlığının her 
sene ilan etmiş olduğu kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili birkaç noktaya temas edip, sonra 
da sözümü bağlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, şu anda önümde, kalkınmada öncelikli iller listesi vardır. Mesela, Zon
guldak, kalkınmada öncelikli iller arasında görülmekle beraber, gelişmişlik sırası 32'dir; Niğ
de, Aksaray, Ordu, Karaman, kalkınmada öncelikli iller arasında değildir; bunlar, onun altın
da kalmıştır. 

Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatının neşretmiş olduğu bu bilgilerin açıklığa kavuşturul
masını ve herkes tarafından bilinmesini de arzu etmekteyiz. Çünkü, zannediyorum bu, Hükü
metin şeffaflaşma politikasına da uygun düşmektedir. 

Hepinizi bu vesileyle selamlar, bu bütçenin hayırlara vesile olmasını temenni eder, Devlet 
Planlama Teşkilatının kıymetli mensuplarına başarılar dilerim. 
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Hürmetler. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ünal teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aksaray Milletvekili Sayın Mahmut öztürk, buyurun. 
Sayın öztürk, süremiz 20 dakikadır ve siz bu konuda çok hassassınız. 
Teşekkür ediyorum. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

sayın üyeleri; Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; plan kavramı, her ne kadar, modern ekonomilerde yüz veya 
ikiyüz yıllık bir dönemi tarih olarak alırsa da, bu olay, dinler tarihiyle başlamış ve insanlık 
tarihi boyunca devam edegelmıştir. Amaç, kaynakların daha verimli, daha etkin kullanılması 
veya bol kaynaklar olsun, kıt kaynaklar olsun, bunların bu şekilde kullanılmasıdır. Şeyhlikler
de de plan vardır, katı rejimlerde de plan vardır, karma ekonomi sistemiyle yönetilen idarelerde 
de plan vardır. . - . ' * -

Ülkemizde ilk plan, her ne kadar, 30 Eylül 1960 tarihli DPT'nin kuruluşuyla gündeme 
gelmişse de, aslında ülkemizde plan, 1930'lu yıllarda, sanayi planlarıyla başlamıştır. Birinci 
Sanayi Planı, tkinci Sanayi Planı, bunun en güzel örnekleridir ve bugün Türkiye'de bitli yor
gana dönen KİT'lerin temeli o yıllarda atılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye, beş plan dönemi geçirdi, şu anda ise Altıncı Beş Yıl
lık Planının 1992 yılı dilimini uyguluyoruz. Amaç, iktisadî, sosyal, kültürel kalkınmada önem
li roller üstlenmek ve bunu, ülkenin istifadesine sunmaktır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, 30 Eylül 1960 yılından bugüne kadar altı tane plan yapmasının 
yanında, ikinci önemli fonksiyonu olarak da, gerek devlete, gerek bürokrasiye ve gerekse siya
sete nice değerli şahsiyetler yetiştirmiştir. 

Hal böyleyken, hangi hükümet hangi, iktidar olursa olsun, 1980 yılına kadar, plan kavra
mına, planlamaya çok değer vermiştir, bunu uygulamak için gayret ve titizlik göstermişlerdir; 
fakat, son on yıl içerisinde, "her şeyi biz biliriz, bir yaparız" felsefesi, hem, ülkeyi, bugün için
de bulunduğu ekonomik ve sosyal çıkmaza itmiş, hem de Devlet Planlama Teşkilatını temelin
den tahrip etmiştir. 

On yılda ne olmuştur?.. Ben, aslında, Sayın Işın Çelebi ile veya ANAP'ın diğer kurmayla
rıyla bu konuda çok geniş bir tartışmaya girmek isterim; ama, vaktim buna müsait değil. Plan
lama, eğer eline sağlam bir malî kaynak gelmezse, neyi, nereye planlasın? 

On yılda, bütçe disiplini bozuldu, bütçenin karşısına alternatif bütçe, fon çıkarıldı. 168 
fonla, hangi kaynağı, nereye planlayacaksın? Yani, bir fırıncının bile, ekmek yapmak için, ön
ce eline hamur alması lazım. Planlamanın eline malî kaynak verilmemiştir. v 

ikinci bir olay da şudur: övündüğümüz KtT'ler, ne olduysa on yıl içerisinde, ANAP'ın 
gözüne, "Aman bunu öldürürsek Türkiye kurtulur" gibi, düşman gözükmüştür ve bu on yıl 
içerisinde KİT'lere idame yatırımı olarak bir kuruş para ayrılmamıştır. Bugün KtT'ler zarar 
ediyorsa, kendini yenileyemediğinden zarar ediyor. Amaç KtT'leri gözden düşürüp satmaksa, 
satamıyorsunuz. Zarar eden kuruluşu kimse almıyor; verimliyi almaya çalışıyorlar. 

Üçüncü bir olay da şudur: Kamu borçları arttı. Artık, borcun hesabını, ANAP kendisi 
de bilmiyor; ama, ben size söyleyeyim: tç borç stoku 1980 yılında 0,7 trilyondan, yani 700 mil
yardan tam 88 trilyon liraya çıkarılmıştır. Bununla Planlama ne yapsın?! 
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Dış borç 45 - 46 -rivayetler çok farklı- trilyona çıkmıştır. 
Şimdi bunun bir tipik örneğini vermek istiyorum : 1991 yılında Devletin yatırıma harcadı

ğı para 16.6 trilyon; fakat, devletin faize ayırdığı para ise 24.2 trilyon. Benim şahsî kanaatim; 
sayın ANAP sözcüsünün şuraya çıkıp, "Ey Hükümet, sizden özür diliyoruz. Biz 1980'de Tür
kiye'yi şu noktadan aldık, şu noktaya getirdik" demesidir, bunu bekliyoruz. Bunu demedikle
ri gibi, üstelik, 100 günde toprakta ekin bile bitmezken "Niye şu oldu, niye bu oldu" diye suç
lamaya kalkıyor! 

Sayın Başkan, sayın üyeler; enflasyon konusuna gelmek istiyorum. 
Şimdi ANAP'ta bir telaş başladı; ocak ve şubat aylarının enflasyon verilerine bakarak, 

"enflasyon aşacak, taşacak, hedefiniz tutmayacak" diye bir telaşa düştüler. 
Niye telaşlanıyorsunuz, bunu bilemiyoruz! Siz ki, karşınızda hiçbir şey olmazken ve de 

bütün iç ve dış konjonktür elverişli olmasına rağmen, Türkiye'yi son on yılda, ortalama yüzde 
45,5 veya yüzde 46 enflasyonla idare ettiniz; her şey lehinize olmasına rağmen... Dünyada, 35 
OECD ülkesinde son on yılda enflasyon oranı yüzde 20'yi aşmazken, Türkiye'de bu oran yüz
de 45'i aştı. 

Bunlar yanlış. Yani, sizin buraya çıkıp, bu enflasyon konusunda "biz bu işi bilmiyoruz, 
özür diliyoruz" demeniz lazım! 

ödemeler dengesi bozuldu; özel sektör yatırımdan çekildi, ticarete sokuldu. Orada da, 
verdiğiniz hayalî teşviklerle, devlet soyduruldu. Yani, özel sektörün yatırımı yok. 

ödemeler dengesi, dış ticaret açığı arttı. Bu açığın, 1991 yılı itibariyle 6,9 milyar dolar 
olacağı tahmin ediliyor, sürekli artıyor. Sebep : İhracat, ithalatı karşılayamıyor... 

Sayın Başkan, sayın üyeler; ekonomiyi başka platformlarda tartışırız, -bu Hükümete de 
söylüyorum, inşallah Sayın Bakanımız, ilgili devlet bakanına aktarır- Devlet Planlama Teşki
latını ne yapacağız? ANAP'ın yaptığı gibi mi yapacağız; yoksa, on yıldır yetim evlat gibi itilen 
kakılan, horlanan bu kuruluşa bir değer mi vereceğiz?»Her çıktığımızda diyoruz ki, "Yüce Mec
lisin sayın üyeleri". Yani, Meclise çok değer veriyoruz. Neden?.. Burada biz varız ve devletin, 
memleketin, milletin en gözde kuruluşu... Devlet Planlama Teşkilatına biz önem verecek mi
yiz, vermeyecek miyiz? ANAP'ın yaptıklarını devam ettirecek miyiz, ettirmeyecek miyiz? Esas 
tartışma bence buradadır. ANAP, on yılda Devlet Planlama Teşkilatını son derece yanlış şekil
de yönlendirmiştir, daha doğrusu ona emretmiştir; teşvikleri yanlış kullandırtmıştır; ülkenin 
kaynaklarını har vurup harman savurmuştur. Ben, hiçbir zaman, bölgeci, ırkçı bir insan deği
lim. Bence Hakkâri'nin son köyündeki insan neyse, Edirne'nin son köyündeki insan da aynı 
insandır ve aynı hakka sahiptir. Antalya'daki köyü ile, Trabzon'daki köylü, aynı hakka sahip
tir. Ancak, kalkınma maskesi altında verdiğiniz paraları, daha dün gece Cizre'de karakolu ba
san PKK teröristlerine vermişsiniz! PKK teröristlerini beslediniz, teşviklerle beslediniz!.. 

AHMET KABİL (Rize) — Onları şimdi siz besliyorsunuz... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Beslediniz, beslediniz. Bu konuda özür dilemeniz 

lazım. . 
Ayrıca, "Kalkınmada öncelikli yöre" adı altında, bugün, ülkeyi bölünme noktasına getir

diniz. Yani, illa on vilayet mi geri kaldı? Hayır, on vilayet geri kalmadı. Bugün Ankara'nın 
Güdül'ü bile çok geri kaldı, bırakın şurayı, burayı... Onun için, "kalkınmada öncelikli yöre" 
kavramı mutlaka değiştirilmelidir. Bölge bazından çıkartılmalı, bölgecilik bazından çıkartıl-
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malı. Değilse, şu felsefe doğuyor : "Kalkınmak mı istiyorsun, devletten para mı koparmak is
tiyorsun, al eline silahı, polisi vur, jandarmayı vur, hâkimi vur, subayı vur, devlet sana para 
verir; yok, bunları yapmazsan, geri kalırsın" felsefesini Türkiye'ye siz yerleştirdiniz; açık ko
nuşuyorum, ihanet de ettiniz. Bu kadar da açık konuşuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

İhracat... On yıl şu Mecliste, dilimizde tüy bitti; hayalî ihracatı hortlattınız. Gümrükte, 
"Sakın ihraç mallarını kontrol etmeyin" diyerek, hayalî ihracatla devleti soydurttunuz. Plan
lamayı da bu işe alet ettiniz... 

Sayın Başkan, sayın üyeler, kalkınmada öncelikli yörelerin kavramı mutlaka değiştirilme
li. il bazına mı inecek, ilçe bazına mı inecek, bütün Türkiye'ye teşmil edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, 3 dakikanız kaldı. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Devlet Planlama Teşkila

tının başına son yedi yılda çok şey geldi. 
Birincisi : YPK'dan dışlandı. Bu da yetmiyormuş gibi, özellikle bugün suçlanan Teşvik 

ve Uygulamada ve diğer birimlerde çalışan arkadaşlar yedi, sekiz, on yıldır kadrosuz çalıştırıl
dı. Yani bunlar pamuk ipliğine bağlı olarak çalıştırıldı. "Dediğimi yaparsanız çalışırsınız, yap
mazsanız atılırsınız" felsefesi ile, hem hayalî yatırımlar, hem hayalî teşvikler verdirildi. Esas 
günah da burada. 

İkinci bir konu : ANAP, size ne oldu?! Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Mart 1991'de 
3701 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kanununu çıkardınız; gürültüyle, patırtıyla buradan çık
tı. O zaman ben de vardım; fakat, daha dört ay geçmeden, 437 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
nameyle, Devlet Planlama Teşkilatını allak bullak ettiniz ve personelin özlük haklarını elinden 
aldınız! Uzmanları perişan ettiniz!.. Oradaki birimleri birbirine takıştırdınız. Ondan sonra da, 
Devlet Planlama Teşkilatını iş yapamaz hale getirdiniz... 

Şimdi size soruyorum: Dört ay içinde, size gece ilham mı geldi de, Devlet Planlama Teşki
latının Kanununu iki defa değiştirdiniz? Günah değil mi o insanlara?.. 

CEMAL TERCAN (tzmir) — Sayın Başkan, soru soruyor, cevap verecek miyiz? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Verin, verin; varsa cevabınız, verin. 
CEMAL TERCAN (tzmir) — Planlama üzerinde konuşrıuyor, soru soruyorsun. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, programımız yüklü, rica ediyorum... 
Sayın Tercan, siz de lütfen konuşmayın. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, 2 dakika yeter. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, size 2 dakika müsaade ediyorum, 3 dakika değil. Lütfen gö

rüştüğümüz programı görüşelim, rica ediyorum. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkanım, bu konuştuğum şeyler, Planlama 

ile ilgili; başka şeyler konuşmuyorumki... 
BAŞKAN — Sayın öztürk, 2 dakikanızdan harcıyorsunuz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın Üyeler; bugün, Devlet Planlama 

Teşkilatında bir uzmanın aldığı maaş, Köy Hizmetlerinde beş yıllık bir işçinin aldığı ücrete eşit! 
Devlet Planlama Teşkilatının 600 - 700 uzmanı hak aramak için mahkeme kapılarında sürünü
yor, bunlara yazık ve günah... 

CEMAL TERCAN (İzmir) — İktidarsınız, düzeltin. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Devlet Planlama Teşkilatı çalışanlarının özlük hak
ları mutlaka geri verilmeli; Hazineye, Maliyeye, Merkez Bankasına ve Kamu Ortaklığına nasıl 
değer veriliyorsa, Planlamaya da aynı değer verilmeli. 

DPT'de yedi yıldır, önce misafir olarak tutulan, sonra da ne idiği anlaşılmayan bir kararla 
Hazineye bağlanan ve orada da şimdi tedirgin durumda olan arkadaşların, tekrar DPT bünye
sine alınması zarurettir. Bunun için de, en kısa sürede bir kanun çıkarılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bir kurumdan Ülke yararına verimli çalışma bekleniyorsa, ön
ce o kuruma değer vermek lazım. Onu parçalamak, bölmek veya mahkeme kapılarında sürün
dürmek, kimseye bir şey kazandırmaz. 

O sebeple, Devlet Planlama Teşkilatı çalışanlarının özlük haklarını da kapsayan ve kamu 
kurum ve kuruluşları arasında eski itibarlı yerini alması için kanun teklifinin bir an önce geti
rilmesi dileğiyle, bu bütçenin memleketimize, milletimize ve DPT çalışanlarına hayırlar ve uğurlar 
getirmesini diler, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk. 
IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Sayın Başkan, bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi tari

hinde hiçbir başkan, ilgili bakan olmadan bir bütçenin görüşülmesini realize etmemiştir. 
Sayın Bakan, şu saatte, gruplar adına konuşmalar bittikten sonra gelmiştir. Oysa, teamül, 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında olduğu gibi, bakanlık bütçelerinin yer 
değiştirmesi olabilirdi. Bunun zabıtlara geçmesini ve üzerinde durulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, takdir buyurursunuz, komisyon ve hükümetin vücuduyla mü
zakereler yürütülür. Hükümetin burada olmadığı saatlerde, Genel Kurul çalışmalarına ara ver
dik; siz de biliyorsunuz. Hükümet buradadır; bu sebeple, programımızın yürütülmesine bir engel 
yoktur. 

Teşekkür ediyorum. l 

Sayın Hükümet, bu safhada mı, yoksa kişisel konuşmalardan sonra mı söz istiyor? 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (istanbul) — Bir kişi konuştuktan sonra. 
BAŞKAN — Bütçenin lehinde söz isteyen Trabzon Milletvekili Sayın Koray Aydın?.. Yok. 
Sayın Bakan, lehinde konuşma yok, aleyhte konuşmadan sonra mı efendim? 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Şahin, buyurun efendim. 
SEYFl ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Planlama Teşki

latı, 3 Eylül 1960 yılında, Sayın Genel Başkanımız Alparslan Türkeş'in Başbakanlık Müsteşarı 
olduğu zaman, devletin geleceğinin planlanması ve planlı şekilde kalkınması için kurulmuş; 
çok faydalı ve kurulması gecikmiş bir teşkilattır. 

Devletin, 1960 tarihinden bugüne, kalkınmasında çok önemli şeyler olmamıştır. Türkiye'
nin, tarihin bu yakın geçmiş sürecinde, milletler ve devletler mücadelesindeki yeri de, maalesef 
çok iç açıcı yerler değildir. Ancak, son on yıla kadar yürütülen devlet planlamasının, her beş 
yıllık kalkınma planları içerisinde tam yerine oturmamasına rağmen, son on yıl içerisinde, Ana
vatan Partisinin -ihtilal partisi olduğu için- getirdiği yanlış planlama, talandan, yağmadan, dev
letin bölünmezliğine yapılan tereddütlerden, devletin hükümranlığına yapılan tereddütlerden 
dolayı, Anavatan Partisini, önce, Devlet Planlama Teşkilatının bütçesi görüşüldüğü sırada, kı
nayarak sözlerime başlıyorum. 
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Anavatan Partisi, son on yılda, Türkiye'nin sanayiini tahrip etmiş ve devletin anaunsurla-' 
rından olan KtT'leri düşman ilan etmiştir. Türk sanayiinin kalkınması için esas motor görevi
ni görecek KİT'leri -hâlâ da, maalesef yeni Hükümetimize de bu telkini yapmıştır- sanki dev
letin öcü kurumlarıymış gibi göstererek, mal varlıklarımızı, yetimlerimizin hakkını, yabancıla
ra satma yoluna gitmiştir. 

Değerli arkadaşlar, daha önceki konuşmalarımızda da acizane ifade ettiğimiz gibi, bir ül
kenin kalkınması, ancak sanayileşmeyle olur. Sanayii gelişmemiş ülkeler, kalkınmış ülkeler de
ğildir. "Yedi kalkınmış ülke" dediğimiz zaman, sanayileşmiş ülkeleri anlıyoruz. Bugünkü Hü
kümetten istirhamımız, bu konuya önemle eğilmeleridir. 

Sanayiin anafaktörü olan hammadde, emek, sermaye, teşebbüs ve teknik eleman kadrola
rını yeniden gözden geçirerek -özellikle sermaye konusundaki son tahribatlar da düşünülürse-
yeniden planlanarak Türkiye'nin sanayileşmesi kesinlikle sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, Devlet Planlama Teşkilatı, şu kusurları işlemiştir: Malum olduğu üzere, 
yabancı ülkelere çalışmak için giden işçilerimiz, çok büyük para tasarrufu yapmışlar; Türk -
Tbr gibi, Yibitaş gibi, çok güzel teşebbüslere girmişlerdir. Almanya'da çalışan işçilerimiz, Tür
kiye'yi sanayileştirecek büyük bir tasarruf ve teşebbüs kabiliyetine sahiptiler. Ancak, gerek dev
letin yapısı ve gerekse Devlet Planlama Teşkilatı, -bence, Devlet Planlama Teşkilatının kurulu
şundaki kusurdan doğmaktadır- Türkiye'de bu tür müesseselerin batmasına sebep olmuş ve 
Almanya'da çalışan işçilerin sermayesi-ve tasarrufları maalesef bugün hiçbir işe yaramaz hale 
gelmiş ve Türk işçileri Almanya'ya parasız bir şekilde terk edilmişlerdir. 

Kıymetli arkadaşlar, sizlere son on yılda sadece Kayseri'de olanları şöyle söyleyebilirim : 
Kayseri'de, TAKSAN, 3 600 işçi kapasitesiyle çalışan, devletin çok önemli bir kurumuydu. Bu 
kuruma tayin edilen müdürler ve o dönemde dışarıdan atanan yönetim kurulu üyelerince yapı
lan talan ve zamanla istifa edip ayrılan genel müdürün de takım tezgâhları pazarlamasından 
dolayı, sabote edilmiş; bugün, 900 işçi kapasitesiyle çalışan ve daha da işçi çıkarma durumuna 
gelen bir kurum halindedir. 

Yine Kayseri'de, Çinkur, Meybuz, Meysu ve hatta Anadolu Mensucat, Birlik Mensucat 
gibi şirketler, tıkanmış ve durmadan işçi çıkarır olmuşlardır. Bu, bütün Türkiye'ye teşmil edilebilir. 

Kıymetli arkadaşlar, bunun sebebi, tabiî ki, Devlet Planlama Teşkilatının, zamanında mü
dahale edememesidir ve devlet, bir iktidara kurban edilmiştir. 

"Partileşeceğiz" diyerek, yabancılarla, açık veya gizli; şaibeli veya şaibesiz, yapılan ilişki
ler, devletin bu derece tahribine ve planlama yanlışlığına sebebiyet vermiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, kesinlikle, Türkiye'nin sanayileşmesini gerçekleştirmeliydi; ama 
maalesef, bunun yerine, otel, motel, yollar gibi ölü ve yanlış yatırımlara yöneltmiştir; Konut 
Fonları ve dışarıdan temin edilen kredilerle, çeşitli yemliklerle, arpalıklarla, talanla ve yüzde 
10 komisyonlarla... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen toparlayın. Sizin süreniz 10 dakikaydı. 
SEYFÎ ŞAHİN (Devamla) — özür dilerim, hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bu bakımdan, Türkiye sanayileşmedikçe, hiçbir meselesi halledilemez arkadaşlar. ANAP'ın 

yanlışına, Doğru Yol Partisi de düşmemelidir. 
Benim teklifim şudur... 
LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Hâlâ muhalefet yapıyorsun, iktidardasın. 
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SEYFt ŞAHİN (Devamla) —• İktidar değiliz, biz muhalefetteyiz; ama, ANAP'ın bu yap
tıklarını hiçbir şey temizlemez yani. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, bu Meclis sabah saat 05.00'e kadar çalıştı; rica ediyorum... 
SEYFt ŞAHİN (Devamla) — Özür dilerim. 
Bence, Devlet Planlama Teşkilatına, Devlet Sanayileştirme Genel Müdürlüğü gibi bir-ku

ruluşun ilave edilmesi lazımdır; düşüncemiz odur. 
Ayrıca, bu yılki bütçeye 249 milyar 834 milyonluk bir ödenek konmuştur. Bu ödenek yüz

de 76'lık bir artışı göstermektedir; bu da, enflasyona denktir. 
Bence bu, Devlet Planlama Teşkilatı için çok yetersizdir; Planlama için daha büyük meb

lağlar gerekmektedir. 
Bütün bu duygularla, saygılar sunar, bu bütçenin devlete ve millete hayırlı olmasını dilerim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Şahin. 
Sayın Güney, eğer yerinizden kısaca yapacağınız açıklama sizi tatmin edecekse -mesele 

açısından ifade ediyorum- buyurun, diyeceğim, yok, bir sataşma iddiasıyla söz isteyeceksiniz, 
zabıtları getirtme zorunluluğu hissedeceğim. Vaktimiz de, bugün itibariyle çok dar ve kısıtlı; 
siz takdir edersiniz. Eğer açıklamakla iktifa edebilecekseniz... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan teşekkür ederim. 
Vaktin darlığım ve dünkü yoğun çalışmaları bildiğim için kısaca yerimden cevap vermek 

istiyorum. Aslında zabıtları getirtip, Sayın öztürk'e gereken cevabı kürsüden vermek isterdim. 
Sizi çok iyi anlıyorum. 

Anavatan Partisi, hiçbir zaman, ne bölücü eşkiyanın yanında olmuştur, ne de onları bes
lemiş ve desteklemiştir. Bu şekilde itham edebilmek için, bir insanın, bizim sekiz yıllık, on yıl
lık iktidar dönemimizi çok iyi bilmesi, iyi okuması ve öğrenmesi gerekir. Kürsüye çıkıp, bura
da konuyla ilgili olmayan şeyleri uluorta ortaya getirdiği için, arkadaşı kınıyorum. Kendisinin 
konuşmuş olduğu bu konudaki ifadeleri kendisine iade ediyorum. Biz, ülkenin birliği ve bü
tünlüğünden yana olan ve daima bunu koruyan bir partiyiz. 

Lütfen, zabıtlara bu şekilde geçmesini istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Güney, teşekkür ediyorum. 
Başkanlık olarak, milletin birlik ve beraberliğinden yana olan tüm partilerimizi öyle bir 

zandan tenzih ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çiller, siz, çok geniş meseleleri, çok kısa sürede ifade edebilen bir değerli üyemizsiniz. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Meclisin çok değerli üyeleri; bildiğiniz gibi, 1992 yılı Türkiye'nin gerçekten, hem ekono

misinde, hem de diğer önemli konumlarında bir dönüm yılı olacaktır. Bu dönüm yılının altya
pısını oluşturabilmek için, ekip olarak, Planlamayla ve diğer arkadaşlarımla birlikte geceli gün
düzlü bir savaş veriyoruz. Bu savaşın bazı öğelerinin çok açıkça altını çizmek isterim. Bundan 
diğer arkadaşlarımın haberdar olduğunu bilmeme rağmen, bazı rakamları tekrarlamakta ya
rar görüyorum; çünkü, bazı kavramlar karışmış durumda. 

İlk önce bir doğruyu tespit edelim; ondan sonra, bugünün rakamlarına bakalım; geçmişin 
rakamlarıyla bir miktar karşılaştıralım ve yaptığımızın doğru yeya yanlış olduğuna beraberce 
karar verelim. 
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Bu olay şudur : Planlama, vargttcüyle, enflasyonun kontrol altına alınması için, ortaya 
iyi bir program koymuştur. Bu programın öğeleri içerisinde, bir evvelki yılda konan deflatör 
neydi? Bunu arkadaşlarıma kısaca ifade etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, Planlamanın geçen yıl için öngördüğü deflatör yüzde 45'tir. Bu, kaç 
olarak oluşmuştur? Yüzde 56 olarak. Deflatör yüzde 56 iken, enflasyonu ölçen tüketici fiyat
ları kaç olmuştur? Yüzde 71. Bir kere bunları bir görelim... 

Deflatörü yüzde 52 olarak koymuşuz. "Tutturabilir miyiz, tutturamaz mıyız?" münaka
şası var. . ' ' . . - . • . 

Kavramları karıştırmayalım... geçen yıl deflatör yüzde 45 konmuş, nihayet yüzde 56'ya 
varılmış, enflasyon da yüzde 71 olmuş. Biz, bu yıl ne koymuşuz? Bu yıl bizim koyduğumuz 
deflatür, yüzde 52'dir. Deflatörü, tüketici fiyatlarıyla karıştırmamak-gerekir. Deflatör amacı
nı, tüketici fiyatlarıyla değil, toptan fiyatlarla da karıştırmamak gerekir. Bunu bilmesi gereken 
arkadaşlarımız, bunları söylüyorlar!.. 

Demek ki, birincisi şu : Biz, deflatörü yüzde 52 olarak koyduk. Bu, doğrudur ve son dere
ce cesur bir olaydır; ama, biz bunu oluşturabilmek için, var gücümüzle çalışmaktayız. Kaldı 
ki, yine ifade ediyorum, enflasyonun en hızlı indiği dönemlerde 1980 yılında dahi, ilk ocak 
ayında yüzde 20 - 25'leri bulduğu da'bir vakıadır; ondan sonra aşağıya inmiştir. Bu yıla baktı
ğımızda, ilk ayın enflasyon oranı yüzde" ll'dir. Bunun, bizim, bir evvelki aydan devraldığımız 
bir olay olduğunun, kamuoyu farkındadır. Bundan sonra, şubat ve mart ayları da son derece 
zor aylar olacaktır. ' . * • 

Çok değerli arkadaşlarım, rakamlara baktığımız zaman, normalde 2 trilyon liralık iç borç 
ödeyen Hazine, devraldığı -üreticiye ve çiftçiye 17 trilyon liralık ödenmemiş borcu ve KİT'lerin 
açıklarını- bütün bu borçlardan sonra, borçlanma durumunda olduğu rakamlar şöyledir : Ge
çen yıl 2.8 trilyon civarında olan ocak ödemeleri, bu yıl 7.8 trilyon lira; geçen yıl 3 trilyonun 
en altlarında olan iç borç ödemeleri, bu yılın şubat ayında 9 trilyon lira, yine geçen yıl 2 tril
yonla 3 trilyon arasında oynayan iç borç ödemeleri, bu yıl yine 9 trilyon lira olarak karşımıza 
çıkmıştır. Bunun nedeni de, iç borçların, kısa ve uzun vadeli yapılarının dahi, planlamadan, 
üst üste getirilerek, böylesine bir zor durumda bırakılmasıdır, bunun sonucudur. 

Bütün bunlar şunu göstermektedir: Birincisi; söylediğimiz kavramları teknik olarak ayı
ralım; deflatör başka bir olay, enflasyon başka olaydır. Koyduğumuz amaç ve programda ön
gördüğümüz hedef, yüzde 52 deflatördür. Geçen yıl deflatör yüzde 56 olarak oluşurken, enf
lasyon yüzde 71 olmuştur. Buna rağmen de, yüzde 52 olarak koyduğumuz deflatör, -haklıdırlar-
devraldığımız ekonomi için son derece cesurdur; ama, milletimize ve bütün arkadaşlarımıza 
şunu temin etmek istiyorum: Yapılması gereken her şeyi, adım adım yapmaktayız. Nitekim, 
şubat ayı içerisinde enflasyon, geçen yılın da altına inmiştir. Bu, hiçbir biçimde "enflasyon 
darboğazını aştık" veya "bütün birikmiş baskıların üstesinden geldik" anlamına gelmez, ge
lemez de. Dünyanın hiçbir yerinde, insanlar, yüzde 71 gibi, böylesine kronikleşmiş bir enflas
yonla, yüzde 1-1,5 civarındaki büyümeyi, isteseler de, kolayca oluşturamazlar. Neden oluştura
mazlar? Bir yandan enflasyonu yukarı çekeceksiniz; diğer yandan da, üstelik üretimi düşüre
ceksiniz ve o yılda enflasyondaki düşmeyi sağlayamayacaksınız. Bu, hani "bu kadar üretim 
artışıyla, siz bu enflasyonu nasıl düşürürsünüz?!" şeklinde tenkit edildiğimiz olay var ya... 

Asıl sorulması gereken soru şudur: Bu kadar üretim düşüşüyle, bu kadar enflasyonu -bir 
yıl önce- siz nasıl yukarı çekersiniz?! 
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ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — ANAP yapar, yapar! 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Dolayısıyla, söylemek istediğimiz şey 

şudur: Planlama, iyi bir çalışmayla, geceli gündüzlü çalışmayla hedeflerini ortaya koymuştur. 
Hedefler cesurdur. Hedeflerde teknik kargaşaya yer vermeyelim. 

Deflatör hedefi, yüzde 52'dir. Yıl sonuna doğru enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Ge
çen yıl şubat ayı rakamı -gerek tüketici, gerekse toptan eşya olarak- bu yılın şubat ayı rakamla
rının üzerine çıkmıştır. Geçen ay, yani ocak ayında yüzde 11 olan enflasyon, bu ay yüzde 
5-5,5'lara düşürülmüş ve bu oranlar da, bir evvelki yılın şubat ayının enflasyon rakamlarının 
bir miktar aşağısındadır. 

Söylediğimiz şey şudur: Henüz enflasyon darboğazını aşmış değiliz; ama -önümüzde çok 
zor bir yol olduğunu bilmemize rağmen- Planlamadaki arkadaşlarla birlikte, bu işin üstesin
den gelmeye hazırız. Bunun için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz ve bunun sonucunu mil
letimiz için alma çabası içerisinde, hepinizden, işbirliği ve hoşgörü ortamını ister; bu ortamda 
Planlamanın bütçesinin gerek memleketimize, gerekse hepimize hayırlı olmasını bir kez daha 
Allah'tan niyaz ederim; sağolun. (DYP, SHP, ANAP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Sayın Başkan, bir dakikanızı rica edebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, burada Sayın Bakan, yaptığı açıklamada, defla

tör hedefi ve tüketici fiyatları konusunda benim söylediğim görüşlerden çok farklı bir görüş 
. ileri sürmüştür. Benim söylediklerimi duymadan ve dinlemeden farklı görüşler dile getirmiştir. 

' Şahsıma sataşma olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre 
söz istiyorum. 

ALİ ESER (Samsun) — Bakan doğruyu söylüyor. 
BAŞKAN — Sayın Çelebi, bulunduğunuz yerden kısa bir açıklama yapabilecekseniz, ben 

rica edeyim... 
ALİ ESER (Samsun) — Böyle bir usul var mı Sayın Başkan? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Hakkı yok efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sadece açıklama yapacak. 
IŞIN ÇELEBİ (izmir) — Bir yanlışlık söz konusu. 
BAŞKAN — Zabıtlara geçiyor efendim, oradan buyurun. (DYP ve SHP sıralarından gü

rültüler) 
Sayın milletvekilleri, rica ediyorum, müsaade buyurur musunuz. 
IŞIN ÇELEBİ (Izm^r) — Dört cümleyi geçmeyecek efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Soru hakkı var... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 
IŞIN ÇELEBİ (izmir) — Ben konuşmamda, "gayri safi millî hâsıla deflatörü yüzde 56 

oldu ve 1992 yılı hedefi ise yüzde 52" dedim; tüketici fiyatlarıyla ilgili rakam vermedim. Top
tan eşya fiyatlarının ocak-aralık dönemi için yüzde 42 hedef alındığını, halbuki ocakta yüzde 
11, şubat ayında ise 5,2 olmak üzere, toplam 17'ye yaklaştığını söyledim. 

Gayri safi millî hâsıla deflatörünün bir önceki yılın endekslerinin ortalaması, bu yıl en
deksleri ortalaması oranı olduğunu gayet iyi biliyoruz. 52 ile 71 arasında da bir karşılaştırma 
yanmadım. Toptan eşya fiyatlarında oçak-aralık döneminde yüzde 42'lik hedefin gerçekçi ol
madığını ve gerçekleşmeyeceğini söyledim. Sayın Bakan burada söylemediğim biçimde rakam-
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lan birbirine karıştırdı ve gerçekçi olmayan birtakım beyanlarda bulundu; bu bir. 
İkincisi... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Çelebi, rica ediyorum... Hemen bitiriverin, maksat hasıl olmuştur efen

dim, rica ediyorum... 
IŞIN ÇELEBİ (izmir) — İkincisi: İçtüzükte, bugüne kadar hiçbir bütçe görüşmesinde il

gili bakan kendi bütçesiyle ilgili... ' 
BAŞKAN — Sayın Çelebi, o hususu biraz önce ifade buyurdunuz efendim, lütfen... 
Sayın Çelebi, beyanlarınız zapta geçmiştir, maksat hasıl olmuştur. Allahü alem bissevap. 
Devlet Planlama Teşkilatının bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, içerisinde bulunduğumuz gün ve saatin özelliğini dikkate alarak, da

ha önce belirlenmiş olan saat 13.00-14.00 arasındaki ara vermeyi, saat 12.00 ile 13.00 arasına 
alıp, saat 13.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Teşekkür ediyorum, 

Kapanma Saati : 12.00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 13.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatipoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşiminin Üçüncü oturumunu 
açıyorum. 

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

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

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (Devam) 
1. —Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, daha önce Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 
bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Yok. 
BAŞKAN — Sayın Çelebi, bunu görüştük/ 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, bütçesi görüşülürken, ilgili bakanın gelmemesi, 

İçtüzüğe göre, teamüllere göre, yanlıştır. Bir bütçe görüşülürken, ilgili bakan, bu Parlamento
nun kuruluşundan beri, gelmemezlik etmemiştir. Lütfen bu konuyu inceleyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, beyan buyurdunuz, zabıtlara geçti; uygulamamız da böyledir. 
Sayın Hükümet yerinde mi?.. 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Buradayım efendim. 
BAŞKAN — Hükümet hazır. 
Sayın milletvekilleri, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bütçenin bölümlerini okutup, ayrı ayrı... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan/bir hususu tekrar zap
ta geçirmek istiyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa, bir bakan, bugün, kendi bütçesinde bu
lunmadı. Sabahleyin, bütün milletvekilleri, gruplar konuştuktan sonra teşrif ettiler; yani, gruplan 
ve Parlamentoyu dinlemeye ihtiyaç duymadılar ve şimdi yine teşrif etmediler... 
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Usul hükümlerinde amir bir şey yoktur, hükümetin temsili noktasında; ama, bu Parla
mentonun bir teamülü vardır. Nitekim, Hükümetin kendisi, Ulaştırma Bakanlığı ile Bayındır
lık Bakanlığı bütçelerinin görüşülme günlerini, Bakanın hastalığı sebebiyle, bulunamayacağı 
gerekçesiyle; yani bu kadar ciddî bir sebeple değiştirmiştir. Çünkü, arz ettiğim gibi, cumhuri
yet tarihinde böyle bir teamül yoktur. 

Sizin bugünkü uygulamanızı da uygun görmüyorum; çünkü, bir teamüle yol açmış olu
yorsunuz yahut oluşan bir teamülü bozuyorsunuz. 

"İçtüzükte amir hüküm yoktur" diyebilirsiniz; ama, düşünün ki, bugün eğer güvensizlik 
oyu verilirse veya bütçesine ret oyu verilirse, yine teamüle göre, Bakanın düşüp düşmemesi söz 
konusudur. 

Böylesine ciddî bir olayda, bir bakanın, mazeretsiz burada bulunmaması konusunda İçtü
zükte ve Anayasada açık hüküm bulunmamakla birlikte, siyasî teamülde böyle hususlar var
dır. Böyle ciddî bir olayda, vaki tutumunuzu hoş karşılamadığımızı ve sizin bu tutumunuzun 
da teamülü ihlal ettiğini arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, teşekkür ediyorum; sabahtan bu tarafa defaatle ifade edil
di, zabıtlara da geçti. 

Bütçenin bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ' 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 74 800 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Planlama Hizmetleri 163 150 000 000 
; BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 11 884 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 249 834 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiştir. 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 
BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1990 malî yılı kesinhesabının bö

lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 
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A — CETVELİ 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 28 152 020 369 15 122 767 736 13 029 252 633 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

,111 Planlama Hizmetleri 46 158 294 012 41 801 758 940 4 356 535 072 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 10 655 200 000 7 108 210 412 3 546 989 588 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 14 749 978 14 749 978 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 84 980 264 359 64 032 737 088 20 947 527 271 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1992 malî yılı bütçesi ile, 1990 yılı ke-
sinhesabı kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

B) HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

' BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımız gereğince, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı bütçesinin ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet buradalar. 
Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin ve»kesinhesabının gö

rüşmeleriyle ilgili olarak, grupları ve şahısları adına söz isteyenleri okuyorum : SHP Grubu 
adına İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloglu, RP Grubu adına Sivas Milletvekili Sayın 
Abdüllatif Şener, DYP Grubu adına Aydın Milletvekili Sayın Ali Rıza Gönül, ANAP Grubu 
adına İstanbul Milletvekili Sayın Güneş Taner; şahısları adına ise, aleyhinde, Erzurum Millet
vekili Sayın Rıza Müftüoğlu. 

Sayın milletvekilleri, konuşma süreleri, bu bütçe üzerinde de, gruplar adına 20, şahıslar, 
adına 10 dakikadır. 

İlk söz sırası, SHP Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu'ndadır. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Türkiye Büyük Mîllet Meclîsinin değerli üyeleri; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın 1992 malî yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini dile 
getirmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, hepinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla se
lamlıyorum. 

Devletin, üreticiye, müteahhitlere, çalışanlara ve diğer birçok kesimlere karşı yoğun öde
me gecikmesi içerisinde bulunduğu bir ortamda, iç ve dış borçların, gayri safi millî hâsılamızın 
tümünü ipotek altına aldığı bir süreçte ve ANAP'ın on yıllık uygulamalarının, başta Hazine 
olmak üzere, malî sektörü kilitleme noktasına getirdiği bir aşamada, sizlerle bu bütçeyi tartış
maktayız. 

Bu bütçeyi sunan çok Değerli Bakanımızın ve bürokratlarımızın omuzlarında, çok ağır 
yükler olduğunu bilmekteyiz, büyük bir sorumluluk altındalar; ancak, onlara güveniyoruz; ya
pacakları çalışmalarla, ANAP'ın yapmış olduğu tahribatın kısa sürede onarılacağına inan
maktayız. 

Değerli milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Batılı ülkelerde birden fazla 
bakanlıkça paylaşılan görevleri tek başına üstlenmiş, ekonominin nabzını tutan bir müsteşar
lık durumundadır. Bu kuruluşu konuşmak, ekonominin bütününü, tümünü tartışmak anlamı
na gelmektedir. Bize ayrılmış bulunan kısıtlı süre için de, ancak çok önemli bulduğumuz bir
kaç hususu huzurlarınıza getirmek ve sizlerle partimin görüşlerini paylaşmak için özel gayret 
içerisinde olacağım. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP döneminde uygulanan dış ticaret politikaları konusunda şim
diye kadar çok şey söylendi. Kısa bir değerlendirme de ben yapmak istiyorum. 

1980'li yıllarda ihracat ağırlıklı politikalar öne çıkarıldı, teşvikler artırıldı, hayalî ihraca
ta, kaçakçılığa prim verildi, Türk Lirasına on yılda elli misli değer kaybettirildi ve bunların 
sonucunda; evet, ihracatımız arttı... İhracatımız 1980 - 1990 döneminde 4 kat artmıştır... Ge
çen on yıllık ANAP İktidarı döneminde de ihracatımız 4 kat arttı; ancak, hep beraber biliyo
ruz ki, toplumumuz da bunun bedelini çok ağır ödedi. Oysa, bu araçların hiç kullanılmadığı 
1970 - 1980 döneminde ise ihracatımız -hiç de 1980'li yılların artış düzeyinin altında kalmadı-
5 misli arttı. Yani, 1980'li yıllarda, ihracat performansında, öyle, söylendiği gibi, önemli bir 
sıçrama kaydedilmemiştir değerli arkadaşlarım. Mutlak rakamlar olarak evet; ancak, artış oran
larına bakıldığında, 1970'li yılların, 1980'li yılların gerisinde kalmadığını görüyoruz. Üstelik, 
1988'den beri ihracattaki artış oranı iyice yavaşlamış, dünya ticaret hacmindeki genel gelişme 
çizgisinin de gerisinde kalınmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatının Ocak 1992 tarihli bir araştırması, 1984 - 1989 döneminde, 
ulusal birikimimizin, salt ihracat performansını yüksek gösterebilmek için, nasıl ucuza pazar-
landığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu dönemde, ortalama 628 TL/Kilogram birim üretim 
maliyetiyle üretilen, 607 TL/Kilogram birim fiyatla ithal edilen demir-çelik ürünleri, ortala
ma, sadece ve sadece 503 TL/Kilogram birim fiyatla ihraç edilmiş, sonra da bununla övünüle
rek, "ihracatımız artırılmıştır" denilmiştir, 

Değerli milletvekilleri, ANAP döneminde, yaz boz tahtasına dönüştürülen uygulamalar 
ve kapalı kapılar ardında alınan kararlarla belirli dış ticaret firmaları kayırılmış, küçük ve orta 
boy ihracatçılar mağdur edilmiştir. ANAP'ın yanlı politikaları sonucu, ülkemizde, küçük işletme-
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lerin ihracattaki payı yüzde 8 ile sınırlı kalırken, tekelci yapılanmanın hâkim olduğu Kanada, 
Japonya, Birleşik Devletler gibi ülkelerde bu rakam, yüzde 35'Iere kadar tırmanmıştır. 

ANAP'ın son yıllarında ihracatın tökezlemesinin nedeni açıktır: ANAP, 1970'li yılların 
birikimini -mirasyedi gibi- çabuk tüketmiş, ülkede yeni üretken kapasiteler yaratamamış, reka
bet şartlarını geliştirememiş, ekonomide verimliliği artıramamıştır. Türkiye'yi, basit, gelenek
sel sanayilere mahkûm kılma anlayışının, yani uluslararası kuruluşların Türkiye'ye biçtikleri 
senaryolara teslim olma işgüzarlığının doğal sonucudur bu. 

Değerli milletvekilleri, Koalisyon Hükümetimiz, bugünlerde, dış ticaret rejiminde düzen
lemeler yapmaktadır. Biz, SHP Grubu olarak, yeni düzenin; kooperatif temeline dayalı, küçük 
ve orta boy işletmelerin ihracat potansiyellerini de geliştirmeyi hedef alan, üretim sürecinde 
ihraç öncesi selektif kredileri teşvik esası olarak kabullenen, rotatif kredileri daha sağlıklı geli
şen bir sektör yapısı için yaygınlaştıran, formaliteleri basitleştiren; ancak, hepsinden,önemlisi, 
tüm bunları şeffaflık, açıklık ve eşitlik ilkeleri içinde uygulamaya koyan bir anlayışla oluştu
rulmasını bekliyoruz. Koalisyon Hükümetimizin bu konuda gerekli özeni göstereceğine ina
nıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, dış ticaretimiz açısından yaşamsal önemi haiz Eximbank'ın, 
bazı uygulamaları halen soruşturma konusu olan prensi, yani Genel Müdürü hakkında birkaç 
söz söylemek istiyorum. 

Bu Genel Müdür geçen gün bir basın toplantısı yapmış; orada, "Ankara bürokrasisi Bi-
zansa benziyor; Ankara'da çok karışık oyunlar oynanıyor" diyor ve ilave ediyor : "Devlet Ba
kanı Tansu Çiller, benimle çalışmaya isteklidir." 

Sayın Bakan burada değiller; ancak, ben... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Siz konuşurken geldiler... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Özür dilerim Sayın Bakanım... 
Sayın Bakan, ben bu üslubu anlamakta zorluk çekiyorum ve sizin de aynı sıkıntıyı yaşa

makta olduğunuzu zannediyorum. Anlaşılan, bu prensler hep çocuk kalıyorlar, hiç büyümü-
yorlar!.. 

Eximbank'ın, en kısa sürede, ehil ellerde; şov değil, iş yapan, etkin ve şeffaf bir yapıya 
kavuşturulmasını diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, dampingli ithalat konusunda da bir iki şey söylemek is
tiyorum : Sanayimiz, bir süredir, özellikle Orta Avrupa, Uzakdoğu ve Amerika'dan kaynakla
nan damping saldırısı altındadır. Son zamanlarda, Uzakdoğu kökenli dampingli ithalat vurgu
nu yemiş tekstil firmaları ya kapanmakta veyahut da yoğun bir şekilde işçi çıkarmaktadır. Son 
bir yıl içinde, tekstil sektöründe, yaklaşık 40 bin işçinin tenkisata uğradığı ve işinden olduğu 
bilinmektedir. Koalisyon Hükümetimizin bu konuda daha etkin önlemler almasını, AT'ın biz
den esirgemediği antidamping uygulamaları çerçevesinde daha ciddî değerlendirmeler yapma
sını bekliyoruz. 

Bu arada, bir hususu da vurgulamakta yarar görmekteyim. 1980'Ii yılların ticaret ağırlıklı 
politakalarıyla ekonomi dışarı açılırken, ekonomide yeniden yapılanma ve yeni bir yapısal ge
lişme sağlandığı ifade edilmiştir. Bu iddia değişik platformlarda sık sık tartışılmıştır; ancak, 
tüm tartışmaların sonucu ortadadır. Türkiye, on yıllık süre içerisinde, Dünya Bankasının 
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kendisine biçtiği rolü iyi oynayarak olduğu yere çakılıp kalmıştır. Türkiye, 1980'li yıllarda» ya
tırım ve temel ara mallarda net ithalatçı konumundan kurtulamamıştır. Mukayeseli üstünlüğü
nü sürdürdüğümüz sektörlerden dokuma, giyim, deri, gıda ve buna ilaveten, sanayimiz içinde 
özel bir yeri olan cam sektörü dışındaki hiçbir sektörde mukayeseli üstünlüğümüz kalmamış 
olup, diğer tüm sektörlerde net ithalatçı konumuna girmiş bulunuyoruz. İşte, ANAP'ın on yıl
da Türkiye ekonomisini getirdiği nokta budur... 

Değerli milletvekilleri, ulusal sanayinin gelişmesine özen göstermeyen politikaların yürür
lükte olduğu 1980'li yıllarda, korumacılık, geçmiş siyasî iktidarın ve ticaret sermayesinin belir
li kesiminin ortak boy hedefi haline gelmiştir. Sanayimizin dış pazarlarda rekabet edebilir bir 
yapıya kavuşturulması, bu anlamda, teknolojik içeriğinin ve emek verimliliğinin artırılması, 
geliştirilmesi, ülkemiz için, doğal olarak vazgeçilmez bir hedeftir. Ancak, serbest uluslararası 
dış ticarette eğer oyunun kuralları iyi bilinmiyorsa, tek taraflı liberalizasyonun ülkede refah 
kaybına neden olacağı da açıktır. İTO'nun (İstanbul Ticaret Odası) son günlerde açıkladığı 
bir rapora göre, 1970 -1988 döneminde, ülkemizde, gayri safi yurt içi hâsılanın binde 8'i düze
yinde sübvansiyon uygulamasında bulunulurken, bu oran, Almanya, Fransa ve İtalya'da Tür
kiye'nin üç katı, Yunanistan'da yedi katı ve OECD ülkelerinin ortalaması olarak da Türkiye'
nin iki katı bir düzeydedir. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri ve AT ülkeleri, başta tarım ol
mak üzere -özellikle tarife dışı yollarla- sanayilerini güvenlik altında tutmaktadırlar. Bu ülke
ler, korumacılığı yalnız üçüncü ülkelere karşı değil, kendi aralarında da uygulamaktadırlar. 

Koalisyon Hükümetimizden, ANAP'ın, uluslararası kuruluşların güdümündeki çarpık po
litikalarını, ulusal çıkarlar doğrultusunda değiştirmesini bekliyoruz. Tüm kararların, şeffaflık 
içinde, açıkça tartışılarak alınmasını, alınan kararların hangi malları ve firmaları kolladığını 
öğrenmek isteyen herkesin bilgisine sunulmasını istiyoruz. Zira, ANAP'tan olan farkımız, de
mokrasiye, açıklığa ve eşitliğe karşı olan duyarlılığımızdır, göstereceğimiz özendir. 

Değerli milletvekilleri, kamu-kesiminin tüm finansmanından sorumlu Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının, kamu bankalarıyla organik bağının yok denecek düzeyde olmasını anla
makta zorluk çekiyoruz. Koalisyon Hükümetimizden, ciddî bir finans reformu ile, Türkiye eko
nomisinin en kırılgan kesimini oluşturan malî kesimin, aksaklıklardan arındırılmasını ve güç
lendirilmesini diliyoruz. Kamu kesiminin, kendi iç genel dengesi içinde, konsolidasyon işlemle
rini cesaretle sürdürmekte olan Hükümetimizi, bu konuda içtenlikle destekliyoruz. Benzeri sağ
duyunun, iç borç faiz ödemelerine yönelik genel bir konsolidasyon için, tüm ilgili kesimlerde 
yaygınlaşmasını diliyoruz. Aksi halde, 90 trilyonu aşan ve bir önceki yıla göre yüzde 108 artan 
iç borç stokunun ekonomide yarattığı sıkıntıları aşmanın kolay olmayacağını, 1980'li yıllardan 
sarkan yükün bedelinin, malî sektörün bütünü tarafından adil bir şekilde paylaşılması gerekti
ğini düşünmekteyiz. 

Keza, ANAP'ın para politikasının fantezilerinden olan selektif kredi kontrollerinden vaz
geçmek, orta vadeli yatırım kredisi uygulamasına son verip yalnız reeskont penceresini açmak, 
kamu kesimli bankalardan yüksek faizle borçlanmaya itip ardından bankalara reeskont avans 
kredisi vermek gibi uygulamaların Türkiye ekonomisine bugüne kadar ne kazandırdığını me-, 
rak etmekteyiz.' / •' • 

Değerli milletvekilleri, bu arada, bankalarımızın repo uygulamasına da kısaca değinmek 
istiyorum. 
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GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Adam hükümet değil ki... Uyuyor yahu! 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İki sene öncesinde kalmış... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Efendim, dört ayda henüz sizin... 
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, karşılıklı konuşmayalım... 
Sayın Taner, Grubunuzun söz hakkı var efendim; rica ediyorum... 
Sayın Hacaloğlu, devam buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Devam ediyorum Sayın Başkan. 
Bu arada, bankalarımızın repo uygulamasına da kısaca değinmek istiyorum. Bilindiği gi

bi, açık piyasa işlemlerini gerçekleştirebilmek için getirilen repo uygulaması, büyük kuruluşla
ra çok düşük vergili kazanç olanağı sağlarken, bu fonlar, bankalara mevduat olarak yatırılma
dığı için parasal genişlemeyi kısıcı bir etki yaratmamış, belki de artırmıştır. Koalisyon Hükü
metimizden, vergi kayıplarına neden olan bu uygulamayı yeniden düzenlemesini beklemekteyiz. 

Bu kürsüde KİT'ler çok konuşuldu. Biz de zaman zaman görüşlerimizi bu kürsüden dile 
getirdik. Belli ki daha çok tartışılacak. Ben, KİT'lerin finansmanından sorumlu olan Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bütçesinin görüşüldüğü şu aşamada, bunu fırsat bilerek, birkaç 
cümle de KİT'ler üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, 3 dakikanız kaldı efendim; rica edeyim, toparlayınız. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Evet, devlet küçültülmelidir; ancak, bu küçülme, sosyal refah devleti kurulması, ileri tek

noloji ve yüksek ücret düzeyinde demokratik sanayi toplumu oluşturulması hedeflerine ulaşa
bilmede önemli maddî dayanaklarımız olan KİT'lerin tasfiyesi şeklinde düşünülmemelidir. Dünya 
Bankasının, KİT'lerin iki sene içinde tümüyle tasfiyesini hedef alan dehşet senaryosu, bizim 
pusulamız olamaz. 

Doğaldır, sanayide, mülkiyet, tapu olmaz. Bu, kamu kesimi için de geçerlidir. Görevini 
tamamlayan veya üreticilerle bütünleşmesinde yarar görülen KİT'ler, belirli bir süreçte özelleş-
tirilebilirler veya teknolojisi eskiyen, üretkenliğini yitiren kuruluşların kapatılması gündeme ge
lebilir, hatta, kritik sektörlerdeki KİT'lerde, teknolojik yapılanma ve dış pazarlarda etkinlik 
sağlayabilmek amacıyla, özellikle yabancı sermayeyle bütünleşme ve özelleştirme gündeme ge
lebilir, gelmelidir de; ancak, bu, hem KİT'lerin toptan tasfiyesi anlamına gelmemeli, hem de 
öncü sektörlerde, yeni teknoloji alanlarında, yeni KİT'lerin kurulmasına engel olmamalıdır. 

Koalisyon Hükümetimizin bugünlerde hazırlamakta olduğu TÖYÖK (Türkiye özerkleş
tirme, Yeniden Yapılandırma ve özelleştirme Kurumu) yasa tasarısının, KİT'lerin katılımcı, özerk, 
verimli ve etkin bir yapıda tekrar topluma ve ekonomimize kazandırılmasına ön ayak olacağı
na SHP Grubu olarak inanıyoruz. 

Tek adam yönetiminin hâkim olduğu 1980'li yıllarda, ekonomik kararlar, tek odakta, ka
palı kapılar ardında, çok kereler de özel çıkar gruplarının telkinleri altında alınmıştır. "Önce 
kararı al, tutmazsa değiştir" anlayışı hâkim olan o dönemde, kamu yararı, çok kereler ikinci 
plana atılmıştır. Dışa açılma ve ekonomide yeniden yapılanma gibi, özde doğru çağrışımlar 
yapan, ancak uygulamada tekelci sermayeyi ve rantiye kesimlerini kollamaya özen gösteren 
ANAP politikaları, "ben ne dersem o olur" sakat anlayışının ürünleri idi. Herhalde, gerçek 
kumanda ekonomisi denilen bir şey varsa, o da, ANAP'lı on yılda, ekonomide uygulanan tek 
adam yönetimidir. 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının böyle bir devasa kuruluşa dönüşmesi de, ANAP'ın 
kumanda ekonomisi anlayışından, günümüze kalan bir mirastır. Dektekçisi olduğumuz Koa
lisyon Hükümeti, yönetimde katılım ve şeffaflığı savunmaktadır; kararlan, ilgili tüm kamu ve 
özel kuruluşların, sendika, kooperatif birlikleri ve demokratik kitle örgütlerinin katılacağı sü
reçlerde oluşturmayı savunmaktadır. ' -

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, süreniz bitti efendim... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Bitirdim Sayın Başkan... 
Son on yıllık tahribattan sonra, ekonomi yönetiminde böyle bir katılımcı ve demokratik 

anlayışın, halkımızın gerçek bir özlemi haline geldiğini vurgulamayı, SHP olarak bir görev ad
dediyoruz. Bu arada, ekonomik kararların tümünde eşgüdümden sorumlu olacak bir bakanlı
ğın Koalisyon Hükümetimizin bünyesinde mevcut olmayışını ciddî bir eksiklik olarak gördü
ğümüzü de ilave etmek isterim. 

Bu duygularla, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesini ve o bütçeye dayanak olan 
koalisyonumuzun onarım ve atılım programını, SHP Grubu,olarak içtenlikle desteklediğimizi 
belirtiyor; bütçenin, ilgili kuruluşa, ekonomimize ve ulusumuza hayırlı olmasını diliyor, hepi
nize saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener. 
Sayın Şener, buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1992 yılı bütçesi hakkındaki görüşlerimizi sunmak 
üzere sözlerime başlamadan önce, Refah Partisi Grubu adına, heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Gündemimizi oluşturan Müsteşarlık, Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Hükümetin eko-
nomik politikalarının düzenlenmesi, uygulanması ve uygulamanın izlenip geliştirilmesi için ku
rulmuştur. Ekonomi, dış ticaret, yatırım ve teşvik politikalarının tespitine yardımcı olan bir 
kuruluştur. Ekonomiyle ilgili geniş bir ilgi alanı vardır;..ancak, bu alanda Türkiye'nin sorumlu 
tek kuruluşu değildir. Daha önceki yıllarda, şu andaki iktidar partisine mensup milletvekilleri 
tarafından, ayrı ayrı ekonomik karar merkezlerinin bulunması, bunlar arasında koordinasyon 

, eksikliklerinin bulunması, sürekli tenkit edilen ye eleştirilen bir husus olarak gündeme gelirdi. 

Gerçekten de, Türkiye'de, uyumlu bir ekonomik politika uygulayabilmek için, başta Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı olmak üzere, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı ve Merkez Bankası arasında uyumlu bir koordinasyonun sağlanması gerekir. Ancak, 
görünen odur ki, eski yapıdaki farklı birimlere, yeni Hükümet tarafından yenilerinin eklenme
si düşünülmektedir. Böyle bir ortamda, daha önce koordinasyon meselesini devamlı vurgula
yan iktidar kanadının, bunu nasıl gerçekleştireceğini merakla beklemekteyiz. Üstelik, bazı ba
kanlıklarla bürokratlar arasındaki çekişmelerin de ek bir sorun ortaya çıkaracağı şimdiden gö
rülmektedir. 

Değerlendirmeye, 1992 bütçesine genel bir bakış yaparak girmek istiyorum; çünkü, bu büt
çedeki zaaflar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine aynen yansımış durumdadır. Bu 
bütçe, 207 trilyon gider, 175 trilyon gelir ve 32 trilyonluk başlangıç açığıyla işe başlamıştır. "Denk 
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bütçe kuralı Hükümetimizin temel amacıdır" diye işe başlayan Hükümetin, bir başlangıç zaa
fıdır bu. Başlangıç ödenekleri itibariyle, bütçe açıkları, bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında 
artan 1992 bütçesi, öngörülen enflasyon artışından daha büyük bir oranda açıkla işe başlamış 
bulunmaktadır. Bundan ikinci bir sonuç da çıkarılır ki, 1992 bütçesi, enflasyonist bir bütçedir. 
Nitekim, 1992 sonu itibariyle Hükümetin enflasyon tahmini yüzde 42'dir ve bu oranın aşılaca
ğı da şimdiden bellidir. Ancak, asıl açmaz, ilk yıl, yani Kasım 1992'ye kadar enflasyonu yüzde 
30'lara çekeceğini söyleyen Doğru Yol Partisinin, bu oranı yani seçim öncesi vaatlerini, hemen 
ilk yıl içerisinde aşacağını göstermiş olmasıdır. Şimdiden, 1992 yılı içerisinde, Merkez Bankası 
kaynaklarına sık sık müracaat edeceği anlaşılan Hükümetin, bırakın seçim öncesi vaatlerini, 
hükümet programında yer alan "para politikasının kilit noktası,, Merkez Bankası parasının 
kontrolüdür" ifadelerini de, 100 günde unutmuş olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan, arz yönlü bir politikayla üretimi artıracağını ifade eden Hükümet, yine, 
1992 bütçesinde, bir önceki yıl bütçe giderlerine oranı yüzde 14,5 olan yatırım harcamalarını, 
yüzde 13'e indirmiştir. 

Toplam yatırımların gayri safi millî hâsıla içindeki payı itibariyle de, ekonomik program, 
1991 yılına göre, vatandaşa ve ülkeye hiçbir umut vaat etmemektedir. Yığınlarca vaat ve lafla
rın altından koskoca bir "hiç" çıkmıştır. 

Dört aya yaklaşan bir zamandır görevde olan bu Hükümet, yapamadıklarının mazereti 
olarak, sürekli, devraldığı enkazdan bahsetmektedir. Seçim öncesi, "ben bilirim, ben düzeltirim" 
üslubu içerisinde, "takılın peşime" diye meydanlarda görünenlerin, bugün yapamadıklarına, 
söylediklerinin tam tersine icraat ortaya koymalarına, gösterebilecekleri hiçbir mazeretleri yoktur. 

Eğer yüzlerce vaat yerine, yalnızca iyi niyet vaat etselerdi ve Meclis çoğunluğunu öylece 
sağlasalardı, şurada benim de hiçbir şey söylemeye hakkım olmazdı; ama,, bir iktidar ki, söyle
diklerini yerine getiremiyorsa, "yapamayacaklarınızı niçin söylersiniz?.." demeye, bu Mecliste 
bulunan herkesin hakkı vardır. 

"Daha 500 günümüz dolmadı, şimdiden nedir bu yıkıcı muhalefet?" deniliyorsa, onun 
gerekçesi de açıktır. Bu bütçe, ülke ekonomisinde hiçbir iyileşme sağlama istidadında değildir 
ve bu malî yılın bitiminde, 500 günün dolmasına 100 gün bile kalmıyor... Şimdiden "Daha 
100 günde ne çok şey bekliyorsunuz!" diyen Hükümetin, 500 güne 100 gün kala, "daha kos
koca 100 günümüz var" demeye de hakkı ve gücü olmayacaktır. , 

Gidişiniz bellidir ve tüm eleştiriler, doğru yolu bırakıp, eğri yola sapmış olmanızdan kay
naklanmaktadır! 

Önümüze getirilen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine bakıyoruz... 54 trilyon 
842 milyar liralık bütçenin, 54 trilyon 561 milyar lirası, yani hemen hemen tamamı transfer 
harcamalarına ayrılmış olan bir bütçedir. Bu transferlerin de yüzde 80'e yakını, borç faizi öde
meleridir. Bütçenin tamamı dikkate alınırsa, bütçe ödeneklerinin yüzde 20'si borç faizlerine 
gitmektedir. İç borçlar 90 trilyon, dış borçlar da 45 milyar dolar olarak verilmektedir. 

Bu noktada, "efendim, bu borçlan biz yapmadık, devraldık" sözleri, aslında mazeret sa
yılamaz. Çünkü, öncelikle ANAP'tan borç devralanlar, aynı zamanda bazı döviz rezervlerini 
de devralmışlardır, yeni kredi itibarlarını da devralmışlardır. Bunları, olumlu şeyler olduğu için 
söylemiyorum; ama, bütünlük arz etmesi için ifade ediyorum. 
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Bunları şunun için söylüyorum : ANAP'ın devrettiklerinden şikâyetçi olmaya hakkınız 
yoktur; çünkü, aynı yoldasınız... (Gülüşmeler) Bu da, hoşunuza gitmeyecek tabiî. ANAP ne 
yapmışsa, aynısını yapıyorsunuz, aynı çizgiyi izliyorsunuz. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Keşke!.. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Halbuki, seçimlerde vaatleriniz başkaydı. 
Sonra, Türkiye'nin bugünkü borç yükü, 24 Ocak kararlarının bir sonucudur. Bu kararlar 

alınırken, Sayın Demirel, bugün olduğu gibi Başbakan ve Turgut özal da müsteşardı. 1980 yı
lından beri Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları, bu birlikteliğin ifadesidir. 70 sente muhtaç 
Türkiye'nin kapı kapı dış borç araması, Demirel zamanına kadar uzanır. 

Aslını belirtmek gerekirse, 24 Ocak, bizim, Türkiye'de icat ettiğimiz bir politika da değil
dir. 1980 öncesi uluslararası kuruluşların raporlarına baktığımızda, 24 Ocak politikalarını sü
rekli empoze ettiklerini görürüz. Sadece Türkiye değil, dünyanın az gelişmiş ülkelerinden pek 
çoğu, 24 Ocak'a benzer bir ekonomik politika değişikliği içerisine girmiştir. Bunu, Batı ekono
mileri empoze etmişlerdir. Niçin?.. Sebebi gayet açıktır : Türkiye veya diğer az gelişmiş ülkele
rin sorunlarına çözüm getirmek için değil; 1970'li yıllarda Batı ekonomilerinin içinde bulun
duğu sorunları aşabilmek için. Nitekim, bakıyorsunuz, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletle
rinde de, az gelişmiş ülkelerde de, 1970'li yıllarda hem enflasyon hem de işsizlik var. Halbuki, 
Keynezyen iktisata göre, ikisi bir arada olamaz; dolayısıyla, Keynezyen maliye politikaları ve 
iktisat politikalarıyla bu bunalımı aşmak mümkün değil. Kendi bunalımlarını aşmak için empoze 
edilen politikalardır, 24 Ocak kararları. Bunun sonuçları sadece ANAP'ın değil, bu kararları 
alan Sayın Demirel'in de bir eseridir. 

Evet, sonuç ne oldu?.. Aradan on yıl geçti; bu politikalar sonucunda Batı ekonomilerinde 
iyileşmeler oldu, enflasyonu aşağıya çektiler; ama az gelişmiş ülkelerin durumu daha da kötü
leşti. İşte, Türkiye'nin hali budur. 1970'li yıllardaki işsizlik ve enflasyon sorunlarına ilave ola
rak, büyük bir dış borç baskısı ve korkunç bütçe açıkları da, yeni sorunlar olarak ortaya çıktı. 

Bu sonuç, ANAP'tan çok, ithal politikalarının sonucudur ve bugün hiçbir şey değişme
miştir. İMF ile, Dünya Bankası ile mutabakat sağlanmadan, Hükümet ekonomik paketi aça
mıyor. önce Dünya Bankası yetkililerinden mutabakat sağlanıyor ve daha sonra Türkiye'de 
ekonomik paket açılıyor. Gidiş aynıdır. Bu zihniyet, Türkiye'de yeni bir Düyunu Umumiye oluş
turma yolundadır. 

Bundan 130 yıl önce, 1863'te, dış borç ödemelerinin bütçe giderlerine oranı yüzde ll'di; 
1876'da bu oran yüzde 25'e çıktı; sonuçta, 1881'de, Düyunu Umumiye İdaresi kuruldu. Yaban
cı alacaklılar geldiler, Osmanlı devlet gelirlerini toplayıp borçlarına mahsup etmeye başladılar; 
Osmanlı maliyesini ipotek altına aldılar. Bugün Türkiye'de ana para borç ödemeleri bütçede 
görülmüyor, yalnızca faiz ödemeleri görülüyor; ama, rakamlar, Düyunu Umumiye öncesinin 
rakamlarına benziyor. 

Nitekim, bu dış borçların nasıl bir bağımlılık oluşturduğunu, yakınlarda çıkan gazete ha
berlerinde gördük. TEK'in elektrik fiyatlarının tespitinde yabancılar ipotek koymuş durum
dalar... Bu, dış borçlar, açılan krediler sonunda ortaya çıkan bir durumdur. Aynen Düyunu 
Umumiye öncesinde ortaya çıkan Rüsumi Sitte İdaresine benziyor, TEK'in durumu. İbret alın
saydı, tarih tekerrür etmezdi. 
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Bir de KİT'ler meselesi var, tabiî. Ne şekilde yorumlamaya çalışırsanız çalışınız, iktidarda 
başka, muhalefette başka tavır içerisinde olduğunuz açıktır. Bunu yorumlarla düzeltmenin imkânı 
da yoktur. "ANAP, çimento fabrikalarını Fransızlara satıyor" diye dava açmışsınız; bugün, 
siz, kâr eden bir kuruluşu -tpragaz'ı- yine Fransızlara satıyorsunuz; bu, aslında tam bir çeliş
kidir. Üstelik, hükümet programında, özelleştirmeden önce özerkleştirme vardı... Daha özerk
leştirme yapmadan, özelleştirme yolunu seçtiniz. Söylenenlerle, yapılanların bu kadar birbi
rinden koptuğu bir ülke bulmamız mümkün değil herhalde. 

Hükümet şimdi kara kara düşünüyor, "KİT'leri ne yapacağız?" diye; oysa, niyeti belli. 
Kâr eden KİT'ler satılacaklar; ama zarar edenlerin kapatılması düşünülüyor. Anlaşılamayan 
husus şu : Eğer bunların devlete yükü, zararları ise, niçin kâr edilenler satılıyor? 

Bir de şu nokta var : Türkiye'de zarar eden, sübvanse edilen» sadece KİT'ler midir?... özel 
sektörü kendi başına bırakırsanız kâr mı ediyor?., özel sektörü de kendi başına bıraktığınız 
zaman kâr etmiyor... "Rekabet ediyor" derseniz, rekabet de yapamıyor... 

1992 bütçesinde de ihracat ve yatırım teşvikleri var. Niçin?.. Çünkü, bizdeki ihracatçı, dı
şarıya, zararına satış yapar; daha sonra devletten aldığı teşvikler ve vergi iadeleriyle kâra ge
çer! Bu nasıl bir iştir?! Devlet, kendisine ait iktisadî işletmeler sağladığı sübvansiyonlar için 
yeri göğü inletiyor; diğer taraftan özel sektörü sübvanse ediyor!.. Zarar eden KİT'ler kapanır
sa ne olacak? Milyonlarca işsize yenileri eklenecek. Dünya Bankası "kapatın" diyor. Bir iki 
yıl, işçilere verilecek ücret için kredi verecekler... 

BAŞKAN — Sayın Şener, 3 dakikanız var efendim; toparlayın. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Daha sonra, Dünya Bankasının teklifiyle, hem ye

ni kredi imkânları ortaya çıkmış olacak, hem de darboğazda bulunan kendi sanayi dallarında
ki ürünlerine dış pazarlar oluşturmuş olacaklar. 

ILO standartlarına uygun bir sonuç ortaya çıkarmaya, işçilerin iş aktinin feshinde yargı 
yolunu açmaya çalışan Hükümetin, son günlerde, kendisine ait fabrikalarda, kendi ortaklığı 
bulunan fabrikalarda, büyük kitleler halinde işçi çıkarmalarına devam ettiği de bilinen bir olaydır. 
İşte, SİDAŞ fabrikasında çalışan işçilerin durumu... Sayın Başbakan, bu işçilere, daha önce 
iki kez iş güvencesi sözü vermişti. Alamadıkları ücretlerin bir kısmını ödedi; şimdi, birkaç gün 
önce 150 işçi yine tekrar sokağa atılmış bulunuyor. 

Bir de teşvikler meselesi var tabiî... Bu teşviklerde en çok söylenen söz, ANAP dönemin
de hayalî ihracatın ortaya çıktığıdır. 

Bunun düzeltilmesi lazımdır. Hayalî ihracatı Türkiye'de icat edenlerin tarihi, ANAP dö
neminden de eskiye gider. 

Sözlerimi tamamlarken, son bir nokta olarak da, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı per
soneli arasında yeni Hükümetle birlikte ortaya çıkan bazı huzursuzluklara değinmek istiyo
rum. Aslında bu durum, sadece bu kurumla ilgili değil, Hükümetin görevi devralmasından 
sonra pek çok kurumda ortaya çıkan bir sonuçtur; ancak, bu kurumda, şikâyetlerin ve perso
nel arasındaki huzursuzlukların yaygınlaştığı, Hükümet yetkilileri tarafından da bilinen bir 
olaydır. 

Sözleşmeli personelin ücret tespitlerinde, keyfî ve kıdeme bağlı kalmaksızın yapılan söz
leşmeler, bir kısım personelin boş odalarda çalışmaya mahkûm edilişi, lojman dağıtımında objek-
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tif kıstasların ötesinde tasarruflarda bulunulması, bazı mahkeme kararlarının uygulanmaması 
gibi şikâyetler, bu Müsteşarlık bünyesinde yoğun bir şekilde dile getirilmektedir. 

Burada özellikle belirtmek istediğim nokta şudur : ödeneklerinin hemen hemen tamamı 
transferlerden oluşan bir Müsteşarlık bünyesinde, her şeyden önce kendi personeline ve kendi 
bürokratlarına değer verilmesi, iş huzuru ve güvencesinin sağlanması gerekmektedir. 

Hazine ve Dış4Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin, başta ilgili kurum olmak üzere, ülkemiz 
için hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şener, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın Ali Rıza Gönül; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Gö.nül, süreniz -20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA ALt RIZA GÖNÜL (Aydın) — Sayın Başkan/Yüce Meclisin de
ğerli milletvekilleri; hepinizi Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki, Grubumuzun görüş ve düşüncele
rini, ekonomik göstergelerin ışığında, icra programını ve 1992 hedeflerini inceleyerek Yüce Ku
rulunuza arz etmek istiyorum. , , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle Hükümetimizin oluşumunu sağlayan hükü
met protokolünde, hazine ve dış ticaretle ilgili görüş ve düşüncelerle, hedeflerin hangi çerçeve 
içinde ele alınacağı belirlenmiş ve hükümet programında araç ve amaçlar tespit olunmuştur. 

Bütçesini incelemekte olduğumuz kuruluşun, 3274 sayılı Yasayla düzenlendiğini bilmek
teyiz. Bu yasanın, 1, 2 ve 6 ncı maddelerinde, açık ve kesin olarak, amaç ve yetkilerle, bu kuru
luşun birimleri ayrı ayrı tadat olunmuş ve belirlenmiştir. Bu kuruluşun yetki ve görevlerinin 
ışığında; öncelikle, geçmiş Hükümetin, 1991 yılı sonuna kadar izlemiş olduğu politikaların so
nuçlarına kısaca göz atmakta fayda bulmaktayız. 

Öncelikle ihracat konusunu ele aldığımızda tarım ürünleri ihracatı, bir önceki yıla göre 
yüzde ,18,6 oranında artmıştır. Madencilik sektöründeyse, bu sektörün ihracatı, bir önceki yıla 
göre yüzde 14,9 oranında azalmıştır. Sanayi ürünleri ihracatındaysa, yine bir önceki döneme 
göre yüzde 8,1 artış gerçekleşmiştir. 

Toplam ihracatta, 1991 yılında, 1990 yılına göre yüzde 9,2 oranında artışın kaydedildiği 
görülmekteyse de, ihracatta görülen bu artış, bünyesel değişimden kaynaklanmamıştır. Son ye-: 
di yılda, imalat sanayii yatırımlarının yüzde 5 azalarak iç talebin kısılması sonucu üretim faz
lasının ihracata yöneltilmesi ve kamu destekli ve çeşitli parasal teşvikler sayesinde bu artış elde 
edilmiş olup, kesin olmayan rakamlara göre, 1991 yılı sonu itibariyle, ihracatın, program he
deflerinin yüzde 5 altında kalacağı tahmin edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ithalat konusunu ele aldığımızdaysa, tarım sektörü it
halatının bir önceki yıla göre yüzde 42,3 azaldığını; madencilik sektörü ithalatınınsa, yine bir 
önceki yıla göre yüzde 21,7 oranında azalarak, bu sektörün genel ithalat içindeki payının yüz
de 14,67 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Sanayi sektörü ithalatının da, bir önceki yıla göre 
yüzde 3,7 oranında artarak, genel ithalat içindeki payının yüzde 81 olduğu görülmektedir. 

Böylece, tüm sektörlerdeki toplam ithalat, bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında azal
mıştır. Gerçekçi kur politikalarının izlenmemesi sonucu, ithalat büyümüş; ihracat, duraklama 
noktasına dayanmıştır. 
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Kambiyo konusundaki gelişmelere baktığımızda; Türk ekonomisinin, liberal ekonomiler 
uygulaması için de, Türk parasının konvertibilitesini sağlamak için ilgili karar ve ek kararların 
çıkarıldığını görmekteyiz. Ancak, hukukî açıdan temel yapı sağlamak için gerekli geçiş ortaya 
konmuşsa da, ülkemizde seyreden yüksek enflasyon; dış borçların, döviz rezervlerimizden misliyle 
yüksek oluşu, Türk Lirasına gerekli güveni sağlayamamış ve geçişten beklenen yararlar maale
sef elde edilememiştir. 

Bankacılık sektöründeyse, faiz hadlerinin serbest bırakılmasıyla birlikte yapısal değişiklik 
meydana gelmiş; ancak, sürekli yüksek seyreden enflasyon, kamu finansman açıklarının, bü
yük ölçüde, banka sistemine devlet tahvili ve hazine bonosu satılmak suretiyle karşılanması, 
aracılık maliyetlerindeki yükseklik sonucu kredi faizlerinin pahalılığı, banka sisteminin, eko
nomiye daha pahalı, ancak, yetersiz kaynak tahsisine yol açmıştır. Yatırım ve ihtisas kredileri 
de sonuç itibariyle azalmıştır. 

Sermaye piyasasına gelince : 1991 yılında, faiz oranlarındaki tırmanış, borsayı olumsuz 
yönde etkilemiştir. Sermaye piyasasında ortaya çıkan küçük gelişmelere rağmen, banka siste
minin üstünlüğü, Türk malî sektöründe halen devam etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, devletimizin iç ve dış borçlarına bakarsak : Bu konuda, çeşitli vesi
lelerle değerli konuşmacı arkadaşlarımız iç ve dış borç toplam yükünü ortaya koymuşlardır, 
tekrarında fayda görmüyorum. Ancak, 1991 yılı sonu itibariyle iç borçların 90 trilyon lira civa
rında olduğu ve dış borçların da 45 milyar doları aştığı görülmektedir. 

Yaratılan kamu kaynaklarının yetersiz kalması, bunun kamu açıklarının kapatılmasında 
kullanılması, malî piyasalarda bu kaynaklara yöneliş, iç borç stokunda, maalesef, 1984 - 1991 
yılları arasında, yüzde 1 800'Iere varan bir artışa sebep olmuştur, özellikle iç borçta... 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1991 yılı sonu itibariyle, bütün bunların sonucunda, 
sonuç olarak, kısa hatlarıyla özetleyecek olursak; istikrarlı olmaktan çıkmış, ısınmış, ısındığı 
kadar da donuk kalmış bir ekonomi; yüzde 70'Ieri aşmış bir enflasyon; iç ve dış borca batmış, 
işsizlik oranı yüzde 8,5'Iere dayanmış, kamu sektörü borçlanma gereğinin gayri safî millî hâsı
laya oranı yüzde 13'leri geçmiş ve 14'lere dayanmış bir ekonomi ve ülke devralınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunların sonunda, Hükümetimiz kurulmuş, günün koşulları 
ve ışığı altında, yeni bir anlayışla ekonomiye yön verme gereği ve zarureti doğmuştur; Hükü
metimiz de, bu gereklerin ışığında, 1992 programını tespit etmiştir. Bu programda, dünyayla 
bütünleşen bir ekonomik yapı hedef alınmıştır. 

Durum kısaca özetlenecek olursa; teşvik düzenlemeleri, reel faiz, dünya şartlarında reka
bet, istikrar, koordinasyon ve disiplin, sanayileşme, adil gelir dağılımı ve vergi sistemi, özel te
şebbüs yatırımlarının teşviki, KİT'lerin özerkleştirilmesi ve özelleştirilmesi gibi, daha sayaca
ğımız pek çok ekonomik dengelerin, üretim ve atılım programı çerçevesinde sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulması hedeflenmiştir. 

Bu çerçevede, öncelikle kamu kesimi açıklarının azaltılması, yüksek enflasyonun düşürül
mesi ve özelvkesim yatırımlarının canlandırılması hedeflenmiştir. 

1991 yılında gayri safi millî hâsılanın yüzde 14'lerine yükselmiş olan kamu kesimi borç
lanma gereğinin, özellikle 1992 yılı sonunda yüzde 8,8'e indirilmesi öngörülmüştür. 

İhracatı teşvik politikasının, özellikle, yatırım ve üretim aşamasında desteklenmesine özen 
gösterilerek, ihraç ürünlerinin üretiminde kullanılan temel girdilerin dünya fiyatlarından sağ
lanmasına çalışılarak, dünya ile bütünleşmenin ve haklı rekabetin gerçekleşmesi ve gerçekleşti
rilmesi hedef alınmıştır. 
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Yabancı sermaye girişinin artırılması, makroekonomik politikaların sıkı koordinasyonu 
ile istikrar ve büyümenin gereklerine cevap verilmesi, kamu hizmeti ağırlıkhıolanlar dışındaki 
bütün KİT'lerin, kamu kesiminin, küçültülerek etkin hale getirilmesi, ekonomide verimin artı
rılması, sermayenin tabana yayılması amaçlarına uygun olarak, millî ekonomiye özellikle yeni 
bir yort verilmesi, bunların yük olmaktan çıkarılarak, özelleştirilmelerinin hızlandırılması ve 
bu amaçla, hukukî çerçeve ve toplumsal uzlaşmayı sağlayıcı kurumsal yapının oluşturulması 
öngörülmüş ve 1992 programında hedeflenmiştir. 

"Kamu kesiminin, malî piyasalar üzerindeki baskısının azaltılması, bu piyasalar, şeffaflı
ğı, istikrarı ve güveni artırıcı kurumsal düzenlemeler yapılarak, yine para piyasalarında, dün
yayla bütünleşmenin gerekleri ortaya konmak suretiyle, Planlama, Maliye, Hazine ve hatta Mer
kez Bankası koordinasyonuyla, güven ve istikrar getirici, ekonomik finansmanını yürütecek 
malî veidarî yapıya kavuşturulacaktır" denilmek suretiyle, yine 1992 yılı programının hedefle
ri açıklıkla ortaya konmuştur. 

Bütün bu izahlarımızın ve kısa açıklamalarımızın ışığında, ekonomideki dengeleme, üre
tim ve atılım programı çerçevesinde yer alan ilgili mevzuat, 18 Ocak 1992 tarihinden itibaren 
aralıklarla Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bir kısmının da yayımlanmak 
üzere hazırlıkları sürdürülmektedir. 

Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; konuşmamın bu bölümüne kadar, res
mî verilere dayanarak, 1991 yılı itibariyle ekonominin çeşitli birim ve bölümlerindeki sonuçla
rı, ortak hükümet protokolü ve Hükümet programındaki ekonomiye bakış açımızı, 1992 eko
nomik programını ve hedeflerini incelemiş, devralınan dağınık ve bozu!muş ekonomiyi yeni
den sağlam temeller üzerine kurma, yeni bir çatı tesis etmenin kısa ve uzun vadeli yapılanma 
ve onarım stratejisini ana hatlarıyla ifade etmiş bulunmaktayım. 

Takdir edilir ki, kırılan ve döküleni yeniden toparlamak, istenilen amaca uygun çatıyı te
sis etmek ve sonuç almak, belirli bir zaman sürecini gerekli kılmaktadır. Her ne kadar, muha
lefetçe tenkit edilmişse de, Hükümetimizce uygulamaya konulan ekonomik paketin, bütün olum
suzluklara rağmen verimli sonuçlar almaya başladığını da açıkça görmekteyiz ve bu nedenle 
de geleceğe umutla bakabiliyoruz. 

100 günlük icraatın sonunda, her şeyden evvel, dağınıklığı ortadan kaldırdığımızı, istikra
ra giden yolun açıldığını ve özellikle kamu maliyesi disiplinin sağlanarak, ekonomiye yön ve
ren Maliye, Hazine ve Merkez Bankası birimleri arasında koordinasyonun sağlandığını ve ke
sin olarak fon disiplinini sağlayan bütçenin Yüce Meclise sevk edildiğini görmekteyiz. 

Bunun dışında, birbiriyle alacak-borç münasebetiyle kavgalı hale gelmiş devlet kuruluşla-
rı.arasındaki borç ilişkilerini çözüme kavuşturup düzene koyan bir yapı oluşturulmuştur. Top
lam tahkim miktarı 48 trilyonu aşan borç düzenlemesi sonucu, 8 trilyon lira civarında ayrıca 
bir tasarrufun sağlandığını da görmekteyiz. Bunları içeren kanun tasarısı da ilgili komisyon
dan geçmiş ve Genel Kurulumuzun gündemine girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, vatandaşına, üreticisine, müteahhidine borçlu devlet, bizim devlet 
yönetim anlayışımıza uymamaktadır; ama, Hükümet olduğumuzda, devleti, bir kısım kesim
lere borçlu halde bulduk. Bu Hükümet, seçim sonrasından itibaren 42 trilyon liralık devlet bor
cunu ödemek zorunda bırakılmıştır. 20 Ekim 1991 ile 9 Mart 1992 arasında sadece, tarım kesi
mine, 5 trilyona yakın bir ödemede bulunulmuştur. 
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Ülke ekonomisini zora sokan en önemli faktörlerden birisi, kısa vadeli iç ve dış borçlan
madır. Bu, aslında, bir göstergedir. 100 günlük Hükümetin en önemli başarılarından biri, borç 
yapısının uzun vadeye kaydırılmış olmasıdır, tç borçlanma senetlerinin ortalama vadesini uza-
tabilmenin ve bu senetlere uygulanan stopajı yüzde 15'e çıkarmak suretiyle daha az miktarda 
kısa vadeli borçlanmanın temini ve bunun sonucunda, 20.10.1991 tarihinden bu yana yapılan 
ihalelerde faiz oranlarının yüzde 75'lerden, ortalama yüzde 70'Iere düşürülmüş olması, kanaa
timizce büyük bir başarıdır. 

Biraz evvel kısaca belirttiğimiz gibi, ocak ve şubat aylarında hedeflendiği üzere, devlet tahvili 
faizleri düşürülmüştür. 1992 yılı ocak ve şubat aylarında toptan eşya fiyatları endeksi toplam 
yüzde 16.8, tüketici eşya fiyatları endeksi yüzde 14.9 olurken, yüzde 50 mark ve yüzde 50 dolar 
itibariyle, döviz paketindeki, döviz sepetindeki fiyat artışı, yüzde 10.6 olarak gerçekleşmek su
retiyle enflasyonun altında kalmış ve böylece, Merkez Bankası hedefleri, programa uygun hale 
getirilmiştir. 

Bunun yanı sıra, Bakanlar Kurulunca benimsenen Sermaye Piyasası Kanunu değişiklik 
tasarısıyla, bu piyasanın dünyayla bütünleşmesini temin edecek yenilikler getirilmiş ve yine ya
yımlanmış bulunan bir yönetmelik ve 12'yi aşan tebliğle de, sermaye piyasasında, güven, istik
rar ve açıklığı sağlayan düzenlemeler sağlanmıştır. 

KİT'leri siyasî baskılardan arındırıp, özerkleştirme ve özelleştirmeyi temin edecek yasal 
düzenleme tamamlanarak, tasarı halinde Bakanlar Kurulu gündemine alınmıştır; ki, böylece, 
birtakım arpalıklar, tümü itibariyle ortadan kaldırılmış olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Gönül, üç dakikanız var; toparlamanızı rica edeyim. 
, ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Verilen bütün bu sözler, siyasî bir risk olmaktadır; ama, ülke ekonomisi için, esenlik içiri, 
gelecek için, Hükümetimizin büyük bir özverisidir. 

Bu arada, rekabeti artıracak çalışmalar, dar gelirlileri konut sahibi yapacak ve kesin çözü
mü öngören projeler sonuç aşamasındadır. 

Turizm teşvikleri, bağımsız devletlerle ticarî ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere yatı
rım ve üretim teşvikleri getirilmiştir. 

Enerji kullanılmasında, çevreye yönelik tedbirler; ihracatı, Üretim ve yatırım bazında des
tekleyecek düzenlemeler; serbest bölgelerle ilgili olarak da yerli ve yabancı yatırımcılara cazip 
gelecek önlemlerin alınmış olmasını görmek, geleceğe umutla bakmamız için haklı nedenler 
olmaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, son olarak, Devlet Bakanlığımızca hazırlanıp Maliye 
Bakanlığında son hazırlıkları halen sürdürülmekte olan, yergi kanunlarında yapılacak değişik
lik çalışmalarına da kısaca değinmek istiyorum. -

Ülke ekonomisi ve geleceği, her şeyden önce, sağlam bir vergi politikasıyla doğru orantılı
dır. Haksız ve ekonomi ilminin prensiplerine ters bir vergi sistemini, toplumsal barışı yara'ayı-
cı bir neden olarak gördüğümüzü de ayrıca belirtmek istiyorum. İnanarak ifade ediyorum ki, 
her hükümet için, vergi politikası, daima zor olmuş ve zorluklar ifade etmiştir. Bu kürsüden, 
verimli, adaletli, kolay ve basit bir vergi sisteminin gerekliliğini tekrarlarken; bunun, sadece 
hükümetlerini değil, iktidarlarıyla ve muhalefetiyle, Yüce Meclisin sorumluluğu içinde oldu
ğuna inanmaktayım. 

— 43 — 



T.B.M.M. B : 49 13 .3 .1992 0 : 3 

Grubumuzun, Bakanlık bütçesi üzerindeki görüşlerini, kısaca Sayın Heyetinize arz ettim; 
milletimize hayırlı olması dileğyile, Muhterem Heyetinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gönül, teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Güneş Taner. 
Sayın Taner, süreniz 20 dakikadır; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmeye başlamadan evvel şu hususu belirtmek 
istiyorum : Sayın Başbakanın ve Koalisyon Hükümetinin diğer kanadı olan Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin, muhalefetteyken, TRT ile ilgili her zaman için yakınmaları olmuştur ve İkti
darın, kendilerini yeteri kadar ekranda göstermediğini söylemişlerdir ve Sayın Başbakan da, 
İktidara gelir gelmez, bu konuda önlem alacaklarını ve TRT'yi, şeffaflık prensibi içerisinde, 
herkese açacaklarını söylemiştir. Buraya koydukları kamerayı açmak için gelen kameraman ar
kadaşıma, bunu boşuna çekmemesini öğütleyeceğim; çünkü, ne kadar çekerse çeksin, akşam 
TRT'de, siz, muhalefetin görüşlerini göstermeyeceksiniz; göstermemeye devam edeceksiniz! Bu 
durumu tespit etmek için bunları söyledim. 

Sayın Başkan, Hükümet sıralarında, bakanlar adına gelen Sayın Akın Gönen'i görüyo
rum ve kendisine teşekkür ediyorum; hiç olmazsa, Hazine bütçesi gibi, devletin en önemli büt
çelerinden birinde, Hükümeti temsilen bir Bakanın olması, memnuniyet vericidir! 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir Bakanımız da orada oturuyor. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — öbür Bakana da geleceğim efendim, Sayın Bakana da, 

aramıza hoş geldiniz diyoruz. Meclis teamüllerine uygun olmayarak, ilk defa bu bütçe görüş
melerinde, kendisine bağlı kuruluşların bütçesini hangi nedenle olduğunu bilmiyorum ama bü
rokratlarıyla beraber Mecliste savunma ihtiyacını göstermeyen Sayın Bakana, hiç olmazsa, öğ
leden sonra, Hazine bütçesi görüşülürken aramıza katılmasından dolayı teşekkür ediyoruz ve 
şükranlarımızı sunuyoruz. , 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bütçeye gel, bütçeye. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün cuma; tarih, 

Martın 13'ü; buradan sormak isterim : Acaba -Türkiye'de, geçmiş temayüllere ters bir uygula
ma olarak, ithalat rejimi kararları, her sene ocak ayında yayımlanırken, bugüne kadar yayım
lanmamasında herhalde bir sebep vardır- ithalat rejimi kararları yayımlandı mı Sayın Bakan? 

RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sen konuş, konuş. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, Genel Kurulda böyle yürürken hitap etme gibi 

bir usul var mı?! Sayın Başkan, bu usulü de ilk defa görüyorum Mecliste; yani, Meclisin usu
lüne bakın!.. 

BAŞKAN — Sayın Taner, ne sizin yaptığınız usule uygundur, ne de sayın arkadaşımın... 
Rica ediyorum... • . ' • ' , . 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İki usulsüzlük, birbirini götürür. 
BAŞKAN — Sayın Taner, buyurun. 
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GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, demek ki, ithalat rejimi kararları hâlâ ya
yımlanmadı. Neden 80 maddenin cımbızla çekilip yayımlandığını sormak istemiyorum; bu çok 
tartışıldı, xherhalde bu konuda daha fazla açıklama yapacaklar. Sayın Başbakan, "biz bunu, 
ithalatımızın sadece yüzde 1,5'una tekabül ettiği için yaptık" dedi. 

• Peki, ithalatımızın geri kalan yüzde 98,5'u ne oldu? Onu, herhalde bekleyeceğiz! Şimdi, 
o kadar fazla bir şey söylemek istemiyorum... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Bakan sizi dinlemiyor efendim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Dinleyemiyor efendim; çünkü, meşguldür Sayın Bakan; 

zaten, genellikle, dinleme istidadı yoktur da!.. 
Efendim, ben, sizlere burada bir iki hususu söylemek istiyorum. 
Biliyorsunuz, ithalat rejimini değiştirme kararı, siyasî bir karardır, sorumluluğu da Ba

kandadır. Yalnız, bu çalışmalar esnasında, Müsteşarı, görevi gereği, kendisine maddeleri geti
rir ve der ki; Sayın Bakanım, biz böyle böyle değişiklikler yapıyoruz, maddeler şunlardır; sebe
bi de budur. Sayın Bakan bunu kabul eder ve ona göre kararname hazırlanıp, Sayın Başbaka
na gider. 

Basından okuduğunuz gibi, yapılan bu değişikler içerisinde, hangi maddenin listeye, nasıl 
eklendiği, nereden geldiği, nasıl çıktığı konusunda çeşitli tartışmalar vardır. Dolayısıyla, bura
da anlamadığımız husus şudur : Acaba, bürokrasi, burada görevini yapmamış mıdır? Eğer yap
madıysa, o zaman çok üzülürüm; çünkü, bizim çalıştığımız bürokrasi, bu konuda fevkalede 
titiz ve hassas davranmıştı. Bürokrasi eğer bu değişikliği yaptıysa, o zaman bir yanlışlık var. 
Yok, eğer, bürokrasi bu görevi yaptı da, Sayın Bakan görevini yapmadıysa, o zaman daha bü
yük bir yanlışlık var ve o zaman, Sayın Bakanın siyasî sorumluluğunun gereğini yerine getir
mesini arzu ediyoruz. Buna hemen bir misal veriyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Terliğe gel, terliğe!.. 
GJÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Kamer Genç, siz oradan çok konuşuyorsunuz; o za

man, bilmediğiniz bir konuyu burada size anlatayım; eğer siz biliyorsanız, burada arkadaşları
mıza ve Yüce Meclise anlatın lütfen. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen, o terliği bir anlatsana! 
BAŞKAN — Sayın Genç, rica ediyorum... Söz alma imkânınız vardır Sayın Genç, müsaa

de edin... • 
Buyurun, devam edin Sayın Taner. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — ithalat rejimi kararnamesiyle değiştirilen 80 madde içinde 
otobüsler de var. Otobüsler-deyince, merak edeceksiniz ve otobüsler niye geldi,1 diyeceksiniz. 
Otobüslerin korumasında hiçbir değişiklik yapılmadı; ama, bir değişiklik yapıldı; Anavatan 
Partisi iktidar iken, büyükşehir belediyeleri; yani, muhalefette olan belediyeler, dışarıdan oto
büs almalarını sağlayabilmek için, yüzde 35 civarında alınan fondan muaf kılındı; yani, "siz, 
vatandaşa hizmet mi etmek istiyorsunuz; o halde, istediğiniz yerden gidip alın; biz, sizden, bundan 
dolayı hiçbir şekilde fon almayacağız, en ucuz şekilde alın" denildi. 

Sayın milletvekilleri, biliyor musunuz, bu kararnamede yapılan değişiklik» Hükümetin, 
bu muafiyeti kaldırdığıdır; yani, büyükşehir belediyelerinin, -ki, genellikle SHP'de bulunan 
büyük şehir belediyelerinin- bu muafiyeti ortadan kaldırılmıştır. Şimdi, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, ithal ettiği otobüsler için, olmayan kaynaklarından, 300 küsur milyar lira para öde
yecektir. 
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Şimdi şunu anlamak istiyorum -bilenler varsa, oturumdan sonra bana lütfen anlatsınlar-
siz Hükümettesiniz; kendi belediyelerinizin kaynaklan yok, Sizden evvelki iktidar bir değişik
lik -siyasî ortamda, yapmaması gerekir, diye düşünebilir- yapmış; ama, bu Hükümet gelmiş, 
bir kararname çıkarmış. 

Peki, bu kararnameyi, nasıl ve kim imzaladı? Şimdi, eğer, bunun Doğru Yol Partisi tara
fından çıkarıldığını söylüyorsak, o zaman "Doğru Yol Partisi, acaba, koalisyon ortağına çak
tırmadan ufak bir şey mi yaptı?!" demek lazım; ama, buna gönlüm elvermiyor, böyle bir şey 
söylemem. Çünkü, o kabinede oturan SHP'li bakanlar var, SHP'nin Genel Başkanı ve Başba
kan Yardımcısı var... O zaman, akla gelen sual şu : SHP'nin Genel Başkanı ve Başbakan Yar
dımcısı bunu görmedi. Hadi o görmedi, diğer bakanlarda mı görmedi?! Demek ki, şöyle bir 
şey oldu : Bu gerekçeler, o bakanların önüne götürülmedi ve denildi ki: Efendim, usuldendir, 
biz 80 maddeyi değiştirdik, siz de şurayı imzalayıverin; onlar da imzaladılar! 

Peki, imzaladılar da, sizin belediyelerinize atılan bu kazığın hesabını, bu Hükümetin için
de nasıl içinize sindiriyorsunuz?!. Ben, bunu, bir siyasî olarak anlamış değilim; inşallah siz 
anlamışsınızdır! 

RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Kayınpederinin boya ithalatını anlat. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, bir sataşma var, buna cevap vermek istiyo

rum; yalnız, usul açısından, cevap verdiğim sürenin, kendi normal süremden düşülmesini talep 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Taner, siz konuşmanızı tamamlayın efendim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, bakın, Yüce Meclisin zabıtlarına geçen, Doğru 

Yol Partili arkadaşlarımızın attığı bu lafa cevap vereceğim; ben bunu bekliyordum. 

BAŞKAN —• Sayın Taner, lütfen... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, o zaman, müsamaha gösterirseniz, cevap ver

meden geçmeyeyim; çünkü, ben de bazı şeyleri söyleyeceğim de, onlara cevap verebilecekler 
mi diye soruyorum. 

RIFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Sordunuz zaten. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen siz konuşmanızı tamamlayın. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — O zaman, cevap vereyim efendim. 
Sayın milletvekili, şimdi, kayınpederimin boya ithalatına gelelim. 
Birincisi : Ben, bu kararnameyi değiştirdiğim zaman, sistemi değiştirdim... (DYP sırala

rından "Şanslı bir damat" sesleri, gürültüler) Anlatacağım; dinleyin de öğrenin. 
Sistemi değiştirdik; hiç kimseye bir farklılık getirmedik. Diyebilirsiniz ki, "Bir farklılık 

getirmedik diyor; ama, Güneş Taner, kayınpederine kıyak çekmiş." 
• . ' . / • 

Peki... Bir tarafta, boya üreten bir firma var; bir tarafta, dışarıda üretim yapan bir firma
nın Türkiye'deki temsilcisi var; acaba, buradan, ikisinin kazançları aynı olabilir mi? Diyebilir
siniz ki, "olabilir; bu maksatla yapmıştır." Hadi bunu da dediniz; o zaman, ben size üçüncü 
bir konuyu söyleyeyim ; Şimdi ben, sizlere, özel hayatımı açıyorum; çünkü, benim gizli bir şe
yim yok; hele Mecliste olması, mümkün değil. 

Birincisi: Kayınpederim dediğiniz şahısla altı senedir görüşmem. Diyeceksiniz ki, bu da 
laf mı yani?.. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Yan cebime koy... 
GÜNEŞ TANER (Devamla)— "Yan cebime koy!" 
Peki, o zaman şunu söyleyeyim : ismi zikredilen şahıs, benim kayınpederim değildir; çün

kü, ben kayınpederimin kızıyla evli değilim. Anladınız mı?.. Ben, onun kızıyla evli değilim 
ve karım, onun mirasçısı değil. Şimdi, bu adam, nasıl benim kayınpederim oldu?!. İşte, size, 
açtığınız sualin cevabını veriyorum, öyle, araştırmadan, anlamadan, sağdan soldan duydukla
rınızla dedikodu yapmayın. 

Sayın Başkan, devam ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Taner, rica ediyorum... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, Hazine - Merkez Bankası ilişkileri merak konu

su olmuştur; vatandaş da merak etmektedir; tabiî, biz de merak ediyoruz. Biliyorsunuz, kısa 
vadeli avansa, yeni bütçede, 30 trilyonluk bir sınırlama getirilmektedir. Gün bugün olduğuna 
göre, şu anda halen 18 küsur trilyon lira para kullanılmıştır; daha, senenin bitmesine 10 ay 
vardır! Herhalde, 10 ay içerisinde, bu 30 trilyonu alacaklardır ve bunun üzerine bir 30 trilyon 
lira daha çekmenin yollarını arayacaklardır; 1980 öncesinde yapıldığı gibi. 

Şimdi, Hazinedeki bürokratlarıma söylüyorum : Sevgili arkadaşlarım, sizlerle her zaman 
konuşmuşuzdur; siz, bürokrasi olarak, devletin temelisiniz; size, siyasîler gelip, siyasî amaçla 
ne söylerlerse söylesinler, bunları yapmayacaksınız, bunlara müsaade etmeyeceksiniz, demi
şimdir. Bu lafları size hatırlatıyorum; korumak, size düşmektedir. 

Doğru Yol Partisi sözcüsü arkadaşım, Merkez Bankasında daha evvel şöyle şöyle yapıldı, 
diye söyledi. 

Biliyor musunuz, Merkez Bankası, daha şimdiden, Ofise 1,5 trilyon, birliklere de 1 tril
yon reeskont vermiştir... Aman ne kadar güzel! Yani, kısa vadeli avansın haricinde, reeskonut 
sistemiyle devletin borçları ödenmeye başlanmıştır. Bunun böyle olduğunu biliyor muydunuz?! 
Bilmiyorsanız, bilin; çünkü, bunun arkası gelecek. 

Ya rezervlere ne demeli?.. Bizim, 12,5 milyar dolar diye bahsettiğimiz rezervlerin, Merkez 
Bankası rezervlerinin... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ayçiçek üreticisi teşekkür ediyor; bak, burada işte. 
Sen hâlâ neden bahsediyorsun! t 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, konuşmak istiyorsanız, buraya gelir konuşursunuz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Rica ediyorum... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Gelin, burada konuşun, serbest kürsüde konuşun. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Gücü yetmez orada konuşmaya, bilgisi müsait değil; o an

cak yerinden konuşur. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bursa Defterdarlığı yetmez beyefendi, kürsüde konuşa
caksınız. 

ADNAN AKIN (Zonguldak) — Orada da konuşacağız, orada da. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, Hükümeti devrettiğimizde, Merkez Bankası re

zerv miktarı -ki, ülke rezervlerinden bahsetmiyorum, Merkez Bankası rezervlerinden 
bahsediyorum- 6 milyar dolardı, şu anda ise 4,3 milyar dolar. 
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Peki, bu kadar zaman içinde bu rezerv miktarı nasıl düştü? İhtiyaç var, dışarıya para öde
dik, denebilir. Tabiî, dış borç ödediniz; ama, rezervler bundan dolayı düşmedi; rezervler, bu 
Hükümetin bakanının, doları ortalama kur olarak ilan ettiği 6 200 küsur lirada tutabilmek 
için iki aydır müdahale edildiğinden dolayı düştü. Hiç korkmadan, hiç yakınmadan, 1 milyar 
dolarlık Merkez Bankası rezervlerini, aç piyasaya, müdahale olarak sattılar. Kim aldı bunu?. 
Bankacılık sistemi aldı. Diyeceksiniz ki, "Ne var canım; rezervler, oradan bir yere gitmiyor 
ki; Merkez Bankasından çıkıyor, bankalara gidiyor; bunda ne var?.." 

Bakın, bunda ne var, söyleyeyim size : 1 milyar dolarda, kur, eğer 1 lira oynamış olsaydı, 
zarar 1 milyar lira olurdu; 10 lira fark etmiş olsaydı; yani, 5 bin liradan 6 100 liraya gelirken 
10 lira fark etmiş olsaydı, 10 milyar lira zarar ederdiniz; ama, bin lira fark ettiğine göre, Mer
kez Bankasını, göz göre göre, 1 trilyon lira zarara sokmuşlardır. Evet, bu Hükümet yetkilileri, 
bilgisizlik ve beceriksizlikiçerisinde, sırf bir bakanın söylediği lafı ve bütçeye koydukları bir' 
rakamı tutturabilmek için, piyasa koşullarına karşı hareket ederek, bu devleti 1 trilyon lira za
rara sokmuşlardır ve daha da sokacaklardır. 

Peki, hazirana kadar ne olacak? Merkez Bankasının şu andaki rezerv miktarı 4,3 milyar 
dolar; o zamana kadar belki 1 milyar dolar da borç ödemesi gelecek. Siz dua edin de, dışarı
dan döviz gelsin; yoksa, Sayın Başbakanın da ifade ettiği gibi, "Efendim, zaten, rezervler, borç 
paradır" diyecekler. Borç paraysa, verin gitsin... Verin gitsin; ama, nereye gitsin; 1980 öncesi 
döneme gitsin... Onu yapmak isterseniz, yapmaya çalışırsınız; ama, zor olur, bunun hesabını 
veremezsiniz; bunun hesabını, ne burada ne de herhangi bir beynelmilel kuruluşta verebilirsi
niz; Dünya Bankasında, IMF'de, bunu nasıl yaptığınızı izah edemezsiniz. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bush'a sorarız, biter iş!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla);-. Bakın, bir hafta... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bush mu idare ediyor Türkiye'yi? Türkiye Büyük Millet 

Meclisi burası. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Evet; sizin Başbakanınız, kendisine söylediğim bu laftan 
sonra, bir hafta gecikmeyle, Bush'u telefonla arayarak söylemiştir. Siz hiç gazete okumuyorsu
nuz galiba?!. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Biz de okuyoruz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Okuyorsanız, onu orada görürsünüz. 
Efendim, Türkiye'nin iç ve dış itibarı açısından, Merkez Bankasının özerkliğine önem ve

rilmelidir. Sayın Bakanın, Merkez Bankasını, özerk olması gereken bu kuruluşu, kendisinin 
bir ajanı olarak görmesini; yani, kendisinin bir veznesi olarak kabul edip, ona müdahale ede
rek, "Bizimle çalışan merkez bankalarıyla çalışırız" demesini yadırgıyoruz. 

Bakın, ben size, uzak bir misal vermeyeceğim, Bundesman'dan bahsetmeyeceğim, başka 
merkez bankalarından söz etmeyeceğim, Avrupa Topluluğunda kurulmaya çalışılan merkez ban
kasından bahsedeceğim. Adamlar, bu merkez bankasına siyasî bir müdahale olmasın bu özerklik 
olsun diye, ülkelerinin anayasalarına madde koymaya çalışıyorlar. 

Bir ülkede, hele koşullar böyle zor ise, siz, Merkez Bankasını ne kadar sağlam tutarsanız, 
ülkeniz o kadar sağlam kalır; ama, görüyoruz ki, daha yüz gün içerisinde, rezervleri aşağıya 
çekmeye başlamışlar, kısa vadeli avansı kullanmaya başlamışlar ve reeskontları da atarak, daha 
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evvel verdikleri sözlerin karşılığında borçları ödemeye çalışıyorlar. Şu anda, 3 trilyon lira, çift
çinin alacağı vardır ve bunun 500 milyar lirası, birliklere olan borç olup, 2,5 milyar lirası da 
pancar avansıdır. Bunu herhalde ödeyeceksiniz, değil mi? 

CEMAL ALÎŞAN (Samsun) — Ödeyeceğiz tabiî. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bütçeden anlamayan böyle konuşur ancak. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, gelelim bütçeye : 
Ben, bütçeyi beğendim; benim Partim ne derse desin, ben beğendim; vallahi de beğendim, 

billahi de beğendim ve diyorum ki, bu bütçe desteklenmeli. Niye desteklenmeli? Bakın, gelir 
kısmının aynen tahakkuk edeceğini kabul etsek bile... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Neden bahsediyor Allah aşkına bu?! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yani, buradaki varsayımlara hiç dokunmak istemiyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya.) — Anlayamadılar Güneş Bey, bir daha tekrar ederse

niz, anlayacaklar! 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — özür dilerim; sayın milletvekilleri, ben diyorum ki, bu büt
çeyi çok beğendim... 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Sen bütçeden anlamazsın zaten. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Anlamadığım için beğendim zaten, anlasaydım beğene-

mezdim! (ANAP sıralarından alkışlar) Çok beğendim; şimdi arz ediyorum size, niye beğendiğimi. 
Efendim, bu bütçenin gelir kısımları var, 175 trilyon lira gelir gelecek. Ben varsayıyorum 

ki, bu oldu; hakikaten inanıyorum; Hükümet, çalışacaktır, yapacaktır. 
Bir de bütçenin harcamaları var ve 32 trilyon kadar da açığı olacak; olabilir. Yalnız, bu 

açıktan maada, başka şeyler de var. Mesela, devletin, Sosyal Sigortaya taktığı borçlar var. Biri
si bunu vermezse, bu Sosyal Sigortalar Kurumu batacağı için, tekrar hacze gidecek ve 6 trilyon 
civarındaki bu parayı vereceksiniz; vermezlik edemezsiniz. Zonguldak için, 4 trilyon liralık süb
vansiyon var, İskenderun Demir-Çelik Fabrikası ve Devlet Demiryollarına sübvansiyonlar var; 
işte, 15 - 16 trilyon da burada var -bütçede yok ama- bunu da vereceksiniz; çünkü, vermezse
niz, bunlar durmaz. Bir de erken emeklilik var, 10 trilyon da oradan yük gelecek; onu da ilave 
etmeniz lazım. Bunlar, bütçe rakamlarında yok; unutmayalım... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — öyle küçük şeylerle mi uğraşıyorsun? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Küçük şeyler bunlar?! 
Buğday sübvansiyonu var... Şimdi buğday çıkacak ve herhalde 5 - 6 milyon ton buğday 

alınacaktır. Biz, buğdaya, 100 dolar civarında sübvansiyon vermiştik, Anvatan Partisi Hükü
meti olarak; siz de herhalde bunun altında veremezsiniz, zaten hep daha fazla vereceğinizi ifa
de ettiniz; siz de bunu verseniz ve 5 milyon ton buğday alsanız, 500 milyon dolar eder, o da 
3j5 trilyon lira tutar; biraz daha fazla verirsiniz, 4 trilyon lira eder. 

Çiftçi borçlarının faiz affı var, 1 trilyon. 
Bir de, Hazine, burada birtakım giderlerde varsayım yaptı "dolar kuru 6 200 küsur lira 

olacak" dedi; şu anda 6 200 lira. Bu ortalamayı nasıl tutacağız, çok merak ediyorum ben... 
Hep böyle şeyleri merak ederim zaten... Bu enflasyonu nasıl tutacağız, onu da merak ediyo
rum da... 
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Bir de, tabiî, burada transferlerde faizlerin yüzde kaç olacağı yolunda da bir hesap yaptı
lar; burada da ufak bir oynama olduğu takdirde, hiç merak etmeyiniz, en aşağı 10 trilyon açık 
gelir. 

Şimdi, bunları toparladığınız zaman, bütçeye ilave 45 trilyon açık gelir; hiçbir şey değil!.. 
Yani, bu bütçenin gelirlerini aynen kabul etsek, 32 trilyona ilaveten 45 trilyon lira civarında 
bir açığınız gelecek. Şimdi, siz bu açıkla, kamu sektörü borçlanma gereksinimini, nasıl olacak 
da yüzde 13'ten 8,5'e düşüreceksiniz?.. Fiilî olarak tabiî... Raporlarda düşürürsünüz de... Ya
ni, nasıl olacak, merak ediyorum... 

Şimdi, bu şekilde hazırlanan bir bütçenin gerçekçi olup olmadığı hakkında kuşkular ola
bilir; ama, ben öyle değilim; ben katiyen kuşku duymam; ben, bu gibi konularda fevkalade 
hassasım... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Çaresi var "No, no, noM deriz, biter. 
, GÜNEŞ TANER (Devamla) — Gelelim yüz güne... 
Bakın, kaşımayın, kaşımayın; konuşurum... 
BAŞKAN — Sayın Taner, üç dakikanız var; rica edeyim... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, gelelim yüz günde yapılması gerekip de yapıl

mayanlara. Bu hükümet... 
NABt SABUNCU (Denizli) — Sayın Taner,. "Kaşımak" ne demek? Sizi seviyoruz; ama, 

bu ne demek?.. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — özür dilerim efendim; haklısınız da; yalnız, arkadaşları
nızı ikaz edin. Geri alıyorum Nabi Bey, haklısınız; sizi görmedim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Taner, çok teşekkür ediyorum nezaket ve nezahetinize. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Estağfurullah. 
Efendim, yüz gün içerisinde yapılması gerekip de yapılmayan konular var, onlara değin

mek istiyorum. 
Türkiye'de, Anavatan İktidarı, bugünkü Hükümet kanatlan tarafından tenkit edilmekle 

beraber, çok kısa zamanda büyük işler yapmıştır, çabuk yapmıştır; hizmet yapmıştır, icraat 
yapmıştır; ortadadır. Rakamlarla da bunu arz edebilirim. 

Şimdi, yüz küsur günde neler yapılabilirdi de, yapılmadı? 
Bankalar Kanununun değişikliğiyle ilgili bir tasarı vardı ve bu kanunu siz çıkarabilirdiniz. 

Niye çıkarabilirdiniz? Çünkü, bu tasarı, geçen sene haziran ayında Meclise verilmişti. Siz, bu
nu geri çekerdiniz, üzerinde üç beş rötuş yapardınız -çünkü, bunlar teknik şeylerdir, siyasî bir 
karar değildir; bunu, Hazinenin bürokratları hazırlar- ve bu kararı yayımlardınız; üstelik de, 
"yüz gün içerisinde koskoca Bankalar Kanunu değişikliğini geçirdik derdiniz! Yapmadınız; vak
tiniz olmadı tahmin ediyorum!.. 

Aynı şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu değişiklik tasarısı; Meclise sevk edilmiş, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda konuşulmuş, görüşülmüş, kabul edilmiş; Genel Kurulda sıra bekliyordu. 
Bunu da değiştirirdiniz, bunu da yayımlardınız, yüz gün içerisinde. Dört ayı geçmiş memleke
tin; her gün bir arpa boyu yol gitsek, dört ayda çok yol giderdik. Bunu yapmadınız; herhalde 
bir sebebiniz yar; eminim, vakit bulamıyorsunuz!.. 

Efendim, Sigorta Kanunu... Sigorta Kanununu geçiriverirdiniz canım, ne olacak yani?! 
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tthalat rejimi kararlarını marta kadar bekletmeniz herhalde şart değildi; herhalde bir se
bebiniz var... Sayın Bakan, niye bugüne kadar bunu geçirmediğinizi anlatacaksınız burada. 

Altın, tahvil, tahıl borsaları... Bunların çalışmaları bitmişti; siz uygulamaya koyuverildi
niz ve derdiniz ki, yüz günde, bakın, breh breh, biz neler yaptık... Bunlar hazırdı, bunları da 
yapmadınız. 

Ne yaptınız? Bir şeyler de yaptınız, değil mi?! Bakan, çok güzel bir paket açtı, herkese 
gösterdi; çok güzel bir icraattır, tebrik ederim; katılmamak da mümkün değil... Olsa, iftihar 
ederim... « 

Sonra, Bakan, tavsiyelerde bulundu, dedi ki, "Enflasyon, hiç merak etmeyin, düşecek." 
O tavsiyelerin hilafına, enflasyon, her ay çıkmaya devam ediyor; çıkmaya da devam edecek! 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Şubat ayında düştü. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ha, düştü; ama, o, düşüş sayılmaz. Niye, biliyor musu

nuz? Şimdi, mesela, şeker var, Türk Hava Yolları var, bazı maddeler var; bunlara zam yapıl
ması gerekir. Bunlara zam yapmadılar, hafiften biraz erteliyorlar; yapacaklar; yaptıkları za
man -elleri mahkûm- enflasyon çıkacak, bir yere kaçamaz bu, mümkün değil. 

Sayın Bakan buyurdu, dedi ki: "Kimse yanlış hesap yapmasın, sakın ha, döviz almasın." 
Yanlış hesap yapanlar, kazandı; Sayın Bakana uyanlar, biraz zarar etti! Herhalde, Sayın 

Bakan, kendi özel varlığından, onları tazmin edecektir! 
"Borsaya yönelin" dedi; borsaya gidenler, battı! Döviz kuru tahmini, hiç mi hiç tutmadı... 

Sayın Bakan, naçiz tavsiyemiz; bence, siz hiçbir şey söylemeyin, tahminlerde bulunmayın; 
bırakın, bürokrasi kendi kendine yürütsün. 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Siz öyle mi yaptınız?! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bürokrasi, bu işi, hakikaten güzel yapar; hepsi, bu konu

larda hassas insanlardır; sistem, otomatiğe oturmuştur. Siz müdahale ettikçe, devleti batırıyor
sunuz, Hükümetinizi zor durumda bırakıyorsunuz. 

Efendim, Emlak Bankası Genel Müdürünün beyanları var : Hazine, bunları size getirip, 
herhalde; "efendim, bunu savcılığa vermek zorundasınız" diye bu kanıtları hazırlıyor ve "Ban
kalar Kanununun 84 üncü maddesi hilafına, bir banka genel müdürünün, bankası hakkında 
bu tip beyanlarda bulunması suçtur" diyordur. Sayın Müsteşar başını sallıyor. 

Evet, suçtur. Siz, Bakanınıza götürüp, bunun savcılığa verilmesini sağlayacaksınız. Eğer 
götürmediyseniz, o halde, bürokrat olarak siz, görevinizi yapmıyorsunuz demektir. Bunu 
sorarız... 

EVREN BULUT (Edirne) — Tehdit etme oradan. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Haa, eğer bunu Bakan yapmıyorsa -Bakanı tehdit de 

etmiyorum- Yüce Divan meselesini siz açmadınız mı? Ben de getireceğim bunların hepsini bu
raya; söylüyorum... 

EVREN BULUT (Edirne) — Pirinç ithalatını anlatsana! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, îmar Bankasına müdahale etmediniz, Niye mü

dahale etmediniz? Yine Bankalar Kanununa göre, orada, suç teşkil eden unsurlar vardı. "Banka 
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hakkında usulsüz haber çıkartanlar, hapis cezası istemiyle yargılanırlar" diye, Bankalar Kanu
nunda madde var. Bu banka eğer kötü durumda idiyse -ki, bu durumdan dolayı bir de Meclis 
soruşturması önergesi veriyorsunuz- niye hâlâ bu bankayı 64 üncü madde kapsamına almı
yorsunuz? i 

BAŞKAN— Sayın Taner, rica edeyim... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Haa, yok eğer buna inanmıyorsanız... Bankadan 1 trilyon lira para çekilmiştir; bundan 

dolayı da mevduat faizlerini ödememişlerdir. Çünkü, bankadan para çekenler, mevduatlarını 
kırdırdıklarından, normal faiz almadılar, düşük faiz aldılar. Banka, bundan para kazandı; siz 
deyin 100 milyar, ben diyeyim 200 milyar lira; tabiî, hesabı biz göremiyoruz burada. Peki, bu 
200 milyar lirayı, bu vatandaşa kim tazmin edecek? Niye tazmin etmiyorsunuz? Tazmin etmek 
sizin göreviniz değil; ama, bankanın bu hale gelmesini engellemek sizin göreviniz; kanun, size 
bu yetkiyi vermiş. Siz bunu niye kullanmadınız? Bunu sormak lazım. 

Arkadaşımın biri, tmar Bankasında yolsuzluk falan diye bir şey söyledi... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kimse bir şey söylemedi, gaipten bir ses geldi sana herhalde! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi biz, Hazine olarak, tmar Bankası Yönetim Kurulu

na, Hazineden adam atarız; kendine has, devletin, Hazinenin kuvvetli memurlarını,atarız; ni
ye; burada alengirli bir şeyler dönmesin diye. Nitekim, ben de böyle bir atama yaptım; bu ko- . 
nuda fevkalade titiz ye hassas olduğunu bildiğim arkadaşımı, Hazinede o zamanki Müsteşar 
Yardımcımız ökmen Atam Yıldız'ı atadım; git orada otur ve oradaki her şeye dikkat et; aman 
ha, orada yanlış bir şey olmasın, dedim. 

EVREN BULUT (Edirne) — Hiç olmadı!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, kendisi, şu anda maliye Bakanlığınızda Müste

şardır; yanlışlar olduysa, Müsteşar yaptığınız arkadaşın kendisine sorun. 

EVREN BULUT (Edirne) — At, sahibine göre kişner. 
GÜNEŞ TANER (Devamla)— O, verilen kredilere imza atmıştır; "Bu imzayı neden at

tın?" diye kendisine sorun. 
Bakanımız, meşhur bir bakandır... 

HÜSEYİN BALYALİ (Balıkesir) — öyle değil; bence, sizin koltuğunuza oturduğu için 
meşhur oldu. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — iki konuda meşhur olmuştur : Propaganda sırasında iki 
anahtar sallamıştır... Bu iki anahtardan biri, evle ilgilidir; yani, vatandaşa ev vereceğiz demek
tir. Nasıl olacaktır bu? îşte, kooperatif suretiyle olacaktır, finansman suretiyle olacaktır; çeşit
li yollan vardır; ama, inanınız, kendisi bu konuda uzmandır; Sayın Bakanınız, anahtar verme 
konusunda uzmandır. 

RIFAT SERDAROĞLU (izmir) — Senin uzmanlığın ne; tişört giymek mi?! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Zira, kendisi, Bizim Vadi Kooperatifini kurmuştur, o ko

nuda çok tecrübesi vardır. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum, onu sonra söyleyeceğim; 
çünkü, bunun yeri, Hazine bütçesi değildir; ama, Bizim Vadi Kooperatifini, uzmanlığı açısın
dan söylemek istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Taner, rica ediyorum, sözlerinizi bağlayınız. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Son cümlelerimi söyleyerek konuşmamı bitiriyorum; mü

samahanıza çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, Sayın Başbakan, rezervlerin, borç paradan müteşekkil olduğunu belirtmişti; bu 

beyanını, bütçe görüşmelerinde yapmıştı. 
Enteresan bir düşünce tarzıdır; ama, kabul edilebilir. O zaman, hemen şu hesabı yapa

lım : 1980 senesinde Türkiye'nin dış borçları 15 milyar dolardır, şu andaki borçlarımızın topla
mı ise 45 milyar dolardır. Şimdi, 11 sene zarfında bu 15 milyar doların sadece faizini toparlasa-
nız, 18 milyar dolar eder... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 13.5 milyar dolardır; kayıtları getir de bakalım. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — işte, bak, burada yazıyor, gel bak... 
BAŞKAN — Sayın Taner, soru sahibini tatmin etmeye mecbur değilsiniz efendim. Lütfen... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, 45 milyardan 18 milyarı çıkartırsanız, 27 milyar 

dolar kalır. Şimdi, 27 milyar dolardan da 15 milyar dolarlık borç stokunu çıkartacaksınız; de
mek ki,, Anavatan Partisi döneminde 12 milyar dolar borçlanılmıştır. Doğru mu; bu hesapta 
bir yanlışlık var mı?.. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Bu nasıl hesap?.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sizin hesabınız hep yanlış; bu nasıl doğru?.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Gayet basit. Bir daha söyleyeyim : Eğer 15 milyar doları

nız varsa, her sene yüzde 10'dan faiz alsanız, 18 milyar dolar eder... 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Bu hesapları kimden öğrendin? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, bu hesapları, Sayın Demirci'den öğrendim. 
Geriye kalmıştı 12 milyar dolar. Rezervlerinizde de 12 milyar dolar vardır; rezervlerinizi 

çekip bu borcu da öderseniz, geriye sıfır kalır. 

Sayın milletvekilleri, o zaman, size soruyorum : Bu ülkede, Anavatan Partisi İktidarı dö
neminde, sıfır borçla, santrallar mı yapılmıştır, yollar mı yapılmıştır, 14 tane Airbus uçağı mı 
alınmıştır, Atatürk Köprüsü mu yapılmıştır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mü yapılmıştır, Ata
türk Barajı mı yapılmıştır, 5 kanal televizyon mu yapılmıştır, köylere elektrik mi gitmiştir, her 
tarafa otomatik telefon mu gitmiştir?!. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Bu hesapları Işık mühendislikte mi öğrendin?! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Evet; iftihar ederim... 
BAŞKAN — Sayın Taner... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demin söylediğim lafa 

geliyorum, keşke bu bütçeyi destekleyebilseydik; destekleyebilseydik de, bu bütçeyi yapan Hü
kümetin düşüşünü hemen görseydik; ama, biz, memleketten sorumluyuz; biz, bu vatana sev
dalı insanlarız; biz, bu memlekete hizmet edenlerden yanayız; biz, bu memlekete çivi çaktık; 
sizin, yüz küsur günde, şu memleket için çaktığınız bir tek çivi yoktur! (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Siz, bu yaptıklarınızla, memleketi her gün geriye götürüyorsunuz... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Siz, önce demokrasiyi öğrenin, önce demokrasiye ina
nın. Dünya biliyor senin "no, no, no" olduğunu; biz, no'cuları Mecliste görmek istemiyoruz. 
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GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu memleketi, lafla, gafla götürüyorsunuz. Bu memleke
ti, memleket olduğu tarihten beri, devletten borç alıp, aldığı borcu ödemeyen; bu borcunu öde
mediği gibi, borçlu olduğu bankanın basma getirilen bir bakanla taltif ediyorsunuz!.. Siz bu 
memleketi böyle yapıyorsunuz... 

RIFAT SERDAROĞLU (izmir) — îsim ver Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — İşte, o bakanın, o dönemde yardımcısı olan sayın arkada

şımız da, buradan devamlı bana laf atmaktadır. Siz gidin, hesapları, sayın bakanınıza sorun... 

RIFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Eğer haysiyet sahibi bir insansanız, sayın bakanın is
mini söylersiniz. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, görüşlerimizi, her 
yerde, her zaman söyleyeceğiz. Bizim sesimiz kısılmak istense de, TRT'nin kamerası, kamera-
mansız olarak karşımıza dursa da, serbest kürsüde bize müdahale edilip, konuşmamız enge-
lense de biz, burada olmasa da, vatandaşa giderek fikirlerimizi söyleyeceğiz. 

Yüce Meclise sevgiler saygılar sunarken; bu bütçenin, milletimize hayırlı olmasını diler
ken; olmayacağı tahminini de yapmakla, bir kehanette bulunmayacağımı ifade ediyorum. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Taner, teşekkür ediyorum. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (istanbul) — Sayın Başkan, Hükümet adına söz 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın Tansu Çiller; buyurun. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

DEVLET BAKANI TANSU ÇlLLER (istanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletve
killeri; gerçekten, devleti yönetmek, çok ciddî bir iştir. Sayın.bakanın tavsiyelerini eğer tutma
ya kalkacak olsak... (DYP sıralarından "Ne bakanı; eski bakan" sesleri) Şimdi, bizim Parti
mizin, (muhalefet sıralarını göstererek) şu sıralarda olması gerekirdi. (DYP ve SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Millet, o tavsiyelerin cevabını vermiştir efendim. Ancak, şunu 
söylemek isterim : önemli olan... (ANAP sıralarından "iki anahtarı veriyor musunuz?!" sesleri) 

Gayet doğru bir şeydir o iki anahtar; siz, bizim memleketimizin evlatlarını iki anahtara 
layık görmüyor musunuz; bu refaha yönelmeyelim mi; bu refahı söylemeyelim mi?! Dünyayla 
bütünleşen bir Türkiye'de, milletin evlatlarının buna layık olmadığını mı söylüyorsunuz?! 

Söyleyin, söyleyin, açıkça söyleyin ve gerçekten de, ortadireği buna yöneltmeyen ve yü
celtmeyen o iktidar, cevabı, yine o milletten almıştır. Biz istiyoruz ki, hakikaten, ortadirek bu 
hale gelebilsin; onun için de var gücümüzle uğraşacağız; bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Keşke on tane anahtar verebilsek Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bakın şimdi, son ANAP Hükümeti

nin yaptıklarını bir sıralayalım : İki anahtar bir yana, dediler ki, "ortadirek yücelecek ve enf
lasyon düşecek." , 

Tam sekiz yıl, o meşhur tavsiyelerden sonra, ne oldu ortadireğe, ne oldu o enflasyona?! 
O tavsiyelerin çerçevesi içerisinde konuşmak lazım. 

İLHAN KAYA (tzmir) — Yüzde 11 enflasyon!.. 
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DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Şimdi bırakalım; bunların hepsi de
magoji! Önemli olan, doğruları saptamaktır ve doğrulan yapmaktır. Bakın, şu aşamada, dev
raldığımız tabloda, dış borçlar dahil olmak üzere, söylediğimiz her şey doğru çıkmıştır, tfade 
ediyorum... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Siz de enkaz edebiyatı mı yapacaksınız?! 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Türkiye'de dış borç raporunu açma

mış olanlar, açsınlar... Âdeta, rakamı rakamına tutmuştur. Böyle giderseniz, bu dış borç 45 
milyar dolara çıkar; hatta, 48 milyar dolara kadar da çıkar dedik. Açın, okuyun oradan. Eğer 
bu dış borç bulunmazsa, bu, iç borçları körükler ve bu iç borçlar da kronik bir enflasyona 
yol açar dedik. Buna kim itiraz edebiliyor şimdi? Hakikaten, o dış borçları ödemek için, o 
iç borçlar 90 trilyona yükselmedi mi? 90 trilyona yükselmiş olan o iç borçlar, acaba, hakika
ten, enflasyonun kronik olmasında ve bütçe açığının 32 trilyondan aşağıya indirilememesinde 
etken olmadı mı? Buna, "hayır" diyebilecek hangi aklıselim insan var aramızda acaba? Bizim 
söylediğimiz buydu ve bu oldu. 

Şimdi gelelim, bizim devraldığımız rakamlara : 

Değerli arkadaşlarım, devraldığımız rakamlar, hakikaten içler acısıdır. Biz bunlara dön
mek istemiyoruz; ama, mecbur olduğumuz zaman, bunları tekrar etmekten de kaçınmayız. Biz 
istiyoruz ki, milletimiz ümitsizliğe kapılmasın; çünkü, biz, var gücümüzle bunun arkasındayız 
ve bunun arkasında olduğumuz kadar da, üstesinden geleceğiz; ama, bizim birtakım kişileri 
veya kurumları zarara soktuğumuzu söyleyen kişilerin yaptıklarına bakın... 

Okuyacağım... TÜGSAŞ'ın aldığı krediler... Bunlar, son yıl itibariyledir. KİT'ler, biliyor
sunuz, bundan birbuçuk yıl evveline kadar kâr eden kurumlardı. Bunların, Sayın bakanın tav
siyeleri çerçevesinde, aldıkları borçları ve faizlerini söyleyeceğim; sonra da size, birkaç hesapla
mayla, yaptıkları zararı ortaya koyacağım ve otuz saniye içinde hesabını vermeye davet edeceğim. 

Okuyorum efendim : tnterbanka yüzde 185, Impexbanka yüzde 257, İktisat Bankasına 
yüzde 195, Egebanka yüzde 176, Körfez Bankasına yüzde 236, İş Bankasına yüzde 251, Tütün-
banka yüzde 186, İmar Bankasına yüzde 210, Adabanka yüzde 176 faizle KİT'leri borçlandır
maya zorlayan hangi bakandı, hangi iktidardı?! (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Acaba, 
hangimiz hangimize hesap sorma durumundayız, hangi kurumu zarara soktuk, diye? 

Bugün KİT'lerin açıklan, 37 trilyon liradır; ama, 18 ay önce aynı KİT'ler kâr etmekteydi. 
Bunları, o "özerk" dediğiniz Merkez Bankasıyla -ki özerk olmalıdır; ama, hangi ortamda; 
enflasyonun da Almanya'daki gibi olduğu bir ortamda ve KİT'lerin de bu hale düşürülmediği 
bir ortamda- siz, bu KİT'leri, ticarî bankalara, bu boyutlarda ve bu faizlerle borçlanmaya ittiniz. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Buna siz de inanmıyorsunuz! 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Sayın bakan, 38 trilyon lira borcu 

olan bu KİT'lerin bu borcunu yüzde 250 faizle artırarak onları, 100 küsur trilyonluk zarara 
soktunuz. 

Hesaba çağırıyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Ben hazırım, hazırım... 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Gelelim Merkez Bankasına; Merkez 

Bankası, bugün itibariyle, Türkiye'nin 12,6 milyar dolarlık, dövizi olduğunu, 6 milyar doların 
da Merkez Bankasında olduğunu söylüyor. 
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GÜNEŞ TANER (istanbul) — Hayır... 
, DEVLET BAKANI TANSU ÇlLLER (Devamla) — Olduğu kadar... Merkez Bankasının 

son bilançolarına bakın efendim; son bilançolara bakın, Merkez Bankasının bilançosu da orada... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sorun; 4,3 milyar dolardır şu anda.,. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu arada, aşağı yukarı 600 milyon 

dolarlık döviz satış.ı kadar da borç ödenmiştir. 
Şimdi tekrar söylüyorum : Satılan bu dövizler, ayrıca da... 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Siz* Merkez Bankasının döviz rezervini bilmiyorsunuz! 
DEVLET BAKANI TANSU ÇlLLER (Devamla) — Aman efendim; sizin bildiğiniz şey

lerden sonra Türkiye'nin nereye geldiğini gördük; onun için o sıralardasınız!.. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakanl.. Sayın Bakan... 
GÜNEŞ TANER (istanbul) — Hayır efendim, mümkün değil... Merkez Bankası Başkanı 

burada; Merkez Bankası rezervleri ne kadar diye sorun; Genel Kurulu yanıltmayın. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Şimdi bakın... 
BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI TANSU ÇlLLER (Devamla) — Eğer bir kimse, başka bir kimseye 

hesap soracaksa, bir kurum da varsa, mutlaka o başka birisi de oraya soracak... 

BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan, beni dinler misiniz?.. 
TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Sen önce kooperatiflerin hesabını ver, ondan sonra 

konuş. Kimden hesap soruyorsun "sen, sen, sen" diye? Demagojiyi çok çabuk öğrenmişsin; 
bravo!.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade buyurun... 
DEVLET BAKANITANSU ÇlLLER (Devamla) — Şimdi, kooperatifi söyleyeyim... Çok 

güzel... Çok güzel... Tamam... Tamam... Çok güzel... Bu fırsatı kullanmak isteriz. Çok gü
zel... Çok güzel... 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — O kooperatifte... 
BAŞKAN — Sayın Bakan... 
TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Demagojiyi öğrenmeden, daha güzel şeyleri öğren-. 

menizi tavsiye ederim. Sizin nezaketinize de bu yakışırdı, daha asil konuşma yakışırdı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan, beni dinler misiniz efendim? 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Tabiî efendim. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. Müsaade buyurunuz efendim... Rica ediyo

rum... Lütfen karşılıklı konuşmayalım... Siz, Genel Kurula bilgi verin efendim, lütfen... 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Sayın Başkan, müsaadenizle, soru
lan bir suali çok açık biçimde cevaplamak isterim. Ayrıca, arkadaşlarıma, bu konuda fırsat 
verdikleri için de çok teşekkür ediyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım... 
. • ' • ' ' . ' • • ' ' ' 
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TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Batırdığınız bankaların hesabını verin önce, İstan
bul Bankasının hesabını verin. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Müsaade ederseniz, çok açıkça cevap 
verelim... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Rica ediyorum... 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Kooperatif olayına, çok kısaca da 

olsa değinme fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Milletin bilgi edinme hakkı var
dır. Bakın... (ANAP sıralarından gürültüler) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) —• Kamuoyu hesabını gayet iyi biliyor. 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sen susmasını bil... 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Ne susması be, ne susması.., 
BAŞKAN — Rica ediyorum... Rica ediyorum... (ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Sahtekârlar... 
BAŞKAN -»• Lütfen... < . 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — önce edebini öğrenmesi lazım; önce, bir hanıma ya-

kışır>şekilde konuşmayı öğrenmesi lazım. 

BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz efendim!.. 
Sayın Bakan, siz buyurun devam edin efendim. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Çok değerli arkadaşlarım, ben, kısa
ca, arkadaşlarıma, bu imkânı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, böyle bir ko
nuyu açma fırsatı benim için değerlidir. 

Bundan üç veya dört yıl önce, bir kooperatifi, kendi arsamı satarak kurmuştum. Sattığım 
arsa, kendi arsamdır. Oradaki her üye, o anda kooperatifin imar durumunun olmadığını bile
rek arsa almışlar ve bunun için teker teker imza vermişlerdir. Sayın Taner'in bakanlık yaptığı 
dönemde, bu kişilere ilişkin olarak kooperatifin imar durumunun çıkmaması olayı yaşanırken 
-ki, bu imar durumunun gerçekleşeceği de taahhüt edilmemişken- imar izni çıkmıştır. Ancak, 
geçen bu süre içerisinde, birtakım rahatsızlıklar nedeniyle, bazı insanlar, bazı bakanlar tara
fından, bazı bankaların başına dahi getirilmişlerdir. Bu kooperatifte ilk davayı açan ben ol
dum. Davayı açan benim, başkaları değil. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) O koo
peratif hisselerinin imar durumu olmadan satıldığı doğrudur; ancak, bunun imar durumunun 
olmadığı herkes tarafından bilinip, her üye ayrıca imzalamıştır. Ondan sonra, davayı da ben 
açmışımdır; dava sürmektedir. Bugün mahkemede olan bir konuyu, mahkemeye bırakıyorum. 
Dava bittiği zaman yine burada konuşmak -inşallah- hakkımız olacaktır. 

Şunu ifade ediyorum : Bu kooperatifin imar durumu bugün vardır; etrafındaki herkes in
şaata başlamıştır ve imar durumu olmadığı da şu aşamada doğru değildir. Alırken de, herkes, 
onun imar durumunun olmadığını bilmekteydi. 

Bu, yakışık almayan bir olaydır. Bütün bunların tersini, herhangi bir biçimde gösterme 
imkânına her zaman hazırım. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Bakan, siz, anlattığınıza inanıyor musunuz?! 
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DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bunu bir demagoji konusu yapma
mak lazım. Ben, buna karşılık söyleyebilecek çok şeyler bulabilirim; ama, doğru görmüyorum. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, asıl önemli olan bu değildir; asıl önemli olan, daha farklı şeylerdir, önemli olan, 
Türkiye'nin nereye gideceğidir. Biz, 100 gün içerisinde yaptıklarımızı kısaca sayma durumundayız. 

1981 yılından beri çıkarılmayan Sermaye Piyasası Kanunu değişiklik tasarısını Bakanlar 
Kurulundan geçirdik. Burada, gerçekten faizleri düşürücü ve Önemli boyutlarda rekabet sağla
yacak yeni kurumları getirici önlemler vardır. Eğer bu, bu kadar kolay idiyse -yine kısaca sor
mak lazım- 1981 yılından beri, bu Sermaye Piyasası Kanunu niçin değişmemiştir?! 1981 yılın
dan beri değişmeyen bu Sermaye Piyasası Kanunu, kadük kaldığı şekliyle değil, yepyeni bir 
biçimde Bakanlar Kurulundan geçmiştir. 

Yine bu sırada -kısaca söylemek istiyorum; çok kısa süre sonra göreceğiniz gibi- kur riski 
oranlarını yüzde 80'e indirerek, çok yakın bir zamanda, bir iki hafta içerisinde, KİT'leri, için
de bulunduğu bu durumdan teker teker çıkarabilmek için, bu faiz oranlarını düşürücü önlem
lerin uygulamasını başlatıcı kanun tasarıları da Bakanlar Kurulundan çıkmıştır. Sadece öyle 
de değil; bunun içerisinde, ortaya koyduğumuz Tahkim Kanunu Tasarısıyla, Kamu İktisadî Te
şekküllerinin en az 8 trilyonluk bir kayıptan kurtulması için önlemler alınmıştır. Yani, bu KİT'ler, 
birbirlerine borçlanmışlar ve herkes herkesin üzerine haciz koyuyor. Bunu kaldırıcı önlemlerle; 
yani, Tahkim Kanunu Tasarısıyla, 8 trilyonluk bir indirmeyi, yine getirdiğimiz imkânlarla sağ
lıyoruz. 

Şimdi size, bir konuda, çok dikkat çekecek bir rakam vermek istiyorum; o rakam şudur : 
Bütçe açığının 32 trilyon içerisinde' kalması zor bir olaydır. Ancak, bizim yapma durumunda 
olduğumuz son derece önemli bir atılım vardır ve bunu da bütçe kanununun içine koyduk; 
o da, fonlarla ilgilidir. Bugün fonlarda 50 ila 65 trilyonluk bir kaynak toplanması imkânı var
dır. Mühim olan, bu imkânı, daha fazla bütçe açığına olanak vermeden, disiplin altında kulla
nabilmektir. Bizim protokolümüzde olan, buna bütçe disiplini getirmektir. Bunu da bütçe ta
sarısı içerisine koyduk ve fonlardaki 65 trilyonla, bütçe açığının 32 trilyonda kalabilmesi için 
bütün bütçe disiplinini uygulama hususunu, protokol içerisine almanın ötesinde, Bakanlar Ku
rulunda da karara bağladık. Dolayısıyla, bizim yapacağımız şey, eskiden olmayan disiplini ge
tirmek ve buradaki 65 trilyonu, 32 trilyonluk açığı fazlalaştırmayacak biçimde uygulayabilmektir. 
Bu, Türkiye için de selamet kapısı olacaktır. 

Bunun ötesinde, KİT'lerin 38 trilyona varan açıkları vardır. Faiz düşürücü önlemler ve 
yeni alınacak önlemlerle bunların borçlarının bir miktar daha aşağıya çekilebilmesi için, de
vamlı, uygulamaları sergileme durumunda olacağız. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, gerçekten devralınan tablo, zor bir tablodur. Bu tabloya, de
ğişik tavsiyelerle gelinmiştir. Biz Koalisyon Hükümeti olarak, bunun üstesinden gelecek bütün 
önlemleri ardı ardına ve cesaretle alma durumundayız. Bunu alırken de, enflasyonu yavaş ya-1 

vaş; fakat, kalıcı biçimde düşürmenin tedbirlerini kurumlarıyla birlikte oluşturacağız. 
KİT'ler, siyasî müdahaleden arındırılacaktır; fonlar, bütçe denetimi içerisinde, 65 trilyon

luk bir kaynakla, arkamıza destek vererek bu işin içinde olacaktır ve Türkiye'de, Türk halkına, 
refahı, kalıcı bir biçimde getirip, ortadireği, hak ettiği iki anahtara kavuşturacağız. (DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu iki anahtar, refahın, konutun ve ortadireğin simgesidir. 
Teşekkür ederim efendim; saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

.• — 58 — 



T.B.M.M. B : 49 13 . 3 . 1992 O : 3 

İLHAN KAYA (îzmir) — Kaç sene sonra Sayın Bakan?.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum efendim. 

. Sayın milletvekilleri, şahsı adına ve aleyhinde olmak üzere, Erzurum Milletvekili Sayın 
Rıza Müftüoğlu söz talebinde bulunmuştur. 

Sayın Müftüoğlu; buyurun efendim. (MÇP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 

RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi arz etmeden önce, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Modern devlet anlayışının bir gereği olarak da, dış ticaretin uluslararası ilişkilerdeki öne
mi, gün geçtikçe artmaktadır. Ekonomi, artık, kendi milletini daha mutlu ve yüksek refah çiz
gisinde yaşatma mücadelesi içerisinde olan dünyamızda, devletlerarasındaki ilişkilerde en önemli 
unsurlardan birini teşkil etmektedir. 

Siyasî, ideolojik ve askerî bloklaşmaları ve güçleri zaman zaman yaran ve aşan bu unsur, 
diplomaside de en etkili bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu sebepledir ki, dışa açılma politi
kalarının yaygınlaştığı bu dönemde ve gelişmekte olan ülkelerin dünya pazar paylarındaki da
ralma eğiliminin arttığı günümüzde, bütün bunlarla birlikte, ülkemizle, Türk dünyası arasında 
olması gereken ilişkilerin -Türk cumhuriyetlerini, Rus sömürüsünden sonra tekrar yeni sömü
rülerin kucağına atmamak için, hızlı ve planlı ekonomik ilişkilerin- zorunluluğu, dış ticaretin 
ayrı bir önemini ortaya koymaktadır. Ancak, dış ticaret teşkilatımızın şu anda içinde bulundu
ğu yapı, asıl fonskiyonunu icra edebilecek bir yapı değildir. Dış ticaretimizin, hem çağın gerek
leri paralelinde faaliyet gösterebilmesinde ve hem de Hükümet programında belirtilen hedefle
re ulaşmasında yeni bir organizasyon gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, önce sizlere, dış ticaret birimimizin bugüne kadar hangi teşkilatlan
malar içerisinde yer aldığını hatırlatmak istiyorum : Dış ticaret birimi, önce İktisat Vekâleti, 
daha sonra da Ticaret Bakanlığı çatısı altında ve Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı olarak faaliyet 
göstermiştir, tik defa 1971 yılında, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı haline getirilmiştir. 1973 
yılında yeniden Ticaret Bakanlığı bünyesine alınan dış ticaret birimi, bu kez, genel sekreterlik 
adı altında çalışmalarını sürdürmüştür. 1983 yılında ise, Maliye Bakanlığından ayrılan Hazine 
birimi ile birleştirilerek, bugünkü Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı haline getirilmiştir. 

Görüldüğü gibi, ülkenin ekonomisiyle ilgili böyle önemli bir kuruluş, bir türlü, istikrarlı 
statü ve hüviyete kavuşturulamamıştır. İhracat, İthalat, Anlaşmalar, Ekonomik Anlaşmalar 
ve Değerlendirmeler, Dış Ticarette Standardizasyon ve AET genel müdürlüklerini bünyesinde 
bulunduran ve bu genel müdürlüklere bağlı ticaret ve standardizasyon müdürlükleri ve ihra
catçı birlikleri, ihracatı geliştirme etüt merkezleriyle faaliyet gösteren Dış Ticaret Teşkilatımız, 
önemli fonksiyonlarını ifa etmektedir. 

Ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları gibi kuruluşlarla da yıllardan beri geleneksel bir 
diyalog ve yardımlaşma içerisinde bulunan Dış ticaret Teşkilatımız, bugüne kadar yetiştirdiği 
eleman ve uzmanlar açısından da zengin bir yapıya sahiptir. 

Hepimizin bildiği gibi, siyasî iktidarların, programlarında öngördükleri hedeflerin, kifa
yetli, hatta şartlara göre çok yüksek düzeyde olması, her zaman yeterli olmamaktadır. Çünkü, 
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hedef tespiti kadar, bu programı gerçekleştirecek kadrolar ve kadroların organizasyonu da çok 
önemlidir. Mevcut yetişmiş kadrolardan azamî istifade, bu kadroları istihdam şekline bağlıdır; 
Bu açıdan bakıldığında, bugün, dış ticaret biriminin rahat olduğunu söyleyemeyiz. Bu nokta
da tek bir örnek vermek suretiyle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Burada asıl amacım, her
hangi bir atamayı tenkit etmek değildir. Bir konuyu, isimler bazında değil, ancak genel olarak 
ortaya koymaktır. 

Evet, bugüne kadar Hazine ve-Dış Ticaret Müsteşarlığının başına, dış ticaret kökenli ve 
buradan yetişmiş hiçbir kimse getirilememiştir. Dış ticarete verdiğimiz önemin belli başlı gös
tergelerinden biri de, bu sahanın yetiştirdiği elemanlara verdiğimiz önemdir ve bu elemanlar
dan azamî istifade etmektir. Onun içindir ki, öncelikle, ayrı bir Dış Ticaret Müsteşarlığının 
kurulması şarttır. 

Dış ticareti geliştirmede daha toleranslı ve teşvikçi bir kadroyla, daha çok kontrole alışmış 
bir kadroyu bir arada tutmanın bugün artık bir mantığı kalmamıştır. 1983 yılından beri dış 
ticaretten çok, ayrı bir, Gelirler Genel Müdürlüğü gibi çalışıp, bol bol dış borç bulan ve kendi 
sahasında yüksek bir seviyede yetişmiş elemanları bulunan Hazine biriminin, bugün dış ticaret 
birimiyle bir arada tutulmasının bir gereği yoktur. Hazine ve Dış Ticaret birimlerinin kendi 
asıl fonksiyonları açısından birbirlerini temelde etkileyen tarafları da bulunmamaktadır. 

Dış ticarete gerekli önemi vermek zorundayız. Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, ulus
lararası ilişkileri düzenleyen ve geliştiren en önemli unsur, ekonomik ve ticarî ilişkiler olmakta
dır. Modern devletler, bu gerçeği zamanında yakalayıp, yerinde kullanmaktadırlar. Mesela, ye
ni kurulan bir devletle ya da yeni ilişkiye geçilen bir ülkeyle, önce ticarî münasebetler kurul
makta, sonra büyükelçilik açma yoluna gidilmektedir; yani, ticaret müşavirlikleri, büyükelçi
liklerden önce fonksiyonunu icra etmektedir. Bizde ise durum, bunun aksidir. 

öte yandan, pek çok ülke, ekonomik ilişkilerin daha ağır bastığı ülkelere sefir ya da kon
soloslarını, ekonomi ile ilgili kuruluş mensuplarından seçmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın MüftüoğlUj 2 dakikanız var efendim,, lütfen sözlerinizi toparlayınız. 
RIZA MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Peki efendim. 
Ayrıca, OECD gibi uluslararası ekonomik kuruluşların misyon şefleri de, pek çok ülke 

tarafından, ekonomi ya da ticaret bakanlıklarından seçilmektedir. 
Diplomasiye bile bu derecede yön veren dış ticaretin, bizde ayrı bir müsteşarlık olarak bile 

faaliyet göstermemesi, büyük bir eksikliktir/Genellikle her yeni iktidar döneminde gündeme 
gelen; ama bir türlü gerçekleşemeyen Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Bakanlığı meselesi üzerin
de ileri sürülen menfî görüşler, belli merkezlerin ürettiği komple teoriler türünden görüşlerdir. 
Mesela, 1971 yılında kurulmasına engel olunamayan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığının öm
rü uzun olmamıştır. Bu Bakanlığın aleyhine o zaman oluşturulan fikir, bizim gibi piyasa eko
nomilerini hedefleyen ülkeler için, böyle bir merkezileşmenin yanlış olacağı şeklindeydi. Hal
buki, yönlendirmelerin, teşviklerin, engellemelerin ya da desteklemelerin; özetle, plan ve prog
ramların tek elden yapılması; bir birimin uzmanlarına geniş bir çalışma zemini ve imkânı sağ
lanmasıyla, komünist ülkelerde görülen devletçilik arasında bir benzerlik olması mümkün de
ğildir. Bu tür boş teoriler, her dönem, şu veya bu şekilde ve değişik gerekçelerle ortaya atılmış
tır. Bunlara itibar edilmeden, en kısa zamanda ticaret müsteşarlığının kurulması ve 1993 yılın
da da yeni bir bakanlığın oluşturulması şarttır. 

— 60 — 



T.B.M.M. B : 49 13 . 3 . 1992 O : 3 

özetle, Hükümete teklifimiz şudur : Dış ticarette bugün ortaya konulan hedeflerin ger
çekleşmesi ve aşılması, cumhuriyetimizin kurulduğundan bu yana uzun zamandır görev başın
da olup, bu branşta ülkemizin en kompetan kuruluşu olan Dış Ticaret Teşkilatımızın bilgi biri
kiminden en iyi şekilde faydalanmak ve çabuk karar almayı, işlem yapmayı, inisiyatif kullan
mayı doğuracak yeni bir yapıyı oluşturmakla olacaktır. Bunun için, önce "Dış Ticaret Müste
şarlığının kurulması, sonra da bu müsteşarlığın, sanayi ve iç ticaretle bugünkü etkileşimi dikkate 
alınarak, yeni bir bakanlığın 1993 yılında kurulması gerekmektedir. 

Bütçenin milletimize hayırlı olması dileğiyle, hepinize.saygılar sunarım. (MÇP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Soru mu var efendim?.. 
Sayın Korkmazcan, buyurun efendim. Kısa ve öz olmasını rica ediyorum. Siz, usulü iyi 

bilen bir arkadaşımızsınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın Sayın Ba
kan tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

1. Merkez Bankasının döviz rezervleri, bugünkü tarih itibariyle ne kadardır? Bu konu, 
ANAP Sözcüsüyle Sayın Bakan arasında tartışma konusu oldu. Zabıtlara doğruların geçmesi 
için bunu sizden burada öğrenmek istiyorum. Ayrıca, Merkez Bankası tarafından doların dü
şük tutulması için, döviz satılmasına rağmen, amaca ulaşılabilmiş midir? 

2. İthalatta fonların yükseltilmesi konusunda basında çok değişik haberler vardır. Bun
lardan birisi, Sayın Bakanın ve Sayın Cavit Çağlar'ın, mürekkeple ilgili fon getirildiğinden ha
berdar olmadan kararnameyi imzaladıkları yolundadır. Ayrıca, basında, kararname hazırla
nırken, birtakım kemirici yaratıkların evraklar arasında dolaştığı gibi iddialar da çıkmıştır. Birkaç 
gün sonra da Sayın Başbakanın, gerekçeleriyle birlikte, "Fonların yükseltilmesi konusundan 
benim haberim vardır, diğer bakanların da olması lazımdır" gibi bir beyanı çıktı. Sayın Baka
nın, buradaki çelişkiyi ortadan kaldıracak bir aydınlatma imkânı acaba var mı? 

3. Belediyelerin toplu taşıt imkânlarını artırmak bakımından, Anavatan İktidarı döne
minde uygulanmaya konulmuş olan fon indiriminden neden vazgeçilmiştir? Bu vazgeçmeden, 
Hükümetteki SHP'li bakanların haberleri var mıdır, bilgileri dahilinde mi olmuştur? 

Eğer bizim bu uyarımızdan sonra bu yanlışlık düzeltilirse, SHP'li bakanlar, Yüce Meclise 
bu konuyu getiren Anavatan Grubuna teşekkür edecekler midir? 

Teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz belgeleri okumadan mı imzalıyorsunuz Sayın Korkmaz
can?! (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) Değerli mil
letvekilleri, isminizi, soyisminizi kürsüden ifade etmek istemiyorum. İzin verin lütfen. Sualle
rin muhatabı Sayın Bakandır. 

Sayın Bakan, sözlü cevap verebileceğiniz gibi, yazılı cevap verme imkânınız da var. 
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DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (istanbul) — Kürsüden cevap vermek istiyorum Sayın 
Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN •— Buyurun efendim. 
Sayın Bakan, siz bildiğiniz için tekrar etmek istemiyorum; ama, zatı âlinizin cevapları da 

çok kesin, kısa ve konuyla ilgili olsun, lütfen, İçtüzük hükmü odur. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, itirazımız var. İçtüzüğe aykırı soru soranı ikaz 
etmiyorsunuz, Sayın Bakanı ikaz ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Her ikisini de ikaz etmek benim görevim. İkisi 
de saygılı üyelerimizdir. Teşekkür ederim. Bize dinlemek düşer efendim. Rica ediyorum... 

Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; çok kı
sa olarak cevapları vermek istiyorum. 

Birincisi: Merkez Bankası rezervlerinde; biraz önce bizim söylediklerimizle, diğer bir mil
letvekili sayın arkadaşımızın söyledikleri arasında farklılık vardı; şimdi size rakamları veriyo
rum. Bu rakamlar, en son 21.2.1992 tarihi itibariyle yayınlanan rakamlardır. 

Merkez Bankası rezervleri, altın dahil 6, milyar dolardır. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Eğer, yanlış ise bakarsınız. Ben bunun böyle olduğunu iddia ediyorum; tutanaklara geçiyor, 
tarihi de veriyorum. Eğer farklı ise, gösterirsiniz. (ANAP sıralarından "farklı" sesleri) Değil 
efendim. 

Toplam rezervler ise, 12,2 milyar dolar. Yine, 21.2.1992 tarihi itibariyle. 
31.12.1991 ile 21.2.1992 arasında Merkez Bankası rezervlerindeki azalış 600 milyon dolar

dır. Hazine dış borç ödemeleri, aynı dönemde, yaklaşık olarak 500 milyon dolardır. Dolayısıy
la, söylediğim rakamları, bu defa tarihleriyle tekrar ifade ettim. Bunlarda bir yanlış yoktur, 
Merkez Bankasının beyanlarıdır. 

Şimdi, diğer bir olaya kısaca değinmek istiyorum : Merkez Bankası, döviz satışını yapar
ken ve aynı zamanda bu paraları dışarıya öderken, aynı zamanda da, yurt içinde diğer banka
larda rezerv toplama olayı olmuştur. Yani, spekülatif olarak döviz rezervleri diğer bankaların 
elinde fazlalaşmıştır. 

Burada bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Biz, şuhun arkasında olduk : Enflasyon ya
vaş yavaş inecek, sonbahara doğru belirginleşecek; döviz fiyatları enflasyonun altında olacak, 
dedik. 

2 aylık enflasyon, aylık yüzde 16 ile 18 arasındadır. Döviz sepeti, yüzde 50 mark yüzde 
50 dolar olmak üzere bakıldığı zaman, 10.6'dır. Yani, döviz fiyatlarındaki artış, 5 ila 6 puan 
enflasyonun altında kalmıştır. 

İkinci olarak da, enflasyona rağmen faizler düşecek, dedik. Nitekim, hem 3 aylık, hem 
6 aylık, hem 9 aylık, hem de 12 aylık tahvillerde ve Hazine bonolarında 5'er puana kadar çıkan 
faiz düşüşü olmuştur. Dolayısıyla, biz de, birincisi, faizler enflasyonun altında olacak; yani 
düşüş olacak; ikincisi de, döviz fiyatları enflasyonun altında olacak, dedik. 

Dolardaki artış, yurt dışındaki artışa paraleldir, bunu değiştirmeye hiç kimsenin gücü yet
mez. Dolayısıyla, sepete bakmak gerekir ve sepeti de 50-50, mark ve dolar olarak tanımlıyo
rum. İşte, burada da, söylediğimizin arkasındayız. 
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Üçüncü sual ithaldeki fonlarla ilgilidir. İthaldeki fonlar üzerine kısa bir bilgi vermek isterim. 
İthaldeki fonların hepsi bizim bilgimiz dahilindedir. Bugün dünya, olmadık bir olaydan 

geçiyor. Nedir bu olay? Kuzeyimizdeki bütün memleketler doğrudan doğruya ayrılmışlar, yeni 
Türk devletleri bağımsızlıklarını ilan etmiş durumda; Doğu Avrupa damping yapıyor... Türki
ye, bu yıl bunu yaşamaktadır. AT ne yapıyor, Avrupa ne yapıyor? Bunlardan kendini koruyor. 
Nasıl koruyor; fonlarla mı? Hayır. Şöyle koruyor : Birtakım, bunları engelleyici önlemler al
mışlar, standart enstitüleri kurmuşlar; gümrüklerde, "bu standarda uymuyor; şu standarda 
uymuyor" diye durduruyor. 

Bu çerçevede bizim durdurma mekanizmamız yoktur. Biz de bunları geliştirme çabasın-
dayız. Nitekim, Standartlar Enstitüsü ve Maliye ile bu çalışmaları birlikte başlattık. Bunun 
dışında, bizim bilmediğimiz hiçbir fon yoktur ve her bir fonun nedeni vardır. Biz, fonu koy
maktan yana değiliz. Zaman içinde bu fonlar tekrar düşecektir; ancak, diğer engelleri koya
rak, sanayimizi, yurt dışında olduğu gibi koruduğumuz müddetçe, bu da mümkün olacaktır. 

Otobüslerle ilgili dördüncü suale gelince : Bu husus, Sayın SHP'Ii koalisyon arkadaşları
mın bilgisi dahilindedir. Olay şöyledir : İkarus, bugün damping yapan bir otobüstür. Bu oto
büs, dünyanın hiçbir yerine girememektedir. Bizim belediyelerimiz ise bunu ucuz olarak al
maktadırlar. Belediyelerimizi bu imkândan faydalandırmaya bir yıl daha devam ediyoruz. Do
layısıyla, bugün faturasını kesmiş veya kesmemiş, fakat bu programın içerisine girmiş beledi
yelerimiz, otobüsleri ucuz olarak almaya devam edeceklerdir. Ancak, diğer taraftan, otobüs 
üreten firmalarımız, yabancı sermaye dahil, bu fabrikaları söküp götürmeye niyetlendiler. Çünkü, 
İkarus'Ia, bizim hiçbir biçimde mücadele etmemiz ve rekabet etmemiz mümkün değildir. Zira, 
bunlar piyasa şartlarıyla satmıyorlar. Bu, doğrudur dâ... Bugün Doğu Avrupada belirlenen 
bu şartların, bir piyasa şartı veya rekabet şartı olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunlar, 
ellerinde ne olursa olsun, hangi fiyata olursa olsun satacaklar. Çünkü, müthiş bir döviz sıkın
tıları vardır; üretimleri durmuştur. Bu olağanüstü durumda, bir yandan, kurulmuş sanayimi
zin, yabancı sanayi ile birlikte buradan sökülüp götürülmesini önlemek için bu fonları koy
duk; diğer taraftan da, belediyelerimizi rahatlatabilmek için, bir yıla varan bir müddeti, onla
ra bu imkânı vererek sağladık. 

Hepinize tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum efendim. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan,- teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, vaki sualler cevaplandırılmıştır. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandığına gö

re, bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bölümleri sırasıyla okutup oylarınıza sunacağım : 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
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Prog. 
Kodu 

B : 4 9 1 3 . 3 . 1 9 9 2 

A —CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

0 : 3 

Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 73 223 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Hazine-Genel Ekonomi ve Dış Ticaret, Yatırım ve Teşvik Po-
litakasının Düzenlenmesi ve Uygulanması 207 777 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

910 Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri 7 806 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 3 455 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

930 Malî Transferler 1 190 014 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 86 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

950 Borç Ödemeleri 42 024 486 000 000 
BAŞKAN—-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ı 

GENEL TOPLAM 54 842 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. 

2. — Hazine ve Dts Ticaret Müsteşarlığı 1990 Mali Ytlt Kesinhesabt 
BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1990 malî yılı kesinhesabının bölüm

lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi 
hususu kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım : 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek ; Toplam iptal edilen ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 171989 440 000 170 625 227 969 1364 212 031 -

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler..; Kabul edilmiştir. 

111 Hazine-Genel Ekonomi ve Dış Tica
ret Politikasının Düzenlenmesi ve Uy
gulanması 67 852 160 000 62 783 702 959 5 068 457 041 -

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

910 Kurumlara Katılma Paylan ve Serma
ye Teşkilleri 1672 820000000 1672 820000211 - 211 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 559 280 000 000 559 279 120 000 880 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Eme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

930 Mafi Transferler 216 847 320 000 163 174 848 477 53 672 471523 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 25 464 000 000 25 464 000 000 - -

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

950 Borç ödemeleri 14083 201680000 14050784119 369 32 417 560631 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 35 000 000 000 34 879 981051 120 018 949 -

BAŞKAN - Kabul edenler... Bme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

G E N E L T O P L A M 16 832454 600 000 16 739 811000 036 92 613600175 211 

BAŞKAN — K a b u l edenler. - — 
Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Değerli milletvekilleri, Haizine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1990 malî yılı kesinhesabı-
nın bölümleri kabul edilmiştir. 
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Böylece, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1992 malî yılı bütçesiyle, 1990 malî yılı 
kesinhesabı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

C) GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yth Bütçesi 
2. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılt Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımız gereği Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. . 
Sayın Hükümet?.. Burada. 

Değerli milletvekilleri, grupları ve şahısları adına söz talebinde bulunan isimleri okuyo
rum : Refah Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Ordu Milletvekili Sayın Refaiddin Şahin, ANAP Grubu adına Ankara Milletve
kili Sayın Yücel Seçkiner, SHP Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu. 

Aleyhinde olmak üzere; şahısları adına, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller. 
Üzerinde olmak üzere, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Melih Gökçek, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, teşekkür konuşması 
yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, bir başka bütçenin görüşülmesine geçtik. 
Umarım, bundan sonraki konuşma fırsatında birlikte teşekkür etme imkânınız olur. 
Buyurun Sayın Gökçek. 

RP GRUBU ADINA 1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; sözlerime başlarken, şahsım ve Refah Partisi adına saygılarımı sunuyorum. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1992 yılı bütçesi için ayrılan 459 892 000 000 lira
nın, aslında, Türk sporunun kalkınması için yeterli bir rakam olmadığını vurgulayarak söze 
başlamak istiyorum. 

özellikle, yatırım için bütçeden 90 milyar, fondan 75 milyar, yani toplam olarak 165 mil
yar lira ayrılmış olması, bu sene de birçok tesisin inşaatının yarım kalmasına sebep olacaktır. 

Geçen seneden inşaatı yarım kalan, değişik branşlara hizmet verecek 383 spor tesisi oldu
ğu, bu sene de 221 adet yeni yatırım projesinin olduğu düşünülecek olursa, toplam 604 adet 
tesise bu paranın yetmesi mümkün değildir. Yapılmakta olan tesislerin inşaatlarının her sene 
gecikmesi, maliyeti artırmaktadır. Oysa, takip edilecek yol,' önce inşa halinde olanların bitiril
mesidir. Bu açıdan, bu sene yeni yatırım yapma yerine, inşaatı devam edenlerin bitirilmesine 
öncelik sırası verilmelidir. 

Ayrıca, senelerini spora vermiş bir arkadaşınız olarak şu hususu vurgulamak istiyorum : 
Bugün Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü emrindeki tesislerin büyük bir kısmı, maalesef ba
kımsızlıktan dökülmektedir. Bence, yeni tesislerden çok daha önemlisi, elimizdekilerin muha
fazasıdır. Bu açıdan, bu yıl tesislerin bakımına ağırlık verilmelidir, özellikle stad ve salonların 
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tribünleri ve soyunma odaları son derece bakımsızdır. Bu stad ve salonların bakımı için, per
sonel istihdamı yerine, birçok devlet kuruluşunda olduğu gibi, bakım ve temizlik hizmetlerinin 
özel sektöre ihale edilmesi, hizmetin hem ucuza, hem de daha verimli olmasına yol açacaktır. 

Sporda, Başbakanlık genelgesiyle tasarrufa gidilmesini uygun görmüyoruz. Elbette isra
fın karşısındayız; ancak, "Tasarruf yapılacak" denilerek, birçok spor malzemesinin alımının 
kısıtlanması, yurt dışına gidecek kafilelerin seyahatlerinin engellenmesi doğru değildir. Bu ko
nuda Bakan Sayın Yılmaz'ın, Sayın Başbakanı ikna etmesini bekliyoruz. 

öyle zannediyorum ki, 1991 Nisan - Mayıs aylarında yapılan sözleşmeli antrenör imtiha
nını kazanan antrenörlerin, Maliyeden bir türlü vize alamamalarının altında da aynı sebep yat
maktadır. Bu antrenörlerin bir an önce göreve başlamaları, Türk sporu için kazanç olacaktır. 

... Bizce, üzerinde en çok durulması gereken konulardan birisi de, spor konusunda mahallî 
idarelerle yapılması gereken işbirliğidir, özellikle, sporla ilgilenen belediye başkanlarıyla, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğünün yakın temasta bulunması, hizmetin çok daha verimli olmasını 
temin-edecektir. 

Biz, Keçiören Belediye Başkanlığımız döneminde, birisi çim saha olmak üzere, iki stad 
, yaptırdık, ikisi de gece aydınlatmalıdır. Bir kapalı spor salonu, bir spor okulu, ayrıca 21 semt 

spor tesisi inşa ettik. Bu konuda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün devamlı olarak deste
ğini temin ettik. Çünkü, genel müdürlük, işe ciddî ve sıkı sarılındığını görünce, yapılan tesisle
ri takip etti. Bugün de yurt çapında, genel müdürlük, yaptırdığı tesisleri, belediye imkânlarını 
seferber etmek suretiyle, rahatlıkla yarı yarıya mal edebilir. Bu konuda genel müdürlük ve be
lediye karşılıklı olarak "Tesis bana ait olursa sana yardım ederim" taassubuna girmemelidir. 
önemli olan, Türk sporuna katkıdır. Sayın Bakanı bu konuda ağırlığını koymaya davet ediyoruz. 

• Sayın Bakan, Trabzonspor'un Başkanlığından gelmiş olması dolayısıyla, özellikle futbol 
konusundaki problemleri yakından bilmektedir. Bu, Türk futbolu için gerçekten bir şanstır. 
Sayın Bakanın, Futbol Federasyonunun yeniden yapılanması için hazırladığı taslağı, bütün spor 
adamlarının ve kuruluşlarının tartışmasına açması, bu konudaki hoşgörülülüğü açısından teb
rik edilmesi gereken bir davranıştır. Yalnız, bu organizasyonun acilen ve federasyonun seçimle
rinin bir an önce yapılması gerekmektedir. Çünkü, mevcut yönetim, maalesef Türk futboluna 
pek katkıda bulunamamıştır. "Bizi yurt dışında iyi temsil ediyor" gerekçesiyle, içende futbolu 

, İdare edemeyenlerin bu görevde kalmasını uygun görmüyoruz. Ayrıca, federasyon başkanlığı
nın. Ankara'da olmasına rağmen, fiilen istanbul'da hizmet görmesi, keyfiliktir. Sayın Bakan
dan, federasyona bir an önce çekidüzen vermesini bekliyoruz. 

. Sayın Bakanın bu konuyu aşacağına inanıyoruz. Çünkü, Sayın Bakan, birçok konunun 
üzerine zaman zaman çekinmeden gidebilmiştir, örneğin; Türkiye birinci liglerinde hakemler 
için getirilen torba usulü, son derece destek gören bir konu olmuştur. Bu torba usulünün Türkiye 
ikinci ve üçüncü liglerinde de uygulanmasını istiyoruz. Bu husus, hiçbir zaman hakemlere iti
matsızlık olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü, böyle bir uygulama, hem birçok yeteneği or
taya çıkaracak, hem de hakemlerin lüzumsuz ithamlardan kurtulmasına sebep olacaktır. 

Ayrıca, Türk sporunun kalkınması için, nasıl, ceza alan sporcular aldıkları cezalarla ka
muoyuna teşhir ediliyorlarsa, aynı şekilde, hakemlerin de neden ve ne kadar ceza aldıkları ka
muoyuna açıklanmalıdır. Bu suretle, hakemlerimizin içindeki en dikkatli ve yetenekli olanları 
da kamuoyu tarafından bilinmiş olacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir de çok önemli olduğununa inandığımız Piontek 
meselesi var. Türkiye'de Türk sporunu kalkındırmak için getirilen bu kişi, maalesef Türk fut
boluna en ağır darbeyi vurmuştur. Bu adamcağız geldi geleli Türk millî takımı bütün dünyaya 
rezil olmuştur, millî takım kalbura, eleğe dönmüştür, 14 maçtır tek bir galibiyet yüzü göreme-
mişizdir. Sırf "Piontek'i kurtaracağız" diye, Şener Erzik'in seçmediği zayıf takım kalmamış
tır; ama, bütün bunlara rağmen bir tek galibiyet alamamışızdır. Neymiş?.. "Piontek, çok de
ğerli, çok büyük bir spor adamıymış, kıymeti de ileride anlaşılacakmış..." 

Değeri de, büyüklüğü de kendisinin olsun; bize galibiyet lazım. 
Piontek'in kaç para aldığını Türkiye'de bilen yok. Ne hikmettir, bir türlü açıklanmıyor. 

Belli ki, bir de rakam açıklandı mı, ortalık iyice birbirine girecek. Bu adamın ne kadar transfer 
ücreti, ne kadar maaş aldığını ve kendisine hangi ek imkânların tahsis edildiğini, Türk spor 
kamuoyu öğrenmek istiyor. Piontek, kendi beceriksizliği yetmezmiş gibi, yurt dışında yaptığı 
konuşmalarda da, Türk antrenörlerini ve Türk futbolcularını, "Bunlar yıllardır ne yapmış?" 
diyerek kötülüyor. 

O kötülediği Türk antrenörler ve futbolcular, Avrupa kupalarında, neredeyse yarı finale 
gelmek üzereler; hem de Avrupa takımlarını eze eze. tşte Galatasaray... Aldığı neticelerden do
layı iftihar ediyoruz. Futbolcu, aynı futbolcu... Demek ki, sen oynatmasını beceremiyorsun 
ve bu şekilde bir de Türk antrenörlere ve futbolculara dil uzatıyorsun... 

Sayın Bakan Yılmaz, lütfen şu Piontek'i artık sepetleyin. Türk Millî Takımını başarıya 
götüreceğine inandığımız bir yığın Türk hocamız var : tşte Denizli, işte Ahmet Suat özyazıcı, 
işte Tınaz Tırpan ve daha niceleri... Lütfen, Türk futbolunu Türklere emanet ediniz. Sayın Ba
kan, bayram yaklaşıyor; eğer spor camiasına özel bir bayram hediyesi vermek istiyorsanız, lüt
fen şu Piontek'i şutlayınız. Bu Bayramda atacağınız bu şut, yıllarca konuşulacaktır. * 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; spor kulüplerimizin, kendi tesislerine sahip olması, 
en önemli hususlardan birisidir. Bu konuda kulüplere destek olunması gerekmektedir. Bu ko
nuya çözüm bulunması için, öncelikle transfer konularındaki astronomik rakamlardan vazge
çilmeli ve altyapı çalışmalarına önem verilmelidir. Özellikle, yurt dışından getirilen futbolcula
ra verilen paralara üzüntüyle bakıyoruz. Çünkü, yurt dışından 6 milyar lira verilip de getirilen 
bir Koseçki yerine, 6 milyar liralık bir altyapı yatırımı, mübalağasız, beş altı yıl içerisinde, en 
az altmış tane Koseçki'nin Türkiye'de yetişmesine sebep olacaktır. Yurt dışından getirilecekse, 
sadece antrenörlerimizin tecr'übe ve görgülerinin artırılması için özel çalıştırıcıların getirilmesi 
lazımdır. 

Bu arada, spor kulüplerinin en az beş yıl içerisinde tesis sahibi olmaları için hüküm getiri
leceğini memnuniyetle duymuş bulunmaktayız. Yalnız, bu konunun teniini için, özellikle lig
lerde küme düşme işi 5 yıllığına askıya alınmalı, küme çıkma işi de süper lig, 1, 2 ve 3 üncü 
lig olarak yeniden tarizim edilerek çözümlenmelidir. Bu suretle, süper paralar harcayarak yapı
lan transferler yerine, altyapıya para harcama imkânları doğabilir. Aksi takdirde, küme düşme 
kaygısı içerisinde bulunan takımlar, bütçelerini gene transferlere harcayacaklardır. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, kendisi yeni tesisler yapma yerine, bu spor kulüpleri-, 
mizin yapacakları tesislere maddî destek temin etmelidir. Kulüplerin paraları başka yere harca
masını önlemek maksadıyla, kulüplerin projelerinin gerçekleştirilme oranına bakarak, kulüp
lere, inşaat yapıldıkça para vermeleri ve tesislerin bitmesini temin etmeleri lazımdır. Gençlik ve 
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Spor Genel Müdürlüğü, kabul ettiği belli bir baza göre, beş yıllık bir program dahilinde, bu 
kulüplerin yapacakları tesislerin yüzde 50'ye kadar masrafını karşılamalar. 

Profesyonel spor kulüpleri, altyapıdan yetiştirdikleri sporculara kendi takımlarında yer 
verdikleri takdirde, bu takımlara sporcu başına ciddî rakamlarla yardım yapılmalı; hatta bu 
sayı bir takımda 6'ya ulaştığı takdirde, süper yardımlar yapılarak, kulüpler teşvik edilmelidir. 

Bu arada, profesyonel futbol kulüplerinden, futbolculara verdikleri primlerden vergi alın
mamalıdır. Bir profesyonel kulübün sağdan soldan binbir güçlükle sağladığı paralardan, bir 
de devlete vergi ödemesi son derece yanlıştır. 

Bu arada, bir hususu dile getirmek istiyorum. Bugün profesyonel futbol müsabakaları ya
pıldıktan sonra hâsılat, müsabaka hangi takımın sahasında ise ona bırakılmaktadır. Bu dağı
lım, kulüpler arasında korkunç biz adaletsizliğin doğmasına sebep olmaktadır. Mademki bir 
lig, birçok takımın müsabakasından oluşmaktadır, diğer takımlar olmazsa, hâsılat da olmaya
caktır; o halde, hâsılatın takımlar arasında adaletle dağıtılması gerekir. Bu, birkaç büyük ku
lübün işine geldiği için, Anadolu kulüpleri mağdur olmaktadır. Bu açıdan, bu konudaki yö
netmeliğin derhal değiştirilerek, kulüplerin arasında, maçın yapıldığı sahanın ev sahibi takımı
na yüzde 60, misafir takımına yüzde 40 tarzında hâsılat dağıtımı olmalıdır. Eğer ilgili kulüp 
teberrulü bilet satacaksa, o kulübe ayrıca, maç bedeli üzerinden bilet satılmalıdır. Adalet, an
cak böyle temin edilebilir. 

Spor kulüplerinin Dernekler Kanunu kapsamından çıkarılacağı, ekonomik ve idarî yön
den daha verimli ve işler hale gelmesinin sağlanacağı, müsabaka hâsılatlarından yapılan kesin
tilerin asgarî düzeye indirileceği malî konulardaki sorunlarının çözüme kavuşturulacağı, spor 
kulüpleri kanununun çıkarılacağı, Sayın Yılmaz'ın daha önce açıkladığı hususlardı. Bu husu
sun bir an önce Parlamentoya getirilmesini bekliyoruz, öyle sanıyorum ki, böyle bir kanun, 
tüm siyasal partilerin desteğiyle, derhal çıkarılacaktır. 

Günümüzde profesyonel kulüpler çok zor ayakta durmaktadır. Yapılacak yeni bir düzen
lemeyle, kulüplerin, vatandaştan yardım toplaması daha kolay hale getirilmelidir. Bu husus 
da, gençlik ve spor il müdürlüklerinin denetiminde gerçekleştirilmelidir. 

Olimpiyatların İstanbul'da yapılmasından çok, bizce olimpiyatların bahane edilerek, Türk 
sporuna tesis kazandırılması daha da önemlidir. O açıdan, devlet, yapılacak bu tesisler için 
ayrıca ödenek ayırmalıdır. 

Türk sporunun en fazla ihtiyacı olan konuların başında, ilgili branşlarla alakalı olarak, 
malzeme temini gelmektedir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bu konuya, tesislerden daha 
çok önem vermesi gerekmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda mevcut spor salonları, genelde yılın büyük bir 
kısmında kapalı olarak tutulmaktadır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Bakanlıkla ilişki 
kurarak, yılın 12 ayı bu salonları gençliğin hizmetine sokmalıdır. Hatta, yıl boyunca müdürler 
tarafından devamlı olarak kapalı tutulan salonlar vardır. Gerekçe olarak da, salonun yıpran
ması ve yıpranan salonun tamiri için ödenek bulunamaması gösterilmektedir. Bu görüş ve bu 
husus kesinlikte aşılmalıdır. 

Başarılı olduğumuz ve yurt dışında göğsümüzü kabartan sporcularımızın ödüllendirilme
si için mevzuatın yeniden düzenleneceği ifade edilmektedir. Bu, memnuniyet vericidir. Özellik
le yurt dışındaki başarılarıyla göğsümüzü kabartan iki federasyon vardır, onlar da, Tekvando ve 
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Karate federasyonlarıdır. Fakat, nedendir bilinmez, bu iki branş, basın ve TRT'den de üvey 
evlat muamelesi görmektedir. Yüzmede yurt dışında alınan bir başarı -ki kişisel başarı- gökle
re çıkarılırken, -yanlış anlaşılmasın, biz de bu başarılardan gurur duyuyoruz- nedendir bilin
mez, tekvando ve karatede takım halinde alınan yurt dışı birincilikleri, tek bir yüzücünün ba-
şansının beşte biri kadar itibar görmemektedir. Bü hususu özellikle dile getiriyoruz. Bu ço
cuklarımızı da teşvik ve onore etmemiz lazım. 

Spora en büyük katkısı olacağına inandığımız bir husus da, tüm spor müsabakalarının 
devamlı olarak bir kanaldan, günün belli saatleri arasında verilmesidir, özellikle, GAP Tele
vizyonunda verilen Türkiye ikinci Ligindeki maçlar hayli ilgiyle izlenmektedir. Bu ilginin tüm 
spor dalları için gösterilmesi, şu anda program yokluğu nedeniyle zorlanan TRT'ye kolaylık 
sağlayacaktır. • 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün spordan başka bir görevi de, gençlik sorunlarına 
gösterecekleri ilgidir. Özellikle, gençliğin bedensel olduğu kadar, ruhsal bakımdan da eğitimle
ri önemlidir. Gençliğe, özellikle yaz aylarında açılan gençlik kamplarında ve yıl içinde devamlı 
olarak hizmet götürülecek gençlik merkezlerinde, spor yanında, manevî ve millî değerlerin ve
rilmesi önemlidir. Bu kampların bu şekilde düzenlenmesi, son derece verimli olacaktır. 

Gençlik merkezlerinin, özellikle gençlerin devamını temin açısından cazip hale getirilmesi 
gerekmektedir. Bu merkezlerde gençleri meşgul edecek değişik malzemelerin bulunması gerek
mektedir. Yoksa, 4 masa, 16 sandalye ile bu işleri halletmek mümkün değildir. Yapılacak dü
zenlemelerle, bu merkezlerin son derece cazip hale getirilmesi şarttır. 

Gençlik konusunda sarf edilecek en önemli gayretlerden birisi de, özellikle büyük şehir
lerde gençlerimizi tehdit eder hale gelen uyuşturucu ile mücadele konusudur. Bu konuda Ba
kanlığın ve Genel Müdürlüğün, TRT'yi kullanmak suretiyle, uyarıcı yayınlar yapmasında fay
da vardır. 

Okullardaki spor ve izcilik faaliyetlerine belli bir program dahilinde ağırlık verilmesi de 
önemli bir husustur, .izcilik faaliyetlerine, ailelerin bile katılımını temin edecek programlar dü
zenlenmelidir. 

Son olarak şu hususa değinmek istiyoruz : Türk basınının Türk sporu için yaptığı eleştiri
ler daha ciddiye alınmalı ve birçok projemizi, basın tarafından destekleterek, başarıya ulaştır-
malıyız. özellikle spor basını ile, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kuracağı güzel ileti
şim, spor için çok değişik kanalların harekete geçmesini temin edecektir. 

Sözlerime son verirken, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin, spor camiasına, 
gençliğimize ve milletimize hayırlı olmasını, şahsım ve Grubum adına diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Ordu Milletvekili Sayın Refaiddin Şahin'e söz veriyorum. 
Sayın Şahin, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Şahin, konuşma süreniz 20 dakikadır efendim. 
DYP GRUBU ADINA REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
konuşma yapmak üzere huzurlarınızdayım. Konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çağımız, uzay çağı, bilim çağı, iletişim çağı, bilgisa
yar çağı ve spor çağıdır. Spor, dünyanın barış ortamı içerisinde ülkelerin birbirlerine karşı gös
terdikleri üstünlüklerin sergilendikleri, gösterilerin birbirlerine olan üstünlüklerinin neler ol
duğunu ifadeye çalıştıkları renkli bir arenadır. Sporun dayandığı temel unsur, insanın ruh ve 
beden sağlığına dayalı olarak, insanı esas almaktadır. Ülkemiz, dünyanın genç nüfusu en fazla 
olan ülkelerinden bir tanesidir. Çoğunluğu genç olan ülke halkımızın, aktivitesi, heyecanı, ha
reketi yanında, kanı kaynayan bir toplum olarak, her zaman için spora ilgisi olmuştur. Nite
kim, sporumuzun içerisinde, övünerek "Ata sporumuz" diye günümüze kadar getirdiğimiz ve 
gerçekten bizimle beraber şekillenen, manalanan sporlarımız, bugün hâlâ, Anadoluda cirit ola
rak, yağlı güreş olarak da Kırkpınar'da dünyanın ilgisini ve beğenisini kazanmaktadır. 

Sporun asıl amacı, gençliğe ruh ve beden sağlığı vermektir. Beden sağlığı, fizikî gücü artı
rır, morali artırır; ama onun yanında da, biraz evvel konuşan arkadaşımızın da ifade ettiği gi
bi, sadece fizikî gücü ve beden gücü kâfi gelmez, ruha da bir şekil ve mana vermek lazımdır. 
Gençlerimizin ruhunu millî ve manevî değerlerle teçhiz etmedikçe, fizik ve beden gücünün bir 
işe yaramayacağı bir gerçektir. O sebepledir ki, gençlerimizi, çağımızda ülkesine bağlı, memle-
ketsever, hakka ve adalete saygılı, Allah'tan korkan, vatanın birliği ve bütünlüğü için, onun 
yükselmesi için her şeyi ortaya koyan ruh ve beden yapısına sağlıklı bir şekilde kavuşturmak, 
devletin başta gelen görevidir. 

O sebepledir ki, devletimiz spora önem vererek gelmiştir ve onu da gençliğin hizmetine 
cömertçe sunmuştur. Nitekim, ilk defa spor, 1922 yılında İstanbul'da gayri federe olarak 16 
kulübün kendi aralarında olan münasebetlerini bir düzeye, bir sisteme, bir prensibe sokmak 
amacıyla, "Türkiye tdman Cemiyetleri ittifakı" adında bir kuruluşla resmileşmiş ve ilk adı
mını atmıştır. Daha sonra, 1935 yılında "Türk Spor Kurumu" olarak kurumlaşmış ve nihayet, 
Büyük Atatürk'ün direktifleriyle, rahmetli Adnan Menderes'in yaptığı bir çalışma sonucunda, 
1938 yılında 3530 sayılı Yasa hazırlanarak, kanunlaştırılmış ve spor, temelinde yasa olan bir 
kuruma, bir kuruluşa kavuşturulmuştur. 3530 sayılı Yasa elli yıl kullanıldıktan ve uygulandık
tan sonra, ne hikmetse değiştirilmiş, yerine 3489 sayılı Yasa getirilmek suretiyle, zannedilmiş 
ki, spor, yasayla inkişaf ettirilir. Halbuki 3530 sayılı Yasa mükemmel bir yasaydı; yalnız, o ya
sa işletilemez hale gelmişti. Yasanın işlemeyişi de, bir yerde, o yasadan beklenilen verimi getire
memişti. 

3530 sayılı Yasanın değiştirilmesinden sonra, getirilen yasa ile ayrı bir özerk futbol fede
rasyonu kurulu yasallaştırılmış ve bu yasal hale getirilen futbol federasyonu kurulu daha son
ra, maalesef askıya alınmıştır. Askıya alınmasının sebebi anlaşılamamış, bir maddeyle tama
men ortadan kaldırılmış ve bu profesyonel futbol federasyonu, yine bir yerden idare edilir hale 
gelmiştir. 

Elbette ki, federasyonların, Batıda olduğu gibi, ülkemizde de seçimle işbaşına getirilmesi 
uygundur Ve yerindedir; yalnız, federasyonların hepsinin tek tek seçimle işbaşına getirilmesi 
tarzındaki profesyonel futbol uygulamasındaki bir yanlışlık şuradadır : Profesyonel futbol ya
sası yerine, federasyonlar yasasıyla, bütün kulüplere açık olacak bir yasayla, federasyonların 
seçimlerinin yapılması temin edilmelidir. Bu yasayla birlikte çıkarılacak olan tüzük ve yönet
meliklerle, seçim usulleri ve federasyonun yetki görev ve sorumlulukları ortaya konulur. Dola
yısıyla, federasyonlar, bütün branşları kapsayan bir- yasanın çatısı altına toplanmış olur. 
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Benden önceki sayın konuşmacının da uzun uzun bahsettiği gibi, ülkemiz bugün, profes
yonel futbol alışkanlığı ve bir yerde tutkusu içerisindedir. Geçenlerde kongresi yapılan bir gü
zide kulübümüzün kulüp başkanlığına aday olanlarının ortaya koyduğu astronomik rakamlar, 
zannediyorum ki, şimdi bütçesini görüşmekte olduğumuz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
bütçesinden daha büyük rakamlara ulaşmıştır. 

Bu profesyonellik nedir? Profesyonellik, amatörlüğü engellemek, ortadan kaldırmak, onu 
tamamen silmek demektir. Profesyonellik konusunda, profesyonel kulüplerin yasal dayanağı
nı yasada görmek mümkün değil, Anayasada da böyle bir hüküm yok. Devlet, profesyonel 
sporla meşgul olmaz. Devletin sporla ilgili bütün desteği amatör spora olmalıdır. 

Profesyonel 1 inci, 2 nci, 3 üncü ligdeki bütün kulüpler bir araya gelsinler, kendi ayakları 
üzerinde durmayı öğrensinler ve kendi kendilerini yönetsinler. Devlet, amatör spor kulüpleriy- *• 
Ie meşgul olsun. Bu amatör spor kulüplerinin devlet tarafından desteklenmesi mecburiyeti vardır. 
Bugün 5 bine yakın amatör spor kulübü, profesyonel kulüplerin arkasında üvey evlat muame
lesi görmektedir. 

Çıkarılmış olan ve bir maddeyle askıya alınan özerk futbol yasasından sonra, şimdi spor
dan sorumlu Devlet Bakanlığının yapmış olduğu bir yasa çalışması var; kamuoyuna dağıtıldı, 
oranın tepkileri, tartışmaları değerlendirildi, bir yasa tasarısı olarak Meclisimize gelecek. Biz 
diyoruz ki, bir yasada iki başlılık olmaz; amatör futbolla profesyonel futbol bir yasa içinde 
bulunmaz. Eğer bu yasa uygulanacaksa, amatör futbol için uygulanmalı ve profesyoneller, kendi 
ayakları üzerinde duran kuruluşlar olarak kendi kendilerini yönetmeli ve devletten, sadece ve 
sadece müsabakalarda emniyet ve güvenlik talep etmeli, eğer yoksa, tesis istemelidir ve bu pro
fesyonel birlik veya federasyon, kurulmuş olan federasyona temsilci vermelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada bir hususu belirtmeden geçemeyeceğim. İk
tidarımız, her konuda olduğu gibi, sporda devraldığı imkânların envanterini ve değerlendir
mesini yapmakla meşguldür. Bugüne kadar Türkiye'de mevcut olan spor tesislerinin bir en
vanterini tespit etmek mümkün olamamıştır. Sebebi ise şudur : Çelişkiler vardır. Hiçbir za
man, Yüce Mecliste görüşülen bütçelerde, sporla ilgili yatırımlarda, hiçbir hükümet sözcüsü 
yahut sporla ilgili bakan, "Biz şu kadar metrekare tesis yaptık" dememiştir. Bu, sadece ANAP 
dönemine mahsus bir iddia, bir övünme vesilesi olmuştur. Nedir bu metrekare spor tesisi hesa
bı işi? 

Buna bir göz attığımız zaman, burada bir hayalciliğin olduğunu görüyoruz. , 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Çok ayıp, çok ayıp. Güneş balçıkla sıvanmaz. 
REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) — Nedir bu hayalcilik? Bir spor tesisinin tarifini yap

maya kalktığınız zaman, onun, mutlaka tapulu bir arsasının Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğüne ait olması, üzerinde bir tesisin yapılıp, onun işleticileri tarafından devralınmış olması ve 
o tesis üzerinde spor çalışması ve spor müsabakasının yapılmış olması lazım gelir. Böyle tesis
ler yapılmış mıdır? Yapılmıştır ve bu tesisler, milletimizin ve halkımızın hizmetinde bugüne 
kadar gelmiştir. Bu tesislere göz attığımız zaman, bunların, ülkemizin değişik yerlerinde hâlâ 
hizmet vermeye devam ettiğini görüyoruz. 

Çok hazindir ki, "Cumhuriyet tarihinde yapılmamış tesis kadar, biz kendi dönemimizde 
tesis yaptık" diyenler, yani 17 milyon kilometrekare şeklinde metrekare hesabı yapanlar, bir 
Ankara'da, acaba gösterebilirler mi, Atatürk Spor Sarayı gibi bir spor sarayı, Selim Sırrı Tarcan 
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Spor Salonu gibi bir spor salonu, 19 Mayıs Stadyumu gibi bir stadyumu, 19 Mayıs Stadyumu
nun çevresindeki küçük salonları, Yaşar Doğu Spor Salonu gibi bir spor salonu gösterebilirler 
mi?! Yok. O zaman, bu metrekareyle ne yapılmıştır? Onu da, müsaade ederseniz izah etmeye 
çalışalım. 

1980 yılına kadar, gerçekten Türkiye'de spor yapılmıştır. Eski bakanlarımızdan Sayın Ali 
Şevki Erek Beyin zamanında senede 100 salon, on senede 1 000 salon şeklinde yapılan salonla
rımız bugün hizmettedir. 

Diğer taraftan, 1985 -1986 yıllarında spor tesisleri yatırımı için ayrılan ödeneklerin tümü
nün belediyeler tarafından kullanılması sonucunda, 1984 yılında 980 olan tesis sayısı, bir anda 
3 119 sayısına ulaşmıştır. Nasıl mı? Aslında, amacı, ödeneklerin tümünü belediyelere yardım 
olarak aktarmak olan bu işlemle, yıllar önce yaptırılmış çocuk oyun alanları, bir çift kale dire
ği dikilmiş tarlalar futbol sahası sayılarak ve yine yıllar önce yapılmış semt basketbol ve voley
bol sahalarına, yeni yapılmış gibi tutanaklar düzenlenerek, ödeneklerin tümüyle belediyelere 
aktarılması sağlanmıştır. Hangi belediyelere? ANAP'lı belediyelere. 

Gerçekte, belediyelerce bu dönemde yapıldığı belirtilen tesislerin çoğu hayaliydi. Zaten, 
spor teşkilatınca belediyelere aktarılan ödeneklerle herhangi bir spor tesisinin yapılması da müm
kün değildi. Sonuçta, ufak tefek tesislerin dışında, bu dönemde spor teşkilatınca hiçbir iş ya
pılmadı. 1987 ile 1988 yıllarında ise, yine spor tesisleri için ayrılan ödeneklerin özel idarelere 
aktarılması ve özel idare-belediye işbirliğiyle spor tesisi yaptırılmasının amaçlanmış olması so
nucunda, ortaya gerçek ve somut olarak hiçbir şey çıkmadı. Bu dönemde de tesis sayısında 
çağ atlanarak sayı -dikkat buyurun- 3 119'dan 6 277 sayısına ulaşmıştır. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Hiç olmadı, bir spor mensubu olarak hiç olmadı... 
REFAİDDÎN ŞAHİN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi elimde mev

cut olan listeye göre sizlere bir örnek vermek istiyorum : Kocaeli'nde bizim zamanımızda ya
pılmış 3 faal spor salonu, 2 stadyum, 1 yüzme havuzu (inşa halinde), 2 futbol sahası var idi; 
bunlann sayısı toplam 8 idi. Şimdi bu, 265 olarak gösteriliyor. Sayın Kocaeli milletvekilinden 
rica ediyorum, geriye kalan 257 tanesini gösterebilirler mi? 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Belediyeler yaptı, belediyeler. 
REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) — Gösterdikleri zaman, onları takdirle karşılarım, şük

ranla karşılarım. 
Bir misal daha veriyorum; Ordu'ya geliyorum; kendi memleketim; keşke Ordu Milletve

killeri arkadaşlarım burada olsalar idi, onlar da beni ya teyit ederlerdi yahut da susarlardı. 
Şimdi Ordu'yu, müsaadenizle sizlere okumak istiyorum. Bir tarihte bunu Sayın Bakanı

mıza da söylemiştim, "Nerede bu tesisler?" diye sormuştum. Tesadüf, spor şûrasında il spor 
müdürü de vardı; siz bilemezsiniz Sayın Bakanım, buna il spor müdürü cevap versin, dedim; 
maalesef, cevap alamadım; hâlâ da almış değilim. 

Şimdi, bizim zamanımıza kadar Ordu'da, 2 tane spor salonu vardı; birisi Ordu merkezin
de, diğeri Ünye'dedir. Bundan başka, Ünye'de, Fatsa'da ve Ordu'da olmak üzere 3 tane stad, 
1 tane açık futbol sahası, 1 tane de il hizmet binası olmak üzere, toplam 6 tane tesis vardır. 

Şu anda 198 tane tesis gözükmektedir. 
Seçimlerde 19 bin kilometre yaptım, dağ, bayır dolaştım; bu 198 tane tesisin, ancak 6 ta

nesini gördüm. Bunlardan bir tanesi Kumrü'da subasmanı seviyesinde inşa halinde, bir tanesi 
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Fatsa'da subasmam seviyesinde inşa halinde, bir tanesi de özel idarenin yaptırdığı spor eğitim 
merkezi vardır; bunların dışmdakileri göremedim, 

Gösterebilen babayiğit varsa, ona yine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak İstiyorum. 
öyleyse, bu hayalcilik nereden geliyor?.. Şuradan geliyor : Her işi hayal olanın, spor işi 

de hayal olur; oradan geliyor! (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; spora ilgi göstermek, gençliğe ilgi göstermek demek
tir. Bugün spor tesislerini yapmak zorundayız. 

Bir şeyi şükranla anmadan geçemeyeceğim. Sayın Melih Gökçek'e teşekkür ederim; bele
diye başkanlığı zamanında tesis yapmıştır, kendilerini tebrik ederim. 

Ayrıca, Ankara Belediye Başkanına da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçi, önceli
ği, tercihi, halka yararı, münakaşa edilebilir; ama; bir güzel buz paten sahası yapmıştır. Sizden 
fazla hizmet yaptıkları için buradan kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Şahıslar yapmaz, iktidarlar yapar, şahsı çık. 
REFAİDDÎN ŞAHİN (Devamla) — Şahıslar yapmaz; devlet, imkânlarını şahıslar vasıtay

la hizmet olarak ortaya koyarlar. Bu böyledir. Devletin imkânlarım ortaya koyanlara, hizmet 
yapanlara teşekkür ediyoruz. Bundan daha iyi bir şey olur mu? Tabiî olmaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sporumuzun inkişafı ve geliştirilmesi için, her şeyden 
evvel sadece, "futbol, futbol" demeyerek, bütün branşları, bilhassa amatör branşlarda kulüp
leri kollamak, onları korumak mecburiyetindeyiz. Türkiye'de kulüp olmadıktan sonra, sporcu 
olmaz; sporcu ve kulüp olmadıktan sonra, faaliyet olmaz. Bu faaliyetler olmadıktan sonra, 
o ülkenin aktivitesi içerisinde spor başarılı olamaz. Bugün, sayıları 5 bine yakın olan kulüple
rimizden maalesef, sadece 51 tanesi kamu kurumu, 50 küsuru da askerî güç kulübüdür. 

Bugün, devlet, kulüp kurma konusunda öncü olmalıdır. Memnuniyetle ifade etmek iste
riz ki, gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanlığı, kulüplerleri Dernekler Kanunuyla yönet
mekten çıkararak, kulüp yasası teklifi getirmenin hazırlığı içerisindedir. Bu bir ihtiyaçtır. Ku
lüpler hiçbir zaman Dernekler Yasasıyla yönetilmemelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin spor adamı ihtiyacını ortaya koymuş olan 
spordaki gelişmeler muvacehesinde, zamanımızda, Ankara, Manisa ve İstanbul'da olmak üze
re üç spor akademisi açılmıştır. Ne hikmetse, bugün ülkemizde spor adamı açığı vardır. Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullarda ve ilkokullarda beden eğitimi spor hocası açı
ğı on binin üzerindedir. 

Bugün spor teşkilatı, ANAP İktidarı işbaşına geldiğinden bu yana, spor akademilerinden 
mezun olmuş spor idarecisi ve spor branşlarının teknik adamları, birer ikişer teşkilattan uzak
laştırılarak, Millî Eğitim Bakanlığında veya başka yerlerde terfi edemeyen, başarılı olamayan 
kişilerin kadro dağıtım yeri haline getirilmiştir. 

Bugün spor teşkilatı içinde görev yapan kadronun spor akademilerinden mezun, spor eği
timi veren okullardan mezun, yüksekokul mezunu gençlerle zenginleştirilmesi lazım. Sporun 
eğitimi, sporun yönetimi, ancak ehil, becerikli, kabiliyetli, kültürlü gençlerle, spor konusunda 
eğitim görmüş olan yetişmiş münevver kişilerle olur. ANAP İktidarları döneminde, maalesef, 
sık sık bakan değişikliği olmuştur; bir bakan gelmiş diğer bakanın kadrosunu değiştirmiş, öbür 
Bakan gelmiş onun kadrosunu değiştirmiş ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kadro kıyımının 
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yapıldığı bir yer haline getirilmiştir; ayrıca, en son bakan, giderayak, 1 inci ve 4 üncü dereceler 
arasındaki 184 kadroyu, o teşkilata yıllardır emek veren, o kadroyu bir yerde hak etmiş, o kad
royu bekleyen elemanları dururken, dışarıdan atamayla, dışarıdan naklen tayinle gelenlere da
ğıtmıştır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşkilatının bu kadrolara ihtiyacı varken, spordan 
anlamayan, sadece kadro için oraya getirilmiş olan bu kişilerin Beden Terbiyesine ne derece 
faydalı olacağı tartışma mevzuudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, bugün ismi yeni yasaya göre Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü olan bu Genel Müdürlük, spordan sorumlu Devlet Bakanlığına bağlı 
olarak idare edilmektedir. Bizim taahhüdümüzdür, yeniden Gençlik ve Spor Genel Bakanlığı 
kurulmak suretiyle, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bu bünye içerisine alınacaktır ve genç
liğe gösterilen ilgi, gençliğe verilen önem, ona bir Bakanlık tahsis etmekle değer bulacaktır, 
karşılık bulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hazreti Ali buyuruyor ki : "Öldükten sonra yaşa
mak istiyorsanız, ölmez eserler bırakınız." 

Bu sebepledir ki, Rahmetli Menderes, eserleriyle, hâlâ, kadirşinas Türk Milletinin gön
lünde yaşıyor. (DYP sıralarından alkışlar) 

Eserleriyle birlikte yaşayan Demirel, bu sebepledir ki, demokrasi dışı usullerle 6 defa git
miş, Yüce Türk Milletinin iradesiyle 7 defa gelebilmiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi, gençliğimize, spor teşkilatımıza ve milletimize 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şahin, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner; buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Seçkiner, bildiğiniz gibi, süreniz 20 dakikadır efendim. 

ANAP GRUBU ADINA YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi hakkında 

Grubum adına görüşlerimizi açıklamak Üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. Sayın Bakana da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

Konuşmama, Sayın Refaiddin Şahin'e cevap vererek başlamak istiyorum. Devlet Bakanı 
Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın, bütçe konuşmaları için dağıttığı kitapta, Ordu'daki tesis sayısı 
199'dur. 

. Bunu kendileri de kabul etmişler. O sayıyı, bizden değil, Sayın Mehmet Ali Yılmaz'dan 
sorabilirler. 

Spor, bugün dünyanın en etkin tanıtım araçlarından biridir. Türk sporunu çağdaş bir se
viyeye çıkararak dünya standartlarına ulaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmaması ge
rekir. Bu amaçla, Anavatan Partisi sekiz yıllık döneminde sporumuza büyük çapta kaynak ak
tarmış, önemli bir yatırım hamlesi başlatmıştır; bu çalışmalar kısa sürede neticesini uluslara
rası platformda vermiş, birçok sporcumuz çeşitli dallarda, dünya ve Avrupa'da şeref kürsüleri
ne çıkmıştır. 

Spor faaliyetlerinin istenilen düzeye ulaşmasının sayısız yararları vardır. 
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Değerli milletvekilleri, bakınız bilim adamları sporun faydalarını nasıl tarif ediyorlar : Spor, 
çabuk ve isabetli karar vermeyi, diğer bir tabirle de zamanında karar vermeyi öğreten en etkili 
araçtır. Spor, insanoğlunda arkadaşlığı ve paylaşma duygusunu geliştirdiği gibi, barış, dost
luk, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına en büyük etken olmaktadır. 

Spor, kendi âleminde, dili, dini ve ırkı ayırmadan, sadece kurallarını uygulayarak, insan
ların birlikte olmasını sağlıyor. 

Sayın milletvekilleri, gençlik ve spor konularında bugünkü Hükümeti çok şanslı görüyo
rum; çünkü, bugüne kadar, bu Meclis çatısı altında, sporun içinden gelmiş bu sayıda milletve
kili olmamıştı. 

Sporda politika tektir. Spora yatırım yaparak, hem gençliğimize, hem de ülkemizin gele
ceğine en önemli hizmeti yapmış oluruz. Gençlik ve spor konularında alınacak her türlü müs
pet kararların yanındayız. 

Spor gençlerimize ve çocuklarımıza benimsetmek ve sevdirmek zorundayız. Çünkü, spor, 
insan iradesini güçlendirdiği gibi, kendine güvenmesini de sağlıyor. Sporda kendine güvenmek, 
başarı için şarttır. Başarılı olmak için de, insanoğlunun kendisine güvenmesi şarttır. Bu ikile
me çok dikkat edilmesini vurguluyorum ve onun için de, spor önemlidir, diyorum. 

Sporun bir özelliği de, çocuğun fark edilmemiş özelliklerini ve yaratıcı gücünü harekete 
geçirmiş olmasıdır. Spor, gençlerimize grup içinde dayanışma halinde olmalarını sağladığı gi
bi, onların daha sosyal olmalarını da sağlar. 

Değerli milletvekilleri, spor, yenme ve başarılı olma gibi, insanı tatmin edici unsurların 
yanı sıra; gençlerin, fizik, ruh ve fikir niteliklerini de geliştiren bir bilim dalıdır. Şahsen, bu 
kadar önemli gördüğüm spor meselesinde Anavatan Partisi üzerine düşeni yapmış mıdır?.. Bu 
dönemin hizmetlerini sizlere kısaca özetlemek istiyorum. 

.Türkiye'niA çağa daha çabuk uyabilmesi için, sağlıklı, bilgili ve moral gücü yüksek genç
lere ihtiyacı vardır. Bu görevi yerine getirebilecek en önemli aktivitenin spor olduğuna inanıyo
ruz. Büyük Atatürk'ün deyimiyle, yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimize, çağa uygun 
bir spor dünyası bırakmak, kaçınılmaz görevimizdir. 

Sekiz yıl görev alan Anavatan Hükümetleri, sporun sistem, program, organizasyon ve her 
şeyden önemlisi, tesisten oluşan bir bütün olduğunu kabul ederek, tedbirlerini ona göre almış
tır; getirdikleri imkânlarla sporumuzda her bakımdan gelişmeler kaydedilmiştir. 

Başta takım sporları olmak üzere, spordaki başarı grafiğimizin hızla yükselişini, daha çağdaş 
spor sahaları ve sporcuyu himaye eden spor politikasında aramaktayız. Anavatan Partisi dö
nemindeki spor hizmetlerinin ana hedeflerini birkaç cümleyle özetlemek istersek, nerelerden 
nerelere gelinmiş olduğunu görürüz. 

Çamur deryası olarak devraldığımız 48 adet elverişsiz çim saha, hepsi Avrupa standartla
rında olmak kaydıyla 200'e ulaştırılmıştır. 

Toplam olarak 980 adet muhtelif spor tesisi devralınmış, bu rakam 4 binlerin üzerine çı-
karalarak devredilmiştir. 

Burada bir hususu daha gururla ifade etmek isterim : Anavatan Partisi Hükümetleri dö
neminde pek çok spor salonu 15 - 20 yılda değil, 6 ay gibi kısa sürelerde bitirilmiştir.. 

Ayrıca, Türk sporunun gelişmesine özel sektörün de desteği sağlanmış; bu konuda, ger
çek ve tüzelkişiler, spor tesisi yapmaya özendirilmiştir. Bu husus yönetmelikle belirli bir esasa 
da bağlanmıştır. / 
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Sporda daha başarılı olmak için daha çok tesise ihtiyaç vardır. Sporda başarılı olmak için 
önemli olan diğer bir husus ise, spor eğitimidir. 

Anavatan Partisi döneminde bu konu çok ciddî bir şekilde ele alınmış; konu, bilimsel bir 
platforma oturtulmuştur. 

Bu programlar sonunda, 1983 yılında 2 binler civarında olan antrenör sayısı 25 binlere; 
340 bin civarındaki lisanslı sporcu sayısı 1 milyona yaklaşmıştır; ayrıca, 1 400 civarındaki ha
kem sayısı ise 45 binlere ulaşmış; sporcular teşvik edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şampiyon bir sporcu zirvede kalabilmek için veya o noktaya gele
bilmek için, hayatını bu işe adamaktadır. Ülkemizi tanıtan, bizleri gururlandıran bu gençleri
mizin sorunlarım halletmek, yaşam standartlarını yükseltmek, onların geleceğini garanti altı
na almak, kaçınılmaz bir görevdir. Bu düşünceden hareket eden Anavatan Partisi Hükümetle
ri, şampiyon sporcularımızı ve çalıştırıcılarını teşvik etmek amaayla, 1987 yılında, bir ödül 
yönetmeliği çıkarmıştır. O günden bugüne, bu sporcularımıza ödenen nakdî ödüllerin miktarı 
5 milyar lirayı bulmuştur. 

Olimpiyatların İstanbul'da düzenlenmesi fikri benimsenmiş, bu konuda tesis fukarası bu 
şehrimize tesis yapımına öncelik verilmiştir. 

Türk ekonomisinin üretkenliğinde, Türk insanının çalışma azminde, olimpiyatları ülke
mizde düzenlemek, bizim için zor olmayacaktır. Anavatan Partisi olarak biz buna gönülden 
inanıyoruz ve Hükümeti destekliyoruz. 

Geçmişte bir tane dahi olmayan sporcu sağlık merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırıl
ması, yine Anavatan Partisi hükümetleri tarafından ele alınmış, en modern cihazlarla donatıl
mış olan bu sağlık merkezlerimizden üç adedi üç büyük şehrimizde açılmıştır. 

Yine ilk defa ülkemizde, Ortadoğu ve Balkanlar'ın en büyük doping kontrol merkezi, bir 
üniversitemizle işbirliği sonucu açılmıştır. 

Sporculann sosyal güvenliğine de çok önem verilmiş, sporcularımıza özel sigorta sistemi 
uygulanması yapılmıştır. 

Yukarıda görüldüğü gibi, Anavatan Partisi hükümetleri döneminde spora ve gençlerimize 
gereken önem verilmiş, bu arada çağdaş Türkiye'ye yakışır gelişmeler olmuş ve Türk sporu, 
çağ atlamak için gerekli olan platforma oturtulmuştur. 

Şimdiki Hükümetimizin bu gelişmeleri sürdüreceği, Anavatan Partisinin bıraktığı yerden 
devam ettireceği inancındayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi sizlere, spor için yapılmasını önemli gördüğü
müz bazı hususları açıklamak istiyorum. 

Spor yönetimi gözden geçirilmelidir; Gençlik ve Spor Bakanlığı yeniden kurulmalıdır; an
cak, bakanlık, gençlik ve spor işlerinde bürokrasiyi artırmamalıdır. Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğü, çok önemli görevleri olan büyük bir kuruluşumuzdur. Spor federasyonlarının sayısı 
33'e çıkmıştır. Teşkilat, bir kişinin kararıyla idare edilemeyecek kadar büyümüştür. Bu kurulu
şumuzun çalışmaları, spor bakanlığına bağlı spor adamlarından oluşan bir spor konseyi tara
fından denetlenmeli ve yönlendirilmelidir. Bu husus, beş yıllık plan çalışmalarında önerilmiştir. 

Federasyon başkanları işbaşına seçimle gelmeli, seçim sistemleri ve şekilleri ayrıca belir
lenmelidir. 
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Seçimler, dört yılda bir, olimpiyatları takiben yapılmalıdır. Üç adaydan birisini bakan se
çer savına katılmıyorum. 

Federasyonlara idarî ve malî özerklik sağlanmalı, en azından mevcut mevzuatın imkân 
vereceği rahatlatıcı tedbirler alınmalı ve tavsiye edilmelidir. 

Spor federasyonlarının müesseseleştirilmesi ana hedef olmalıdır. Bu itibarla, kadroların 
elden geçirilmesi ve yetenekli personelin kullanılması sağlanmalıdır. 

Federasyon başkanları, kendi faaliyetleri konusunda bölgelere talimat verme yetkisine ka
vuşturulmalıdır. Böylece o bölgede faaliyet gösteren kulüplerle federasyon arasındaki iletişim 
sağlanmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, spor, halkımıza sevdirilmeli ve benimsetilmelidir. Türkiye'de her
kesin anlayabileceği bir spor kültürü oluşturulmalıdır. Bunun için basın ve yayın kuruluşları
mıza önemli görevler düşüyor. Aileler, spor ile çocuklarının daha sağlıklı ve daha başarılı ola-
cağına inandırılmalıdır. 

Bu bakımdan, vakit kaybetmeden televizyon spor kanalına ihtiyaç vardır. Televizyonlarda 
yayınlanacak çocuğa yönelik spor programları, sporun sevilmesi ve yayılmasında faydalı ola
caktır. ilkokul öğrencilerine sporu sevdirecek programlar uygulanmalıdır. Okullar, kendi bün
yeleri içinde, oyun yoluyla yarışmalar düzenlemelidir. Bu yarışmalara veliler de getirtilerek öğ
renciler daha çok teşvik edilmelidir. 

Büyük kulüpler, hangi dalda olursa olsun, spor okulları açmalıdır. Onların açacağı spor 
okulları büyük ilgi görürken, kulüplere küçümsenmeyecek gelirler getirir. 

Değerli milletvekilleri, spor faaliyetleri yaygınlaştırılmalıdır. Spor faaliyetinin yaygınlaştı-
rılmasındaki temel mesele tesistir. Bu konuda ANAP hükümetlerince oldukça yol alınmıştır. 
Bu kâfi midir? Değildir. 

Yurt içinde gerek bölgelerarasında, gerekse kulüpler arasında yapdan spor aktivitesi artı
rılmalıdır. 

Okul spor faaliyetlerini düzene girebilmesi için üniversiteler spor federasyonu ilejise ve 
ortaokul spor faaliyetlerini düzenleyen ayrı bir federasyon kurulmalıdır; ortaöğretim federas
yonu gibi. 

Amatör spor kulüplerinin faaliyetleri sıkı bir şekilde denetlenmeli, yararlı çalışmalar ya
pan kulüpler devletçe desteklenmelidir. Okul salonları, amatör spor kulüplerine açılmalıdır. 

Bugün eğitim kurumlarımızda yapılan beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin yeterli olduğu 
söylenemez. Oysa, gençlerimizi beden, moral ve kişilik olarak en üst seviyede yetiştirerek çağa 
uydurmalıyız. Spordaki gelişim, ülkelerin kültür ve ekonomik seviyesiyle çok yakından ilgili
dir. Türkiye de kendi imkânlarını en iyi şekilde zorlayarak bu sorunu çözme yoluna gitmiştir. 
Denenmiş ve başarıya ulaşmış organizasyon modellerini tüm ayrıntılarda inceleyip, ülkemiz 
şartlarına uydurup spordaki gelişmemizi hızlandırabiliriz. Bu işi halledebilmek için, sporda ge
lişmiş ülkelerdi spor ataşeliklerinin kurulmasının sayısız faydaları vardır. Bu ataşeliklerin di
ğer bir yararı da, uluslararası sporun seviyesini yakından takip etme şansını doğurmasıdır. 

Spor kulüpleri yeni bir sisteme kavuşturulmalıdır. Belirli kurallar içerisinde, rekabete da
yalı olarak yapılan sporun en önemli birimi, spor kulüpleridir. Spor faaliyetlerinin bu temel 
unsurunun, yani, kulüplerimizin, Dernekler Kanunundan çıkartılarak, yeni bir modele otur
tulması lazımdır. 
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Bölgeye, sporla, barış ve kardeşliği getirecek, Akdeniz Oyunları benzeri, Karadeniz oyun
larının ilkini düzenlemek, için, zaman geçirilmeden çalışmalara başlanılmalıdır. Türkiye tara
fından, bu yıl Karadeniz oyunlarının başlatılması lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, sporumuz için iyileştirici olacağına inandığım bazı önerilerimi de, 
vaktimiz kısıtlı olduğu için, spotlar halinde Yüce Parlamentonun huzurunda ilgililere sunmak 
istiyorum. 

Şampiyonları anma günü ve anıtı dikilmelidir. Biz, bu sene Sayın Refaiddin Şahin ve Sa
yın Bakanımızla beraber Yaşar Doğu'yıı anma törenine gittik; fakat, Hamit Kaplan'a, Nasuh 
Akar'a, Celal Atik'e, Hüseyin Akbay'a, Vehbi Emre'ey, Metin Oktay'a belki gideriz, gideme
yiz; kırgınlıklar doğuyor; önün için, bir anıt dikilmeli ve senede bir gün, şampiyonlar anılmalı-
dır ki, kimse kırılmasın. Sayın Yaşar Doğu'nun ölüm yıldönümüne gittik beraber, diğerlerine 
gidemiyoruz. Onun için, içimizde bir ukdedir. Senede bir defa yapalım ve bütün şampiyonları
mızı analım. 

Olimpiyat kanunu ayın sonuna kadar çıkmazsa, biz, 2000 yılında yapılacak olimpiyatları 
alamıyoruz. Buna en kuvvetli aday, Pakin ve Berlin... 1 nisana kadar bu kanun çıkmazsa, 2000 
yılının olimpiyatları, Pekin ve Berlin'e gidecek. 

Sayın Bakanımdan bunu rica ediyorum; olimpiyat kanununun bir an evvel Genel Kurul
dan çıkması gerekir. 

Futbol kanunu tasarısf daha Genel Kurula gelmedi. Sayın Bakanımız, onun da haziran 
ayında geleceğini söyledi; fakat haziran ayında gelirse, geç kalınmış olur; çünkü, teşkilattaki-
ler, görevlerinden üç ay evvel istifa edecekler. Bu nedenle, geç kalır, yetişmez. O tasarının da 
Meclis Genel Kurulundan bir an evvel geçirilmesi lazım. 

Yine, dünkü gazetelerde ''Burak'ın acı ölümü" diye bir haber var. 16 yaşındaki basket-
bolcumuzun acı ölümü... Burak, İsparta da bir müsabakada fenalaşıyor; tedavisi yapılıyor, is
tanbul'da, -hangi doktor rapor verdiyse "sağlamdır" diye rapor veriliyor ve antrenmanda ve
fat ediyor. 

Bunu, burada, ihbar ediyorum; suçluların cezalandırılmasını istiyorum; doktorsa, dok
tor, kulüpse, kulüp... Günahtır... 16 yaşındaki çocuğumuzun bigünah yere ölmesinin cezasını 
kim çekecektir? 

Son günlerde, "Pamukbankla, Spor Toto ve Loto Teşkilatı anlaşma yaptı, toto ve lpto Alo 
24 vasıtasıyla oynanacak'' deniyor. 

Bu anlaşmanın yapılamaması lazım; çünkü, kanun sarih değil. Bizde, Spor-Toto ve Loto 
kuponlarının arkasında, "Kuponlarda isim, adres, imza ve yaş sütunları eksiksiz 
doldurulmalıdır" der. Adı, soyadı, yaşı ve imzası olmayana ikramiye ödenmez. Pamukbank 
bunu nasıl ödeyecek? 

Ayrıca, Spor Totonun 30 senedir Emlak Bankasıyla sözleşmesi vardır, başbayiidir. 
O bankadan izin alındı mı, bilmiyorum, tzin alınmadan, böyle bir protokol geçersizdir; 

hatta ben, geçen gün, Alo 24'e telefon ettim; "böyle bir anlaşma yapılmadı, oynayamazsınız" 
dediler. Bu anlaşmanın yapılıp yapılmadığını Öğrenmek istiyorum. 

Yine, bir problemimiz daha var : Türkiye'de bütün birinci, ikinci, üçüncü lig maçları pa
zar günü oynanmaktadır. Pazar günü evinde kimse kalmamaktadır. Maça giden sevinmekte, 
evdekiler üzülmektedir. 
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bizim, ANAP olarak, bir teklifimiz var : Maçların cumartesi günü oynanması, pazar gü
nü de aile bağlarının devam etmesi... Ne futbolcusu evde kalıyor, ne seyircisi evde kalıyor! Aile 
bağlarını koparmaktadır/Maçlar cumartesi günü oynanır, pazar günü istirahat edilir, pazar 
günü de tek bir derbi maçı konulur ve onu herkes evinden seyreder. Futbolcunun hanımı da 
çalışmaktadır, seyre giden bey de çalışmaktadır; aile bağını koparmaktadır. Onun için, maçla
rın cumartesi günü oynanıp, pazar günü tek bir derbi maçının televizyondan verilmesini, An-
vatan Partisi olarak istemekteyiz. 

Gene, Sağlık Bakanımızdan bir ricamız var : Yeşil kart uygulamasını Kızılcahamam'dan 
başlatıyor da, neden sporculardan başlatmıyor? Kendisi de eski kulüp başkanımızdır; yeşil kart 
uygulamasını sporculardan başlatmasını arzu ediyoruz. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan bir ricamız var : Sayın Millî Eğitim Bakanımız, öğret
men çocuklarının öncelikli kredi alacaklarını ve yurtlardan öncelikli faydalanacaklarını söylü
yor. Bu, kredi ve yurt imkânlarından öğrencilerin de istifade etmesini, acaba bir yönetmelik 
değişikliğiyle sağlayabilirler mi? 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sporcu mu, öğrenci mi? 
YÜCEL SEÇKtNER (Devamla) — Sporcu öğrencilerin kredi ve yurt imkânlarından isti

fadesi... ..-
Son günlerde basında çıkan haberlerden, gençlik ve spor il müdürlerinin bazılarının yerle

rinin değiştirildiği, bazılarının merkeze alındığı, bazı federasyon başkanlarının da istifaya zor
landığı öğrenilmektedir. Tabiî bu, Sayın Bakanın tasarrufunda olun bir konudur; ama, bu kış 
gününde, bigünah bölge müdürlerini oradan oraya almak iş değildir. Şu anda bölgelerde zaten 
müsabakalar bitmek üzeredir. Bu tayinlerin şu anda durdurularak, mayıs ayında tatbiki müm
kün mü acaba? Sayın Bakandan bu konuyu da rica ediyorum. 

• • ' • • . ' ' 

Sayın milletvekilleri, uzun süre genel müdürlük, daha sonra da Güreş Federasyonu Baş
kanlığı yapmam hasebiyle, kendimi, bu spor dalını en objektif şekilde değerlendirecek bilgiye 
sahip olarak görüyorum. Güreş, futbol kadar olmasa da, hâlâ ülkemizde en çok sevilen ikinci 
spor dalıdır. Köylerimizde hâlâ pehlivan hikâyeleri dinlenmekte, çayırlarda yapılan güreşler, 
zaman zaman futbolu bile gölgede bırakacak seyirci toplamaktadır. İnanmış bir kişi olarak 
söylüyorum ki, güreş camiamızda birlik ve beraberlik sağlandığında, Türk güreşi, dünya güre
şi içinde, hâlâ (1) numara olma özelliğini taşıyabilecektir. 

Başkanlığım döneminde sağlamış olduğuma inandığım birlik ve beraberlikle, güreş spo
rumuzda belirgin bir ilerleme gözlenmiş; 25 yıldır hasret kalınan şampiyonluklara ulaşılmıştır. 

Sayın Hükümetimizin ve Sayın Bakanımızın, güreşimiz için başlatılmış olan eski günlere 
dönme seferberliğini devam ettireceklerine inanıyoruz. 

Artık bu sporumuzda, her siklette, birbirleriyle yenişemeyecek güçte beş, altı güreşçimiz 
bulunmaktadır. Bu konuda, yıldızlar ve minikler kategorisinde, çağdaş ülkelerin çok ötesine 
ulaşılmıştır. Malumunuz, geçen sene, güreşte, yıldızlarda dünya şampiyonluğunu takım olarak 
aldık, gençlerde de Avrupa şampiyonu olduk. 

Güreşimize verilecek ehemmiyet, ata sporumuzu bir an önce yukarılara çıkaracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Seçki ner, 2 dakikanız var; toparlayan lütfen. 
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YÜCEL SEÇKİNER (Devamla) — Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar Tür
kiye Büyük Millet Meclisine .13 kanun teklifi verdim; bunların 6 tanesi direkt olarak sporla 
ilgili. Sayın Bakandan, bu kanunları desteklemesini istiyorum. 

Birinci kanun teklifim, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesine bir bent eklenmesine dairdir; ki, bugün Türkiye'
de devlet sanatçısı var; fakat devlet sporcusu yoktur. Olimpiyat şampiyonu olan bir sporcuya, 
neden devlet sporcusu demeyelim? 

Gene, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (h) fıkrasının değiştirilme
siyle ilgili bir teklifim var. Lise mezunu olup üstün nitelikli ve başarılı sporcuların üniversite 
ve yüksekokullara imtihansız girmesinin sağlanması ile ilgili bu teklifim. Bu, bir yerde gençli
ğimizi spora teşvik edecektir. 

Gene, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine, spor hizmetleri sınıfının 
eklenmesi ile ilgili bir teklifim var. Senelerdir biz bunun ıstırabını çekeriz; dünya şampiyonu 
olan güreşçimizi bekçi, şoför, çaycı kadrosunda istihdam ederiz!.. Bu kanuna spor hizmetleri 
sınıfının eklenmesi ile, sporcu şahsiyetini bulmuş olacaktır. 

Gene, 5682 sayılı Pasaport Kanununa bir hüküm ilavesiyle ilgili bir teklifim var. Türkiye'
de, uluslararası federasyonlarda görev alan 30'a yakın arkadaşımız vardır ve bunlar turist pa
saportuyla yurt dışına giderler; vize alamaz ve toplantılara yetişemezler. Bunlara, diplomatik 
pasaport verilmesi konusundaki bu kanun teklifimi, Sayın Bakanın nazarı itibara alacağını dü
şünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kurallaşmış bir söz vardır : "Kışlaya, camiye ve spo
ra politika girmez" Bu üç konu da, hassas ve politika üstü konulardır. Buralar, politikadan 
ne kadar az etkilenirse, ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur ortamı o derece büyük 
olacaktır. Bu nedenle, Sayın Bakanımızdan huzurunuzda rica ediyorum, spora politikayı sok
mayalım. Gençlik ve spor için atacağınız her olumlu adımda, ANAP olarak, yanınızda en bü
yük destekçiniz olacağımızın bilinmesini, Yüce Meclisin çatısı altında, bir kez daha vurgula
maktan onur duyuyorum. Parolamız, "Her şey Türk gençliğinin ve sporcusunun daha iyiye, 
daha güzele ulaşması için" olmalıdır. 

Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyor; ülke olarak birlik ve beraberliğimizi sağlamada 
önemli bir etken olan ve sağlıklı bir nesil ile moral kabiliyetimizi yükseltecek spora, hepinizin 
destek vermesini diliyorum. 

1992 yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin, Türk gençliğine ve sporuna hayırlı 
ve uğurlu olması dileğiyle saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkiner. 
SHP Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu'na söz veriyorum. 
Buyurun, 

SHP GRUBU ADINA HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde konuşurken, şahsım ve SHP Grubu 
adına Yüce Parlamentoyu ve sevgili Başkanımı saygılarımla selamlıyorum. 

Genel Müdürlüğümüz, Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş, çeşitli defalar Millî Eğitim 
Bakanlığına ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmış've en son olarak da 2 Mart 1989 tarihi
ne kadar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmüştür. 
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Millî Eğitim Bakanlığının yoğun işleri nedeniyle gençlik ve spor faaliyetleriyle yeterince 
ilgilenemediği gerekçesiyle, 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Başbakanlığa bağlan
mış ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak şu ana kadar faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ülke kalkınmasının dinamik güçleri olan gençlerimizin fizikî moral ve güç olarak gelişti
rilmesi, gençlerin serbest zamanlarının değerlendirilebilmesi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan 
alıkonulması ve beden eğitimi ve spor faaliyetlerini yürüterek, insan sağlığının ve insan karak
terinin gelişimi ve verimliliğinin olumlu yönde etkilenmesi hedefleri, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. 

Sayın Başkanım, 21 Ekim 1990 nüfus sayımına göre ülke nüfusumuzun en belirgin özelli
ği, genç yapısıdır. Nüfusumuzun yüzde 30'unu aşkın bölümünü 14-29 yaş arasındaki gençler 
oluşturmaktadır ve halen nüfusumuzun yarısı 20 yaşını doldurmamıştır. 

Ülkemizin, gelişen ve değişen dünyanın gerisinde kalmaması için gençlere ilişkin gereksin
melerin karşılanması gerekmektedir. Gençliği ilgilendiren her türlü sosyal, ekonomik ve kültü
rel konularda gençlerin katılımını sağlamak, sorunlarının teşhisi ve çözüm yolları konusunda, 
gençlik kesiminin de, katkısını sağlamak ve üniversitelerle ciddî işbirliği yapılarak yarınlarımı
zı emanet edeceğimiz gençlerin, demokratik süreçte gerek kendi, gerek ülke sorunlarına katı
lımlarını sağlamak hedef olmalıdır. 

Gençlik şûrası en son 1988 yılında yapılmıştır. Şûradan alınan veriler de değerlendirilerek 
gençlik şûrasının -Sayın Bakanca da açıklandığı gibi- bu sene toplanılması istemi, olumlu bir 
yaklaşımdır. 

Ülke ve kendi sorunlarına çözüm arayan ve yarınlarına umutla bakabilen çağdaş gençli
ğin, bir ulus için büyük bir kazanç ve gurur kaynağı olacağı kesindir. Gençliği, suskun, duyar
sız ve kimliksiz insanlar haline getirme, en kötüsü, potansiyel suçlu görme yanlışından, toplu
mumuz ve ülke demokrasimiz kurtarılmalıdır. 

Şu an sayıları 78 olan gençlik merkezlerinin, üç yıllık plan hedeflerinde daha da yaygın
laştırılması kararı umut vericidir. Ayrıca, gençlerimizin birbirleriyle dayanışma, yardımlaşma 
ve kaynaşmalarını ve diğer ülke gençleriyle iletişimlerini sağlama hedefleriyse, sevindiricidir. 

Bu merkezlerdeki faaliyetlere katılacak gençlere rehberlik yapacak lider animatörlerin ye
tiştirilmesi ve nitelikli olarak sayılarının artırılması çalışmaları, ülke gençliğine yapılan büyük 
hizmetlerden biri olacaktır. 

Geleneksel olarak 15-21 mayis tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası faali
yetlerine Sayın Bakan ve bakanlık personelince büyük önem verilmesi de sevindiricidir. 

Gençlerimiz, dünya ve Avrupa gençliğiyle ve özellikle yeni kurulan Türkî cumhuriyetler-
deki gençlerle önemli diyaloglara girmeleri sağlanmalı ve önemli faaliyetleri birlikte düzenle
melidirler. 

Sporda ileri olan ülkeler, başarılarını, küçük yaşta spor eğitimlerine ve bedensel gelişmeyi 
yönlendirmelerine borçludurlar. 

Bu bakımdan, spora başlama yaşının düşürülmesi istemiyle, sporu sevdirmek ve toplumu 
küçük yaşlarda spora kanalize etmek, hedef olmalıdır. 

Sporun okullara geçmesi; ilkokulda, ortaokulda, liselerde sporun yaygınlaştırılması, ön
celikli görev olarak kabul edilmelidir. 
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Kulüp işbirliğiyle üniversitede spora, silahlı kuvvetlerde spora, yarışma sporu olarak spo
ra; en geniş alanlarda katılım sağlanmalı ve branşların artırılması hedeflenmelidir. 

Spor, muhakkak, bilim bazına oturtulmalıdır. 
Spor yöneticisi, tesis işletmecisi, animatör, hakem ve benzeri spor yöneticisi yetiştirme ama

cıyla, bölgesel de olsa, spor eğitim merkezleri kurulmalıdır. Görülmüştür ki, sporcu eğitim mer
kezlerinde yetişen çocuklarımız, yıldız ve gençlerde dünya şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülük 
ve daha birçok onurlu başarılar kazanmışlardır. Başarılı sporcuların çoğalması, sportif altya
pıya verilecek katkıyla, spor yapan kitle sayısının ve lisanslı sporcu sayısının artırılmasıyla müm
kündür. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin spor dünyasındaki yerini saptayacak 
en iyi ve tartışılmaz konu, olimpiyatlardır. Şu bir gerçek ki, olimpiyat göstergeleri, ülke sporu
muz adına olumsuz sinyaller vermektedir. Kırk yıl önceki başarılar, hâlâ gurur kaynağımız olarak 
belleklerimizde durmaktadır. Aradan geçen sürede Türkiyemiz zenginleşmiş, nüfusu ilerlemiş, 
spor kurumları, kulüpleri, alanları, spor yapan gençlik sayısı artmış; dış tecrübeleri fazlalaş
mıştır; ama buna karşın, yeterli başarıların elde edildiğini söylemek mümkün değildir. Türki
ye'nin spordaki başarısının istenilen düzeye ulaşmamasının en önemli nedenlerinden birisi, ör
gütsel ve yönetsel eksikliklerdir; spor yaptırmanın temel örgütlenme birimi olan kulüplerin, 
devlet spor hiyerarşisi içinde bulunmamalarıdır. Ülkemizde sporu devlet yönetmektedir; an
cak, tabanda spor yaptıran temel kuruluşların, yani kulüplerin, 1630 sayılı Dernekler Kanu
nunca denetlenmesi, kamusal spor örgütü ile, özel taban birimleri arasındaki ilişkilerin ilginç 
boyut edinmesine yol açmaktadır. * 

Çeşitli bakanlık ve kuruluşların işbirliği ve katkılarının seferber edilip, eşgüdümlenmesini 
gerektiren bir yeni örgütsel yapı oluşturulmalıdır. Bunun yanı sıra, ülke sporunun istenilen dü
zeyde olmamasında, toplumsal ve ekonomik etkenlerin de belirleyici olduğu yadsınamaz. 

Sporda başarılı olmanın kaçınılmaz ve vazgeçilmez önkoşulu, kitle sporuyla, yarışma spor
ları arasında sağlıklı ve organik bir ilişkinin, bir alışverişin kurulması ve süreklilik kazanması-
dır. Ne kadar çok sayıda insan spor yaparsa, onların arasından üstün sporcu çıkması olasılığı
nın arttığını da görürüz. Ne var ki, kitle yarışma sporu bağlantısının kurulabilmesi için, geniş 
kitlelerin beslenme ve sağlık sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Okul binası 
kadar spor tesisi, öğretmen kadar spor uzmanı; daha önemlisi de, devlet spor hiyerarşisi ile 
kitle örgütleri; sendikalar, kooperatifler, belediyeler, okullar arasında ilişki kurulması gerekir. 
Birinin bile yokluğunda, sporda başarıya ulaşma şansı sınırlıdır. 

Kıt kaynaklarla yapılan ve hep şikâyet edilen, Türkiye'deki başarısızlığın baş bahanelerin
den birisi, tesis yetersizliğidir; ama, diğer yönden bakıldığında, Türkiye'de spor tesislerinin çok 
düşük kapasiteyle çalıştırıldıkları da bir gerçektir. Bunun anlamı; hiçbir yeni tesis açılmasa bi
le, eldeki spor tesislerinin tam kapasiteyle çalıştırılması sonucu, tesis sayımız fiilen dört beş 
katına çıkacaktır. 

Spor akademileri, dünyanın her yerinde, spor bilimini üreten ve yayan kuruluşlardır. Ül
kemizde spor akademisi sayısının yeterli düzeye çıkarılması hedeflenmelidir. Spor, eğiticilik ve 
yöneticiliğinin, bir tür usta-çırak ilişkisi üzerine kurulu olduğu ülkemizde, spor akademisi çı
kışlılar, henüz kendilerine uygun yer edinememişlerdir. Kısacası, Avrupa ülkelerindeki karşı
lıklarına benzetilerek kurulan spor akademileri, bugün, sporcu, spor-bilim ve spor pratiği ara
sında köprü kurmada yetersiz, hatta etkisiz kalmaktadır. 

— 83 — 



T.B.M.M. B : 49 13 .3 .1992 0 : 3 

Yarışma sporu, herhangi bir başka meslek gibi, tamgün çalışmayı gerektiren bir uğraşı 
durumuna gelmiştir. Üstelik, üst düzeyde sporculuk, çok kısa süreli bir meslektir. Dolayısıyla 
15-35 yaş dönemlerinde, sporu meslek olarak seçmiş kişilerin, sporculuk yaşamları sona erdik
ten sonra, sporla ilgili işe girmeleri en doğal haklarıdır. 

Spor akademilerinde kişilerin, bir yandan aktif sporculuk yaparken, spor konusunda bi
limsel bilgi ve beceri edinmeleri; bir yandan da, sporculuk sonrası yaşamlannda spor uzmanı, 
spor teknisyeni olmaları olanağı sağlanmalıdır. 

Türkiye'de spor akademilerinin işlerlik kazanabilmesi için, genel bilgiye yönelik dersler 
sınırlandırılmalı; sporun bilim ve tıbbına ağırlık veren bir niteliğe kavuşturulması sağlanmalı
dır. 

Kültürel değişim anlaşmaları yoluyla, sınırlı olan yeterli ve yetişkin eğitici sayısı artırılma
lı; tıbbî eğitim yapan kurumlarda spor tıbbı uzmanlaşmasının sağlanması, bu yolla da spor 
akademilerine yeterli öğretici kadrolarının kazandırılması, öncelikli hedef olarak kabul edil
melidir. 

Usta-çırak ilişkileri üzerine kurulmuş, ona göre işleyen genel spor örgütümüzün, elden 
geçirilerek, bilimsel, bilgiye dayalı işlerliğe kavuşturulması gereği vardır. 

Türkiye gibi, seyirci eğilimli toplumlar, kitle katılımına dayalı köklü spor gelenekleri olan 
ülkelere kıyasla, daha çok, kazanmayı hedeflerler. Bu durum, yenilginin kronikleştiği bir or
tamda, görevlilerin değiştirilmesi gibi, hizmette sürekliliği zedeleyen uygulamaların yaygınlaş
masına yol açmaktadır. Oysa sorun, kişilerle değil, örgütsel olarak algılanmalıdır. 

Ne yapılması gereklidir? Sorunun yanıtı, sanıldığı kadar güç değildir. Gereken ilk iş, spor 
yönetiminin yeni bir anlayışla örgütlenmesidir. Spor demokrasisi olarak adlandırılabilecek ye
ni düzenlemelere gidilmelidir, özellikle, devletin, spor üstündeki denetim ve yönetimi, planla
ma, yatırım, eşgüdüm ve kurumlararası işbirliğiyle sınırlandırılmalıdır. Spor pratiğinin ise, bi
reysel federasyonlar esas alınarak, aşağıdan yukarıya seçimle oluşturulması sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Yücel Seçkiner tarafından verilen kanun tekli
fi, Grubumuzca da uygun görülmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı mad
desine, spor hizmetleri sınıfının eklenmesi gereklidir. 

Başarılı sporcuların geleceğini garanti altına alması ve sporun geniş tabana yayılmasında 
özendirici olacağı açıktır. 

Yine, sporda üstün nitelikleri ve başarıları olan liseli gençlerin, üniversiteye imtihansız gir
meleri de, gençleri spora teşvik edecektir. 

500 kişiden fazla işçi ve memur çalıştıran kuruluşların kulüp kurmaları ve spor tesisleri 
yapmalarıyla ilgili hükme, işlerlik kazandırılmalıdır. 

Amatör spora, sporculara büyük destek verilmeli; amatör sporcuların sağlık kuruluşla
rından ivedilikle faydalanmaları sağlanmalıdır. 

TV'de bir spor kanalı, değişen dünya koşulları içinde gerekli hale gelmiştir. Sporun görsel 
boyutlarla ele alınması, sporun yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. 

Spor kulüplerinin vergi, zam ve cezalarıyla, sigorta prim cezalarının affedilmesi gerekli
dir. Yöneticiler değişir, borçları sürüp gider. Kulüpleri tıkanmaya, sporu, sporcuyu ve yönetici
yi de spordan uzaklaşmaya itmenin, pek olumlu bir yaklaşım olmayacağı kanısındayım. 
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2000 yılında olimpiyatların tstanbula alınması için yapılan girişim ve çalışmaları takdirle 
karşılıyoruz. 

Sayın Bakanın Spor-Toto ve Loto'da genel hâsılatın büyük bir bölümünün kesintilere git
mesi yerine, bunları spor kulüplerine ve iştirakçilere yönlendirmek için getireceği yasayı, Toto 
ve Loto'nun çağdaş düzeyde oynanması girişimlerini de şükranla karşılıyoruz. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 459 milyar 800 milyon lira gibi yetersiz bir kay
nakla sınırlı olmasına rağmen, sabırla, inatla ve planla çalışarak, ülke gençliğimize ve sporu
muza, özellikle sporun içinden gelmesi ve sorunlarını yakînen bilen bir kişi olarak Sayın Baka
nımızın büyük katkılarının olacağına yürekten inanıyoruz. 

Bu inançla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin, ülkemize hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çulhaoğlu, teşekkür ediyorum. 
Hükümet adına Sayın Gönen, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime, sporcu ahlakına uygun, seviyeli konuşma yapan, Grupların değerli konuşma
cılarına teşekkür ederek başlayacağım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Programımızı uygularken, bütçeyi uygularken, değerli konuşmacıların, konuşmalarında 
ileri sürdükleri hususları, hükümet programıyla çelişmediği ölçüde değerlendirmek, bizim için 
de bir zevktir. Bilmelerini isterim. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1992 yılı bütçesinin Genel Kurulumuzda görüşül
meye başlanmasıyla, gençlik ve spor hizmetlerindeki hedeflerimizi, bu hedeflere ulaşmak için 
uygulamakta olduğumuz ilke ve politikaları, gençlik ve spor hizmetlerinin 1991 yılında gerçek-, 
leşme durumunu ve 1992 yılındaki gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalarımızı sizlere arz 
etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanlığa bağlı olarak görevlerini sürdüren Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü, tüzelkişiliği haiz; merkez teşkilatı katma; il teşkilatıysa, özel bütçe
li olan bir kuruluştur. 

Genel Müdürlüğün temel amacı, milletimizin bütün fertlerini, Atatürk ilke ve inkılapları 
doğrultusunda, bedenen ve ruhen sağlıklı olarak yetiştirmektir. 

Anayasamızın 58 inci maddesinde, ''Devlet, istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği 
gençlerin, müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve devletin, ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme 
ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri, alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu 
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için ge
rekli tedbirleri alır", 

59 uricu maddesindeyse, "Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını 
geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur" 
denilmektedir. 
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3289 ve 3703 sayılı Kanunlara göre, vatandaşın ve okul dışı gençlerin fizik, moral, güç 
ve yeteneklerini geliştirmek; beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini yürütmek, 
bunları sevk ve idare etmek, gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri 
yürütmek, üniversitelerin ve yükseköğretim kurumlarının, yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetle
rini programlamak, okul dışı izcilik ve spor faaliyetleriyle gençlik faaliyetlerini programlamak; 
spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek; sporcu ve spor ku
lüpleriyle gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak; spor federasyonları
nın kurulması ve spor dallarını belirlemek için, gerekli usul ve esasları tayin ve tespit; sporcu 
sağlığıyla ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak; futbol müsabakalarında müş
terek bahis düzenlemek ve yönetmek, başarılı sporcuları ve çalıştırıcılara aynî ve nakdî yardım 
yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek gibi görevler, Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğünün sorumluluğundadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne, 1991 malî yı
lında bütçeden 230 milyar 356 milyon Türk Lirası ödenek ayrılmasına rağmen, yıl sonunda 
bu rakam Spor-Toto ile fonlardan alınan ve özel ödenek kaydı yapılan miktarla birlikte, top
lam 465 milyar 402 milyon 269 bin Türk Lirasına ulaşmıştır. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 1992 malî yılında yapmayı planladığı hizmet, yatırım 
ve faaliyetlerin finansmanı için, toplam 973 milyar 720 milyon Türk Lirası ödenek talep etmiş
tir. Buna karşılık, konsolide bütçe imkânları dahilinde, özel gelirler de dikkate alınarak, 459 
milyar 892 milyon Türk Lirası ödenek verilmiştir. 

Bu ödeneğin 243 milyar lirası maaş ve ücretler; 40 milyar lirası diğer cariler; 165 milyar 
309 milyon lirası, fonlar dahil, yatırımlar; 86 milyar 496 milyon Türk Lirası transfer harcama
ları için ayrılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2000'li yıllarda düzenlenecek olan olimpiyat oyunları
na ülkemiz talip olmuştur. 

Ülkemizin olimpiyatlarda başarılı olabilmesi, özel programlarla bugünden sporcu yetişti
rilmesine ve bu ihtiyaca cevap verebilecek büyük kapsiteli tesislerin yapılmasına bağlıdır. 

Yapılan istatistiklere göre, ülkemizde spor çağındaki nüfusumuzun ancak yüzde 5'i spor 
yapabilmektedir. Bu oran, Avrupa ülkelerinde yüzde 50 civarındadır. Hedefimiz, önümüzdeki 
beş yıl içerisinde bu rakamı yüzde 5'lerden yüzde 20'lere çıkarmaktır. 

Ülkemiz, 1992 yılında Barselona'da yapılacak olan Yaz Olimpiyatlarına katılacaktır. Bu 
büyük organizasyonla ilgili hazırlık çalışmaları da sürdürülmektedir. 

Bütün bu hedef ve faaliyetler için, genel müdürlüğe 1992 malî yılında 459 milyar 892 mil
yon Türk Lirası ödenek öngörülmüştür. Bütçemize ayrılan bu ödeneklerle böylesine yaygın ve 
milyonlara hitap eden gençlik ve spor hizmet ve faaliyetleri ile hedeflerinin yerine getirilmesine 
gayret edilecektir. • . - , . ! ' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletimizin en önemli görevlerinden birisi de, yarın
larımızın güvencesi olan gençlerimizi, vatan ve milletin birlik ve bütünlüğünü müdrik, örf ve 
ananelerimize saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî, manevî ve ahlakî değerlerimizi 
benimsemiş, bilgili, hoşgörülü birer insan olarak yetiştirmektir. 

Gençlerimizin serbest zamanlarını, kendi istek ve arzulan doğrultusunda, sosyal, kültü
rel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle değerlendirmek; onların zararlı alışkanlıklardan korunmalarını 
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sağlamak ve birlikte olmalarını temin amacıyla kurulmuş bulunan 78 gençlik merkezinden, 
1991 yılı içerisinde 70 bin gencimiz; yine aynı yıl içinde açılan gençlik kamplarından da 19 956 
genç yararlanmıştır. Açılan bu gençlik kamplarından, okuyan, çalışan, çalışmayan, özürlü ve 
korunmaya muhtaç gençlerimizin yararlandırılmasına, 1992 yılında da artırılarak devam edile
cektir. 

Gençlik merkezlerinde görev yapacak lider ve eğitimcileri yetiştirmek üzere, Avrupa Kon
seyiyle müşterek eğitim çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

1991 yılında ülke genelinde, ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve gençlik'merkezleri 
arasında yapılan halk oyunları yarışmalarına 190 bin çocuk ve gencimiz katılmıştır. 

Bir zihin sporu olan satrancın yaygınlaştırılması ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla, ilk 
ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve gençlik merkezleri arasında yarışmalar düzenlenmiş 
ve bu faaliyetlere, 50 bin civarında çocuk ve gencimiz katılmıştır. 

1992 yılında, yurt içinde düzenlenen gençlik etkinliklerine katılan gençlerimizin, diğer ül
kelerde düzenlenen uluslararası gençlik faaliyetlerine daha aktif sayıda katılmaları desteklene
cek; yeni oluşan Türk cumhuriyetlerindeki gençlerin, ülkemizde yapılacak her türlü gençlik 
faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır. 

15-21 mayıs tarihleri arasında kutlanan gençlik haftasına, 1991 yılında 12 ülkeden 450 ya
bancı gencin katılmasıyla uluslararası nitelik kazandırılmıştır; gençlik haftasının, 1992 yılında 
da bütün yurtta, etkinliklerinin artırılarak kutlanması için gerekli destek sağlanacaktır. 

Üniversite sınavlarına giren öğrencilerimize yardımda bulunmak üzere, sınav yapılan il
lerde, öğrenci danışma büroları açılmış olup, 1991 yılında 36 710 gence hizmet verilmiştir; 1992 
yılında da, danışma bürolarıyla ilgili hizmetler desteklenerek sürdürülecektir. 

Gençlerimizin eğlenmelerini, dinlenmelerini, hoşça vakit geçirmelerini temin etmek ama
cıyla belirli zamanlarda düzenlenen gençlik şölenlerine, artırılarak devam edilecektir. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de, gençliğin kendi arasında teşkilatlanmasına im
kân verecek yasal düzenlemeler süratle yapılacaktır. 

Buna paralel olarak, 3703 sayılı Yasanın 8 inci maddesinde, Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğünün sürekli kurulları arasında sayılan spor ve gençlik şûrasından, spor şûrası, 1990 ta
rihinde gerçekleştirilmiş; ilki 1988 yılında yapılan gençlik şûrasının ikincisi de bu yıl gerçekleş
tirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; federasyonlarımızca iştirak edilen uluslararası faali
yetlerde, 1991 yılı içerisinde sporcularımız 334 altın, 286 gümüş, 370 bronz olmak üzere, 990 
madalya kazanmışlardır. 

Kazanılan madalyaların genel dağılımına gelince : Uluslararası turnuvalara katılınılan çe
şitli spor branşlarından 677 madalya; Balkan şampiyonalarında 154 madalya, özürlüler Olim-
piyadında 14 madalya, 11 inci Akdeniz Oyunlarında 46, Avrupa şampiyonalarındaysa 55 ma
dalya kazanılmıştır. 

.Dört yılda bir yapılan olimpiyat oyunlarının 25 incisi 25 Temmuz - 9 Ağustos 1992 tarih
leri arasında İspanya'nın Berselona kentinde .yapılacaktır. 

Bütün bu sayılan uluslararası turnuva ve şampiyonalara katılıp, ülkemizi şerefle temsil eden 
millî sporcularımızdan Toplu Konut Fonu alınması, sporun gelişmesini engelleyici nitelikte 
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görülmektedir. Bu nedenle, gençlik ve spor faaliyetleri için yurt dışına çıkışlarda, 2985 sayılı 
Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesi gereğince alınan Konut Fonunun kaldırılması veya mik
tarının azaltılması yönünde, bakanlıkça gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Bu konuda Bakan
lar Kurulunca gerekli karar alınmış olup, yakında yürürlüğe girecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde en fazla sporcu potansiyeline ve geniş bir 
tabana hitap eden amatör futbolun eğitim faaliyetlerine öncelik verilmiştir, verilmeye devam 
edilecektir. 

Amatör Futbol Kurulunun faaliyetleri, içerik bakımından Profesyonel Futbol Federasyo
nu faaliyetlerinin altyapısını oluşturduğundan, çalışmalarımıza bu yönde ağırlık vermiş bu
lunmaktayız. 

Bakanlığımızca hazırlanan ve çok kısa zamanda huzurlarınızda olacak olan yeni Türkiye 
Futbol Federasyonu Kanununda, amatör futbol ile, profesyonel futbolun aynı çatı altında top
lanması düşünülmektedir. ' , • • - . . 

Diğer taraftan, spor kulüplerimizin, Dernekler Kanunu kapsamından çıkartılarak, eko
nomik ve idarî yönden daha verimli ve işler hale getirilmesini sağlayacak olan Spor Kulüpleri 
Kanunu taslağı hazırlanmış olup, kısa zamanda huzurlarınızda olacağını tahmin etmekteyiz. 

Uluslararası ilişkilerin, her alanda olduğu gibi, spor alanında da gelişmesini arzu ediyo
ruz. Belki de, spor, uluslararası ilişkileri geliştirmenin en pratik ve kolay yoludur; anahtarıdır. 
Bu husus gözden kaçırılmayacaktır. 

Spor adamlarımızın uluslararası federasyonlarda görev almasını destekliyoruz. Halen ulus
lararası federasyonların çeşitli kurullarında 47 temsilcimiz görev yapmaktadır. Bu sayının artı
rılmasını, sporumuzun gelişmesi ve geleceği bakımından yararlı görüyoruz. 

1992 yılı Ocak ayında Romanya ve Suriye ile kültürel değişim programlan çerçevesinde 
spor işbirliği protokolleri Ankara'da imzalanmıştır., 

, Sovyetler Birliğindeki siyasî gelişmeler sonrası ortaya çıkan sportif ilişkiler ile, işbirliği ta
leplerinin, ülkemiz ile Bağımsız Devletler Topluluğu arasında işbirliği protokollerine dönüşe
bilmesi için Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçilmiş ve son duruma ilişkin bilgi istenilmiştir. Ko
nu yakinen takip edilmektedir. 

1992 yılı içerisinde Avrupa Konseyi Spor Gelişim Komitesince planlanan toplantı ve semi
nerlere iştirak edilecek, çalışmalar ve gelişmeler yakından izlenilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yükseköğretim kurumlarında okuyan, yetenekli sporcu 
ve gençlerimizin, Anayasamızın direktifleri doğrultusunda, devletin koruyuculuğunda, hem öğ
renimlerini, hem de sporculuk yaşantılarını başarıyla sürdürmelerini sağlamak, temel hedefle
rimizden biridir. Bu nedenle, yükseköğretim gençliğinin yaygın bir şekilde spor etkinliklerine 
katılımının en yüksek düzeyde sağlanması ve uluslararası spor platformunda ülkemizi en iyi 
şekilde temsil edecek düzeye gelmelerini temin etmek amacıyla, yükseköğretim kurumlan ara
sında yapılan yarışmalarda her yıl yeniliklere gidilmekte ve müsabakaların branş sayısı çoğal
tılmaktadır. 

' 1991 yılında 16 dalda organize edilen ve yükseköğretim kurumları arasında yapılan müsa
bakalara 38 250 sporcumuz katılmıştır. 1992 yılında bu yarışmaların branş adedi çoğalmış ve " 
18'e çıkartılmıştır, ' • 
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1992 yılında, Balkan, Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonalarında başarılı olan sporcula
rımızın, üniversite giriş sınavlarında arzu ettikleri eğitim dallarında okumalarına fırsat vere
cek tarzda artı puan verilmesi için, Yüksek öğretim Kurulu nezdinde başlatılan girişimler ta
kip edilecek, yeni düzenlemeler yapılmaya gayret edilecektir. 

Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Okul Spor Federasyonu ile Dünya Üniversiteler Spor 
Federasyonunun düzenlediği uluslararası spor müsabakalarında başarılı sonuçlar alınmış olup, 
bu yıl da söz konusu organizasyonlara iştirak edilecektir. 

1991 yılında Türkiye genelinde 31 spor dalında 38 branşta 945 273 lisanslı sporcu ve 4 585 
spor kulübü bulunmaktadır. Ancak, Ocak 1992 tarihi itibariyle yaptırılan araştırmanın sonu
cunda, faal sporcu sayısının 453 949 olduğu tespit edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizdeki sporun geliştirilmesi ve sporda ileri git
miş ülkelerin bu alanda ulaştıkları seviyeye çıkarılmasının, her şeyden önce, çağdaş anlamda 
uygulanacak spor eğitim programlan ve'sporun tabana yaygınlaştırılmasıyla mümkün olduğu
na inanıyorum. 

Hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayarak, spor faaliyetlerinin her kademesinde görev yapan 
spor elemanlarının ve sporcuların en iyi imkânlarla ve bilimsel esaslar dahilinde yetiştirilmele
ri sağlanacaktır. 

Türkiye genelinde görev yapan hakemlerimizin sayısı halihazırda 45 533; bütün spor dal
larındaki antrenör sayımız ise 22 720'dir. 

< 
1992 yılında hakem ve yeni antrenör yetiştirilmesi yanında, mevcut hakem ve antrenörleri

mize daha üst bilgiler kazandırılmasını amaçlayan spor eğitim programlarına önem ve öncelik 
verilecek; spor eğitiminde hakemler, antrenörler ve diğer spor elemanları için açılacak yeni se
miner ve kurslarla, seferberlik denilebilecek gelişmeler kaydedilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; küçük yaşlarda spor eğitimine başlanmasını gerekli 
ve önemli görmekteyiz. Çocuklarımızın küçük yaşta spor sevgisine sahip olmalarını sağlama
yı, sporla tanıştırmayı, spora başlama yaşındaki çocuklarımızı spora kanalize etmeyi, sporu 
sevdirmeyi, kötü alışkanlıklardan korumayı, spor kulüplerine kaynak teşkil etmeyi de amaçla
yan, "ti Spor Okulları Projesi", tesis ve çalıştırıcısı bulunan büyük ilçeleri de kapsayacak tarz
da yaygınlaştırılacaktır. Spor tesislerinin daha çok kişiye hizmet vermeleri hedeflenilmiştir. 

il spor okullarımızın çalışmalarına, 1991 yılında, 311 848 çocuk ve gencimiz iştirak etmiş
tir. 1992 yılı hedefimiz ise, bu sayının 500 bine ulaştırılması yönündedir. 

Spor dallarına yetenekli oldukları tespit edilen çocuk ve gençlerimizin yetiştirilmesini sağ
lamak için, halen, 13 ilimizde, güreş ağırlıklı olmak üzere, çeşitli spor dallarında faaliyet gös
teren sporcu eğitim tesisleri geliştirilecek ve bu merkezlerin, ülke yüzeyinde yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. 

Anayasamızın gençlik ve sporla ilgili hükümlerinin gereğini eh iyi şekilde yerine getirile
bilmesini sağlamak için, okul, aile ve kulüp üçgeni içinde yapılacak verimli çalışmalara, spor 
eğitim merkezleri yönünden destek olunması, hedeflerimiz arasındadır. 

Antrenör, hakem, spor yöneticisi, spor tesisleri, işletmecisi ve benzeri spor elemanlarının 
yetiştirileceği ve eğitimlerinin geliştirileceği, modern araç ye gereçlerle donatılmış spor eğitim 
merkezleri, üzülerek ifade etmeliyim ki ülkemizde bulunmamaktadır. Millî takımda yer alan 
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sporcuların performanslarının ölçülmesi amacıyla kurulmuş bulunan Ankara'daki Spor Eğiti
mi; Sağlık Araştırma Merkezi, nispeten bu amaçla da kullanılıyor ise de, bunu yeterli görmü
yoruz. Hedefimiz, orta vadede, coğrafi bölgelerimizin her kesiminde, bu amaca hizmet etmek 
üzere, bölgesel spor eğitim merkezlerini kurmak ve ihtiyaç duyduğumuz spor elemanlarını, bu 
merkezlerde, bilimsel esaslara göre yetiştirmektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sportmen, hoşgörülü, kardeşlik ve arkadaşlık duy
guları gelişmiş, sağlıklı bir neslin yetiştirilmesine etki eden faktörlerin en önemlilerinden biri
nin, sporcu sağlığı olduğunun bilincindeyiz. 

Sporcularımızın, sadece başarılı oldukları zaman yanında olma düşüncesinde değiliz. On
ların sağlığını korumayı ve sağlık problemleri olduğunda da tüm imkânlarımızı seferber ede
rek, yanlarında olmayı da görev bilmekteyiz. 

ti bünyelerimizde yeterli sayıda spor hekimi ve ekibinin istihdam edilmesi için, spor heki
mi yetiştirme ve istihdamı politikasına ağırlık verilecektir. 

Bu maksatla üniversitelerimizin spor hekimliği bölümleri açmaları teşvik edilecek ve des
teklenecektir. 

Sporcu sağlığının güvencesi olan Doping Kontrol Merkezi, Hacettepe Üniversitesi bünye
sinde, Bakanlığımızın maddî desteğiyle kurulmuştur. Bu merkez, dünyada en yeni teknolojiye 
sahip bir doping merkezidir. 1992 yılı itibariyle, tüm fonksiyonlarıyla çalışmaya başlamış ola
caktır. 

Diğer kuruluşların sağlık yatırımlarından yararlanamayan lisanslı amatör sporcular, ant
renör, hakem ve idarecilerin muayene ve tedavilerinin ücretsiz olarak yapılması için ilgili kuru
luşlarla protokoller imzalanmıştır. Buna ilaveten, uluslararası seviyedeki müsabakalara katılan 
sporcu ve idarecilere özel sigorta sistemi getirilmiştir. 

Dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda üstün başarı elde eden sporcularımızın, ömür bo
yu sosyal güvencesinin sağlanması, isimlerinin yaşatılması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
amaçla ilgili mevzuatlar yeniden gözden geçirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne, 1991 yılı yatı
rım programı projeleri için bütçeden 61 milyar Türk Lirası ödenek tahsis edilmiştir. Fon kay
naklarından da 74 milyar Türk Lirası ödenek öngörülmek üzere, toplam 135 milyar TL. öde
nek ayrılmıştır. 

1992 yılı yatırımına, çeşitli tür ve kapasitedeki devam eden inşaatlarla birlikte, toplam 221 
adet yatırım için 312 054 000 000 TL. ödenek talebinde bulunulmuştur. Bu ödenek talebine 
karşı, bütçeden 90 396 000 000 Türk Lirası, fonlardan da 74 913 000 000 Türk Lirası, olmak 
üzere, toplam 165 309 000 000 Türk Lirası ödenek, 1992 yılı yatırım programında öngörülmüş
tür. Kamulaştırma harcamaları için de 1 milyar Türk Lirası ödenek tahsis edilmiştir. 

1992 yılı yatırım programı döneminde, Hükümetimiz, özellikle sporun geniş kitlelere ya
yılması için sporda Öncelikli illerin durumunu gözden geçirerek ülke genelinde nüfus yoğunlu
ğu, okullaşma oranı, öğrenci sayısı, spor kulübü ve sporcu sayısı, sosyoekomonik ve kültürel 
gelişmeyi de dikkate alarak arsa durumu, kent altyapısı, eğitim, ulaşım ve çalışma yerleriyle 
ilişkiler, projenin ekonomikliği, verimliliği ve iklim şartlarını göz önünde bulundurarak spor 
ve tesis planlaması ve dağılımıyla kaynak dağılımını sağlıklı bir şekilde yürütecektir. 
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Türkiye, yetişmiş elemanları ve teknolojisi ile olimpiyat düzenleyecek güçte ve kapasitede
dir. Bu nedenle, İstanbul'daki spor tesislerinin çoğaltılması ve hazırlıkların şimdiden başlatıl
ması zorunluluk arz etmektedir. Bununla ilgili olarak yapımı devam eden Ataköy 50 metrelik 
Olimpik kapalı yüzme havuzu ile açık yüzme havuzu inşaatı hızlandırılacak, bunlara ilaveten, 
yine İstanbul ilimizde 1992 yılı içerisinde 1 adet kapalı yüzme havuzu, buz paten spor salonu 
ile atletizm kapalı spor salonu yapımına da başlanılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyük şehirlerimiz başta olmak üzere, stad ve spor 
salonlarının yaygınlaştırılmasına, mevcut spor tesislerinin modernize edilmesine, Türkiye fut
bol liglerinde yer alan takımların sahalarının bir plan dahilinde çimlendirilmesine, büyük stad
yumlarımızdan başlanılarak, stadyumlarımızda aydınlatma sitemlerinin çoğaltılması ve mo
dernizasyonlarının yapılmasına, her köye ve her semte ucuz ve kısa sürede hizmet sunabilecek 
nitelikte açık spor tesisleri yapılmasına hızla devam edilecektir. Ata sporumuz güreşin kalkın
dırılması amacıyla güreş eğitim merkezleri yapımı, kış sporları ve su sporlarının geliştirilmesi 
yönündeki tesislerle, atletizm sporunun yaygınlaştırılmasını teminen sentetik atletizm pistleri 
yapımı yatırım programına alınarak gerçekleştirilecektir. • 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; giderlerin bir kısmını, tesisler hâsılat pay gelirleri, 
işletme ve spor tesis gelirleri, reklam ve ilan gelirleri, yüzde 1 belediye ve özel idare pay gelirle
riyle karşılayan özel bütçeli gençlik ve spor il müdürlüklerine 1991 malî yılı içerisinde genel 
müdürlük bütçesinden 3418 sayılı Yasa gereği sağlanan kaynaktan toplam 222 486 000 000 Türk 
Lirası yardım yapılmıştır. 1992 malî yılında da genel müdürlük bütçesinden, personel ve diğer 
cari harcamalar için 276 245 000 000 Türk Lirası yardım yapılması öngörülmektedir. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; spor toto ve loto hakkında da kısaca bilgi sunmak 
istiyorum. 1991 yılında spor toto ve lotodan 265 362 250 000 Türk Lirası hâsılat elde edilmiştir. 
Mevcut yasa gereği, genel hâsılatın büyük bir bölümü kesintilere gitmekte, bu durum, iştirak
çilerimizin ve kulüplerimizin tepkilerine yol açmaktadır. 

Bu nedenle, Spor Toto ve Loto Yasasında bazı değişikliklerin yapılması zorunlu hale gel
diğinden, 7258 sayılı Yasada değişiklik taslağı hazırlanmış olup, pek yakında Yüce Meclise su
nulacaktır. ' 

Ayrıca, yapılacak yeni bir düzenlemeyle, bu kuruluşu çağa uygun, modern bir hale getir
miş olacağız. 

Buraya kadar yapmış olduğum konuşmamda, teşkilatımızın 1991 yılında gerçekleştirdiği 
faaliyetlerle, 1992 yılındaki hedeflerimizi ve kısa zamandaki çalışmalarımızı sizlere sunmaya 
çalıştım. 

Açıkladığım bu hizmet ve faaliyetlerin, istenilen düzeye ulaşması, sporun kitlelere yaygın
laştırılması, başta eğitim, tesis, organizasyon, uzman personel, müesseseleşme ve finansman 
gibi değişik faktörlere bağlıdır. 

Gençlik ve sporda istenilen düzeyde başarıya, ancak, sabırlı, devamlı ve planlı bir çalış
mayla varılabileceğinden, bu konudaki tüm gelişmeler dikkatle izlenilmektedir. 

Hükümetimizin göreve başladığı 20 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar yaptıklarımızı 
da kısa ve öz olarak sizlere arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, izniniz olur mu efendim?.. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — tki dakika efendim, bağlıyorum. 
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BAŞKAN — Konuşma süreniz 5 dakika geçti efendim. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Bütçe düzenleme ve hazırlıkları yapıl

mıştır. 
Brifingler alınmış; alım, satım, ihale, kamulaştırma ve atamalara yeni düzenlemeler geti

rilmiştir. 
Gençlik ve spor hedeflerimiz belirlenmiş ve bu bir kitapta toplanmıştır. 
Türkiye Futbol Federasyonu Kanunu ile, Olimpiyat Kanunu taslakları hazırlanmış ve Baş

bakanlığa sevk edilmiştir. 

Spor ve gençlik faaliyetleriyle ilgili yurt dışı çıkışlarda Konut Fonunun kaldırılmasıyla il
gili Bakanlar Kurulu kararı alınmış olup, yakında yürürlüğe girecektir. 

Futbol dışındaki federasyonların seçimle işbaşına gelmelerini sağlayacak yönetmelik ça
lışmaları tamamlanmıştır. 

Gençlik ve sporla ilgili fonlarla, bütçe harcamalarında tasarruf, rasyonellik ve öncelik il
keleri doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve fonlara para akışı sağlanmıştır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuruluş Kânunu ile, Kulüpler Kanunu çalışmaları bitirilmiş olup, 
çok yakında huzurlarınıza sunulacaktır. , , 

Bu düzenlemelerden sonra baharda, tesis, eğitim ve faaliyet seferberliğine başlanılacaktır. 
Eldeki kısıtlı imkânlarımızla, 1992 yılında, tasarruf, rasyonellik ve öncelik ilkeleri dikka

te alınarak hareket edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Spor teşkilatımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgiye 
ve değerli katkılarınıza şimdiden teşekkür eder, bütçenin, her türlü şartta manevî değerleri, 
millî duyguları her şeyin üstünde tutan Türk gençliğine hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim efendim. 
Şahısları adına, aleyhinde Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş ŞendiIIer?.. Yok. 
Şahsı adına, aleyhinde ikinci söz sahibi Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı. 
Buyurun Sayın Dağcı. 
Sayın Dağcı, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlar
ken, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Gençlik ve spor deyince, Anayasamızın 58 ve 59 uncu maddelerinde, devletimizin spora 
bakış açısı gayet güzel bir şekilde özetlenmiştir. Şöyle ki; 58 inci maddede, "Devlet, gençleri 
alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlık
lardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirler alır"; yine 59 uncu maddede, "Devlet, her 
yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere 
yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur" denilmektedir. 

Her ne kadar Anayasamızda bu kadar net bir şekilde yer almışsa da, Türk sporu bugün, 
maalesef istenilen seviyeye bir türlü ulaşamamıştır. Bunun sebebi, spora gerekli önemin verilme-
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sinde çizilen yolun yanlışlığındadır. Şöyleki; başlangıç yaşı olarak biz, maalesef spora çok geç 
başlamaktayız. Gelişmiş ülkelerde anaokulunda, hatta bazan kreşlerde spora başlanırken; biz
de birçok spor dalına tesadüfi olarak daha çok lise çağlarında başlanmaktadır. Bunun için, 
spora ta ilkokuldan başlanılması; eğitici, öğrenci, tesis, malzeme bakımından, her şeye dikkat 
edilerek, özellikle de spor yapan geçnlerimizin spor sağlığının mutlaka kollanması gerekmektedir. 

Spor, insanlarımızı sadece kötü alışkanlıklardan korumanın, onları sağlıklı yapmanın öte
sinde, Türk Devletinin tanıtılmasında da çok önemli bir unsurdur. Milletlerarası ilişkilerde, in
sanların birbirini sevmesinde, barışın sağlanmasında sporun yeri inkâr edilemez. 

Spor dallarından, bilhassa ata sporu olarak kabul ettiğimiz Türk güreşi, binicilik, atıcılık, 
cirit gibi sporlara yeniden önem vermemiz; bilhassa devlet olarak, amatör spor kulüplerini, 
amatör sporcularımızı mutlaka desteklememiz gerekmektedir. Bu konuda, özellikle ata spor
larımız açısından köylerimize el atıp, gençlerimizi oradan alarak eğitmek durumdayız. 

Bu arada, ilk bakışta pahalı gibi görünmekle birlikte, yüzme ve kayak gibi diğer sporların 
da geliştirilmesi gerekmektedir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzden, özellikle bir ricam var; amatör sporcuların, 
bu arada amatör futbolcuların transferlerinde alınmakta olan ücretlerin alınmamasını rica et
mekteyim. Ayrıca, millî sporcularımızın mutlaka, hem madden, hem de manen desteklenmesi
ne. ağırlık verilerek devam edilmesini özellikle rica etmekteyim. 

Futbol deyince, özellikle ikinci Türkiye ligine, hatta üçüncü Türkiye ligine, Anadolumu-
zun çeşitli yerlerine, büyük şehirlerimizin dışında kalan spor kulüplerimize devletimizin yar
dıma olmasını, yol göstermesini rica etmekteyim. 

Bu arada, kendi vilayetimin kulübü olan Kayserisporun kaza sonucu kaybettiğimiz spor
cularına burada rahmet diliyorum ve Sayın Bakanımızın bize ve Kayserililere vermiş olduğu 
sözün gereği olarak maddî yardımı da en kısa zamanda yapacağını ümit etmekteyim. Diğer 
üçüncü lig takımlarının ve amatör takımların da desteklenmesini beklemekteyiz. Ayrıca, Av
rupa kupalarında ülkemizin sesini duyuran Galatasaray takımımıza da, yapacağı maçta başa
rılar diliyorum. ' ' ,-

Ülkemizde ticarî spor okulları bulunmaktadır, halı sahalar bulunmaktadır. Bunların mut
laka denetlenmesini, standartlara uygun hale getirilmesini; standartlara uymuş, birçok spor
cunun yetişmesini sağlayan özel kuruluşlarımız varsa, onların da ödüllendirilmesini Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğümüz yetkilerinden istirham ediyorum. 

Ayrıca, ülkemizde, maalesef son yıllarda -bütün yavrularımızda- oluşan "En kısa zaman
da köşeyi dön de, nasıl dönersen dön" fikri, insanlarımızı kötü alışkanlıklara; Spor Toto, Spor-
Loto gibi diğer kumara yönelik davranışlara yöneltmiştir. Bunların yeniden gözden geçirilme
sini tavsiye etmekteyim. 

Bu arada, satılacağını beklediğimiz -vatandaşımızın beklediği- Kamu İktisadî Teşebbüsle
rine ait spor tesislerimizin sayısı çok fazladır. Mutlaka Kamu İktisadî Teşebbüslerimize ait olan 
spor tesislerinin, spor alanlarının -buralar özelleştirilmeden önce- mümkünse 49 veya 99 yıllı
ğına kiraya verilmesi; bu mümkün değilse, tapularının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüze 
devredilmesini bir milletvekili olarak rica ediyor, bu hususta hazırlamış olduğum kanun tekli
fini, yakında diğer milletvekili arkadaşlarımın da imzasına açmayı düşünüyorum. 
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Sözlerimi -günün bu saatinde- daha fazla uzatmadan burada noktalarken, bütçemizin, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüze, vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını te
menni eder, Devlet Bakanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz Beye Allah'tan acil şifalar diler, hepi
nize saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dağcı teşekkür ederim. 
Bütçenin üzerinde Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'ye söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 

HASAN DlKİCÎ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gençlik ve 
spor deyince, elbette birinci derecede önem vereceğimiz husus, gençlik konusudur ve gençlik
tir. Kötü alışkanlıklarından uzaklaşmış, bedenen ve ruhen gelişmiş, üretimi artmış, millî ve manevî 
değerlerine bağlı, milletini, vatanını seven, büyüklerine saygılı, küçüklerine şefkatli bir genç
lik, hepimizin özlemidir. , 

Gençliğin problemi eğitimdir, istihdamdır, beslenme ve barınmadır. Bu problemlerin çö
zümü bilgi ister, kabiliyet ister, inanç ister; heyecan, coşku ve gayret ister. 

Gençliğe siyaseti yasak eder, milletimizin sorunlarından uzaklaştırırsanız, şimdi olduğu 
gibi, gelecekte de, gençliğimizi, kumara, içkiye, uyuşturucuya, diskoya, ahlaksızlığa teslim et
miş oluruz. 

1938 yılında 3530 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü kurulmuştur; 1942 yılında Millî Eğitim Bakanlığına, 1960 yılında yeniden Başbakanlı
ğa, 1969 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına, 1983 yılında 179 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyle Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmıştır; 2 Mart 1989 tarihinde 356 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle de Başbakanlığa bağlanmış ve adı da Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü olmuştur. 

1938 yılında kurulan gençlik ve sporla ilgili genel müdürlük tam beş defa el değiştirmiştir; 
başka bir tabirle, gençlik ve spora istikrar bir türlü gelmemiştir, gelememiştir. Bunun sonucu
dur ki, gençlik, fıtratına uygun sağlam temele hâlâ oturtulamamıştır. 

Anayasanın 58 inci maddesinde, "Devlet, İstiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği 
gençlerin müspet ilim ışığında, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan 
kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır" deni
yor. Yine Anayasanın 59 uncu maddesinde, "Devlet, her yaştaki vatandaşlarının beden ve ruh 
sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 

Devlet başarılı sporcuyu korur" denilmektedir. 

Diğer yandan 3289 ve 3703 sayılı Kanunlara göre, vatandaşın moral, güç ve yeteneklerini 
geliştirmek; gençliğin boş zamanlarını değerlendirmesi, gençleri kötü alışkanlıklardan koru
mak için gerekli tedbirleri almak, gençlik faaliyetlerini programlamak, spor idarecilerini, ant
renör, hakem yetiştirmek, eğitim merkezi kurmak, sporcuların sağlığıyla ilgilenmek, sporcu 
ve spor elemanı yetiştirmek, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görevidir. Bu kadar büyük 
ve geniş bir sahada gençlik gibi büyük bir kitleye hizmet götürecek Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğü bütçesine bir göz atalım. 

Yatırımlar enflasyonun altında kalmıştır. Bu para, gençlik ve spor için devede kulaktır. 
1991 yılında 2 milyar Türk Lirası tutarında olan kamulaştırma bedelleri, 1992 yılında 

— 94 — 



T.B.M.M. B : 49 13 . 3 . 1992 O : 3 

yüzde 50 azalarak gerçekleşmiştir. Bu 1 milyar lira ile hangi altyapı yapılacaktır? Hangi tesis 
tamamlanacaktır? Hangi yeni tesisin temeli atılacaktır? Kaç tane gencimize hizmet verilecektir? 

Gençlik dinamiktir, hareketlidir. Gençlik, dün çocuktu, için de bulunduğumuz günün genci 
geleceğimizin de güvencesidir, irinimizin teminatı olan gençlerimizi vatan ve milletimizin, birlik 
ve bütünlüğümüzün idraki içerisinde inançlı, imanlı, örf ve ananesine saygılı, millî, manevî, 
ahlakî değerlerimizi benimsemiş, bilgili, kültürlü ve hoşgörülü olarak yetiştirmek temel gaye
miz olmalıdır. 

Spor, barış, irade, kardeşliği pekiştirir. Ayrılığı değil birliği, kini değil kardeşliği güçlendi
rir. Başka bir deyişle, spor tek vücut, tek sestir. Sporda tek siyaset olmalıdır. Bu siyaset de, 
milletimizin geleceği, milletimizin ümidi olan gençliğe hizmettir. Gençliğin eğitimi ve geleceği 
için bütün müspet kararlarda yardımcı ve destekçi olacağız. 

Spor adı altında gençliğimizi yozlaştıracak, gençliği inancından, millî kültür ve ahlakın
dan koparacak her türlü hareketin karşısında olacağız. 

21 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel nüfus sayımına göre. toplam nüfusumuzun yüzde 
35,6'sı, yani 20 milyon 300 binini 0-4 yaş grubu oluşturmaktadır. Yüzde 55,8'ini 0-24 yaş gru
bu, yüzde 61'ini 0-30 yaş grubu oluşturmaktadir. Böyle bir genç ve dinamik nüfusu Cenabı 
Hak hiçbir millete nasip etmemiştir. ' , • 

Gençlerimiz ekonomik, sosyal ve kültürel yönden çaresizlik içindedir. İşsizlik, tahsilli ve 
tahsilsiz bütün gençlerimiz için en büyük dert olmuştur. İşsizlik, çağımızın sosyal devlet anla
yışının da en büyük adaletsizliğidir. Bunun için gençliğimizin problemlerine en kısa zamanda 
ve acilen çözüm getirilmelidir. 

Güreş, ata sporumuzdur. Senelerce yenilmez gücü, bükülmez bileği, onuru ve imanı ile 
bayrağımızı gönderden indirmeyen dünya şampiyonlarına hasret kaldık. Güreşimizi, inanan, 
millî şuura sahip memleket evlatlarının ellerine teslim etmeliyiz. Güreşi, okullarımıza, dernek
lere, kısacası milletimizin bütün yerleşim birimlerine yayarak, güreşçilerimizi daha geniş bir 
tabandan seçmemiz lazım. 

Sporun kaynağı, spora hayat veren spor kulüpleridir. Ülkemizde 4 585 adet spor kulübü 
bulunmaktadır. Bunun dışında, müesseselerde 51, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 56, 205 tane de 
ihtisas kulübü olmak üzere, toplam 4 897 spor kulübü bulunmaktadır. Yani, her 12 bin kişiye 
bir spor kulübü düşmektedir. Sporcuları spor kulüpleri yetiştirir. Spor kulüplerinin sayıları mut
laka yurt sathında çoğaltılmalıdır. 

Spor, sadece futbol değildir. Toplumu bu anlayıştan kurtarmak lazımdır. Bir futbol maçı 
baştan sona televizyondan verilirken, futbola ve futbolcuya büyük paralar ayrılırken, başta ata 
sporumuz güreş dahil olmak üzere, diğer spor dallarına ne gereken ilgi gösterilmektedir, ne 
de gereken kaynak yeterince ayrılmaktadır. Tabiri caizse, futbol öz evlat, diğer spor dalları ise 
üvey evlat muamelesi görmektedir. • 

Sporda büyük başarı gösteren kabiliyetli ve yetenekli lise mezunları, fakülte ve yükseko
kullara imtihansız alınarak, maddî ve manevî yönden desteklenmelidir. 

Dünya şampiyonu olan güreşçilerimizi artık, bekçi, şoför ve çaycı kadrosu ile istihdam 
etmekten mutlaka kurtarmalıyız. 

Ata sporumuz güreş için, bir eğitim kamp merkezinin kurulmasının zamanı gelmiş de geç
mektedir. Bu kampın açılmasıyla güreşçilerimize layık olduğu değer ve önemi vermiş olacağız. 
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, artık bütün tartışmaları ortadan kal
dıracak şekilde, gençliğimizin dini, millî, kültürel değerlerine uygun, aile yaşamımızı sarsma
yacak, milletimizi rahatsız etmeyecek giyim ve tarzda yapılmalıdır. Gençler, yönetime iştirak 
ettirilmeli, kararlar alınırken etkili olmaları sağlanmalıdır, öğrenci-öğretmen münasebeti sıh
hatli ve sürekli olmalıdır, öğrenciler, lüzumsuz bilgilerin hamallığından mutlaka kurtarılmalı
dır. Gençlerin en önemli ve bitmeyen sıkıntısı din ve inanç hürriyetinin gereğini yaşayamaması-
dır. Üniversiteye devam eden kız öğrencilerimizin başörtüsü takmasına müsaade edilmemekte
dir. Çağdışı uygulamanın bir an önce kaldırılması gençler arasındaki huzursuzluğu da kaldıra
caktır. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin, Genel Müdürlüğümüze, gençlerimize ve 
milletimize hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, hepinize saygılar sunarım. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikici teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakana soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değerli milletvekilleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 
Sayın milletvekilleri, şimdi bölümleri okutup, ayrı ayrı oylayacağım. 

1. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 288 273 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Türk Sporunun İdamesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri 167 903 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 3 716 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 459 892 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, B cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 15 554 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 444 338 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 459 892 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1990 Malî Ytlt Kesinlıesabı 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1990 Malî Yılı 
Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bölümleri sırasıyla okutup, oylatacağım : 

A — CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam devrolunan İptal edilen 

Prog. ö d e n e ğ i n ç e ş i d i toplamı harcama ödenek ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri. 100 085 960 000 97 152 467 962 -

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Türk Sporunun İdamesi ve Geliştiril-. 
mesi Hizmetleri 48 222 840 000 40 693 542 277 ' -

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılama
yan Transferler 1943 709 335 1920 392 810 

MŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 111738 851081 105 869 703 949 5 869 147 132 

BAŞKAN — Kabul edenler... Bme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 933 492 038 

7 529 297 723 

23 316 525 

GENEL TOPLAM 261 991360 416 245 636 106 998 5 869 147 132 10 486 106 286 

v BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. , . • - . . 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 
Gelir Tahmin Tahsilat 
türü G e l i r i n ç e ş i d i Lira Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 6 015 000 000 7 449 391 670 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 127 043 000 000 112 893 240 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Her Nevi Spor-Saha Tesis Yapım Giderleri , — 52 548 684 166 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Kurum ve Müesseselerce Yapılan Bağışlar — 53 321 019 783 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 133 058 000 000 226 212 335 919 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1990 malî yılı kesinhesabı 
ve 1992 malî yılı bütçesi oylanarak kabul edilmiştir. 

Bütçenin ve kesinhesabın, adı geçen Genel Müdürlüğümüze hayırlı ve uğurlu olmasını ni
yaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, programımızın 14 üncü sırasındaki bütçenin müzakerelerine başla
dığımız takdirde, Başkanlığımıza, bize ayrılan sürede görüşmelerin ikmal edilemeyeceği kana
ati hâkim bulunmaktadır. 

Çalışmaların bölünmemesini sağlamak ve gösterilen grup temayüllerine de uygun davran
mış olmak için, birleşime saat 19.00'a kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.40 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 19.00 
BAŞKAN : Bnşknnvekili Yasin Hatipoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

© 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumu
nu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 

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

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

D) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 
1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1992 Malî Yüı Bütçesi 
2. —Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Programın 14 üncü sırasındaki Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 1990 kesinhesap ve 1992 yılı bütçesi üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet buradalar. 
Bütçe üzerinde grupları ve şahısları adına söz isteyen sayın üyeleri okuyorum : DYP Gru

bu adına, Samsun Milletvekili Sayın Cemal Alişan; ANAP Grubu adına, Afyon Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim özsoy; SHP Grubu adına, Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir; RP 
Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek; şahısları adına ise, lehinde, Çorum Mil
letvekili Sayın Muharrem Şemsek, lehinde, Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu, le
hinde, Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin; aleyhinde, İçel Milletvekili Sayın Ali Er, aleyhin
de, Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam söz istemişlerdir. 

İlk söz sırası, DYP Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Cemal Alişan'ındır; buyurun 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu büjtçe üzerinde gruplar adına 15'er dakika, şahıslar adına da 10'ar 
konuşma süreleri vardır. 

DYP GRUBU ADINA CEMAL ALİŞAN (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesiyle ilgili olarak Doğru Yol Partisinin 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum; bu vesileyle hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Bilindiği gibi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin en önde gelen 
sosyal güvenlik ve refah amaçlı kuruluşlarından biridir. Bu kurum, Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik fonu, il, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, 2022 sayılı Kanunu 
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uygulamakla yükümlü Emekli Sandığı Yaşlılar Sosyal Güvenlik Dairesi, Kızılay, Yardım Se
venler Derneği ve benzer nitelikteki çeşitli sosyal kuruluşlarla birlikte, Türkiye'de yaşayan in
sanların, sosyal veya ekonomik nitelikli sorunlarına çözümler getirmeye çalışmaktadır. 

Şurası muhakkaktır ki, Türkiye gibi, gelişmekte olan ülkelerde sosyal kurumlara düşen 
görevler, fazlasıyla önemli olmaktadır. Bu sebeple, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu gibi, kamu sosyal hizmet kuruluşlarının rasyonel bir işleyiş tarzına kavuşması için gerekli 
malî destekleri sağlamak, Yüce Meclisin öncelikli görevleri arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 1983 tarihli ve 2828 
sayılı Kanun ile kurulmuş, katma bütçeli ve tüzelkişilikli bir kamu sosyal hizmet teşkilatıdır. 
Kurum, önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş, daha sonra da 1989 
tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. Her ne kadar, Kurumun geçmişi 1983 yılına kadar gidi
yor gibi gözükmekteyse de, gerçekte 1921 yılına kadar uzanan bir geçmişi söz konusudur. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu eliyle sunulan hizmetlerin ağırlık noktası
nı, kuşkusuz ki, korunması gereken çocuklara yönelik hizmetler oluşturmaktadır. Ne yazık ki, 
hangi sebeple olursa olsun, anne kucağından ve aile ocağından mahrum kalmış çocuklarımız 
olmaktadır. Dünya hali bilinmezliklerle doludur; savaşlar, bölgesel çatışmalar, terör, doğal afetler, 
trafik kazaları, hastalıklar gibi etkenler, sıcak bir aile atmosferine ihtiyaç duyan çok sayıda 
çocuğu sosyal hizmet kuruluşlarının müracaatçısı durumuna getirebilmektedir. Bu etkenleri or
tadan kaldırmak ve güvenli, huzurlu, barışçı bir dünyada çocuk bakım ve yetiştirme kuruluş
larına ihtiyaç duyulmayan bir hayat şekli yaratmak, elbetteki en ideal çözümdür; bu imkânsız 
olduğuna göre, çözümün temel şartı ise, gerekli kanunî tedbirleri almaktır. 

Bu safhada memnuniyetle ifade etmek gerekmektedir ki, mevcut mevzuat, bu nitelikteki 
hizmetlerin yürütülmesi açısından son derece yeterlidir. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
doğduğu anda annesiz veya babasız kalmış bir bebeği büyütmek, okutmak, yetiştirmek, iş sa
hibi yapmak ve şartlar uygunsa, evlendirmek ve evlilik ihtiyaçlarını da makul ölçülerde karşı
lamak konularında çok başarılı çalışmalar yapmaya hukuken muktedirdir. Ne var ki, bütün 
bu çalışmaların yapılabilmesi, öncelikle bir bütçe, sonra da vasıflı personel işi olduğu bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kıt ve kısıtlı kaynaklarına rağmen, da
ha, Millî Mücadele günlerinden bu yana, Sosyal sorunların çözümüne önem vermiş ve gerekli 
kaynakları ayırmaya çalışmıştır. Bu durum, bugün için de geçerlidir. Her zaman olduğu gibi, 
bugün de, başta, çocuklarla ilgili sosyal hizmetler olmak üzere, özürlülere ve yaşlılara yönelik 
hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için elden gelen bütün imkânlar zorlanmaktadır. 

Gelecek yıllarda, sosyal hizmetlere ayrılan kaynakların daha da artacağına ve bu kaynak
ların sosyal refah devletinin kurulmasına önemli katkılar sağlayacağına içtenlikle inanmakta
yız. Tabiî ki, her şeye rağmen, kanunları uygulayacak ve bütçe kaynaklarını harcayacak kişile
rin, yani, sosyal hizmet personelinin de önemini unutmamak gerekir. Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu gibi kuruluşlarda görev yapacak personelin, inançlı, işine bağlı, iyi şe-
tişmiş kişilerden seçilmesi son derece önemli ve gereklidir. 

Bilindiği gibi, bu kurum, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kreş ve gündüz bakımevleri, 
rehabilitasyon merkezleri gibi sosyal hizmet kuruluşları eliyle 289 birimde 29 bin civarında ki
şiye hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler sunulurken, 293 milyar 199 milyon Türk Lirası olan 
bütçesi, 1992 yılında 551 milyar 350 milyon Türk Lirasına çıkarılarak yüzde 80 bir artış sağ
lanmıştır; görülmektedir kij kısıtlı bütçe imkânlarında bayağı yüksek bir artıştır. 
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Sayın milletvekilleri, gayet iyi bilindiği gibi, sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapmak 
son derece zordur. Bu gibi kurumlarda, gece ve gündüz, iş dönemi, tatil dönemi ayırt etmeksi
zin devam eden, manen aşırı derecede yorucu ve sarsıcı bir çalışma düzeni ve temposu vardır. 
tşte bu sebepten, sosyal hizmet personelinin çok iyi seçilmesi, yetiştirilmesi, ekonomik olarak 
desteklenmesi ve moralinin yüksek tutulması fevkalade önemlidir. Esasen, vasıflı personeli bul
manın bile zor olduğu bir ortamda, yetişmiş uzman personel de Kurumdan ayrılma eğilimi 
içindedir. Bu tehlikeli gidişin önüne geçmek ve nitelikli personeli manen ve maddeten teşvik 
etmek gerekmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, kamu idaresi içindeki en önemli sosyal hizmet 
kuruluşudur. Bu Kurum, bir yandan Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK gibi sigorta kuruluşları 
tarafından kapsanmayan kişileri ve konuları kapsamı içine almakta; diğer yandan da, bu tür 
ayrımlar yapmadan, sosyal refaha ulaşmada gerek duyulan bir kısım özel ihtisas hizmetlerini 
de sunmaktadır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı hizmetleri; belediyeler, üniversite
ler, genel idareye bağlı çeşitli merkez ve taşra kuruluşları, yan resmî sosyal hiztmet kuruluşları 
ve gönüllü kuruluşlar ile çakışmaktadır. Bu sebeple de ortaya son derece karışık bir tablo çık
maktadır. Oysa, bu kuruluşların bir kısmı tamamen aynı amaçlara ve aynı hedef kitlelere yö
nelen ve önemli ölçüde benzer hizmet sunan kuruluşlardır. Dolayısıyla, çoğu kere, hizmet tek
rarları, çatışmaları, önceliği veya yerindeliği olmayan yatırımlar yapılabilmektedir. 

Bu sebeple, bu tür sosyal hizmet amaçlı kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu 
temin edici çalışmaların, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ta
rafından başlatılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Esasen, bu, 2828 sayılı Kanun ile tespit 
edilmiş bir görevdir. 

Ne yazık ki, 1984 yılı başından bu yana yeni statü içinde resmen faaliyet göstermeye baş
layan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, bu fonksiyonlarını hiçbir 
şekilde yerine getirememiştir. Şimdiye kadar ihmal edilmiş bu hassas konunun, bundan böyle 
ele alınacağını umuyor ve de bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri; Sosyal Hizmetler ve Çocuk esirgeme Kurumunun bir eksik yönü de, 
illerde ve ilçelerde teşkilatlanma durumudur. Kurumun, geçmiş dönemlerde, bazı illerde halen 
teşkilatını kuramamış olduğunu hayret ve üzüntüyle görüyoruz. Oysaki, 2828 sayılı Kanun, 
27.5.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gelecek günlerde, geçmiş yılların birikimi niteliğinde
ki bu tür aksaklıkların makul bir süre içinde giderilecğini ummaktayız.. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuyla ilgili bir diğer konu da, hizmet potansi
yeli ile bağlantılıdır. Günümüzde, Türkiye'de değişik nüfus gruplarındaki insanlardan, süreli 
veya süresiz olarak muhtaçlık olgusuyla karşılaşan kişilerin sayısını 10 milyonlara kadar ulaştı
ran görüşler vardır. En büyük yığılma ise"özürlü vatandaşlarımızla ilgilidir ki, bunların sayısı
nın da 4 - 5 milyon civarında olduğu söylenmektedir. Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili ola
rak da, 500 binden başlayıp, 4 milyonlara uzanan tahminler mevcuttur. Oysa, kurumun top
lam hizmet kapasitesi 30 binler civarındadır. Üstelik, bu kapasitelerde de uzun yıllar gerçekçi 
bir artış sağlanamamıştır. Buna rağmen, hizmet bekleyen insan sayısı hızla artmaktadır. 

Görünen odur ki, sosyal hizmetlere yönelik taleplerin bu yaklaşımla karşılanması müm
kün olmayacaktır. Dolayısıyla, kişileri, imkânlar ölçüsünde, kendi evlerinde ve aileleri içinde 
desteklemeye yönelik çağdaş bir sosyal yardım programının devreye sokulması, özel sektörün bir 
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kısım sosyal hizmetleri yüklenmesini sağlayıcı malî teşvik modeli geliştirilmesi ve sosyal sigor
ta kurumlarının, iştirakçileri için, daha hızlı ve yaygın şekilde sosyal hizmet kuruluşları açma
sına önem gösterilmesi gibi tedbirler üzerinde de durulmalıdır. Böylece, 2828 sayılı Kanunun 
özünde mevcut olan; ancak, yıllardır uygulamaya geçirilme imkânı olmayan modern sosyal 
hizmet anlayışına uygun faaliyetler de uygulamaya geçirilmiş olacaktır. 

Bu uygulamaların önemli bir kısmı, sadece, bakış açısı ve ehliyetli personel ile ilgili konu
lardır. Bununla birlikte, gerekli her durumda, yeni hukukî düzenlemeler konusunda, Grubu
muz mutlaka bu ortak davaya yönelik ilgisini ve desteğini eksik etmeyecektir. 

Bu vesileyle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesinin memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Alişan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İbrahim özsoy 
Buyurunuz Sayın özsoy (ANAP sıralarından alkışlar) 
Efendim süreniz 15 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bütçesi üze
rinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesiley
le, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçesini görüştüğümüz konu, aslında, her Türk va
tandaşını yakından ilgilendiren, zaman zaman gönüllerini karartan, zaman zaman insanları 
vicdan muhasebesi yapmaya sevk eden bir konudur. Onun için, gelin, siyasî ve politik küçük 
hesapları ve hesaplaşmaları bir tarafa bırakıp, bu konuya gereken önemi verelim. Mübarek Ra
mazan ayının verdiği saadetle de, şu anda, gerek yetiştirme yurtlarında korunmaya muhtaç ço
cuk ve gençlerimizi, gerek, huzurevlerinde ömürlerini ibadetle geçirmeye çalışan bu insanları, 
burada, üzecek tartışmalardan uzak tutalım, onların gönüllerini alalım ve onların dertlerinin, 
Yüce Meclisin en önemli meselesi olduğu mesajını birlikte verelim. 

Şu bakanlığın veya genel müdürlüğün çalışmalarını veya fonksiyonlarını tenkit etmek, yol 
göstermek ve hatta, varsa, eksiklikleri, aksaklıklarını ortaya koymak için, bütçe görüşmeleri, 
Mecliste, öteden beri bir vesiledir. Gruplar ve şahıslar, kendi görüş ve düşüncelerini elbette ser
bestçe serd edeceklerdir; konuşmalarda zaman zaman tartışmalar olacaktır. Bu, eşyanın tabia
tına da uygundur. Ancak, bu bütçe konuşulurken hatiplerin azamî derecede dikkatli davran
maları gerekmektedir; çünkü, bu, en azından bir insanlık görevidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insanoğlu, başkalarına yardım etmeyi, yardım gö
türmeyi, iyilik yapmayı veya başkalarını korumayı bir inanç, bir insanlık, bir olgunluk ve sevgi 
meselesi olarak görmüştür. Ecdadımız, asırlardır, muhtaç olan veya olmayanlara daima yar
dım elini uzatmış ve bu iş için de çeşitli kurum ve kuruluşlar, vakıflar, dernekler kurmuşlardır. 

1980'li yıllara kadar başka bir bakanlığa bağlı ve bir dernek halinde bulunan bu kuruluş
lar, 24.5.1983 tarih ve 2828 sayılı Kanunla sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü haline getirilerek teşkilatlanmaları sağlanmışür. Bu arada, bu genel müdürlüğe maddî 
kaynak sağlamak ve muhtaçlara daha fazla yardım amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Fonu ve bu fon da, illerde vali, ilçelerde kaymakamların başkanlığında vakıf olarak ku-
rumlaştırılmıştır. 
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Bu, korunmaya muhtaç çocuklara, yetiştirme yurtları, huzurevleri, muhtaç yaşlılar ve re
habilitasyon merkezlerinin yanında, Türk toplumunun çekirdeğini ve temelini teşkil eden aile 
kurumunun da bu genel müdürlükle beraber bakanlık seviyesinde ele alınması, Anavatan hü
kümetleri zamanında olmuştur. 

Bu gerçeklerin ışığı altında, bu kuruluşun şu veya bu şahısların yardımları ve dinî günler
de toplanan iaşelerle hayatiyetini sürdürmesi değil, devlet tarafından finanse edilerek bu ke
simlerle de devletin koruyucu şefkati ve sahavetini ispat eder hale getirilmesi de, yine Anava
tan hükümetlerine nasip olmuştur. 

Şimdi, konu, korunmaya muhtaç çocuklarımızdır, bakıma muhtaç yaşlılarımızdır. Bir ata
sözümüz vardır; "Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli." tnşanlar, maddî ve manevî dün
yalarında, her zaman, kazanan veya kaybetmeye mahkûm fanilerdir. Hiç kimse, kimsenin, so
nunda huzurevlerinden öbür dünyaya göçmeyeceğini şimdiden garanti edemez, öyleyse, bu ko
runmaya muhtaç çocuklar, ister öksüz, ister yetim, ister terk edilmiş olsun, devletin himayesi
ne alınmalı, bakılmalı, yetiştirilmeli, okutulmalı ve hatta, hayata hiçbir kompleksi olmadan 
verilmelidir. İdeali budur. Bizde ise, bir çocuğun korunmaya alınması, birçok bürokratik işle
me ve hukukî davalara sebep olmaktadır. Hadi bunu hallettiniz; bu sefer de, bu çocuğun yerle
şeceği yurt meselesi bir dert olarak önünüze çıkmakta : Eğer yaşına göre, o ilde, o yurt yoksa, 
başka bir ile müracaaat edeceksiniz ve sıraya girmek mecburiyetinde kalacaksınız. 

Sayın milletvekilleri, çocukların beyinleri boş bir plak gibidir. Küçükken ne yazarsınız, 
neye şahit ederseniz, büyüdüğünde onu dinler, onu çekersiniz. Yetiştirme yurtlarından çıkan 
çocuklarda eğer davranış bozuklukları oluyorsa, adaptasyon bozuklukları oluyorsa, suç işle
me meyli varsa, bunda, daha çocuğun bu yurda alınışından tutun da, 18 yaşını doldurup, so
kağa bırakıverdiğiniz ana kadar geçirdiği ömrün en büyük rolü olduğunu ifade etmek isterim. 

Bu çocuklar, ya tabiî felaketler, ya kazalar neticesi anne ve babasını kaybetmişler veya mü
racaatla alınan yoksul ailelerin öksüz ve yetimleridir. Ana ve babadan birinin vefatı halinde, 
çok çocuklu fakir ailelerde de çocuklar için güvence, devlet olmalıdır. 

Bu arada gayrimeşru meydana getirilmiş ve terk edilmiş çocuklar da vardır. Toplumun içinde 
kötü niyetlilerin eline düşmeden, devlet güvencesine, devlet şefkatine, yuva sıcaklığına kavuş
turulması, Türk toplumunun dinamizminden ileri gelmektedir. 

Burada bir cümleyle ifade etmek istiyorum : Çocukların korunmaya alınmasında bürok
ratik işlemler, çok geç kalınmadan, arındırılmalıdır, basitleştirilmelidir. 0 - 6 yaş, 6-12 yaş 
ve 12 - 18 yaş gruplarını kapsayan bakım ve yetiştirme yurtlan, aynı bölgelerde ve hatta aynı 
ilde mutlaka açılmalıdır. Korunmaya veya bakıma alınan bu çocuklara sadece devletin değil, 
diğer insanlarımız ve hayır kurumlarımızın da destek vermesi sağlanmalıdır. Bu, sadece bay
ramlarda ve kandillerde gösteriş için yapılan protokol ziyaretleri olmamalıdır. Bu ziyaretler, 
ciddîyetle, anlayışla, şefkatle ve periyodik olarak yapılmalıdır. Aslında, bu çocukların, 18 ya
şından sonraki hayatları, mücadeleleri ve toplum içinde kendilerini kabul ettirmeleri için, ba
kanlıkça takibi mutlaka yapılmalıdır. 

Bakanlığa, her alınacak, merkez veya taşra için-daha evvel Anavatan Hükümeti zama
nında yapılan- memur ve yardımcı hizmetler sınıfında kontenjanlar, varsa ayrılmalı veya artı
rılmalıdır. 

Yükseköğretim kurumlarında bu çocuklara mutlaka kontenjan ayrılmalı ve bunların yük
sek tahsil yapmaları tercih edilmeli, teşvik edilmelidir. Çırak ve kalfa olarak bir zanaata giren
lere devletçe her türlü kredi verilmeli ve işyeri açılarak, yardımcı olunmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, yaşlılarımız bizim için bir kültür birikimidir, yaşlılarımız bizim için 
deneyim depomuzdur. Devlete, millete ve ailesine çalışıp çabalayıp, son günlerini huzurevinde 
geçirmek isteyenlere, mutlaka, huzurevlerinin kapıları sonuna kadar açılmalıdır. Bu şahıslar, 
sağlık kurulu raporu, nüfus kâğıdı örneği, il veya ilçe idare heyeti kararı gibi bürokratik engel
lerden mutlaka arındırılmalıdır. Huzurevlerine alınan kimseler, önce müracatında misafir ola
rak alınmalı, diğer hukukî ve yasal işlem varsa, yetkililer tarafından bilahara gıyabında tamam
lanmalıdır. Mutlaka, huzurevine alınan kişilerin yaş tahdidi bir defa daha gözden geçirilmelidir. 

Huzurevlerinin yapısal durumu yeniden ele alınmalıdır. Çoğu yerde, plansız, programsız 
ve dernekler tarafından yapılan inşaatlar kontrol altına alınmalı, yalılar hapishanesi gibi, top
lumdan tecrit edilmiş, şehir dışında veya mezarlıkların yanında yapılan inşaatlara asla müsaa
de edilmemelidir. İnşaatlar tek tip değil, projeleri, bölgenin iklimine, geleneklerine ve mimari 
tarzları göz önünde tutularak yapılmalıdır. Üç, dört katlı, asansörsüz huzurevleri, yaşlılar için 
adeta işkence evleri olmaktan ileri gitmemektedir. Bunların toplumdan tecriti ise kati surette 
yapılmamalı, toplumla 24 saat iç içe yaşatılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizler, fakir ve masum insanlara acıyan; acılarla, ge
rektiğinde ağlayacak kadar duygusal milletiz. Bu haslet hemen hemen hepimizde varken, eğer 
hasbelkader, huzurevlerinde veya yetişme yurtlarında görevliysek, bu hasletimiz kaybolur; asık 
suratlı, acımasız, şefkatsiz, sevmeyen ve sevilmeyen insanlar olup çıkarız. Benim tespitlerim 
böyledir ve bunun nedenini anlamam, bugüne kadar, mümkün olmamıştır. 

Onun için, bu kuruluşlara atanacak personelde, her şeyden evvel, -tahsil ve liyakat yanında-
aranılması gereken en önemle husus, insan sevgisi olmalıdır, tnsan sevgisini, insanı sevmeyi, 
Yunus Emrelerle biz bütün dünyaya ilan etmişiz; fakat, gelin görün ki, kendi insanımızı sev
memişiz. 

tnsan sevgisi yanında, insana saygı, insana değer verme, takdir ve şefkat duyguları gelir. 
En çok, samimi sevgiye ve şefkate ihtiyacı olan bu insanlardır. Sayın Hükümetin, şefkat gezile
ri ve şefkat kabullerinin birinde de, inşallah akıllarına huzurevlerindeki yaşlılarımız ve yetiştir
me yurtlarındaki çocuklarımız gelir ve onları ziyaret ederler. 

İnsanın değeri, ona verilen önemle ölçülür, önem vermediğiniz kişi, sizin nazarınızda de
ğersizdir. insanlar arasındaki değer ölçüleri de, git gide değişmektedir. Bizim, millet olarak 
değer ölçülerimiz, örf, adet, geleneklerimiz bağlamında, konukseverliğimiz ve yardımseverli
ğimiz ön plandadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, tüm dünya kadınlarını kıskandıracak, 
hatta gıpta ettirecek şekilde kadın haklarının verilmesi, cumhuriyetimizle beraberdir. Cumhu
riyet devrinin ilk icraatları arasında en önemlisi de, kadınlara haklarının verilmesidir. Kadın, 
bu toplumun en önemli unsurunu teşkil eden ailenin temel direğidir. Kendisi, aile içinde, her 
zaman mümtaz ve saygıdeğer yerini almıştır. Toplumda, son zamanlarda, sanki kadınların hak
larını kısıthyormuşuz gibi bir hava estirilmektedir. Tarih boyunca, Türk insanı, kadınına, hem 
insancıl yönden, hem hukukî yönden hakkını teslim etmiştir. Bu hakların tam kullanıp kulla
nılmaması veya kullandırılmaması tartışılabilir; ancak, tartışılmayacak bir konu var ise, Ana
vatan hükümetleri zamanında, bakanlık, valilik ve kaymakamlık yollarının kadınlara açılışı
dır. (ANAP saralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özsoy, 3 dakikanız kaldır. 
HALtL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) — Topluyorum efendim. 

— 104 — 



T.B.M.M. B t 49 13 . 3 . 1992 O : 4 

Bu arada şunu ifade etmek istiyorum : Kadınlar, haklarının kullanılması yönünde erkek
lerden daha fazla örgütlenmekte ve bu örgütleri vasıtasıyla da seslerini her zaman duyurabil
mektedirler. Bu, memnuniyet verici bir husustur ye bunun burada tescili şarttır. 

tşte, kadının ailedeki yeri, hakkı ve hukukunu da içeren Aile Araştırma Merkezinin çalış
maları, bu kuruluşun bağlı olduğu bakanlıkça yürütülmektedir. Hatta bazı şehirlerimizde, ka
dın sığınma merkezleri açılmış ve çalışmaların, ailenin bütünlüğü doğrultusunda yapılması ön
görülmüştür. 

Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki: Anavatan Grubu, Aile Bakanlığı kurulması için ha
zırladığı kanun teklifini, bugünlerde Meclise sunmak üzeredir. 

Aileyi, kötü alışkanlıklardan, alkol, kumar uyuşturucu ve sapık ilişkilerden korursanız, 
dolaylı da olsa, toplumu korumuş olursunuz. Bunun temelinde inanç ve eğitim yatar; örf, adet 
ve geleneklere bağlılık, bunların payandasıdır. 

Bütçedeki yatırımlarla ilgili ödeneğin azlığını göz önüne alarak Sayın Bakanımdan iste
ğim, huzurevlerinin yapılması ve hatta işletilmesinin, tıpkı kreşlerde olduğu gibi, özel sektöre 
kaydırılması için çalışma yapılmasıdır, özel sektörün işleteceği müessesenin takibi ve teftişi yi
ne bakanlığınıza ait olacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun, ülke çapındaki, arsa, bina ve arazilerinin envanteri çıkarıl
malı ve bunlar günün şartlarına göre işletilecek şekilde yeniden gözden geçirilmelidir. Bazı yer
lerdeki binaların kiraları, günün fiyatlarından çok düşük olduğu gibi, bazı binalar da kirasız 
olarak, bazı kişi ve kuruluşlarca kullanılmaktadır. Gelirlerini artırıcı yöntemler araştırılmalı 
ve kadirşinas milletimizin bu müesseselere yardımı teşvik edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısa süren bakanlığı sırasında yaptığı usulsüzlük so
nucu bakanlıktan istifa eden Sayın eski bakanın, kurum ve kuruluşlarda estirdiği tayin ve na
kil furyası, teşkilatı rahatsız etmiştir; hele hele -ismini vermek istemiyorum-1984'te teftiş ku
rulunca görevden alınan bir kişinin danışman olarak atanması ve o kişinin, intikam duygula
rıyla, pek çok kişinin tayinini çıkarması, bu kurumdaki insanları oldukça üzmüş, sarsmış, ümit
sizliğe sevk etmiş ve hatta devlete güvenlerinin kaybolmasına sebep olmuştur. 

Bu tayin furyasının durdurulması gerekir. Aksi halde, gönül bağı ile bağlı olan insanların 
kurumdan kaçmasına sebep olacaktır. 

Gönül isterdi ki, Sayın eski Bakan ve arkadaşları, bu kurumun ihtiyacı olan psikolog, sos
yolog, sosyal hizmet uzmanı, hekim, hemşire ve diğer görevliler için üniversitelerle işbirliği yapmış 
olsun ve onların öncülüğünde, bu kurumları, ileri ülke standartlarına çıkaracak şekilde dü
zenlesin. 

Yeni Bakan, bir hekimdir ve üniversiteden gelmiştir. Yeni Bakanımı, şahsım ve Grubum 
adına kutluyorum, başarılar diliyorum. Yalnız, yeni Bakanımızın da, Sağlık Bakanı olduğu 
ilk günlerde Ankara Hastanesi Başhekimini görevden alması ilk icraatları arasında olup o za
manlar Adalet Partisi Grubunu ayağa kaldırdığı ve Meclise getirdiği de hatırlardadır. 

Biz, Sayın Bakanımızdan, geniş deneyimini, şefkat ve sevgi isteyen bu insanlara sunması
nı ve şefkat Hükümetince, dilindeki "şefkat" sözcüğünün de gerekli anlamıyla kullanılmasını 
bekliyoruz. Yoksa, Sayın Başbakanın yaptığı, gibi, mikrofonu eline alıp "Sizi kucaklamaya 
geldim" demekle şefkat.dağıtıldığına inanmıyoruz. 
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Bütçenin, Sosyal Hizmetler camiasına ye milletimize hayır getirmesini diliyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özsoy, teşekkür ediyorum efendim. 
Sosyaldemokrat Hakçı Parti Grubu adına, Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir'e söz 

veriyorum. 
Buyurun Sayın Demir, süreniz 15 dakikadır efendim. 
SHP GRUBU ADINA MUZAFFER DEMtR (Muş) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 1992 yılı sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi üzerin
de, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimizi belirtmek üzere söz almış bulunu
yorum. Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çağdaş devletin en önemli özelliği, sosyal hukuk devleti 
olmasıdır. Anayasanın 60 inci maddesinde, "Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir" denil
mektedir. Devlet, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç, aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer 
kişilerin maddî, manevî ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, gereksinimlerinin karşılan
masına ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesini ve yük
seltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin geliştirilmesini ve sunumunu sağla
makla yükümlüdür. Başka bir deyişle, devlet, zorda ve darda kalan insanlara, toplum desteğini 
vermekle görevlidir. 

"Sosyal hizmet" denildiği zaman, herhangi bir iç ve dış etken sebebiyle mevcut hayat şart
larına uymada güçlük çeken kişilere ve ailelere, kamusal bir yaklaşımla destek olmak, maddî 
ve manevî katkılar sağlanmak ve ortalama standardı tutturmaya yarayacak kaynaklar yarat
mak için gerekli çalışmalar anlaşılmalıdır, tşte, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü, böylesine kutsal ve kapsamlı bir hizmet alanında görevlidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde 500 bini aşkın, korunmaya ve yardıma muh
taç çocuk, 30 - 40 bin yaşlı ve 700 bin sakat varken, bunlardan sadece yüzde 3 — 4 civarındaki 
bir kısmına hizmet verilmektedir. 

ANAP'ın yıllardır uyguladığı politikalar sonucu, ülkenin sosyal yapısı temelinden sarsıl
mış, bütünüyle altüst olmuştur. (ANAP sıralarından, "Hayda!.." sesleri) Uyguladığı sosyal, 
ekonomik ve siyasî politikalar, demokratik ve sosyal hukuk devletine giden yolları tıkamıştır. 
Yıllardır uygulanan ekonomik politikalar sonucu, yoksul, daha çok yoksullaşmış; işçi, memur, 
emekli, esnaf, acınacak durumlara düşmüştür. Giderek bozulan hayat şartları, aile yapısını al
tüst ederek, boşanmalara, fuhuşa ve hatta intiharlara sebep olmuştur. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sen, bizi iyi okumamışsın. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların or

taya çıktığı ülkemizde, hastanalerin durumu ortadadır. Ücretini ödeyemeyen, hastane kapıla
rından kovulmuş, hatta ölüme terk edilmiştir, tşte böylesine sosyal dengeler altüst olmuş ANAP 
iktidarları zamanında ve daha da çarpık bir duruma getirilmiş toplumumuzda Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun işlev ve fonksiyonları çok daha fazla anlam ve önem ka
zanıyor. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Rakam ver, rakam... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Vergi affı mı sosyal dengeyi düzeltecek yani?! 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Gelin görün ki, bu kurum da, tüm diğer kurumlar 

gibi, ANAP iktidarı zamanında dejenere edilmiş ve amacından saptırılmıştır. 
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MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Şimdi oldu onlar, değil mi?! 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Özellikle ANAP iktidarının son dönemlerinde işba

şına getirilen bir genel müdür, dehşet verici işler yapmıştır. Bir taraftan, hukuk dışı uygulama
larla, uzman personel, ya görevinden alınmış ya başka taraflara sürülmüş veya bezdirilerek, 
istifaya zorlanmıştır. Sürgüne gönderdiği ancak, mahkeme kararıyla tekrar görevine dönen me
murları, kaç kez tayin ettiği ve sırf bezdirmek amacıyla, şu anda soruşturması sürdürülen bazı 
olaylarda olduğu gibi, bir uydurma anketi bahane ederek, çoluk çocuğundan ayırıp, çeşitli yerlere 
gönderdiğini herkes bilmektedir. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Kimmiş bu zat böyle?!" , 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Uzman personel, yerinden alınıp, sürgüne gönderi

lirken, kurumun, merkez ve taşra teşkilatlarına, kurumla ilgisi olmayan topoğraf, cezaevi am
bar memuru, köy müezzini, zoolog, arkeolog, röntgen teknisyeni gibi ehil olmayan kişiler geti
rilmiştir. Oysa, Sosyal hizmetler, bütün dünyada olduğu gibi, özel bir hizmet alanıdır. Bu alanda, 
özel eğitim görmüş, özel kadrolar görev yapmaktadırlar. Ancak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu başındaki zat, kurumu, babasının çiftliği gibi, kanun bilmez ve hukuk dışı 
kurallarla çalıştırmıştır. Kendisi gibi düşünen ve kendisine yakın olan insanları doldurmakla, 
kurumu, amaç, fonksiyon ve işlevinden uzaklaştırmıştır. Sakat, zihinsel özürlü, yaşlı, düşkün 
kişilere ve kimsesiz çocuklara bakmak ve kimsesiz çocukların tekrar topluma kazandırılması 
gibi kutsal bir işlevi bulunan Kurum,, bu zatın çağdışı düşünceleri ve politik geleceği için bir 
araç olarak kullanılmıştır. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Çağ dışı olan sensin, sen... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Türkiye Cumhuriyetinin kanunları var. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Biraz sonra kürsüye çıkarsınız, siz de konuşursunuz. 
Elimde, üzerinde düşünülmesi gereken ve kimisi soruşturma komisyonlarında olan bir sü

rü dosya var. 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu içinde yuvalanmış adamları vasıtasıyla, ba

sına aktardığı yalan yanlış haberlerle karalamaya çalıştığı; oysa özünde, Anadolu'nun bağrın
dan gelen bir halk kadını olmanın tecrübesizliğinden başka hiçbir suçu olmayan Sayın Güler 
İleri Hanımefendiye "Yetim hakkı yiyor" diyerek; ama, aslında kendi genel müdürlüğü döne
minde, tüyü bitmemiş yetim hakkının nasıl pervasızca yendiğini, çarçur edildiğini, kimsenin 
bilmediğini ve ortaya çıkmayacağını sanan açıkgöz arkadaşımızın bakınız ne haltlar karıştırdı
ğına.. Elimde dosyalar var... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu cümle zapta girsin. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — "Dosyalar var" deme; tek tek açıkla. Burada insan

ları itham ediyorsun. "Dosya var" demek yetmez; açıkla onları. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Elimde dosyalar var. Bunları basının önünde açıkla

maya hazırım. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ayıp bu yaptığın; ayıp, ayıp... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Başından beri insanları itham edip, hiçbir dosyayı 

savcılığa vermediniz! 
BAŞKAN — Sayın Demir, Sayın Demir... 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Dosyalar elimizde... 
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BAŞKAN — Sayın Demir, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Burada bir bütçe görüşülüyor; Tüzüğümüzün amir hükmüdür; nezih bir lisanla ifadede 

bulunmak mecburiyetindeyiz hepimiz. Gecenin bu saatinde, sinirlerin zaten yorgun ve gergin 
olduğu bir noktada, sizden rica ediyorum, lütfen... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sadece kürsüdeki arkadaş değil, o arkadaş da nezih 
bir ifade kullansın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... Bu sözüm Genel Kuruladır; özellikte, hatip, kür
süde olduğu için tabiî onu muhatap almak zorundayım. 

Rica ediyorum Sayın Demir, nezaket ve nezahat ölçüleri içerisinde lütfen... 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Ben de teşekkür ederim Sayın Başkan. 
örneğin, 1990 ve 1991 yılları içinde, gerek fondan ve gerekse bütçeden, merkezde ihale 

edilen işe ait toplam ödeme miktarı 80 869 219 000 TL olup, sadece 7 firmaya ihale edilen 
41 işe ait ödeme miktarı 31 milyar TL'dir. Geri' kalan 108 işe ödenen miktar ise, 49 milyar TUdir. 
Bunlar dosyada yazılıdır Sayın Gökçek. 

Yozgat'ta Zafer Şenliği düzenleniyor; her yerde olduğu gibi, ANAP iktidarı, yine siyasî 
istismar peşindedir : Tarih 28.8.1990 Çocuk Esirgeme Kurumunun bütçesinden 66 milyon TL 
harcanıyor. Tüyü bitmemiş yetimin, öksüzün hakkı olan para harcanıyor. Konser ses düzeni, 
bayrak, el ilanı, afiş, ulaşım, konaklama ve yemek ücreti olarak faturası kesiliyor. 

Genel Müdürümüz havalarda uçmaktadır... İstanbul, Gaziantep, Hatay ve Adana illerini 
kapsayan gezisi için özel uçak tutulmaktadır. Tarih : 3.5.1991 ödenen para miktarı, 26 milyon 
küsur lira. Yetimin, öksüzün hakkı, düğünlere gönderilen sepet sepet çiçeğe, Kebapistanlarda, 
Yeşilnalınlarda verilen ziyafetlere harcanıyor. îşte size belgesi; Kebabistana ve Yeşilnalına öde
nen paraların faturaları burada dosyada. 

BAŞKAN — Sayın Demir, siz beyan buyurun efendim. Belgeyle ispata mecbur değilsiniz. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Çocuk Esirgeme Kurumuna yazılan 18.11.1991 tarih

li yazıyla, Kebabistana 4 265 600 Türk Lirası; .Yeşilahna 9 milyon 363 bin Türk Lirası; Fatoş 
Çiçek Evine 1 330 400 Türk Lirası ödenmesi isteniyor ve ödeniyor. Çiçekler, düğün salonları
na, genç evlilere gönderiliyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla bonkörlük yapılıyor. , 

AHMET ARIICAN (Sivas) — Savcılığa gönderin. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP İktidarı 

ve onun mukaddesatçı genel müdürünün, din adına, vicdan adına neler yaptığını görüyorsu
nuz! Elimdeki dosyaları sizlere okumaya kalksam, sabaha kadar bitmez; ama, en son birisini 
açıklamak istiyorum : O da, Keçiören Belediyesiyle ilgilidir. 

Keçiören Belediyesine ait paranın Ziraat Bankası hesabında tutulması için, bankanın, 
20.3.1987 tarih... 

BAŞKAN — Sayın Demir, bir dakikanızı rica edebilir miyim efendim?.. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Bunlar, genel müdürün şahsıyla ilgili Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sosyal Hizmetler ve Çocuk.Esirgeme Kurumu... 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Genel Müdürün şahsıyla ilgili efendim. Genel Mü

dürünüzün alışkanlığı, Keçiören Belediye Başkanlığından başlıyor. 
BAŞKAN — Sayın Demir, müsaade buyurun. 
Rica ediyorum, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün büt

çesini görüşüyoruz efendim. Rica ediyorum... (SHP sıralarından gürültüler) 
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MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, eski Genel Müdürün kişiliğiyle ilgi
li bir olay bu. 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Yani, Güler İleri yiyecek bir şey bulamamış. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, bütçe görüşüyoruz efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bütçeyle ilgili konuşuyor, Sayın Başkan. Bir hazırlık 

yapılmış, bunu söylemeye mecbur. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Varsa... (SHP sıralarından gürültüler) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne konuşacak başka, Sayın Başkan, Çok müdahale 

ediyorsunuz. Bir yolsuzluğu dile getiriyor... 
BAŞKAN — Efendim, şu anda bahsettiği kişi, Çocuk Esirgeme Kurumunun ne Genel Mü

dürüdür, ne de sorumlusu. 
SALMAN KAYA (Ankara) — Bir yolsuzluğu dile getiriyor. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Yapılan yolsuzlukları dile getiriyor; ne var bunda?... 
BAŞKAN — Rica ediyorum... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)'— Burada açıklayacak. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, Müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Almak, buyurun; lütfen oradan söyleyin; kürsüde konuşma usulümüz 

yoktur. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, takdir buyurduğunuz gibi, birleşimleri 

yöneten başkanların yetkilerini İçtüzük belirlemiştir. İçtüzüğün 65 inci maddesi açıktır. Bura
da konuşmacıya yönejmiş olan müdahaleniz, kürsü özgürlüğüne müdahaledir. Lütfen izin ve
rin arkadaşımız konuşmasına devam etsin. Aksi halde bundan sonra, konuşmacı arkadaşları
mız, konuşma metinlerini hazırlayıp başkanvekillerine takdim etsinler, sizin onayınızdan çık
tıktan sonra kürsüde konuşsunlar!.. 

BAŞKAN — Sayın Almak, benini kastımın o olmadığını siz de iyi biliyorsunuz.. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Onu biliyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Lütfen izin verin, arkadışımız konuşmasına devam etsin. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Keçiören Belediyesine ait paranın Ziraat Bankası he

sabında tutulması için, bankanın 20.3.1987 tarih, 294 sayılı Kararıyla, 1987 yılı başından ge
çerli olmak üzere, her ay 25 milyon Türk Lirası ve toplam 600 milyon Türk Lirası olan reklam 
geliri, belediyenin gelir bütçesinde görülmüyor. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, 
bu işi en kısa sürede çözeceğine ve sorumluları yüce yargı önüne çıkaracağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 8 yıllık ANAP İktidarıyla birlikte, toplumumuz, çok 
büyük altüst oluşlara sahne oldu. Yolsuzluk, rüşvet, haksız kazanç, hayat pahalılığı, yüksek enf
lasyon, toplumu temelden sarstı; toplumun tüm moral değerleri dejenere oldu. Ahlaksızlık ve 
fuhuş, toplumun en kutsal birimi olan aile yapısını sarsmaya başladı; boşanmalar, intiharlar arttı. 

Şimdi bu sosyal yaraları sarmanın, onarmanın pek kolay olmadığını biliyorum. ANAP'ın 
yarattığı bu sosyal tahribatları onarmak, toplumda bozulan ekonomik ve sosyal dengeleri tek
rar normal duruma getirmek, Hükümetimizin görevidir. Bunun çok zor bir görev olduğunu 
herkes kabul eder. Allah, Koalisyon Hükümetine sabır ve kuvvet versin. 
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Sözlerimi bitirmeden önce, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesinin, hal
kımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir, teşekkür ediyorum. 
t. MELlH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, bir dakika... 
Sataşma vardır; İçtüzüğün 70 inci maddesine göre bu konuda söz istiyorum; bilahara da 

Grubum adına konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, gecenin bu saatinde, İçtüzüğün 70 ya da 73 üncü maddelerini 

kullanmaya ihtiyaç duyuyorsanız, ısrar ediyorsanız - ki burada Grubunuz adına söz hakkınız 
var- meseleyi izah etme imkânınız var; zamanı israf etmeyelim diye düşünüyorum, Başkanlık 
olarak düşünüyoruz. (SHP sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun... 
AHMET TÜRK (Mardin) — Sataşma yok... 
BAŞKAN — Sayın Türk, müsaade buyurun. 
Buyurun Sayın Gökçek. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Efendim, ben normal olarak hakkımı kullanmak is

tiyorum. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Sayın Başkan, ismi zikredilmedi. 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek. 
1, MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Grup adına değil efendim, sataşma dolayısıyla söz aldım. 
BAŞKAN — Size Grup adına söz verdim. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Efendim, "Sataşma için ısrar ediyorsanız..." dediniz. 
BAŞKAN — Efendim, Grup adına söz verdim... 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Efendim, normal olarak benim sürem... 
BAŞKAN — Hangi konu, sataşmanın konusunu söyleyin, zaptı getireyim. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Efendim, benim hakkımda burada bir yığın isnatta 

bulundu Sayın Muzaffer Demir. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Kabul ediyor musun?.. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) —• Sayayım teker teker : 
Yapmış olduğum ihalelerden, zafer şenliğinden, uçak tutmadan, Kebabistan'dan, Yeşilna-

lın'dan, Fatoş Çiçekevine; Keçiören Belediyesinden para yemeye varıncaya kadar her şeyi söy
lediler. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Bunları bütün kamuoyu biliyor! 
BAŞKAN — Ne dedi? 
1. MELlH GÖKÇEK (Devamla) — Bunlara cevap vermek istiyorum Sayın Başkan, (SHP 

sıralarından "Bunlar eleştiriydi" sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Eleştiri olur mu, sataşıyorsunuz. O ayrı konu, o ayrı 

konu... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Efendim, bunları, konuşmanızın içerisinde cevaplama imkânınız vardır. 15 dakikalık za

manınıza müsamaha göstereceğim; o arada cevaplayabilirsiniz. 
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t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Peki efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Gökçek, bunları bütün kamuoyu biliyor, istersen 

bir saat konuş! 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun... Rica ediyorum. 
MAHMUT ALINAK (Sımak) — Grup adına mı konuşuyor efendim? 
BAŞKAN — Grup adına konuşuyor... Grup adına konuşuyor efendim. 
RP GRUBU ADINA t. MELÎH GÖKÇEK (Devamla) — Efendim, İçtüzüğün 73 üncü 

maddesiyle Grubu karıştıracağız biraz, müsaadenizle. Biraz uzatalım, Biz 15 dakikalık konuş
ma hazırladık; ama, siz birtakım sualler tevdi ettiniz; cevabını da almanız lazım. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, karşılıklı görüşmeyelim ve rica ediyorum, bu saatten sonra 
Sayın Gökçek yardımcı olun lütfen. 

Buyurun. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlar

ken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
öncelikle, Sayın Muzaffer Demir'in bazı sözlerinden başlayarak söze girmek istiyorum. 
"Çağdışı görüş" dedi. 
Bundan on yıl önce, burada oturan bazı arkadaşlarımızın özellikle, çağdışı görüşü, Mark-

sizmdi; iflas etti; ama, biz hâlâ yerimizde duruyoruz, öyle değil mi?.. 
SIRRI SAKIK (Muş) — Sen nesin sen?.. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Ben,milliyetçi, muhafazakâr biriyim ve iftihar ediyo

rum bununla; hâlâ da dimdik ayakta duruyor. Bakınız, Keçiören Belediye Başkanlığı yaptım. 
Keçiören Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde, yaptığım parklardan bir tanesinin ismini 
"Türkistan" koydum. "Türkistan" diye koyduğum parkın ismini, SHP'li Belediye Başkanı 
geldi, "Güçlükaya" diye değiştirdi; ama, Allah'a hamd olsun ki, Kültür Bakanı Sayın Fikri 
Sağlar'la beraber, seneler sonra, Türkmenistan'ı ziyaret için Türk Heyeti olarak gittik. İşte çağ
daşlık bu... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Duygu sömürüsü yapıyorsun! 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Kimin çağdaş olup, kimin çağdaş olmadığı meydan

da; bu bir. 
Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok beyler. Bunu, böylece bilmeniz lazım. Şimdi te

ker teker cevap verelim. 
Sayın Muzaffer Demir, gene baltayı taşa vurdu. Kebabistan'da 18.11.1991 tarihinde yapı

lan masraftan beni sorumlu tutuyor. 
Ben milletvekili olmuşum, aradan 21 gün geçmiş, oradaki masraftan gene beni sorumlu 

tutuyor! Güler Hanım mı yaptı, kim yaptı, nereden bileyim!.. 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — İşte, belgeleri burada... 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Siz tarih verdiniz; ondan bile hebareniz yok! 
Fatoş Çiçekevine vermiş olduğum parayı ben vermedim, benim dönemimde böyle bir şey 

harcanmadı. Bakın bakalım onun da tarihine... Sayın Mehmet Çevik'in döneminde! 
Tabiî, bunlar normal, yeni milletvekili olduğunuz için, bürokrasi tecrübeniz olmadığı için... 

Sayın Bakana bu kadar gaf yaptırdı bürokratlar; size yaptırmaz mı?! Gayet normal... 
Diğerlerine de, diğer konuşmalarım sırasında cevap veririm. 
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SIRRI SAKIK (Muş) — Çarpıtma, çarpıtma. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçe

sinin, kurum bünyesinde yaşayan korunmaya muhtaç çocuk ve yaşlılara, tüm milletimize ha-
yırh olmasını temenni ederek konuşmama başlıyorum. 

Peşinen şunu söylemek istiyorum : Bütçe rakamları, son derece tatmin edici rakamlardır. 
1992 yılında bütçe rakamlarındaki artışlar dolayısıyla, Maliye Bakanlığına teşekkür etmek is
tiyorum. önemli olan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verilen bu bütçenin, 
yerinde ve zamanında kullanılmasıdır. Son sekiz dokuz aylık icraatlara bakıldığında, maale
sef, çocuklarımızın son yıllarda kavuştukları imkânların teker teker tekrar kaybolmaya başla
dığını görüyoruz. 

Sayın Akyol göreve yeni başlamıştır. Kendisinden istirhamımız, lütfen, acilen ani baskın
larla, yurt ve yuvaları denetlemeleridir. Yuva ve yurtlarda, özellikle sön sekiz ayda yapılan ta
yinlerle, yeteneksiz personel, çocukların yiyeceğinin kalitesini son derece düşürmüştür. 

Sayın Başkan, lütfen denetlemelerinizi yurt ve yuvalarda -uzağa gitmeye de gerek yok, sa
dece Ankara'da- yapınız ve bu incelemelerinizi yaparken, yöneticileri dışarıya çıkararak, biz
zat çocuklardan tahkik ediniz. 

Çocukların giyecekleri, artık, zamanında verilmemektedir. Bizim genel müdürlüğümüz dö
neminde, çocukların arzularına göre ve modern olarak giyimlerinin temini için, büyük bir kam
yon, gezici butik olarak yaptırılmış olmasına rağmen, maalesef hizmete dahi sokulamamıştır. 
Çocuklar için yapılan, alınan giyecek ve ayakkabılar, gelişigüzel dağıtılmıştır. Sayın Akyol'dan 
bu konuya da acilen el atmasını istirham ediyyorum. 

Sosyal faaliyetler, maalesef durma noktasına gelmiştir, özellikle spor konusunda, kurum 
üst yöneticilerinde, tabiri caizse, spor düşmanlığı başlamıştır. Genel müdür muavinlerinden birisi, 
yaptığı yurt gezilerinde, kendisine, yeni yapılan spor salonu gezdirilmek istendiğinde, "Bıra
kın bu işleri. Paralar bu salonlara harcanıp çarçur edilmiş; gezmek istemiyorum" diyebilmiş
tir. Ankara'da spor yurdu olarak tanzim edilen iki yurdun birisinde çocuklar dağıtılmaya baş
lanmış, ikincisinde de hazırlık vardır. Yenimahalle 50 nci Yıl Spor Yurdundaki sporcuların ço
ğu, değişik illere ve yurtlara dağıtılmıştır. Aylar önce hizmete giren iki adet kapalı spor salonu, 
kapalıdır. Halı sahaya çocuklar sokulmamaktadır; kapısı kitlidir. özellikle, millî takımların 
ve spor kafilelerinin kamp yapması için yapılan misafirhane, Sayın tleri zamanında yakınları
nın ve seçmenlerinin misafir edilmesi için kullanılmıştır. SHP'nin büyük kurultay öncesi, gün
lerce delegeler burada kalmış ve bedava olarak, yetim çocukların yemeklerinden yemişlerdir. 
Bu konuyu Bütçe Komisyonunda dile getirdiğimiz, Sayın Bakan tleri, bu hususları yalanlamış
tır ve Hürriyet Gazetesinin Ankara spor sayfasında yayınlanan haberde, Bütçe Komisyonun
daki görüşmelerimizdeki iddialarımızın hepsinin doğru olduğu resimlerle ortaya çıkmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, misafirhanenin kullanılmasıyla alakalı olarak Sayın tleri, 
burada döner sermaye kurulduğunu, herkesin parası karşılığı burada kaldığını ve yemek yedi
ğini söylemiştir. 

Oysa, bu husus da tamamen hilafı hakikatti. Çünkü, 50 nci Yıl Spor Yurdunda döner ser
maye kuruluşu yoktur; ayrıca, hiçbir ödeme de yapılmamıştır. Bu tatbikatı, yetim hakkına te
cavüz olarak görüp, kınıyoruz. 

Sporla ilgili ikinci husus ise şudur: Sarayköy tesislerinde halen rehabilitasyon merkezi ço
cuk yuvası, kız yetiştirme yurdu ve kadın misafirhanesi bulunmakta; ayrıca, hizmet içi 
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eğitim, bu tesisler de yapılmaktadır. Toplam 1 000 kapasiteli bir tesistir. Burada 320 civarında 
özürlü çocuğumuz bulunmakta; sağlıklı çocuklarla birlikte yaşayarak, toplumdan tecrit edil
meleri önlenmektedir. Tesislerde 3 futbol sahası, 2 basketbol sahası, bir voleybol sahası, 1 halı 
saha, 1 minigolf sahası, 2 adet kapalı spor salonu bulunmaktadır. Burada, özellikle, 7-12 yaş 
arasındaki çocuklarımızın arasından, sporla ilgili olan kabiliyetlerin, tüm Türkiye'den seçile
rek burada toplanması planlanmıştır. 

Oysa, Sayın İleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, burayı 1 000 kişilik 
rehabilitasyon merkezi haline getireceğini söylemiştir. Meclis kulisinde Sayın İleriyle yaptığı
mız görüşmede bu hususu dile getirerek, dedim ki, dünyanın hiçbir yerinde 1 000 kişilik reha
bilitasyon merkezi yoktur; niçin böyle yapıyorsunuz Cevaben bana şunu söylediler : "Melih 
Bey, bunu da nereden çıkardınız? Böyle bir şey yoktur." 

Oysa, bu husus, Plan ve Bütçe Komisyonu zabıtlarında mevcuttur. Yani, Sayın İleri, ken
disine okuması için verilen yazıyı okurken, işin farkında değildir. Her hadisede olduğu gibi, 
Sayın İleri, bu sefer de bürokratları tarafından yanlışa itilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; lütfen yanlış anlamayınız. Maalesef, Sayın İleri tara
fından üst göreve getirilen personelin birçoğu, geçmiş dönemde değişik soruşturmalar netice
sinde görevden alınan kişilerdir. Bu personelin birçoğunun yöneticilik vasıfları da yoktur. Ni
tekim, Sayın İleri de, personeli tarafından yanıltıldığını, sonunda itiraf etmek zorunda kalmış
tır. Sayın İleriyle tam üç kere görüşmek istediğim halde, çevresindeki bu personel, Sayın İleriy
le görüşmelerimi engellemiştir. Sebep de, Sayın İlleri'ye anlatacaklarımdan çekinmeleridir. 

Halen genel müdür vekilliği yapan zata, Güler lleri'nin yaptığı harcamaların hatalı oldu
ğunu, bir genel müdür muavini, bir de daire başkanı ısrarla ikaz ettiği halde, sırf, genel mü
dürlükte asaletinin tastik edilmesini bekleyen bu kişi, alt kademedeki bu kişilere baskı yapmak 
suretiyle, imzayı zorla attırmıştır. Eninde sonunda bu harcamalar adlî makamlara intikal ede
cek ve durum iyice ortaya çıkacaktır. 

Bakınız, Sayın lleri'nin atamalarından birkaç örnek vermek istiyorum : 
Halen genel müdür vekilliği yapan kişi, 1978 yılında, Samsun'da, çocukların yiyeceklerini 

kendi evine götürdüğü gerekçesiyle, teftiş neticesinde görevden alınmıştır. Bilahara, Ankara 50 
nci Yıl Yurdunda müdürlük yapmış olduğu dönemde, çocuklarla yakından ilgilenen bir stajye
re, sayın müdürün personelleri şöyle hitap etmiş ve, "Bu çocuklar hayvandır; bu çocuklara 
yüz vermeyin; aksi takdirde, stajınızı tasdik etmeyiz" demişlerdir. 

MEHMET RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Kim söylüyor onu? 

1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bu stajyer, şimdi TRT'de programcılık yapmaktadır. 
Aynı yurtta, çocukların, porno film getirmeleri kaydıyla, karate filmi seyretmesine müsa

ade eden personelin varlığı düşünülürse, sayın genel müdür vekilinin yönetim kabiliyeti açıkça 
ortaya çıkar. Bu genel müdür vekili, benim dönemimde girdiği hizmet içi eğitimden sonra ya
pılan imtihanda geçerli not alamamış ve eğitimi başarısız olarak bitirmiştir. 

Bakan Mehmet Çevik'in döneminde, Çevik'e özel yakınlığı dolayısıyla üst göreve getirilen 
bu kişi, Sosyal Hizmetler Akademisindeki bir ağabeyi vasıtasıyla, Sayın İleri zamanında da 
kurumda genel müdür vekilliğine atanmıştır. 

Akademideki bu ağabey, aynı zamanda Sayın Bakana da danışmanlık yapmıştır. 
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Bu kişi, 1984 yılında, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda genel müdür muavi
niyken hissî ilişki kurduğu kişiyi müdür yapma ve ideolojik ayırım yapma suçlarından dolayı 
genel müdür muavinliğinden, teftiş neticesinde alınmıştır. Benden önce yani. 

Teftiş Kurulu Yönetmeliği değiştirilerek, hiçbir tecrübesi olmayan kişiler, direkt olarak mü̂  
fettişliğe atanmaya başlanmışlardır. Benim genel müdürlüğüm döneminde, çok fahiş, fiyatlar
la mal alması nedeniyle, yurt ve yuvadaki çocukların üç kap yemeğini iki kaba düşüren, o da 
yetmiyormuş gibi, yemeklerin rasyosunu, yani miktarını yarıya indirip, yetimin hakkını yiyen 
bir il müdürü, bugün, kendisini suçlu bulan Teftiş Kurulu üyeleriyle birlikte müfettişlik yap
maktadır! 

Bir. başka misal : önce, yuvanın pisliği dolayısıyla ve çocuklara atılan dayaklara kayıtsız 
kaldığı için görevden alınan; bilahara mahkeme kararıyia geri dönen; fakat aynı bakımsızlık 
ve pislik devam ettiği ortaya çıkınca, teftişten çekinerek, kendi isteğiyle görevinden istifa eden 
bir kişi, istanbul gibi, Türkiye'nin en büyük şehrine, Sayın ileri tarafından, bugün il müdürü 
olarak tayin edilebilmiştir! I 

Son bir örnek daha vermek istiyorum : Sırf, Uğur Dündar'ın programında sorumlu gös
terildiği için görevden alınan İstanbul Çocuk Misafirhanesi Müdür ve Müdür Muavini, -karı 
kocadır bunlar- -ki, özellikle belirteyim, sosyal demokrat görüşe sahip; ancak son derece başa
rılı arkadaşlardır; bunu açıkça söylüyorum- bu kişiler görevden alınmış; yerine getirilen yeni 
müdürün, çocukları, yılbaşında içkili lokantaya götürdüğü; arkasından, kötü niyetle eve gö
türdüğü, davet ettiği, gene Uğur Dündar'ın ikinci programında ortaya çıkmıştır. 

Yazık değil midir arkadaşlar, sırf Melih Gökçek göreve getirdiği için görevden alınan bu 
kişilere? Hem başarılı hem de sosyal demokrat olan kişilere yapılan hadiseye bakınız... 

Devamlı olarak hayret ediyorum : sosyaldemokrat bürokrat olarak tanınan bir hayli kişi, 
sırf, benim dönemimde görevden alınmadığı için, Sayın tleri'nin hışmına uğramıştır. Ankara' 
da bir huzurevi müdüresi -ki, sosyaldemokrattır- benim dönemimde aldığı takdirnameyi geri 
vermediği için görevden alınmıştır. Gene benim dönemimde görevden almadığımız ve yıllarca 
genel müdür muavinliği yapan bir zat, Mehmet Çevik tarafından görevden alınmış; dava açmış 
ve davayı kazanmıştır. Bu zat, üstelik, kurumdaki birçok sosyaldemokrat arkadaşın hocalığı
nı, öğretmenliğini yapmış çok hızlı bir sosyaldemokrattır. Adamcağız, sırf, benim dönemimde 
görevden alınmadığı için, şimdiki yönetimdeki sosyaldemokratların hışmına uğramış ye davayı 
kazanmasına rağmen, göreve iade edilmemiştir. 

İstanbul'da Küçükyalı Çocuk Yuvası Müdürlüğünü yapan ve şu anda yeni emekli olan 
bir zat var. O derece sosyaldemokrat ki, parti çalışmalarına bile katılan bir kişi... Adamcağıza 
başarılarından dolayı dört defa ödül verdim. Adamcağız şu andaki kurum yöneticilerinin he
defi haline geldi, "Neden Melih Gökçek seni takdir ediyor?" diye. 

Bu nasıl sosyaldemokratlıktır, anlayamadım! tş o kadar ileri gidiyor ki, bazı sosyaldemokrat 
arkadaşlar var, milletvekilidirler, kendileriyle fazla samimiyiz, yakında, benimle samimî diye 
partiden ihraç ederlerse hiç şaşmamak lazım!.. 

Bakınız, kısa zaman içinde kaç tane misal verdim. Lütfen zabıtları alıp tetkik ediniz. Bir 
tane yanlışımız var mı, yok mu; tekrar tekrar oturup konuşalım. 

Biz, sosyaldemokrat olduğu halde, görev şuuru içinde olan bir yığın kişiyi ödüllendirdik. 
Buna karşılık, benimle aynı görüşü paylaşan bir yığın kişiyi de, beceriksizlikleri dolayısıyla 
zaman zaman görevlerinden aldım, tşte bizim, sizden farklı olan adalet anlayışımız... 
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Değerli arkadaşlar, burada bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum; Genel Müdürlü
ğüm zamanında, beceriksizliği, hırsızlığı, sadistliği veya ahlakî zaafı dolayısıyla görevden uzak
laştırdığım her kişi, bana düşman olmuştur. Bu düşmanlık duygularıyla dolu olan kişiler, Sa
yın tleri'nin etrafını alarak, Sayın tleri'nin itiraflarından da anlaşılacağı gibi, Sayın İleri'yi de
vamlı olarak yanlışın içine itmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, 3 dakikanız var... 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — 3 dakikam var, ama bitecek gibi değil Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Tabiî ama biz süreyi... 
t. MELlH GÖKÇEK (Devamla) — Tamam efendim, tamam... 
BAŞKAN — Süreyi notlarınızdan... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Biz sizin her şeyinizi biliyoruz.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
t. MELlH GÖKÇEK (Devamla) — Biz sizi dinledik, siz de bizi "dinleyin lütfen. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sizi herkes biliyor; Keçiören'de ne yaptığınızı da bili

yoruz. Kendinizi aklayamazsınız... 
BAŞKAN — Sayın Gökçek... 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Keçiören bizimle iftihar ediyor, merak etmeyin... 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, Sayın Gökçek... 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bakın, ben size bir şey daha söyleyeyim : "ORSAN" 

diye oradan laf atıyorsunuz da... 
Ben, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü olduğumda, yatırılacak yatak yoktu. OR-

SAN'dan 9 milyar liralık mal aldım. Açın bakalım dosyasını. Almış olduğumuz malları biz 
istemiş olsak, rahatlıkla gider, Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla yine ORSAN'dan alırdık; ama, 
açın dosyayı, Devlet Malzeme Ofisi fiyatlarından yüzde 19 daha ucuza aldım. 

öyle çamur atmayın... Biz bugüne kadar şerefimizle ve namusumuzla yaşadık. Rüşvet al
mak, bize göre insanın şeref ve haysiyetini, namusunu satmasıdır; ama, iftira atmak da en az 
onun kadar şerefsizliktir. Bunu böylece, özellikle vurgulamak istiyorum. Çamur atmayın, er
kekçe ve mertçe ispat edin. 

. ZİYA HALİS (Sivas) — Kendini aklayamazsın! 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, lütfen notlarınızı toparlayın efendim. Süremiz, Danışma Ku

rulu kararına göredir, notlarınıza göre değil; rica ediyorum... 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Peki efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bakınız, bugün Sosyal Hizmetlerde, kış ortası denmeden, devamlı alarak kıyım yapılmaktadır. 
Özellikle Sayın Güler tleri'nin kanunsuz harcamaları ortaya çıkarıldıktan sonra, intikam alır-
casına, insanlar, sağa sola sürülmektedir. Sürülenler görevden alınanlar arasında sosyaldemok-
ratlar bile vardır. Ortada tek ölçü vardır; eğer Melih Gökçek döneminde görevden alınmamışsa 
veya göreve getirilmişse, bu kişi görevden alınmalıdır... 

Sayın Akyol'dan bu duruma müdahale ederek, adil ölçülerle hareket etmesini istiyoruz. 
Ben, demin burada konuşan Sayın Muzaffer Demir'in bazı ithamlarına cevap vermek isti

yorum; fakat, maalesef vakit kalmadığı için de cevap veremiyorum ve arkadaşlarımızın da özel
likle bu cevapları dinlemeye bile tahammüllleri yok; o bakımdan da enteresan. Ben sadece, 
bazı önerilerimi Sayın Akyol'a ileterek konuşmamı bitirmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu anda SHÇEK bünyesinde acilen gerçekleştirilmesi 
gereken projeler şunlar olmalıdır; bu projeler başlatılmış; ancak, ben Genel Müdürlükten ay
rıldıktan sonra tamamiyle, 9 aydan beri, yarım olarak, olduğu gibi bırakılmıştır : 

1. Özellikle 18 yaşını dolduran çocuklarımız için gençlik misafirhaneleri açılmalıdır. 
İşe giren çocuklarımız, 18 yaşını doldurur doldurmaz, ben Genel Müdür olmadan önce 

sokak kapısına bırakılıyordu. Bu çocuklarımız için, özellikle geçiş yeri olması için, bir çocuk 
misafirhanesi kurulması için, proje yaptık, Maliye Bakanlığından gerekli ödenekleri aldık; fa
kat o sırada Genel Müdürlükten alındığım için, 9 aydan beri bu projenin P'sine bile dokunma
dılar ve bu çocukların hepsi, şu anda yurttan atılmış vaziyettedir; üzülerek ifade ediyorum. 
Bu çocukların birçoğu da zaman zaman bana geliyorlar. 

Lütfedin, bu gençlik misafirhaneleri hadisesini gerçekleştirin. 

2. Yeni yapılan tüm tesisler, rehabilitasyon merkezleri olarak açılmalıdır. Çünkü, Türki
ye'de şu anda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde yeterince çocuk yuva
sı ve huzurevi vardır. İhtiyaç, sakatlaradır. Türkiye'de şu anda, "hı" deseniz, 5 bin civarında 
sakat vardır. Bunların ancak biz Sarayköy tesislerinde 350 kadarına hizmet verebiliyoruz. En 
acil iş, rehabilitasyon merkezleridir. Bu konuda, 10 ayrı yerde açılacak rehabilitasyon merkez
leri de hazırdır. . 

3. Yatalak bakımevleri olarak hazırlanan yerler derhal hizmete girmelidir. Her şeyiyle 
bittiği halde, personel yokluğu nedeniyle hâlâ hizmete giremeyen yatalak bakımevleri vardır. 

4. İstanbul ve Ankara'da kadın misafirhaneleri açılmalıdır. Çünkü, Ankara'daki geçicidir. 
5. Ankara'ya da, "köprüaltı çocukları" diye tabir ettiğimiz sokak çocukları için bir ço

cuk misafirhanesi acilen açılmalıdır. 
Sayın Akyol, bu konularda yapılacak çalışmalarda her türlü yardıma hazır olduğumuzun 

bilinmesini rica ediyoruz. 
Arkadaş vesika gösterdi... Biz, Güler İleri hakkındaki vesikaların hepsini basına açıkla

madık. Arzu ederlerse, yarın -diğer vesikalarla birlikte- bir de basın toplantısı yapalım; yalnız, 
bizimkiler belgelidir, sizinki gibi atmaca değil... 

Sözlerime son verirken, £HÇEK bütçesinin, korunmaya muhtaç çocuk ve yaşlılarımız başta 
olmak üzere, tüm milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan temenni eder, saygılarımı su
narım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, konuşmanız ve önerileriniz için teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, bu safhada mı, yoksa şahsı adına yapılacak konuşmalardan sonra mı söz 

istersiniz? 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Konuşmaların hepsi bittikten sonra Sayın Baş

kanım; hepsine birden cevap vermek istiyorum... 
BAŞKAN — Nasıl takdir ederseniz... Üzerinde söz isteyen olmadığı için, bir lehte bir de 

aleyhte olmak üzere iki arkadaşıma söz vereceğim. 
Lehinde, Sayın Muharrem Şemsek... Yoklar. . 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu... Yoklar. 
Sayın Seyfi Şahin... 
Buyurun efendim; süresiz 10 dakikadır. 
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SEYFt ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin ve Türk toplumunun en önemli meselelerinden birisi de sosyal hizmetler meselesi
dir. Ben, acizane, bir hekim olarak belirteyim ki, insanın, doğuştan ölünceye kadar bütün prob
lemleri -mağdurların, sakatların, fakirlerin, çeşitli organ özürlülerin (beyin özürlü, göz özür
lü, kulak özürlü ve işitme özürlülerin) problemleri- tabiî ki toplumumuzun ana problemlerin-
dendir; halli gerekir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, şimdiye kadar -yaptığı 
çalışmalarla- Türk toplumunun ihtiyaçlarını pek karşılayamamış; ama, son zamanlarda, aktif 
genel müdürlerin veya bakanların göreve gelmesinden dolayı, hakikaten günün konusu olmuştur. 

Türkiye'de, bilhassa sağlık özürlülerin (işitme ve göz özürlülerin) sorunlarının halli için, 
kanunların ve bazı kanunlardaki açıkların tamamlanması lazımdır, özellikle, sağırların anla
madaki, görmezlerin görmedeki sorunlarına eğilinmelidir, onlara ait okullar yapılmalıdır. Bil
hassa yaşlı kişilerin geriatrik ihtiyaçlarının karşılanması için çok daha önemli gayretlere ihti
yaç vardır. İnşallah, bizler de- genç yaşta Ölmezsek- ileride yaşlı kişiler olacağımıza göre, bu 
konu hepimizi ilgilendirmektedir. 

İleri yaşlılığın en önemli mevzuu, toplumun ve aile yapısının, yaşlı insanın davranışını et
kilemesidir. Size en basit bir olayı söyleyeyim : Yaşlı bir kişinin en çok sevdiği, torunudur. Çünkü 
yaşlı kişinin torunuyla yakın ilişkisi, onun psikolojik dengesini korur. 

İnsanın yaşı ilerledikçe, damarlarındaki sertleşmeler, beynin gelişmesini engellediği ve beynin 
beslenmesini bozduğu için, çevreden gelen bütün uyarılara karşı vücut aşırı reaksiyon gösterir; 
yani, ağrıyı fazla duyar, sinirsel olaylar artar, kulağı çınlar; yani, her olay onun için bir strestir. 
Yaşlı bir kişiyi tam dengede ve bir sevgi ortamında besleyebilmek -gerçekten de önemlidir- to
rununun yanında bulunmasıyla aile yapısıyla ilgili bir olaydır/ 

Son zamanlarda aile yapımızın, sosyal hadiselerden ve Batıdan gelen sosyal faktörlerden 
dolayı bozulması sonucu küçük aileler haline gelmemiz, maalesef, yaşlı insanların çocukları 
ve torunlarıyla arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. Onun için -sizleri tenzih 
ederim- ileride, yaşlandığınızda, torununuzu sevememekten dolayı epey sinirli kişiler olabi
lirsiniz... 

Değerli arkadaşlar, sosyal hizmetlerin ötesinde, Çocuk Esirgeme Kurumuna bu yıl ayrılan 
para miktarı biraz yüksektir; yani, yüzde 86'lık bir artış vardır. Bu oran enflasyonun üstünde
dir. Bu bakımdan, yeni bütçede, bu olayı takdirle karşılıyorum. 

Ortada kalan bu çocukların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, eğitimlerinin sağlanabilmesi, 
çok sevdiğimiz bu varlıkların her türlü sorunlarının çözümü için, elbette -biraz evvel Refah 
Partisi adına konuşan Sayın Melih Beyin de söylediği gibi- çok önemli tedbirlerin alınması ge
rekmektedir. 

Köprüaltt çocuklarının kurtarılması lazım. Hatta, anasız babasız, yetim hatta daha da önem
lisi, fuhuş tehlikesinden veya geçimsizlikler sonucu ana baba ayrılıklarından sonra aile yapısı
nın bozulmasından dolayı ortada kalan çocukların, psikolojik dengelerinin ve organik ihtiyaç
larının yeniden karşılanması gerekmektedir. 

Bu bakımdan, topyekûn Türk toplumunun, sosyal, psikolojik ve ekonomik bütün bu ted
birleri alması gerekir. Şüphesiz, bu tedbirleri,-en iyi şekilde, güçlü ekibimiz ve kadromuzla Mil
liyetçi Çalışma Partisi iktidarı alacaktır. Yaptığımız çok iyi politik davranışlar da gösteriyor 
ki, Mecliste de inşallah çoğalacağız ve Türkiye'nin problemlerini halledeceğiz. 
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Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
Bu bütçenin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Sağ olun. (MÇP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Şahin, teşekkür ediyorum. 
Sayın Faruk Saydam, buyurun efendim. 
Konuşma süresiz 10 dakikadır. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılı Sosyal Hiz

metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde kişisel görüş ve düşün
celerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kuruluş amacının, ülkemizde önemli 
bir sosyal fonksiyonu yerine getirmek olduğunu görüyoruz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişi
lerin maddî, manevî ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini ihtiyaçlarının karşılanması ile çö
zümlenmesine yardımcı olunmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesini ve yükseltilmesini 
amaçlayan, sistemli, programlı hizmetlerin geliştirilmesini ve sunulmasını sağlamakla görevli 
bulunmaktadır. 

Bu kurumun, Üretmek amacını taşıdığı hizmetler, aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin niteliğini oluşturan, sosyal hukuk devleti anlayışının da bir gereğidir. Esasen Anayasamı
zın 60 ncı maddesinde, "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağla
yacak gerekli önlemleri alır ve teşkilatı kurar" der. Bu sebeple, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu toplumsal yapıda büyük önem kazanmaktadır. 

Bugün ülkemizde 500 bini aşkın, korunmaya ve yardıma muhtaç çocuk,40-50 bin yaşlı, 
700 binin üzerinde de sakat ve özürlü bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu kadar önemli bir işlevi olan bu kurumumuza ayrılan pay ise, 
enflasyona rağmen, kanaatimizce düşük tutulmuştur. Bu bütçeyle hiçbir hizmet, arzu edilen 
seviyede yapılamayacaktır. 

Ülkemizde, çağdaş standartta hizmet veren yurtlar ve yaşlılar evleri ANAP iktidarları za
manında açılmıştır. Sayıları artırılmalı, çağdaş standartları korunmalı, kâfi sosyal hizmet uz
manları, psikolog, yardımcı personel tahsis edilerek, burada barınanların, aile ocağı hasreti 
çekmeyecek şekilde, şefkatli ve bilgili bir şekilde bakım ve eğitimleri sağlanmalıdır. 

Çocuk Esirgeme yurtlarındaki çocuklarımızın zihnen ve bedenen güçlenmesi için spor yap
malarını ve kültürel çalışmalarını sağlayacak araç ve gereçler de sağlanmalıdır. 

özürlü çocuklarımızın tedavilerini modern alet ve makinelerle sağlayan Sarayköy Rehabi
litasyon Merkezi, zamanımızda açılmıştır. Bu, yaygınlaştırılmalıdır ve en azından korunmalı
dır. Türkiye'de ilk defa Bor'da felçli ve sürekli tedavisi gereken hastalar için sürekli bakım üni
tesi de ANAP İktidarı zamanında açılmıştır. 

Gençlerimizin, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda parasız barınma ve yemek ye
meleri, burs ve kredileri ANAP İktidarı zamanında, sağlanmıştır; bu hizmetlere devam edil
melidir. 

Sayın milletvekilleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, çocuk yuvası, yetiştir
me yurtları ve huzurevlerinde, bugün 25 binin üzerinde çocuk ve yaşlı yaşamaktadır. Buralar
da yaşayan insanlarımızın ve çocuklarımızın tamamı kimsesiz değildir; bazıları aile problemleri 
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sebebiyle, devletin eğitimine, gözetimine ve korunmasına tevdi edilmişlerdir. Bu çocukların na
sıl korunacağı, yetiştirileceği çok iyi planlanmalı; devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne 
inanan, faydalı, manevî değerlere saygılı birer fert olarak yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. 

18 yaşını dolduran gençlerimiz, özellikle genç kızlarımız, yasa gereği yurtlardan çıkarıl
maktadır. Evlenip yuva kuranlar ve iş bulanlar şanslı; ama, bu şansı yakalayamayanların ise, 
çıkarıldıkları sokakta başlarına gelecekler ve bunları bekleyen tehlikeler ne olacaktır? 

Devletimiz, bu kötü geleceği önleyici yasal düzenlemelerle, yurtlardan ayrılmak zorunda 
bırakılan genç kızlarımıza ve genç delikanlılarımıza destek, koruma ve yardımı esirgememeli
dir. Zamanımızda, bunların işe girmeleri için kamu işyerlerinde kontenjan sağlanmıştı. Bu kon
tenjan sisteminin devam etmesinde büyük fayda görüyoruz. 

Modası geçmiş, çağın gerisinde kalmış ideolojik fikirlerden, bu çocuklarımız korunmalıdır. 
Kurum personeli, çok iyi yetişmiş, ehliyetli, ahlaklı, bilgili, millî ve manevî değerlere bağlı 

kişilerden seçilmelidir. 
Sosyal hizmet anlayışını şehirden köye ve mahallelere götürme politikalarına da devam 

edilmelidir. 
Birleşmiş Milletler, aldığı bir kararla, 1994 yılını, aile yılı olarak kabul etmiştir. En iyi sos

yal hizmet kurumu, toplumlarda ve özellikle Türk toplumunda ailedir, evlilik müessesesidir. 
O halde, aileyi ne kadar güçlendirir ve korursak, aile içi dayanışmayı ne kadar sağlam temelle
re oturtabilirsek, o takdirde, bu yurtlara, yuvalara, huzurevlerine daha az nisbette ihtiyaç ola
caktır. Esasen, Grubumuzca, aile bakanlığı kurulması için bir çalışma başlatılmıştır, bir ka
nun teklifi hazırlanmaktadır, inşallah, Meclisimizin bu kanun teklifimize sahip çıkmasını dili
yorum ve temenni ediyorum. 

Yurt sayılarını, huzurevi sayılarını artırmak çözüm değil; köklü ve tutarlı sosyal politika 
oluşturmak gereklidir sayın milletvekilleri. Bu kurumlarımızda barınan insanlarımıza ve ço
cuklarımıza, kaderin cilvesi veya kaderin sillesini yemiş bu insanlarımıza sahip çıkmak, mede
nî, çağdaş sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini, ihtiyaçlarını şefkatle karşılamak, hem devlet, 
hem de insanlık görevimiz olmalıdır. 

Bu konuda, Sayın Bakanlığın ve bu Bakanlığa yeni atanan Profesör Sayın Türkân Akyol 
Hanımefendinin gerekli hassasiyeti göstereceğine ve konuları hassasiyetle takip edeceklerine 
inanıyorum, kendilerine başarılar diliyorum ve bütçenin hayırlı olması dileklerimle saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Saydam, teşekkür ederim. 
Sayın Bakana biz de başarılar diliyoruz efendim. 

, Devlet Bakanı Sayın Türkân Akyol, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; sözle

rime başlamadan önce hepinizi saygılarımla selamlamak istiyorum. 

Görevini çok kısa bir süre önce üstlendiğim Devlet Bakanlığımız bünyesinde, çok iyi bil
diğiniz gibi, birbirinden bağımsız üç kurum vardır. Bunlardan biricisi, Kadın Statüsü ve So
runları Genel Müdürlüğü; ikincisi, Aile Araştırma Kurumu; üçüncüsü de, yan kuruluş olarak 
bağlı bulunan ve bugün bütçesini tartışmakta olduğumuz sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumudur. 
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Bu konuda çok önemli katkılarıyla bütçemizi eleştiren* olumlu katkılarını sunan, önerile
rini bildiren saygıdeğer üyelerimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Burada dile getirilen 
bütün önerileri ciddiyetle dikkate alacağımızı da belirtmek istiyorum; ama bir şeyi çok yadır
gadığımı da söylemek istiyorum. 

Bu, bu kadar saygıdeğer ve önemli bir kurum; adı üzerinde : Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu... Tarihi, ta istiklal savaşı yetimlerine varan, 70 yıllık bir geçmişi olan bir 
kurum. Çok dilerdim ki, bu bütçe üzerinde yapılan tartışmaların, en azından bazı eleştirilerin 
niteliği, bu kurumun saygınlığına paralel olsun... En azından, çok yakın bir zamanda görev 
almama ve kendilerini yeterince tanıyamamış olmama rağmen, bu kurumun saygıdeğer bürok
ratlarına yapılan ağır eleştirileri ve hatta hakaretleri reddettiğimi söylemek istiyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Çünkü, bunların her biri -çünkü, elimde aksini kanıtlayacak belgeler var kanıtlanmadan 
Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunulmuştur; haklı veya haksız olduklarını yargılama imkânı 
olmadan ve kendilerine cevap hakkı verilmeden cevap vermeleri de tabiî ki mümkün değildi. 
Bunu belirttikten sonra hemen yapılan olumlu eleştirilere değinmek istiyorum. 

Saygıdeğer iki milletvekilimiz, bu yılki bütçenin miktarını fevkalade olumlu buldular ve 
bunu memnuniyetle ifade buyurdular. 

Anavatan Partili bu milletvekili arkadaşlarıma katılamayacağımı söylemek istiyorum. Büt
çede yüzde 80 civarında bir artış görünüyorsa da -bilhassa altını çizerek arz etmek istiyorum-
hızlı nüfus artışı, ve hızlı bir biçimdeki iç göç olayının belli illerde yoğun bir şekilde yarattığı 
sorunlar dikkate alınırsa, bu bütçenin yeterli olduğunu söylemek bana güç geliyor; ama ne ça
re ki, devletimiz, bütçesinden ayırabildiğinin azamisini vermiştir ve biz bunu, sizin de önerile
riniz doğrultusunda, en rantabl ve en ciddî bir biçimde, gerçek hizmete sarf etmeye kararlıyız. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Bakanım, ANAP Grubu adına ben konuş
tum ve bütçenin yetersizliğinden bahsettim; SHP ve DYP'li üyeler bütçenin yüzde 80 arttığın
dan bahsettiler... 

DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Yanlış yaptıysam bağışlayınız, Sa
yın özsoy; teşekkür ederim. 

Ancak, bunun, en rantabl bir biçimde, gerçekten yerine gideceğini, kesinkes -kadro arka
daşlarım ve aldığım görev adına- emin olmanız için size sunmak istiyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, çok talihsiz bir biçimde, güç ve alışılagelmemiş bir şekilde gö
reve geldim. Bakanlığımıza bağlı üç ayrı ünitenin içerisinde, en ciddî sorunları olan kurum, 
Çocuk Esirgeme Kurumudur; tüm konuşmacı saygıdeğer arkadaşlarım da bunu böyle vurgula
dılar; ama, ne hazindir ki, bu vurgulamada sınırsız bir itham dinledik. Bu beni fevkalade ren
cide etti ve sadece bu sınırsız itham da kanıtlıyor ki, bu kurumların bizatihi kendileri değil, 
yönetimleri sorumludur. 

O halde, özellikle sosyal hizmetler dediğimiz, güçsüze, yoksuna -neyin yoksununa; eko
nomik yoksuna, sosyal yoksuna; "yoksul" demiyorum, dikkat ediniz mahrum manasına 
"yoksun" kelimesini kullanıyorum- beden ve zihin özürlüye, kimsesize, bakıma muhtaç çocu
ğa ve yaşlıya götürülecek hizmetler fevkalade saygıdeğer hizmetlerdir; sevgiyle, saygıyla yakla
şılması gereklidir. 
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Böyle konuşanlara yürekten katılıyorum; aynı amacı paylaşıyorum. Acıyarak değil, mer
hamet ederek değil; kendi ellerinde olmadan, kendi kaderlerine hükmetme imkânları olmadığı 
için yoksun bırakılmışlara hizmet veren bu kurumda, ne hazindir ki, yönetimin tavrı bugün 
sergilendi... Nasıl bir sorunlu kurum devraldığımızı, takdirlerinize arz ediyorum. 

Hepinizin yardımlarıyla şunu yapmak istiyorum saygıdeğer milletvekilleri; Bu kurumun 
bakmakla yükümlü olduğu bu insanlar artık kamuoyunda teşhir etmeyi bırakmalıyız. Bunlar 
üzerinde duygu sömürüsü yaparak, kendi sorunlarımızı, kendi konularımızı, toplumun kendi 
iç kusurlarını böylesi yaymaktan vazgeçmeliyiz. Eğer izin verirseniz, birkaç ay süreyle, bütü
nüyle ve yepyeni bir programla iç sorunlarını çözme aşamasında olan bu kurumlarımızı teşhir 
etmemeniz için yardımınızı istirham edeceğim ve yapabilirsek eğer, her şeyden önce, böylesi 
kişileri; çocukları ve insanlarımızı, televizyonlarda, radyolarda, basının renkli sayfalarında, -
kanunî yollarla- teşhir etmeyi önleyeceğiz. Küçücük kızlarımızı, dünyanın en hazin kıyafetleri 
içerisinde, kötü yola itilirken sergileyen dizim dizim basının yasaklanması için bir kural olmalı. 
Çünkü, böyle bir olay varsa, bu, toplumun bütününün bir sorunudur. 

Sosyal hizmetler, gönüllü hizmetlerdir. Bu konuda yine şahsî fikrimi arz etmek istiyorum. 
1983 yasal değişimine kadar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, gerçekten özel bir 
statüdeydi ve bu hizmetler sadece aynî, nakdî, karşılıksız ve gönüllü hizmetler olarak yapılı
yordu. Kendi gönüllü kuruluşları bunda ağırlık taşıyordu. 1983'te düzenlenen bir yasa, bu ku
rumun tüm denetimini ve yönetimini devlete bıraktı. 

Sayın özsoy, devlet denetiminin, her aşamada eri güvenceli yol olduğunu buyurdular. 
O fikri paylaşmanın biraz güç olduğu kanısındayım. Çünkü, devletin bu kanunla bu ku

rumların içine girmesi, bu kurumlarda olabildiğince -gönüllü hizmetler dışında- bir kadrolaş
maya, bu kurumların son derece ulvî hizmetlerinin bir tür -tabir bulamıyorum, bağışlayınız-
iş bulma alanı haline getirilmesine neden olmuştur. Devletin denetimi yerine, devletin bu özel 
hizmet için ayırdığı bütçesi, çok büyük oranda, kayırılan, yeterli veya yetersiz; ama en azından 
hizmetin elemanı olmayan kişilere iş bulmak amacıyla kullanılmıştır. Bunun ikisini birbirine 
uydurmanın, telif etmenin yollarını arayacağız; ama size söz veriyorum, bu kurumların içine 
mutlaka çağdaş bir anlayışla gireceğiz. 

""* 1 yaştan 12 yaşa kadar -"Yuva çocukları" diye tanımladığımız- çocuklarımız ile 12 yaştan 
18 yaşına kadar, eğitim süreci içinde kurumlarda yetişenleri, erkenden bir iş alanına yönlendi
rip, kendilerini, ekmek parası sağlayacak bir biçimde eğitmeyi amaçlayacağız. Bu arada, ken
dileri, uğraş, sanat ya da bilgi beceri alanlarında eğitilebilecek ve sonuçta devletin, mutlaka 
bunları, açtığı iş alanlarında, başlangıçta desteklemesine olanak sağlanacaktır; ama, bir daha
ki bütçede "filan yerde şu kadar yendi, falan yerde şu yapıldı" olayı olmayacaktır. 

Arkadaşlarım, hemen sırası gelmişken bir konuyu bilgilerinize sunmak istiyorum. Sözü 
edilen on sene içerisinden günümüze, Sayın Gökçek'in kendi dönemiyle mukayese ettikleri, es
kisi veya yenisiyle tartıştıkları konulara da, bir açıklık getirmek ve bu Yüce Kurulda, suçu sa
bit oluncaya kadar, kimseyi böylesi itham etmeye bir daha kimsenin cesaret etmemesini dileye
rek bir bilgi arz ediyorum. Sözü edilen tüm harcamaların -ki, geçmişte ve daha geçmişte- esası
nı Bütçe Kanununun 480 harcama kalemi belirlemektedir. "Örtülü ödenek" denilen kavram, 
bağımsız harcama olanağı getirir ve bu kavram içindeki örtülü ödenek, bakanlıkların özelliği 
nedeniyle, sadece iki bakanlığın harcama yetkisinde bulunmaktadır; Başbakanlık ve İçişleri Ba
kanlığının; ancak, diğer bakanlıkların da, belli konularda -ki yasadan alınmış şekliyle arz ediyo-
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rum- ağırlama ve tören giderleri kapsamında harcamalar yapabileceği, esaslara ve hükme bağ
lanmıştır. Bu tip harcamalar, kurumların fonksiyon ve ödenekleri ile sınırlıdır, her yıl tayin 
edilir ve bu sınır içerisinde kalması gereken bu harcamalar, bir tür, o bakanlıkların sorumluluk 
ve görev alanındadır. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Tasarruf genelgesiyle de yasaklanmıştır bu har
camalar... 

DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Eğer hatalı yapılmışsa bu konular 
yargıya intikal eder. Yargı, olayı değerlendirdikten sonra ancak kendilerini eleştirmeye hakkı
mız olduğu düşüncesindeyim. Belli yanlışlıklara sürüklenip, belli hatalar, belli bilgi düzeyi ek
sikliğinden dolayı yapılmışsa ve bunlar da özür dilenerek, bedeli ödenerek, parası ödenerek, 
sarflar yerine getirilerek yapılmışsa, bunu burada kesmek zorunda olduğumuzu hatırlatmak 
istiyorum; ama, benim başka bir tahkikattan bilgim var ve bu tahkikatı on sene eskisine uzatı
yorum. On yıldan beri özellikle 1983 yılından bugüne, belli bir işlev için bu kuruma ayrılan 
paraların sarf yerleri, çok üst düzeyde bir araştırma neticesinde incelenecektir ve sonuçlarını 
size arz etmeye hazır olduğumu söylemek istiyorum,. 

Bu konuda bir başka itham daha vardı, ona da yanıt vermek istiyorum; o da, tayinlerde 
yapılan işlemler konusudur. Bana verilen bilgi içerisinde ya belli bir tahkikat geçirme ya kendi 
arzulan ya da şu kadar bir değişiklik içerisinde sınırsız bir siyasî atama ile itham edildi Ba
kanlığım. ; 

Bir kere, yapılan tüm atamalar, görevin niteliğine uygun^elemanların, mükteseplerine uy
gun kadrolara atanması şeklinde olmuştur; bu, ilke olarak kulllanılmıştır. Üst düzeyde yapılan 
değişikliklerden; daire başkanlarından 5'i, dilekçe vererek yer değiştirme talebinde bulunmuş, 
2 tanesinin, ihtiyaca ve tecrübesine binaen, aynı kadroyla il müdürü olarak yani malî bir zara
ra uğratılmadan atamalar yapılmış diğerleri ise görevlerini sürdürmekte devam etmişlerdir. 36 
şube müdüründen sadece 13'ü yer değiştirmiştir. Bunlardan 3'ü dilekçe vererek, diğerleri emekli 
müktesepleri ve mesleklerine uygun kuruluşlara idareci ye öğretmen olarak atanmıştır. 

Bütün bunlar eskiden olmuştur; yani, üç ay evvelden daha eskisine dayanan veya belki 
birkaçı o Üç ay döneminde, yani yeni Türkiye Büyük Millet Meclisimizin seçiminden sonra ol
muştur. Arkadaşlarım, takdir edersiniz ki, bir yönetim, özellikle bir görevi yeni aldığında, bel
li konularda eğer hizmet üretmek istiyorsa, bunun görevini yapmak hakkına sahiptir; ama, 
bunu yaparken bir başka hakkı çiğneyerek, özlük ve kişi haklarını görmezden gelerek yaptıy
sa, onun da hesabını sorarız. Böylesi bir bilgi yoktur elimde; ama, bir başka bilgiyi yakında 
takdim edeceğim size, kocaman bir rapor sunacağım; idareci, maliyeci ve hukukçuların henüz 
verdikleri ve inceleme fırsatı bulamadığım için her birinizden özür dilediğim bir rapor... 

Kurumun 72 ilde örgütü vardır, 73 üncüsü hazırdır. Kuruma pek çok gönüllü saygıdeğer 
kişinin ya da ailenin ya da vakfın katkısı olmuştur. Her birine tek tek teşekkür etmek isteniri, 
isim vermeden teşekkür etmek isterim. Bu ülkede, bu hizmetleri yalnız devlet yapmamıştır; bu 
kurumun gönüllü döneminde pek çok yuva, pek çok kreş, pek çok yatılı okul, pek çok yetiştir
me yurdu yapılmıştır; ama asıl talihsiz olanı, bize hibe edilen bu kurumların içerisindeki yöne
timde meydana gelen aksamalar ve eksikliklerdir. Bunu çağdaşlaştırmak ve buradaki çocukla
rımızı, birer potansiyel suçlu gibi değil, her birini, bu topluma kazandırarak, ekmek sahibi, 
yaparak, mevcut yeteneklerini, özel niteliklerini -sanatta, müzikte, elişinde ya da herhangi bir 
alanda, bilimde ve sairede- değerlendirerek yetiştirmek kararında ve -izin verirseniz- iddiasındayız. 
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Her birinize, zaman zaman bilgi arz etmek, hesap vermek doğal görevimizdir. Birçok ek
siklerimiz olacak. Bütün bunlar için önlem almaya çalışacağız, ama yine ona rağmen eksikle
rimiz kalacaktır; desteğinize ihtiyacımız var. 

Eleştirileriniz için size içtenlikle teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum ve beni sabırla 
dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunarım Sayın Başkan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
içtüzüğün 62 nci maddesine, yani "son söz milletvekilinindir" kuralına göre Sayın Melih 

Gökçek söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Gökçek. 
İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle Sayın Ba

kana, yapmış olduğu açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu arada, "teşhiri önleyeceğiz" 
ifadesini takdirle karşılıyorum. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki ço
cuklarımızın, özellikle televizyonda, zaman zaman teşhir edilmesi, bir çocuğumuzun yapmış 
olduğu bir menfiliğin bütün çocuklara teşmili olduğu için, son derece zararlı olmaktadır. O 
bakımdan, televizyonun bu noktada kullanılmaması lazım. Biz, genel müdürlük yapmış oldu
ğumuz ikibuçuk yıllık dönem içerisinde, sadece Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mundaki çocuklarımızı onore eden programlan yaptık. 

Demin arkadaşlarımız sormuştu, cevap verememiştik; özellikle bu programlardan bir ta
nesinde, Sayın Ertürk Yöndem ve Sayın Canan Tarancı, GAP Televizyonunda ve İstanbul'da 
iki program yapmak üzere bizimle sözleşmişti ve o sıralarda da Devlet Havameydanları maale
sef grevdeydi. Biliyorsunuz, televizyonlarda kameralar belli zaman için verilir kişilere. Bu se
bepten dolayı, önceden programlanmış olan şeyi gerçekleştirmek maksadıyla, 6 kişilik bir uçak 
kiralanmış bu uçak önce Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan 
da Gaziantep'e gitmiştir. Sayın Ertürk Yöndem ve Canan Tarancı ve ekibi de bu uçağın içinde
dir. Ben de Gaziantep'te indikten sonra, arabayla Ankara'ya dönmüşümdür, yani uçakla değil; 
onu da bilmenizde fayda var. Sayın bürokratlar bilgi verirken her seferinde sizi yanıltıyorlar, 
yine sizi yanıltmışlar. Bu bir program yapımı içindir ve İstanbul Bakırköy Çocuk Yuvası ve 
Kilis Çocuk Yuvasıyla ilgili, 1 inci kanalda ve GAP kanalında çok güzel programlar yayınlan
mıştır. O programdan sonra da bir hayli müspet tesirler elde etmişizdir. Bu çeşit programların 
yapılmasında fayda var. . 

Sayın Bakan, "özellikle bir rapor var, ileride açıklayacağım" dedi. 
Bu rapor da, demin söylediğiniz, size verilen raporlar gibidir. Demin sözlerimin arasında 

ifade edemedim; altıncı defa teftiş başlatıldı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumun
da, birinci değil altıncı defa ve çok enteresandır; teftiş kurulundaki bir arkadaşla konuştum, 
arkadaşın ifadesi şöyle : Teftiş kurulundaki bu kadar dosya defeatle kendisine getirilince, "bu 
evrakları altı defa değişik kişiler inceledi, biz de inceledik ve bir şey çıkmadı; daha neyi inceli
yoruz?" diye sorması üzerine, verilen cevap gerçekten ibret vericidir. Cevaba bakınız : Melih 
Gökçek hakkında mutlaka bir şeyler bulacaksınız, bulamazsanız icat edeceksiniz!" 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Kim söylemiş? Kim söylemişse, adını açıklayın.. 
İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Yeri gelmişken şunu tekrar vurgulamak istiyorum... 
SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Enikonu dedikodu oluyor, isimleri söyleyin, zapta geçsin... 
İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Efendim, Teftiş Kurulunda birisi; söyleyim de onu da 

mı sürün kardeşim; yapmayın, gözünüzü seveyim!.. 
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SABRt YAVUZ (Kırşehir) — İsimlerini açıklayın, dedikodu oluyor... 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Güler İleri hakkındaki evraklar ortaya çıktı; er

tesi gün sekiz on kişiyi birden güneydoğuya ve doğuya sürdünüz... Bunu da söyleyeyim, bunu 
da mı sürün?! Etmeyin, gözünüzü seveyim... Arar bulursunuz, siz iyi araştırıyorsunuz! bu bir. 
Onun için, biz bu noktada bekliyoruz; yani mutlaka gene çamur atılacak... Demin bir arkada
şımız buradan attı ya, hani şunu söyle şunu söyle diye... Hepsini söylersiniz, hepsine cevap 
veririz... Ben buradan tekraren söylüyorum : Eğer Sayın Bakan bu tip şeyleri açıklayacaksa, 
lütfetsin, SHP Genel Merkezine beni de davet etsin, yüz yüze, kamuoyunda tartışalım. Var 
mısınız?.. Var mısınız?.. Bu kadar da açık söylüyorum; SHP Genel Merkezinde... Biz öyle kaç
mayız; hatta kamuoyunda değil, televizyonun önünde. İktidarsınız, buyurun, televizyonu geti
rin, televizyonun önünde kimin ne yaptığını tartışalım. Var mısınız?.. (SHP sıralarından "Varız" 
sesleri) Yoksunuz... Göreceğiz... Bekliyorum, inşallah, bekliyorum... 

BAŞKAN — Sayın Gökçek... Sayın Gökçek... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sen buraya sataşmaya mı geldin, yoksa bütçe üzerinde 

konuşmaya mı geldin?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bir başka hususu anlatayım : özellikle topograflar, 

imamlar, müezzinler getirilmiş müdür yapılmış dediler... 
Elbette yapılır... Adam, ortaöğretimden sonra, gitmiş iki yıllık, dört yıllık yükseköğretimi 

bitirmiş, Bu öğretimi bitirdikten sonra elbette görev gelecek. Sonra, bu millet, imamlardan, 
müezzinlerden şeref duymalı. Nedense siz ha bire aşağılık duygusuna kapılmışsınız bu konu
da. Son derece enteresan bir konu yani... (SHP sıralarından gürültüler, "Kim aşağılık duygu
suna kapılmış?" seslen) 

Siz üstünüze neden alınıyorsunuz efendim? Söyleyenler alınsın; lütfen... Demin öyle söy
lediler... (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Sayın Gökçek... Sayın Gökçek... 
MAHMUT ALINAK (Sımak) — Sayın Başkan, beni dinler misiniz.. Hatip, Genel Kuru

la hitap etmek zorundadır, sadece bazı.sıralara hitap etmeye hakkı yoktur; kürsüyü kötüye kul
lanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Alınak, bir dakikanızı rica edeyim. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — 1990 ve... 
BAŞKAN — Sayın Gökçek... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, bu adam buraya kabadayılık yapmaya 

mı geldi, yoksa bütçe üzerinde konuşmaya mı geldi! Kabadayılık yapacaksa, biz de yapalım... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... Müsaade buyurun... Hepinizi tenzih ederim, müsaade 

buyurun... 
MAHMUT ALINAK (Sımak) — Sayın Başkan, hatip Grubumuzu rahatsız ediyor, ko

nuşmalarını Grubumuza yöneltiyor... 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — (RP ve ANAP sıralarına dönerek) Evet, size söylüyo

rum bundan sonra... 
BAŞKAN — Sayın Gökçek... Sayın Alınak... Rica edeyim... 
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Sayın Gökçek... 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Dinliyorum efendim. 
MAHMUT ALINAK (Sımak) — Sayın Başkan, Grubumuzu rahatsız ediyor, Grubumu

za yöneltiyor konuşmalarını. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, uyarıyorum efendim, sayın hatibi uyarıyorum, 
müsaade buyurun. 

Sayın Gökçek, gecenin bu saatinde, Genel Kurulun ve Hükümetin yararlanacağı fikirleri
niz neyse, lütfen onları söyleyin; rica ediyorum... 

t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Peki efendim. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Burada dedikodu mu yapacağız!.. 
BAŞKAN — Sayın Almak... 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun, 

daha önce, 1990 ve 1991 yılları içerisinde 80 milyar liralık ihale yapmasını sanki bir suçmuş 
gibi söylüyorlar. Neymiş efendim; 41 tane iş -yanlış almadıysam rakamı- 31 milyar liraya veril-
mişde 150 tane iş 49 milyar liraya verilmiş... Niye verilmiş?.. 

Niye verilmesin yani?.. Niye verilmesin yani?.. Sebebini anlayamadım. Niye verilmişmiş?! 
Yani, vermek suç muymuş?.. Bugüne kadar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, 
Genel Müdürlük yaptığım ikibuçuk sene içerisinde, geçmiş yirmi yıldan daha fazla hizmet ge
tirdik; suç mu işledik? 

MEHMET ALP (Kars) — Nasılsa bir genel müdürlük yaptın!.. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Geçmiştekiler yapamadıysa, biz yaptıysak; ödül ala

cağımız yerde, bir de, "bu paralar niye sarf edildi?" demek kadar büyük bir yanlışlık olamaz. 
öyle düşünüyorum yani. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, sözlerinizi toparlayın efendim. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Ayrıca, Sayın Bakanın verdiği bilgiler arasında, özellikle bazı kişilerin, kendi müktesep 

kadrolarına iletildiği söyleniyor. 

Bakınız, Sayın Bakanıma gene yanlış bilgi verdiler; özellikle arkadaki bürokratlar veriyor, 
bunu biliyorum; onun için de özellikle açıklamak istiyorum. 

Biliyorsunuz, bir kişinin il müdürü olması için; 1 inci dereceye 2 nci dereceye gelmesi için, 
2 veya 3 yıllık yüksekokuldan mezunsa 12 yıl: 4 yıllık yüksekokuldan mezunsa, 10 yıllık hiz
metinin olması gerekir. Eğer kişi 3 üncü ve 4 üncü derecelerdeki bir kadroya gelecekse, 2 yıllık 
veya 3 yıllık yüksekokullardan mezunsa 10 yıl, 4 yıllık yüksekokuldan mezunsa 8 yıllık hizmet 
gereklidir. Elbette bunlar otomatikman bu görevlere getirilebilirler ve bunların müktesepleri 
aranmaz. Kanun böyledir; ama, mükteseplerine getiriyoruz diyerek, birtakım bürokratların, 
Sayın Bakana yanlış bilgi vermelerinden dolayı da üzülüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, 2 dakikanız kalmıştır; lütfen toparlayınız efendim. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Peki efendim. 
Bir de "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda uzman personel görevinden 

alınmıştır" deniyor. 
Uzman personel diye kastedilen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda çalı

şan, Sosyal Hizmetler Yüksekokulundan mezun kişilerdir. Oysa, Çocuk Esirgeme Kurumunda 
psikolog vardır, öğretmen vardır, çocuk gelişimcisi vardır, çocuk eğiticisi vardır. Bunların hepsi de 
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kendi dallarında uzmandır; ama, sosyal hizmet uzmanlarının bir kısmı -tamamı demiyorum-
buraya sadece biz hâkim olacağız, bizden başka kimse olamaz diye bir taassuba sahiplerdir. 

Uzmanlık ayrı iştir, müdürlük ayrı iştir. Uzman, uzmanlığını yapar; ama, müdür her şeye 
bakar; yurdun temizliğinden, yurttaki görevli kişilerin çalışıp çalışmamasından, giyimlerinden 
yiyeceklerine kadar ilgilenir. İdarecilik bambaşka bir vasıftır. Bu, öğretmen de olur, sosyal ça
lışmacı da olur, psikolog da olur; ama, sosyal çalışmacılara göre, sosyal hizmet uzmanlarından 
başka hiç kimse müdür olamaz... Böyle bir iş olmaz. Uzmanlıkla idareciliği karıştırmamak lazım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (RP, ANAP ve 
MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Değerli milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 

bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Soru Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bütçe üzerinde soru sormak isteyen sayın üyeleri kaydediyorum efendim.. 

Erzincan Milletvekili Sayın Ali İbrahim Tutu ve Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila. 
Sayın soru sahiplerinin, sorularını sorarken, kısa ve konuyla ilgili olarak sormalarını rica 

ediyorum. 
Buyurun Sayın Tutu. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan sor

mak istediğim soru şudur : Sayın Gökçek'in, genel müdürlüğü zamanında, yetkilerini aşarak, 
bazı kişilere şahsî olarak birtakım ödül ve takdirnameler verdiği bilinmektedir. 

Bu ödül ve takdirnameler acaba hangi kriterlere göre verilmiştir? 
Sayın Bakanım, göreve yeni geldiniz, belki konuyla ilgili bilginiz olmayabilir; ama, acaba 

bu konu incelenmiş midir? Incelenmişse, olayın iç yüzünü açıklayabilir misiniz? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Efendim, bu konuda çok ayrıntılı bir bilgim 

yok. Yalnız, verilen pek çok ödülün geri alınmasına bir tepki var. Sayın halefim, bunların bir 
kısmını geri almış. Dayattığı rapor elimde; yani, hangi gerekçeye dayandığı için onaylamamış, 
belli. Onay aşamasında yönetim değişmiş. Sanıyorum, yeni yönetimin bir araştırması sonucu 
oluşmuştur. Bu bir tahkikat raporudur, gayet kesin ve nettir. 657 sayılı Kanun gereği, nerede, 
kimin ödüllendirileceği gayet açık ve net yazılıdır. 

Sayın Genel Müdür, kendi yetkilerini aşarak, bu ödüllendirmeleri şahsen yapmış; yani, 
ilgili mevzuatı taşmış ve de gereğinden fazla sayıda olduğu için, zaten dikkati çekmiştir. Bir 
ödül dağıtma, bir ödüllendirme havasına girmiştir anladığım kadarıyla ve elimde, 31.12.1991 
günü yapılansoruşturmamn raporu var; bu rapora göre, bunlardan bir kısmının ödülleri yasa
lara uymadan verildiği için iptal edilmiş. Bu kadarını arz edebileceğim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Attila. 
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İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Bakanım, kurumda hizmet eden, kurumun esas sa
hipleri olan sosyal hizmet mütehassıslarına, kurumun yönetiminde ve diğer kadrolarda görev 
verilecek midir; buna önem ve öncelik tanınacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL— Kuşkusuz verilecektir; adı üzerinde, kurum, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumudur. Sosyal hizmet, çağımızda bir bilim alanıdır; 
eskiden iki yıllık okuldu; şimdi, Hacettepe Üniversitemize bağlı, akademi statüsünde, lisans 
düzeyinde, dört yıllık diploma veren bir okuldur, 2 bin kadar uzmandan oluşan bir de dernek
leri vardır. Eğer ikna edebilirsem, bu derneğin saygıdeğer başkanını, çok önemli görevlerden 
birine almak kararındayım, 

Ayrıca, tüm kadrolarımızın içerisinde, her yerde görev alacaklardır; yalnız, Sayın Gök-
çek'in söylediği bir konuya katılıyorum : belli idarî mekanizmalarda, bu meslek alanının dı
şındaki kişilere de gereksinimimiz var; malî uzmanlar, idarî danışmanlar, yöneticiler gibi aşa
malarda. Bunun ikisini telif edip, birbirine uydurup en iyi kadroyu kurmaya çalışacağız; tabiî, 
her şeyden önce sosyal hizmet uzmanlarını alacağız. 

Sorunuz için teşekkür ederim efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, sorular cevaplandırılmıştır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususu kabul edilrniştir. 

Bölümleri sırayla okutup, oylarınıza sunacağım : 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1992 Malî Yûı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 92 970 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Genel Sosyal Hizmetler 447 530 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 10 850 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 551350 000 000 

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

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 

Gelirin Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 126 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

. edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 425 350 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 551350 000 000 

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

Değerli milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

BAŞKAN — Şimdi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1990 
yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kesinhesabın bölümlerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam Ertesi yıla dev- İptal edilen 
Prog. Açıklama toplam harcama rolunan ödenek ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 33 943 480 000 27 221 186 977 - 6 722 293 023 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Genel Sosyal Hizmetler 165 843 520 000 165 716 963 541 - 126 556 459 
BAŞKAN — Kabul edenler..! Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlama Dağıtılama
yan Transferler 4 371926 445 3 975 535 273 - 396 391172 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin ' ., • 
Yürütülmesi - 39 138 594 817 37 939 719 645 1198 875 172 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 243 297 521 262 234 853 405 436 1 198 875 172 7 245 240 654 

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

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Gelirin Çeşidi Tahmin Lira Tahsilat Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 54 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 131 707 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 Kişi. Yap. Şartlı Bağış — 
. BAŞKAN —Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
8 Kurum ve Müessese Yatır. Paralar — 

BAŞKAN—Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 185 707 000 000 240 820 048 905 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 1990 yılı kesin
hesabının bölümleri, oylarınızla kabul edilmiştir. 

Kurumun, bütçesinin ve kesinhesabının hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 
(Alkışlar) 

DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkan, size ve Yüce Genel Kurula çok 
teşekkür ediyorum. 

E) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Meteoroloji İjleri Genel Müdürlüğü 1990 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri* çalışma programımızın 15 inci sırasındaki Devlet Me

teoroloji tşleri Genel Müdürlüğü bütçe ve kesinhesabının görüşülmesine başlıyoruz. 
Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Burada. 
Grupları ve şahısları adına söz isteyen değerli arkadaşlarımın isimlerini okuyorum : 
Anavatan Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Hamdi Eriş, Sosyaldemokrat Halk

çı Parti Grubu adına Kars Milletvekili Sayın Mehmet Alp, Refah Partisi Grubu adına Kayseri 
Milletvekili Sayın Şaban Bayrak, Doğru Yol Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Rı
za Akçalı. 

Şahısları adına, aleyhinde, Yozgat Milletvekili Sayın Yaşar Erbaz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hamdi Eriş; buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
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Sayın Eriş, bu bütçe üzerinde gruplar adına görüşme sürelerimiz 15'er dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA HAMDİ ERÎŞ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

sözlerime başlamadan önce, Partim ve Grubum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Hepinizin bildiği gibi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yediden yetmişe hemen her kesimin 

büyük bir merakla izlediği hava tahminlerini yapmakla beraber, günlük tahmin raporlarına 
ilave olarak, başta Genel Kurmay Başkanlığı ve onun birimleri olan Kara, Hava, Deniz ve Jan
darma Genel Komutanlıkları ile ulaştırma, enerji, turizm, adalet, çevre, orman, tarım ve kö-
yişleri gibi akla gelebilecek hemen her türlü kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet veren önem
li bir genel müdürlüğümüzdür. 

Gece gündüz demeden, 24 saat esasına göre hizmet veren bu kuruluşumuz Türkiye sathı
na yayılmış ve bana göre, oldukça gereksiz olan 16 bölge müdürlüğünden oluşmaktadır. İkti
darımız zamanında, bölge müdürlükleri sayısının azaltılması yoluna gidilmiş; ancak, erken se
çim nedeniyle bu teşebbüsümüz yarım kalmıştır. 7 coğrafî bölgeden oluşan Türkiyemizin coğ
rafî konumuna göre bu sayının 7'ye indirilmesi gerektiğini ve bu teklifimizin öncelikle dikkate 
alınmasını vurgulamak isterim. Zira, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, oldukça teknik olan bu 
uluslararası hizmeti verirken, gereksiz bir fazlalıkta olan bölge müdürlükleri sayısını azaltması 
gerekir. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, bölge müdürlüklerine bağlı olarak Türkiye sathına yayılmış 
olan ve saat başı rasat yapan 80'den fazla sayıdaki sinoptik istasyonun da ıslah edilmesi ve 
sadece sayı olarak gözüken bu sinoptik istasyonların, gerçek anlamda sinoptik hizmet veren 
istasyonlar haline getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yine yurt sathına yayılmış küçük ve bü
yük klima istasyonları ile yağış istasyonlarının, ıslah edilmesi, daha doğrusu göstermelik bir 
halden çıkarılması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda oldukça önem kazanmaya başlayan meteorolojik bilgi
lerin yayılması ve daha çok kişi ve kuruluş tarafından kullanılır hale gelebilmesi için, yabancı 
dil bilen eleman sayısının artırılması lazım geldiğini belirtmek isterim. Hopa'dan İskenderun'a 
kadar yayın yapan deniz meteoroloji sahil verici istasyonlarında, özellikle turistlerin çok oldu
ğu yörelerde saat başı yayın yapan bu istasyonlarda, yabancı dil bilen elemanların bulundurul
ması gerekmektedir. Turistik bölgelerdeki meteoroloji istasyonlarına müracaat eden turistler, 
özellikle yatçılar, dil bilen eleman olmadığı için, maalesef, denizle ilgili meteorolojik bilgileri, 
Yunanistan'dan almak zorunda kalmaktadırlar. Bu da, bizim meteoroloji çalışanlarımızı ol
dukça rencide etmektedir. 

Genel Kurula sunulan ve oldukça sınırlı tutulmuş olan bu bütçeyle, Meteoroloji Genel Mü
dürlüğümüzün bir yere varabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle, sadece, 170 milyar 
lirayı bulan maaşlar, transferler ve cari harcamalar düşüldükten sonra, bu genel müdürlüğümü
zün, yatırım yapamayacağı, çağın gelişmesine ayak uyduramayacağı ve teknolojik açıdan istenen 
seviyeye gelemeyeceği açıktır. Birçok konuda tasarruf yapılabilir; ama, uluslararası bir hüviyete 
sahip olan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bu yenilikleri bünyesinde toplayabilmesi için yap
ması gereken yatırımlara, bütçeden, daha çok para verilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, geniş bir yüzölçüme sahip olan ülkemizde hava tahmini yapılması
nın zorluğunu bilenlerdenim. Bu nedenle, gece gündüz demeden, 24 saat esasına göre çalışan 
meteoroloji personelini, bu özverili çalışmalarından dolayı huzurunuzda tebrik ediyorum. Yalnız, 
şunu vurgulamak isterim ki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anavatan İktidarı zamanında bi
raz kendisine gelebilmiş ve günlük tahminlerde yüzde 100'e, üç günlük tahminlerde ise yüzde 
86'ya varan gerçekleşme oranlarına kavuşmuştur. 
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Anavatan Partisi İktidarı, meteorolojiye büyük önem vermiş, çağı yakalaması ve çağa ayak 
uydurması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Nitekim yukarıda belirttiğim gibi, hava tah-
minindeki gerçekleşme oranını gelişen Avrupa ülkelerinin bir kısmını geride bırakacak bir se
viyeye; yani yüzde 86'ya çıkarmıştır. 

Bunun yanı sıra, geçtiğimiz yıl, Körfez Savaşı sırasında, kendisine düşen görevi büyük bir 
başarıyla sürdürmüştür. Geçen yıl, her hangi bir noktanın; yani enlem ve boylamı verilen her
hangi bir yerin 10 günlük tüm hava değerleri, bilgisayar verileriyle değerlendirmeye başlanmış 
ve bu da, Körfez Krizi sırasında ülkemize gelen yabancı kuvvet komutanlarının takdirlerine 
mazhar olmuştur. 

Yine bizim iktidarımız zamanında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, zamanın genel müdü
rü tarafından, ücretsiz olarak bir meteorolojik modele kavuşturulmuştur. 

Bunların yanı sıra, yine ücretsiz olarak ve parası, Birleşmiş Milletler fonundan ödenmek 
üzere, bilgi toplama ve dağıtım sistemini ısmarlamıştır. Meteoroloji açısından dünyanın en son 
harikası olan bu siparişin, takip edilerek, bir an önce faaliyete geçirilmesini temenni etmekte
yim. Anavatan Partisi Hükümeti zamanında, mevcut bilgisayarlara ilave olarak, yeni bir bilgi
sayar, ücretsiz olarak getirilip monte edilmiş ve genel müdürlük, bu tip bilgisayarları almak 
için büyük bir parasal yükten kurtulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunları anlatmamın sebebi, Anavatan Partisi Hükümetleri
nin, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne verdiği önemi belirtmek ve bu önemin, şimdiki Hükü
met tarafından da gösterilmesini istediğimiz içindir. 

Değerli milletvekilleri, meteoroloji çalışmalarının durumları, yine Anavatan Partisi İkti
darı zamanında düzeltilmeye alınmış ve çalışanlara, fazla mesai adı altında bir miktar daha 
para verilmeye başlanılmış, bir kısım personel de sözleşmeye geçirilmişti. Böylelikle, Meteoro
loji Genel Müdürlüğü personeli, çeşitli sosyal imkânlara kavuşturulmuştur. 

Yalnız, şunu önemle vurgulamak isterim ki, Anavatan Partisi İktidarı zamanında büyük 
parasal imkânlara kavuşturulan personelin elindeki bu haklar, genel müdürlüğün, Çevre ba
kanlığına bağlanmasıyla, ellerinden alınmış ve büyük maddî kayba uğratılmışlardır. 

Aslında, Çevre Bakanlığıyla yaptığı hizmet bakımından, hiçbir ilgisi olmayan bu genel 
müdürlüğün, bu bakanlıktan alınarak, tekrar Başbakanlığa bağlanması gerektiğine inanmak
tayım. Bu hatanın, bir an önce düzeltilmesini, Hükümetten talep ediyorum; zira, yukarıda da 
izah ettiğim gibi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, uluslararası bir hüviyete sahiptir 
ve bilgileri, anında, üyesi bulunduğu dış kuruluşlara ulaştırmak ve onlarla direkt muhatap ol
mak zorundadır. Bu şekliyle eli kolu bağlanan ve bürokratik birçok zorluklarla karşılaşan bu 
genel müdürlüğün, yine bağımsız olarak hareket etme kabiliyetine ve ani karar verme yeteneği
ne sahip olması için, Çevre Bakanlığından ayrılarak, tekrar Başbakanlığa bağlanmasını, bu 
Hükümetten bekliyorum. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde, meteorolojik bilgiler, kul
lanıcılara, para karşılığında verilmektedir. Yine, Anavatan Partisi İktidarı zamanında, kanun 
tasarısı olarak Meclise sevk edilen; ancak, milletvekili genel seçimlerinin erkene alınması ne
deniyle kanunlaşamayan Döner Sermaye Kanunu Tasarısının acilen Meclise getirilmesini talep 
ediyorum. Böylece, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yaptığı hizmetler karşılağında 
para almaya başlayacak ve birçok ülkede olduğu gibi, devletin sırtına yük olmaktan kurtulacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Eriş, üç dakikanız var efendim. 
HAMDİ ERİŞ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kurulduğu günden bu

güne kadar büyük hizmetler verdiğine inandığım Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
nün, bundan sonra da bu hizmetlerini eksiksiz yapacağına olan inancımı, burada bir kere da
ha ifade ediyorum. 

Bu başarılı hizmetleri büyük bir özveriyle yapan, ülkesini ve milletini seven bütün meteo
roloji personelini, başarılı hizmetlerinden dolayı kutluyor ve kendilerine başarılar diliyorum. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin, memleketimize ve milletimize ha
yırlı olmasını dileyerek, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Sayın Eriş, teşekkür ediyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Alp; buyurun efendim. 
Sayın Alp, süreniz 15 dakikadır. 

- SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı bütçe tasarısına, ilişkin Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini sunacağım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanında yürütülebilmesi için gereksinim duyulan 
yerlerde meteorolojik birimler açmak, çalıştırmak, rasatları yapmak ve diğer sektörler için ha
va tahminleri yapmak, askerî ve sivil ulaştırma, tarım orman, turizm, bayındırlık, enerji, sağ
lık, çevre ve gerekli görülen kurum ve kuruluşlar için meteorolojik bilgi iletişimini sağlamak 
ve uluslararası anlaşmalarla sorumluluğuna verilmiş bulunan meteorolojik hizmetleri yürüt
mekle, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yükümlü kılınmıştır. Bu genel müdürlük, 
ayrıca, elde edilen meteorolojik bilgileri, halkın yararlanabileceği tarzda yayınlamak, arşivle-
mek ve radyo istasyonu kurup işletmek görevlerini de üzerine almış bulunmaktadır. 

Bu hizmet ve sorumluluklarla donatılmış meteoroloji kuruluşunun yaşamımızdaki önemi 
büyüktür. Meteoroloji kuruluşumuz, Dünya Meteoroloji Teşkilatı, Avrupa Orta Vadeli Meteo
rolojik Tahminler Merkezi, Avrupa Meteorolojik Uydular İşletmesi Teşkilatı, Uluslararası Si
vil Havacılık Teşkilatı ve NATO Askerî Komite Meteoroloji Grubu ve işbirliği yaptığı diğer ulus
lararası kuruluşlarla da ahenkli bir çalışma içerisindedir. 

Ülkemizde ilk meteorolojik rasatlar, 1847 tarihinde, yabancı şirketler tarafından başlatıl
mış ve 1867 yılında, İstanbul Kandilli İklim İstasyonu hizmete girmiştir. Daha sonra, 1937 yı
lında çıkarılan 3127 sayılı Kanunla, Başbakanlığa bağlı olarak hizmet veren Devlet Meteorolo
ji Hizmetleri Genel Müdürlüğü adı altında yapılanmıştır. 

1986 tarihli ve 3254 sayılı Yasayla yeniden organize edilen genel müdürlük, Anadolu Me
teoroloji Meslek Lisesi ve 16 adet bölge müdürlüğü ile yurt düzeyine dağılmış 87 adet sinoptik, 
160 adet büyük klimatoloji, 707 adet küçük klimatoloji ve 230 adet yağış istasyonundan olu
şan bir gözlem şebekesine sahiptir. 

Ayrıca, genel müdürlük, yüklendiği görev ve sorumluluklarım uluslararası standartlara 
uygun olarak yürütebilmek için, yurt içi ve yurt dışı eğitime ve modernizasyona önem vermek
te, bilim ve teknolojinin en son yeniliklerini bünyesine uygulamaya çalışmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; genel müdürlük, her gün, 7 gün sonrasına kadar hava 
tahminleri hazırlamakta ve bu tahminleri, basın yayın organları ve Meteorolojinin Sesi Radyo
su yayınlarıyla değişik kesimlere ulaştırmaktadır. 
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Hava tahminlerinin doğruluk derecesi, dünya ortalamasının üzerine çıkarılarak, yüzde 86 
seviyesinde gerçekleştirilmektedir. 

Avrupa Meteorolojik Uydular İşletmesi Teşkilatıyla işbirliğine gidilerek, uydu teknoloji
siyle, uydu fotoğraflarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Ülkemizde sivil ulaşımın gereksinim duyduğu tüm meteorolojik bilgilendirme hizmeti, güven 
içerisinde, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Ulaşım, ta
rım, bayındırlık, millî savunma, şehircilik ve çevre sorunları gibi birçok ekonomik ve sosyal 
konuda hizmet veren meteorolojimiz, günümüzün teknolojik ve bilimsel gelişmelerine paralel 
olarak elektronik cihazlar, uydular ve bilgisayarlarla donatılmış yeterli bir hizmet seviyesine 
ulaşma çabası içerisindedir. 

Meteorolojide otomasyon çalışmaları da sürdürülmektedir. Yurt içi ve yurt dışı haberleş
mesi kompütürize edilmektedir. Zaman israfını yok eden bu sistemin geliştirilmesiyle otomas
yon projesi tam uygulandığında, tüm bilgiler, el değmeden, otomatik olarak toplanacak ve il
gili merkezlere ulaştırılacaktır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra kuruluşların toplam 4 bin 
kadrolu çalışanıyla, bütün dünyada olduğu gibi, bizde de, işadamından ev kadınına, çiftçisin
den tüccarına, şoföründen pilotuna kadar her kesimden insanın yaşamına ilişkin hizmetini sür
dürmektedir. 

Genel bütçeye dahil Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1991 malî yılı bütçe 
ödeneği, 121 milyar 804 milyon Türk lirasıdır; bu yıl; yani, 1992 malî yılı ödenek teklifi 228 
milyar 100 milyon Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Böylece, yaklaşık yüzde 87'Iik bir öde
nek artışıyla meteorolojinin işlevine güç verilmiştir. 1992 konsolide bütçenin tamamının dik
kate alınması halinde, meteorolojiye düşen dağılım payının bütçedeki yapıyla dengelendiği gö
rülmektedir. Geçmiş yıllarda, bütçenin, denk bütçe olmasına özen gösterilmesi, kamu kurum 
ve kuruluşlarının çok ciddî finansman açıklarının doğmasına neden olmuştur. Çağdaş bütçe 
uygulamalarında temel hedef, kurumların finansman taleplerini tespit edip, bu talepler doğ
rultusunda gerekli ödeneği sağlamaktadır. Hükümetimizin 1992 malî yılı bütçesi de bu ilkeye 
göre hazırlanmış ve buna göre dengelenmiştir. Toplumsal yaşamın en önemli öğelerinden olan 
tarım, ulaşım, turizm ve iletişimde, hızla gelişen çağdaş teknolojinin sağlanması için gerekli 
ödenek, temel faktördür. 

Çağımız, bilgi ve iletişim çağıdır. Amerika Birleşik Devletleri Japonya ve Almanya gibi 
gelişmiş ülkelerin gelişmiş teknoloji kullanımları ve bilgi birikimleri, toplumsal yaşama önem
li katkılar sağlamaktadır. Tarım sektörünün önemli bir yer tuttuğu Türkiye'de de çağdaş mete
orolojik hizmetlerin sağlanabilmesi, tarımsal üretimde verimliliğin artmasını sağlayacaktır. Top
lumsal hayatın her alanında, doğal değişmelerden, önceden bilgilenmek, çağdaş toplumun önemli 
bir gereksinimidir ve devlet de bunu sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle, meteorolojik mo
dernizasyonun sağlanması ve toplumun hizmetine sunulması, gerekli finansmanın ayrılmasıy
la mümkün olacaktır. , 

Bu bağlamda, kurum ve kuruluşlarımızın çağdaş teknolojiyle donatılması, Hükümetimi
zin ilk Hedefi olan demokratikleşme sürecine de olumlu katkılar sağlayacaktır. 2 000'li yıllara 
varırken, bütün önyargılardan uzak, tüm demokratik siyasal yapıların, kurumların demokra
tikleşmesine de katkıda bulunması, önemli bir görev olmalıdır. Meteorolojik modernizasyo
nun sağlanmasıyla, çağdaşlaşma yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır. Bugüne kadar kendi 
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kıt imkânlarıyla hizmet üretmeye çalışan bu kuruluşumuzun, geçmiş yıllarda gerekli önem ve 
desteğe sahip olmadığından, bu bütçe yılında, az da olsa, noksanları kapatılmaya çalışmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TRT başta olmak üzere, tüm kitle iletişim araçlarıy
la, meteorolojik bilgilerin, toplumumuzun tüm kesimlerine ulaştırılması gerektiğine inanmak
tayız. Televizyon yayınlarıyla, tüm illerle ilgili günlük bilgilerin yayınlanması, son derece ya
rarlı olacaktır. 

özgür, çağdaş ve demokratik bir toplum özlemiyle, 1992 malî yılı bütçesinin tüm halkımı
za hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alp. 
Refah Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak; buyurun efendim. 
Sayın Bayrak, süreniz 15 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1992 bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi sevgiyle selamlıyorum. 

Genel olarak, meteoroloji, kamuoyu tarafından, yalnızca hava olaylarını inceleyen ve ha
va tahmini yapan bir kuruluş olarak bilinmektedir. Halbuki, son yıllardaki teknolojik ve bi
limsel gelişmeler, özellikle güçlü bilgisayarlar, hava radarları, meteorolojik uydular ve modern 
telekomünikasyon sistemlerinin uygulanması, meteorolojiye, yepyeni ve kapsamlı bir hizmet 
imkânı vermektedir. 

Dünya insanı, 2 OOO'li yıllara yaklaşırken, hemen her alanda, tarihin hiçbir döneminde 
rastlanmayacak çok hızlı bir gelişim sürecini yaşıyor. Meteoroloji biliminin tarihi, insanlık ta
rihi kadar eskidir ve teknolojik yeniliklerden payına düşeni alarak, kendini yüceleştiren insa
na, -insandan aldığı, yeniden insana sunmak için- yöneliyor. 

En basit tanımıyla, hava tahminlerinden tarıma, ulaştırmadan haberleşmeye, savunma
dan çevre sorunlarına, tıptan adalete, endüstriden ticarete, bayındırlıktan şehircilik hizmetleri
ne kadar hemen her alanda meteoroloji, günümüzde çağdaş yaşamın bir parçası oluyor. Mete
oroloji, insanıyla bu denli iç içe olan bir bilim dalıdır. Kıbrıs Barış Harekâtında, meteoroloji 
biliminin, ne denli önemli bir görevi yerine getirdiğini hepimiz biliyoruz. 

Dünyamız hızla artan bir nüfusla karşı karşıyadır. Buna karşın, gezegenimizin kaynakları 
sınırlıdır. Sınırlı olan kaynakları en iyi biçimde kullanmak, Türkiye gibi tarıma elverişli top
rakları oldukça geniş ülkelerde birim alandan en yüksek verimi almak, su kaynaklarının ko
runması ve geliştirilmesi için gereken çözümlere katkıda bulunmak, yine meteorolojinin görev
leri arasındadır. 

Ülkemizde meteorolojik faktörlerle yetiştirilen bitkilerin gelişmeleri, zirai üretimin eko
nomik bir şekilde yapılabilmesi için meteorolojik şartların incelenmesi, tarım alanlarının eki
me hazırlanması, hasat işlerinde makinelerin kullanılma şartlarının tespiti, mahsulün zarar gör
memesi, hayvanların hayat fonksiyonları karşısında çeşitli ilişkilerin incelenmesi, büyük önem 
taşımaktadır. 

Meteorolojik bilgi ve belgelere başvurulmadan yapılacak her türlü yatırımın ve girişimin 
getireceği hayatî risklerin aşılması mümkün olmayacaktır. Ülkemizde, büyük paralara mal olan 
bazı yatırımlar yapılmaktadır. Bu yatırımlar faaliyete geçtikten sonra, bölgede meydana gele
cek muhtemel iklim değişiklikleri ve ekolojik dengede meydana gelecek farklılaşmalarla ilgili 
çalışmalar yeterince yapılmakta mıdır? 
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Hemen burada şunu ifade etmek istiyorum : Kayseri ve civarında yapılması planlanan dört 
adet baraj projesi bulunmaktadır ve bu barajların temelleri de atılmıştır. Yıllardır, bunun için 
gereken para ayrılmamaktadır; tamamı 200 milyar liraya çıkacak olan bu barajlar için, yıllık, 
ancak 5 ila 10 milyar lira ayrılmaktadır. Bu böyle giderse, bunlar otuz senede bitmeyecektir. 

- Yoksa, meteorolojik araştırmalar yapıldı da, ekolojik denge bozulur diye mi bu barajlar yapıl
mamaktadır?! 

Yine çok önemli bir su kaynağı ve su havzası olan Sapanca Gölü ve civarı, ne yazık ki, 
meteorolojik bilgilere değer verilmemesi ve gereken önlemlerin alınmaması neticesinde elden 
çıkmak üzeredir. 

Batıda ve diğer gelişmiş ülkelerde, otoyolları, su havzalarım olumsuz yönde etkilemeye
cek şekilde programlanmakta ve yapılmaktayken, ülkemizde bunlara dikkat ediliyor mu? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz insanını direkt olarak ilgilendiren tarım sek
töründe, toprak, tohum ve insandan sonra en önemli etken, tabiî ki, iklimdir; yani, meteorolo
jik olaylardır. Isı değişiklikleri, sıcak bölgelerde soğuyan, soğuk bölgelerde ısınan havalar, dü
zeni bozulan yağışlar, tarımsal ürünleri silip süpüren kuraklıklar ve seller, birbiri ardından, 
önemli haber konularını manşet haline getirmektedir, İşte, burada, Meteoroloji Genel Müdür
lüğünün önemi, karşımıza, ciddî ve gerçek olarak çıkmaktadır. 

Son yıllarda, ülkemizde, en şiddetli kış mevsimini yaşamaktayız. Büyük çığ felaketlerini 
hep birlikte yaşadık; birçok memleket evladını bu felaketlerde kaybettik. 

Yeniden bu üzüntüleri yaşamamak için, önümüzdeki yıllarla ilgili olarak şimdiden tedbir 
alınmasında mutlaka, her yönüyle faydalar bulunmaktadır, özellikle doğu bölgelerimizde ka
rın fazla yagmasıyla, birçok ilimizde kar kalınlığı 4 metreyi geçmektedir. Baharın gelmesiyle, 
bu karların erimesine mani olmak da mümkün olmayacaktır. Şunu ifade etmek istiyorum : 
Sel, geliyorum demektedir, yani, tabiî afetlerden olan sel felaketine karşı Sayın Hükümet yet
kililerini, şimdiden gereken tedbirleri almaları ve hazırlıkları yapmaları için uyarıyoruz. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yurt dışından ithal etmek suretiyle makine 
ve teçhizat ihtiyacını gidermiş olmakla beraber, yine de bu makine ve teçhizat için gerekli, ye
dek parça ihtiyacı devam etmektedir. 

Bu bütçede ayrılmış olan ödenek miktarı 26.2 milyardır. Aslında, bu meblâğın yetmesi 
mümkün değildir; çünkü, bu hizmetler, 57 milyon nüfusu ilgilendirmektedir. 

Personel eğitimi ve bunların verimli çalışması için, tatmin edilmeleri gerekmektedir. Deği
şen ve gelişen dünyada en son çıkan teknolojinin takip edilmesi lüzumuna hepimiz inanıyoruz. 

1992 yılı bütçesinin, milletimize, devletimize hayırlı olması temennisiyle Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bayrak, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Rıza Akçalı; buyurun efendim. 
Sayın Akçalı süreniz 15 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA RIZA AKÇALI (Manisa) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli Üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gecenin bu ilerleyen saatinde, programımızın son bütçesi üzerinde ve gruplar adına son 

konuşmacı olarak fazla vaktinizi almak istemiyorum. 
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Geçtiğimiz yıllardaki Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili konuş
ma tutanaklarını inceledim. Bu yüzden, genel müdürlüğün kuruluşu ve meteorolojinin tarih
çesi gibi, devamlı söylenen konulara değinmeyeceğim. Sadece, meteorolojik bilgi ve desteğin 
günlük hayatımıza ne kadar çok girdiği ve pek çok hayatî kuruluşumuzun bu bilgilere ne ka
dar çok ihtiyacı olduğu hususu üzerinde birkaç söz söyledikten sonra; Devlet Meteoroloji İşle
ri Genel Müdürlüğümüzün hedefleri neler olmalı; bu kuruluşumuzu ileri devletlerdeki seviye
ye nasıl çıkarabiliriz konularından ve bu genel müdürlüğümüzde görev yapan bürokratlarımı
zın, her türlü kısıtlı imkânlara rağmen, yaptıkları özverili çalışmalardan bahsedeceğim. 

Sayın milletvekilleri, son derece teknik ve yoğun hizmet üreten Meteoroloji Genel Müdür
lüğü, başta silahlı kuvvetlere, karada, denizde, havada, meteorolojik destek sağladığı gibi, Türkiye 
Cumhuriyeti adına, 15 inci boylamın doğusunda kalan Doğu Akdeniz, Ege, Marmara ve Kara
deniz'i de içerisine alan bütün bölgeler içinde NATO'nun meteorolojik desteğini de temin et
mektedir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kara, deniz, hava ulaştırmasını desteklemektedir ve sivil 
uçuşlara açık bütün havaalanlanmızın meteorolojik bilgilerini, Türkiye'ye uçak kaldıracak bütün 
Avrupa havaalanları ile dünyanın bellibaşlı havaalanlarına her yarım saatte bir olmak üzere 
ulaştırmak mecburiyetindedir. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı standartlarına göre, bu bil
gilerin, zamanında, kullanıcılarına gönderilmemesi halinde, yurt dışında Türkiye'ye uçak kal
dırılması mümkün olmadığı gibi, bütün Avrupa havaalanları meteorolojik bilgilerinin zama
nında temin edilememesi ve Türkiye'den uçacak yerli ve yabancı pilotlara verilememesi halin
de de Türkiye'den Avrupa'ya herhangi bir uçak kaldırılması mümkün.değildir. 

Yine, deniz ulaştırmasında, limandan kalkan bütün gemilere meteorolojik tahminler ve
rilmekte; kötü hava şartlarının hüküm sürdüğü ve beklendiği durumlarda, gemilerin limandan 
çıkmasına müsaade edilmemektedir. Fırtına ihbarları, bu kuruluşumuzun elinde mevcut çeşitli 
muhabere imkânlarıyla, anında bütün gemici ve balıkçılara ulaştırılmakta, dolayısıyla, mal ve 
can emniyeti sağlanmaktadır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün önemli bir hizmet alanı da, tarım sektörüdür. Yapılan, 
sıcaklık, yağış, sel, don ve fırtına ihbarlarıyla, üreticinin tedbir alması sağlanmakta ve millî 
ekonomiye milyarlar kazandırılmaktadır. Süne, kımıl ve çekirge gibi zararlılara karşı yapılan 
zirai mücadele ve yine orman yangınlarına karşı yapılan mücadelede, özel meteorolojik tah
minlerle, emek ve malzeme israfı önlenmekte, maksimum fayda sağlanmaktadır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bütün yurt sathına yayılmış ve farklı statülerde çalışan 1 
200 civannda istasyon şebekesiyle, enerji sektörümüze de destek vermektedir. Yurdumuz için 
su, güneş ve rüzgâr potansiyelinin belirlenmesinde yürütülen çalışmalar, baraj havzalarının fi
zibilite etütlerinde temel girdileri oluşturmaktadır. 

Bu kuruluşumuz, don, sel, taşkın gibi tabiî afetlere karşı yaptığı çalışma ve ihbarlarla, 
halkımızın can ve mal emniyetinin sağlanmasında hizmet sunmaktadır. Yakınen hatırlayacağı
nız gibi, 1980 Adana sel taşkınında, Seyhan ve Ceyhan nehir havzalarına 24 saat içerisinde 
9 adet seyyar meteoroloji telsiz verici istasyonları kurularak, feyezanın durumu dikkatle takip 
edilmiş, dakika dakika , Devlet Su tşleri yetkililerine aktarılmış ve bu büyük sel felaketi, bir 
tek can kaybı olmadan atlatılmıştır. 
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Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanı içerisinde, turizm sektörü de önemli 
bir yer tutmaktadır. Hopa'dan İskenderun'a kadar kurulan 30 adet deniz meteoroloji sahil ve
rici istasyonlarından yapılan Türkçe ve İngilizce yayınlarla, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tür
kiye'nin çevre denizler üzerindeki hükümranlık haklarını kullanan ve sonuna kadar savunan 
tek kuruluşumuz halindedir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, yat turizmine sağlanan meteo
rolojik destek sayesinde turizmden sağlanan millî gelir artışı, genel müdürlüğümüze, haklı bir 
gurur kaynağı olmuştur. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaygın hizmet alanlarından birisi de, şehircilik ve alt
yapı hizmetleridir. Binaların konumu, su ve pis su borularının derinlik ve kapasitelerinin tayi
ni, sokak ve caddelerin hâkim rüzgâr yönlerine göre seçilerek, şehirlerin nefes almasının sağ
lanması, kurulacak organize sanayi bölgelerinin yer seçiminin yapılması, sanayi atıkları ve çevre 
kirliliğinden şehirlerin en az etkilenecek şekilde planlanması, meteorolojik destek olmadan ya
pılması mümkün olmayan işler arasındadır. -

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tıp, sağlık ve adalet sektörlerine de hizmet vermektedir. 
Türkiye topografyası ve ikliminin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve önemli boyutlara varan 
hava kirliliği sorunlarının ortadan kaldırılması ve gerekli tedbirlerin alınmasında, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü, başvurulacak ilk kuruluşlarımız arasındadır. Bu sebepten dolayı, meteoro
loji il hıfzıssıhha kurullarının da tabiî üyesi halindedir. Meteorolojik parametrelerin, hava kir
liliğinde son derece önemi olmasına rağmen, yeni kurulan Çevre Bakanlığı Yüksek Çevre Ku-

• rulu içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olmaması, bir talihsizliktir. En kısa zaman
da bu unutkanlığın düzeleceğini umuyoruz. 

Bütün bu hizmetlere parelel ve ekstrem olarak, klimatolojik hizmetler, bilimsel çalışma
lar, biometeoroloji gibi modern hizmetler de, kuruluşumuzun faaliyet alanları içindedir. 

Anadolu meslek lisesi olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Meslek Lisesi ve Meteoroloji
nin Sesi Radyosu da, genel müdürlüğümüzün önemli ve başarılı hizmetleri arasındadır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu başarılı faaliyetlere rağmen, verilen meteorolojik hizmet
ler bakımından, her gün gelişen teknolojiye göre, şebekemizin yeterli olduğunu ifade etmek 
pek mümkün değildir. Millî ve milletlerarası sorumluluklarımızı daha iyi bir şekilde yerine ge
tirebilmek için, meteoroloji teşkilatımızı, çağın gereği modern alet, cihaz ve personelle teçhiz 
etmek zorundayız. 

Bütün dünyada meteorolojik destek ve bilgi akışı hizmetleri, bir ücret karşılığında yapıl
maktadır. Bugün Avrupa hava meydanlarına iniş yapan bütün uçaklar -bizim uçaklarımız da 
dahil- taşıdıkları kişi başına, meteorolojiyi destekleme ücreti olarak 2 dolar ödemektedirler. 
Halbuki, yurdumuza sefer yapan bütün havayolu firmalarına her türlü meteorolojik hizmet 
ve destek verildiği halde, herhangi bir ücret alınamamaktadır. 

Bir başka çarpıcı örneği de burada nazarlarınıza sunmak istiyorum : Boğaz Köprüsünün 
yapımı sırasında, müteahhit İngiliz firması, geçmiş yılları kapsayan bir meteorolojik raporu, 
proje çalışmalarına esas olmak üzere, ilgili kuruluşumuzdan talep etmiştir. Bu kuruluşumuz, 
ilgili firmanın istediği raporuları, anında kendilerine vermiştir. Bunun üzerine, bedelini öde
mek istemiş İngiliz firma; kuruluşumuzun para alma imkânı olmadığını hayretle görmüş ve 
bu hizmetin karşılığı olan 80 bin poundu, götürmüş, İngiltere'deki meteoroloji teşkilatına öde
miştir. 
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Meteorolojik hizmetler sonucu ulaşımda sağlanan ekonomi, turizm ve tarımdaki ürün ar
tışları gibi faktörler neticesi sağlanan millî gelirdeki artış; yani, bir başka deyişle, yatırım -fayda 
oranı, gelişmiş ülkelerde 1/20 ila 1/50, gelişmekte olan ülkelerde ise 1/100 olarak istatistikler
de yer almaktadır; yani, meteorolojiye 1 harcandığı zaman ekonomiye katkı olarak 100 karşılı
ğını getirmektedir. Bu da göstermektedir ki, meteorolojik hizmetler, üretken hizmetlerdir. Bu 
yüzden, bu genel müdürlüğümüzün, günün gereklerine uygun bir şekilde kendini geliştirebil
mesi, daha çağdaş, daha güzel hizmetler verebilmesi, ileriye dönük plan, program ve yatırım
ları sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi elzemdir. Bu
nun için, teşkilat kanununda bazı değişiklikler yapılarak, meteoroloji teşkilatımızı, katma bütçeli 
ve döner sermayeli bir kuruluş haline getirmek lüzumunu belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, meteoroloji teşkilatımızın üye olduğu uluslararası teşkilatlarla bağ
lantıları ve entegre olduğu sisteme bilgi akış oranı yıllık yüzde 99'un üzerindedir; yani, arıza
lar nedeniyle bilgi akışındaki aksaklık oranı yıllık yüzde Tin çok altındadır. Yaptığı hava tah-
minlerindeyse isabet oranı yüzde 86'Iar civarına çıkmakla, dünya standartlarının üzerinde tah
minler yapmaktadır. 

Meteorolojinin Sesi Radyosu, çiftçilerimiz, balıkçılarımız, denizcilerimiz için çok faydalı 
yayınlar yapmaktadır. Bu radyomuzun kuvvetlendirerek, yayın süresinin artırılması ve ayrıca 
kuruluş kanununda değişiklik yapılarak televizyon yayınını da devreye sokmak suretiyle iletişi
min artırılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, lütfen toparlayın. 
RIZA AKÇALI (Devamla) — Toparlıyorum efendim. Ayrıca, bu radyo ve televizyondan 

yayınlanacak programlarla, çevre bilincinin artırılması, çevre değerlerimizin korunması gibi, 
çağın meselelerinde kamuoyu oluşturulması, çok yerinde bir faaliyet olacaktır. 

Yine, radyosound tekniğiyle 7 istasyondan her gün iki defa fırlatılan balon ve elektronik 
cihazların tanesinin maliyeti 200 dolardır. Meteoroloji teşkilatımızda çalışan çok değerli ele
manlarımızın gayretiyle, sözkonuzu bu balonların, kurumun atölyelerinde, deneme imali ger
çekleştirilmiştir. Böylece, bir adet balonlu cihaz 40 dolara mal edilmektedir. Üretime geçildi
ğinde, hem pek çok hammadde yerli olarak kullanılabilecek, hem de istihdam imkânı yaratıl
mış olacaktır. Bu konuda gerekli ilginin gösterilmesini bekliyoruz; çünkü, hemen hemen her 
şeyi Üretebilecek durumda bulunan genel müdürlük atölyeleri, âdeta atıl bir vaziyettedir. 

Sayın milletvekilleri, gidip inceleme fırsatı bulduğum meteoroloji teşkilatımızın bilgili ve 
vatanperver elemanlarından da bahsetmeden geçemeyeceğim. Başta, konusunda uzman, tec
rübeli, heyecanlı ve çalışkan Genel Müdür olmak üzere, bütün teşkilat mensupları, yaptıkları 
işin ehemmiyetini müdrik, disiplinli ve fedakâr bir şekilde, gayretle çalışmaktadırlar. Bu konu
da sizlere çarpıcı bir örnek sunmak istiyorum : 

Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı tarafından birkaç bürokratımıza sağlanan gezi hakkın
dan, bu arkadaşlarımız sarfınazar etmişlerdir; bunun yerine, yeni bir bilgisayar ünitesinin ku
rumumuza kazandırılmasını tercih etmişlerdir. Geçtiğimiz günlerde teslim alınarak faaliyete 
geçen bu cihaz sayesinde, bütün dünya havaalanlarında sefere çıkacak uçaklarımıza, anında 
meteorolojik destek sağlanması gerçekleştirilmiştir. Bu asil davranışlarından dolayı, bütün me
teoroloji camiamızı yürekten kutluyorum. (Alkışlar) 

Ayrıca diğer bir önemli husus, üniversitelerimizden mezun olan meteoroloji mühendisle
rimizin, bu kuruluşumuzda istihdam edilmesi imkânının mutlaka sağlanması gereğidir. 
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Değerli milletvekilleri, bu genel müdürlüğün 1992 yılı bütçesi, cari harcamalar 169 milyar 
750 milyon, yatırım harcamaları 45 milyar 300 milyon, transfer harcamaları 13 milyar 50 mil
yon olmak üzere, toplam 228 milyar 100 milyon lira olarak Genel Kurulumuza intikal etmiştir. 

1991 bütçesinde 133 milyar 338 milyon lira olarak öngörülen başlangıç ödeneği, yıl so
nunda 79 milyar 357 milyon liralık harcamayla, ancak yüzde 59 oranında gerçekleşebilmiştir. 
Bu yıl ise yüzde 187 artışla, meteoroloji kuruluşumuzun bütçesi, 228 milyar 100 milyon liraya 
çıkarılmıştır. Bu rakamlar da, siyasî iktidarımızın, bu güzide kuruluşumuza ne kadar önem 
verdiğinin ve halkımızın bu hizmetten ne kadar çok faydalanmasını istediğimizin, tartışmasız 
göstergeleridir. 

Makine, teçhizat ve taşıt alımları ödeneği, 1991 de 11 milyar iken, yüzde 150 artırılarak 
27 milyar 854 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Yapı tesis ve büyük onarım giderleri için 1991 yılında hiç ödenek yokken, bu yıl 17 milyar 
146 milyon lira ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, rica ediyorum efendim... 
RIZA AKÇALI (Devamla) — Sonuna geldim efendim, bitiyor. 
Yine, toplam yatırım ödeneği, 1990 da 5 milyar 93 milyon lira iken, ANAP Hükümeti 

tarafından, yüzde 117 artışla 11 milyar 102 milyon liraya yükseltildiği halde, 1992 yılı bütçe
mizde yüzde 305'lik bir artışla, 45 milyar liraya çıkarılmıştır. ANAP'ın sayın sözcüsünün, ge
çen yılki bütçe müzakerelerinde yakındığı ve vaat ettiği halde, hiç para ayırmadıkları inşaat 
sektöründe uzun süre devam eden bina inşaatlarının, bu yıl tamamlanması hedeflenmiştir. 

Ayrıca, makine ve teçhizat yönünden, genel müdürlüğümüzün, günün teknolojik yenilik
lerinden azamî derecede faydalanabilmesi düşünülmüştür. 

Tabiî, bütçedeki artışı, geçen yıllara oranla çok daha fazla olmasına rağmen, yeterli gör
mediğimi ve bundan sonraki yıllarda, gerekli desteğin, artan bir şekilde sağlanması gereğini 
önemle belirtmek istiyorum. 

Bu duygular içerisinde, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin, memleke
timiz, milletimiz, ve bütün insanlık âlemi için hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan diliyor, Yüce 
Heyetinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, teşekkür ederim. 
Hükümet adına, Devlet Bakını Sayın Barutçu; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Konuya girmeden evvel, muhalefet partisi sözcülerine, katkılarından dolayı teşekkürleri
mi arz ediyorum ve burada dile getirdikleri konular hakkında görüşlerimi de ifade etmek is
tiyorum. 

Anavatan Partisinin değerli sözcüsü Sayın Eriş, 16 tane bölge müdürlüğünün az olduğu
nu ifade ettiler. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 4 bine yakın elemanıyla görevini 
sürdürmektedir ve yurdun her köşesinde de büyük ölçüde bir ağ şeklinde istasyonları vardır. 
Onların murakabesinin, 16 tane bölge müdürlüğü tarafından yapılmasının zorluğunu da anlı
yorum ve Hükümetimiz olarak şunu arz etmek istiyorum Yüce Meclise : 16 tane bölge müdür
lüğünün azaltılmasını düşünmüyoruz. 
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Genel Müdürlükte, yabancı dil bilen arkadaşlarımızın fazla olmadığını da ifade ettiler. 
Genel Müdürlükte, şu anda, yabancı dil bilen, 70 civarında eleman vardır; ayrıca, Anadolu 
Meteoroloji Meslek Lisesi İngilizce tedris yapmaktadır ve oradan mezun olan genç arkadaşla
rımız, İngilizce diline vakıf olmaktadır. Bunların dışında, şu anda 30 elemanımız, Amerika'da 
master ve doktora yapmaktadır. 

Arkadaşımız beni bağışlasınlar, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne de politika 
giriyor. "Anavatan Partisi İktidarı döneminde, hava tahminlerinde gerçekleşme oranı yüzde 
86'ya ulaşmıştır" diyorlar. 

1980 öncesinde bu oran yüzde 82-83 idi; aradan 12 yıl geçmiş, teknoloji gelişmiş, alet ede
vat modernize olmuş, bu oran 3 puan artmış!.. 

Arkadaşımın, politikanın içine bu derece girmesini yadırgadığımı ifade etmek istiyorum; 
ama, yine de kendilerine teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Anavatan Partisinin değerli sözcüsü tarafından Anavatan Partisi devresinde bilgisayarla
rın büyük ölçüde alındığı ifade edildi. • 

Üzülerek ifade etmek istiyorum ki, bugün Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğün
deki bilgisayarlar yaşlanmıştır; onların yerine süratle yenilerinin alınması gerekmektedir. 

Ayrıca, iktidarları devresinde aldıklarını ifade ettikleri bilgisayarların, 180 bin doları Hü
kümet tarafından, 440 bin doları da Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından verilmiştir. Dünya 
Meteoroloji Teşkilatı, bu işin eğitimini de üstlenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kuruluş kanununa aykırı olarak, maalesef, geçmiş dönemde, Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin Hindoloji bölü
münden mezun bir arkadaşımız, genel müdür olarak tayin edilmiştir. Bu, orada çalışan meteo
roloji mühendisi arkadaşlarımızın, orada çatışan diğer arkadaşlarımızın şevkini kırmıştır. 

Bu vesileyle önemle arz etmek istediğim bir konu vardır ki, Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğünde, -teknik kadro dahil- yapılanma, maalesef çok yanlış olmuştur. Benim Ba
kan bulunduğum devre içerisinde, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne politikanın 
kesinlikle sokulmayacağını, Yüce Meclise arz etmek istiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bayrak, Yatırımlara ayrılan paranın az olduğunu ifade ettiler. 
Doğrudur; çünkü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün yatırımlarına, bu öde

nek yetmeyecektir; ama, 1992 yılı içerisinde, başka kaynaklardan ödenek aktarılmak suretiyle, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün önemli yatırımlarının yapılacağını, Yüce Mec
lise arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1937'den bu yana faali
yet gösteren bir kuruluşumuzdur. Bir müddet evvel Çevre Bakanlığına bağlanmıştır; fakat, on
dan kısa bir müddet sonra da yine Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak vazife yapmaya de
vam etmektedir. 

Bugünkü durumuyla, devlet meteoroloji teşkilatının yaklaşık 4 bine yakın personeli olup; 
bu teşkilat, 24 saat çalışmak ve tüm yurt sathındaki hava, deniz kara trafiğini kontrol etmek 
durumundadır. 

Ayrıca, ulaştırma, tarım, ormancılık, enerji, turizm, doğal afetler, şehircilik, adalet, sağ
lık gibi sektörlere hizmet vermekte ve silahlı kuvvetlerimize barışta ve savaşta destek sağla
maktadır. 
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Teşkilatın, bu görevlerin dışında, aslî görevleri de vardır; ancak, bu görevlerin, bugüne 
kadar, ne doğru dürüst tarifi yapılmış, ne de yapılmasına imkân verilmiştir. Bunu büyük bir 
eksiklik olarak görüyor ve konuya, bugüne kadar olduğu gibi değil, değişik bir biçimde değer
lendirmeye ihtiyaç duyuyorum. 

Değişen dünya koşullarıyla birlikte, teknolojinin baş döndürücü bir hızla artması, insan 
ve çevre sorunlarını beraberinde getirmekte, köklü çözümleri de yine beraberinde getirmekte
dir. Dünya nüfusunun hızla çoğalması, bir taraftan daha fazla su, besin ve enerji ihtiyacını 
gündeme getirirken, diğer yandan insan aktivitesinin iklimler üstündeki olumsuz etkisini de 
artırmaktadır. 

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle, atmosferin sorumsuzca kullanıldığı gözlenmekte
dir. Bu kullanışın sebep olduğu hava kirliliği ve karbon dioksitin fazlalaşması, sera etkisi dedi
ğimiz, atmosfer ısısının artmasına neden olmaktadır; bu da, iklim değişikliği, fırtına, sel fela
keti, kuraklık, aşırı hava kirliliği ve deniz seviyesindeki dengesizliklere yol açmakta ve pek çok 
can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir. 

Teknolojide ileri ülkeler, bu konuda çalışmakta ve önlem alma yoluna gitmektedirler. 
Biz, bunun gerisinde kalamayız. Bunun için, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünü, mak-

ro ve mikro ölçekte atmosferik olayların analizisi yapacak, değişimlerini izleyecek, felaketleri 
Önceden saptayarak gereken önlemleri alabilmek için erken uyarı sistemlerine sahip olacak bir 
teşkilat haline getirmek mecburiyetindeyiz. 

Hedefimiz, tam otomasyon ve bilgi ağı sistemine geçmek ve teşkilatı yeniden fonksiyonel 
duruma getirmek için gereken her türlü önlemi almaktır. 

Türkiye'de, bu konularda yetişmiş, uzmanlaşmış; ancak, atıl halde bırakılmış olan meteo
roloji mühendisleri ve elemanlarından Bakanlığım döneminde önemli ölçüde yararlanacağım. 
Yani, Devlet Meteoroloji İşlerini, sadece radyo ve televizyona günlük hava raporu sunan bir 
teşkilat olmaktan kurtarıp yapılacak kanunî düzenlemelerle, kuruluş amaç ve felsefesiyle, aslî 
fonksiyonuna sahip bir duruma getirmek için gayret sarf edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, Davos gibi küçük bir kasabada 70 adet çığ gözleme istasyonu var
ken, geçen dönemde çığ gözlem mefhumu Türkiye'de gündeme bile getirilmemiştir. Çok kısa 
zamanda çığ tahmin merkezi kurulması için gereken faaliyetler, bu kurumun öncülüğünde baş
latılacaktır. Ayrıca, bilgisayar ve uzay teknolojisinin çok yaygın olarak kullanıldığı günümüz
de, gelişmiş ülkelerde bu alanda uygulanan teknolojinin, tam anlamıyla Türkiye'ye de.getiril
mesi için gereken çalışmalara hız verilecektir. 

Son zamanlarda, Sovyetlerin dağılmasıyla değişen siyasal coğrafya ve yeni oluşan Orta 
Asya ülkeleriyle meteoroloji alanında yapılacak işbirliğini ve önderlik için yapılması gereken 
işleri de düşünmemiz gerekmektedir. Hükümetimiz bu konuya gerekli hassasiyeti gösterecektir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, de, çok önemli olduğunu arz etmek istediğim iki konuya de
ğinmek istiyorum. 

Halihazırda, meteoroloji gözlem şebekelerinin çok büyük bir bölümü, modern teknoloji
ye sahip değildir. Bu sebeple, sağlıklı ve sürekli veri toplanmaz hale gelmiştir veya sağlıklı veri 
toplama imkânı kısıtlı durumdadır. 

Diğer taraftan, genel müdürlük'yönetim kadrolarına, nitelik bakımından ilgisiz kişiler alın
mıştır. • • 
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Bunların düzeltilmesi lazımdır. Bakanlığım bu konuda üzerine düşen görevi yapacaktır. 
Yalnız, bunu yaparken, bir konuya çok dikkat ve özen gösterecektir. Sözlerimin başında da 
ifade ettiğim gibi, kesinlikle, politika, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün kapısın
dan içeriye giremeyecektir. 

Bu konuların dışında, 1992 yılında yapılacak diğer bazı önemli işleri de arz etmek istiyorum. 
İstasyon şebekelerinin daha iyi tahmin yapabilmesi ve ilgili kuruluşların ihtiyacına daha 

iyi cevap verebilmesi için, mevcut sistem gözden geçirilerek, bütün illerimiz planlı bir biçimde 
sinoptik hale getirilecektir. Yurt içi ve yurt dışı muhabere sistemi otomasyon geliştirilecek, bu 
sayede üretilen bilgiler, kullanıcılara daha hızlı bir biçimde ulaştırılabilecektir. 

Değerli milletvekilleri, halen 30 deniz meteoroloji istasyonundan VHF ile yapılan deniz 
yayınları, denizcilere, balıkçılara ve yatçılara daha iyi hizmet verebilmek için, Türkçe ve İngi
lizce olarak yapılacaktır. 

Askerî ve Sivil meydanlarda verilen meteorolojik hizmetlerin daha etkili ve sağlıklı olması 
için, modernizasyona ve eğitime önem verilecek; bu arada, yeni açılan Kars, Erzincan, Sivas, 
Şanlıurfa ve Çardak havaalanlarındaki hizmetin kalitesinin artırılmasına özen gösterilecektir. 

Ayrıca, GAP çerçevesinde, yörenin iklim karakterinin ortaya konulabilmesi ve su ihtiyacı
nın tespiti için çalışmalara hız verilecektir. 

Dünya Meteoroloji Teşkilatının ve çevre ülkelerin arzusu, Türk Meteoroloji Teşkilatının, 
bölgesel telekomünikasyon merkezi olması yönündedir. Bu gerçekleştiği takdirde, alet ve cihaz 
yönünden büyük yardımlar alınabileceği gibi, ülkemizin, diğer ülkeler arasında da ayrı bir yeri 
olacaktır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, netice olarak, genel müdürlüğün bu yılki bütçesi geçen yıla göre 
yüzde 71'lik bir artış göstermiştir. Cari harcamalarda yüzde 90, yatırım harcamalarında yüzde 
24, transfer harcamalarında ise yüzde 61'Iik bir artış vardır. Yatırım harcamalarındaki artışın 
çok az olduğunu biraz evvel arz ve ifade ettim. Ancak, başka kaynaklardan sağlanacak imkân
larla, yatırım harcamalarının 1992 yılı içerisinde en az yüzde 60'a ulaşacağını Yüce Meclise 
arz etmek istiyorum. 

Cari harcamalarda görülen büyük artış, personel ücretlerindeki artışlar ve hat, kanal ki-
ralarıyla, ulaştırma giderlerini karşılayacak; transfer harcamalarındaki artış ile de, üyesi bu
lunduğumuz milletlerarası kuruluşlara olan borcumuz -bu borç uzun yıllar ödenmemiştir- öde
necektir. 

Yatırım harcamalarıyla, özellikle genel müdürlüğün büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu elek
tronik cihaz, alet, makine ve yedekleri satın alınacak, ayrıca, mevcut otomasyon bilgisayarının 
verimli çalışabilmesi için bölgesel bilgi işlem merkezinin kurulmasına ve dijital faks sistemi şe
bekesinin genişletilmesine olanak sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi
nin, evvela, orada çalışanlara, sonra ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlar ve uğurlar 
getirmesini temenni ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına aleyhte Yozgat Milletvekili Yaşar Erbaz'a söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
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YAŞAR ERBAZ (Yozgat)i— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 17 yıl süreyle çalışmak
tan şeref duyduğum Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesi hakkında 10 daki
kada ne söylenebilirse, onu söylemek için huzurunuzdayım. Bu nedenle, hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi görüşüldüğünde, mil
letvekilleri, her zaman, bu teşkilatın çok verimli çalıştığından bahsederek, çalışanlarını kutlar
lar ve bu sözler, genellikle bu Meclisin çatısı altında kalır ve milletvekillerinin desteğine ihtiyaç 
duyulduğu zaman ise, bu arkadaşlarımız, maalesef, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne ge
rekli desteği sağlayamazlar. Ben, bunu şöyle anlıyorum : Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
genel bütçeli bir genel müdürlüktür; yani İktisadî Devlet teşekkülü değildir. Yatırımlarının bü
yük çoğunluğunu Bayındırlık Bakanlığı kanalıyla yapar ve nedense, politikacıların pek fazla 
iştahını çekmez; ama bu genel müdürlük, Sayın Bakanın ve arkadaşlarımızın da ifade ettikleri 
gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurt dışında itibarının gerçekten bir nevi sembolü haline 
gelmiş bir genel müdürlüktür. Bunun sebebi, her şeyden önce, genel müdürlüğün yapmış oldu
ğu hizmetten kaynaklanmaktadır. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün her gün televizyon
da izlediğiniz beş, on dakikalık raporu sadece Türkiye'de değil, dünyadaki 10 bin meteoroloji 
istasyonunda ve gemilerde kurulmuş olan 7 bin seyyar meteoroloji istasyonunda çalışan tama
mı 200 bine yakın insanın 24 saat mesaisinin karşılığıdır. Yani, balın özünün özü, arı sütünün 
sütü gibi çok değerli bir bilgi, bu 200 bin kişinin 24 saatlik el emeği, göz nuruyla çıkar. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de meteoroloji teşkilatının dünya standartlarındaki bu hıza 
ulaşabilmesi için, bu bilgi alış verişini rahat sağlayabilmesi için, dünyanın her tarafındaki ra
satları her yarım saatte bir , en fazla 3 dakikada alıp, kendi rasatlarını da dünyaya 3 ila 5 daki
ka içinde verebilmesi için, çok geniş ve gelişmiş bir iletişim ağına ihtiyacı vardır. Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü, 1970'Ii yıllarda Türkiye genelinde, neredeyse TRT'nin o günkü im
kânlarından daha fazla iletişim imkânına sahipti. Şimdi de aynı şekilde bu iletişim ağını, gü
nün teknolojisine uydurmakla ve özellikle, kompütürden kompütüre bilgi çıkışının başladığı 
bu çağda bunu sağlamakla yükümlüdür. Eğer bu bilgilerden herhangi birini zamanında karşı 
tarafa aktaramazsa, "Dünya Meteoroloji Teşkilatı" denilen Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas or
ganında çok büyük tenkitlere uğrar. Şimdiye kadar çeşitli toplantılarına katıldığım bu teşkila
tın^ Türkiye'nin yapmış olduğu rasatların hem doğruluğunda, hem de iletişiminde bir sıkıntıy
la karşılaşmamış ve bu konuda Türkiye'nin hiçbir tenkite uğramamış olmasından dolayı bü
yük gurur duymuşumdur. İnşallah, bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarına devam edece
ğine inancım sonsuzdur. 

Değerli arkadaşlarım, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir konuşma yaptım; bir yanlışlık ya
pılmıştı Devlet Meteoroloji İşlerinin hizmet sektörlerini, değer konuşmacı arkadaşlarım bütün 
teferruatıyla belirttiler. Her nedense, bundan önceki iktidar zamanında Meteoroloji Genel Mü
dürlüğü Çevre Bakanlığına bağlanmış. Tabiî, Çevre Bakanlığına bağlanınca, Başbakanlığa bağlı 
olduğu süre içinde almış olduğu bazı haklar da ellerinden alınmıştır. 

Bir kuruluşun, kendi iradesinin dışında başka bir kuruluşa bir kanunla bağlanmış olma
sından dolayı, oradaki personelin mağdur edilmesinin hiçbir mantığı yoktu. Plan ve Bütçe Ko
misyonunda Çevre Bakanlığı bütçesinde yapmış olduğumuz bu tenkidin dikkate alınarak, Me
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, bağlı olması lazım gelen Başbakanlığa ve tecrübesinden 
büyük istifade edeceğine inandığım Sayın Devlet Bakanına tekrar bağlanmış olmasından bü
yük gurur duydum. Bu vesileyle Sayın Çevre Bakanı Doğancan Akyürek Beye teşekkür ediyorum. 
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Yine, Plan ve Bütçe Komisyonunda Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün dış ödeneği 
için 30 milyon lira para ayrılmıştı. Değerli arkadaşlarım, Dünya Meteoroloji Teşkilatı ve Avru
pa Orta Vadeli İstidlal Merkezi (METEOSAN) ve üstüne üstlük, diğer ülkelerde askerî meteo
roloji ile sivil meteoroloji teşkilatları birbirinden ayrı teşkilatlar almasına karşın, Türkiye me
teoroloji teşkilatı, aynı zamanda askerî meteoroloji teşkilatının da görevini yüklenmiştir. Ayrı
ca, NATO'nun da periyodik toplantıları olur ve bu arkadaşlarımız, yani Meteoroloji İşleri Mü
dürlüğünün yetkilileri bu toplantılara katılmak zorundadırlar; çünkü orada alınacak her türlü 
karar, aynı zamanda Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünü de bağlar. Bu nedenle, bu ödene
ğin çok az olduğunu Plan ve Bütçe Komisyonunda izah ettim ve sevinerek gördüm ki, Meteo
roloji Umum Müdürlüğü için ayrılan dış ödenek 150 milyon Türk Lirası artırılmıştır. Bunda 
memleketin menfaati vardır. Komisyona ayrıca teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

Değerli arkadaşlarım, fazla zamanınızı almak istemiyorum. Tabiî, daha söylenecek çok 
şey var. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, bir ihtisas genel müdürlüğüdür, bir teknik kuru
luştur. Tabiî bu teknik kuruluşun içinden gelen insanlar da, yıllarca buralarda hizmet vererek, 
bazı tecrübeler kazanarak gelir. Herhangi bir insanı, sadece politik düşüncelerle bir teşkilatın 
başına genel müdür veya müsteşar olarak tayin etmek, zaman içinde çok büyük yanlışlıklara 
sebep olmaktadır. 

Bu teşkilat, 1937 yılında Denizciler Caddesinde küçük bir binada hizmet vermeye başla
mış; ama dediğim gibi, bugün Türkiye'nin en gözde genel müdürlüğü haline gelmiştir. Bu teş
kilatta ne zamanki politika vardır, o zaman, teşkilatın yapmış olduğu hizmetlerde aksamalar 
görülmüştür. - -

Benim dileğim odur ki, bu şekilde teknik ve yurt dışında diğer ülkelerle bu derece içice 
olan ve atmosferin sınır tanımazlığından dolayı/mümkün olduğu kadar bütün ülkelerin bir
birlerinin rasatlarına, birbirlerinin meteorolojik bilgilerine ihtiyaç duyduğu bu şekildeki bir 
umum müdürlüğe, inşallah Sayın Bakanın burada söylediği gibi, politika girmez, dolayısıyla 
arkadaşlarımız çok rahat bir çalışma imkânına sahip olurlar. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygılarla selamlarken, bu bütçenin Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğüne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum; sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbaz. 
Sayın milletvekilleri, kişisel söz talebi yok. (SHP ve DYP sıralarından "Soru" sesleri) 
Henüz o noktaya gelmedik. 
Değerli milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü... 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkanım, bir konuyu arz 

edebilir miyim? Bugün Erzincan'da meydana gelen depremle ilgili olarak arkadaşlarım bana 
not göndermişler. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Devlet Bakanı Ömer Barutcu'nun, Erzincan'da meydana gelen depreme ilişkin gündem dışı 

konuşması 
BAŞKAN — Sayın Barutçu'ya deprem konusunda söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
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DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Efendim, deprem konusunda Ge
nel Müdürlüğümüzle ilgisi yoktur. Bu konuda Boğaziçi Üniversitesinin Kandilli Rasathanesi 
var, bir de Deprem araştırma Merkezi var; ancak, arkadaşlarımın bana gönderdiği nottaki bil
gileri Yüce Meclise ârz etmek istiyorum. 

Erzincan'daki deprem, maalesef çok büyük bir şiddette olmuştur. Erzincan Valiliğiyle şu 
ana kadar bir temas sağlanamamış; ancak, Sivas Valiliğinden alınan bilgiye göre, yüksek bina
ların çoğunun çöktüğü, bunların arasında Devlet Hastanesi, emniyet binası ve çocuk yuvası
nın bulunduğu da bildirilmiştir. Ayrıca, Afet tşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 
kesin olmamakla birlikte, Richter ölçeğiyle 6,2 şiddetinde olduğu ve 300 ilâ 1000 kişi arasında 
bir kaybın söz konusu olduğu ve bunun yanında, maddî zayiatın da yüzde 25 ilâ 30 arasında 
olduğu, gene ifade edilmiştir. 

Arkadaşlarımın bilgilerine arz ediyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. , 
MAHMUT KILIÇ (Adıyaman) — Yalnız Erzincan merkezde mi, yoyksa başka yerlerde 

de var mı efendim? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz?.. 
Sayın Bakan, verdiğiniz bilgiye teşekkür ederiz; ancak fevkalade acı duyduğumuzu, alına

cak peşin bir tedbirin de olmadığını düşünerek, çok üzüldüğümüzü belirtiyor; hayatını kaybe
denlere Cenabı Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır temenni ediyoruz. İhtiyacı olanlara 
Hükümetimizin ve Devletimizin el uzatacağından endişe duymadığımızı da ifade etmek is
tiyorum. 

Teşekkür ederim. 
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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

E) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 

1. — Devlet Meteoroloji isleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Devlet Meteoroloji isleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1992 

Malî Yılı Bütçesi ve 1990 yılı kesinhesabı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bu safhada, Sayın Bakana sual tevcih etmek isteyen sayın üye var mı?.. 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Sorum olacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Ovalı'dan başka soru sormak isteyen sayın üyemiz? yok. 

Buyurun Sayın Ovalı. 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Sayın Başkan, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü 

Teftiş Kuruluna, meslekiyle ilgisi olmayan bir hemşirenin baş müfettiş olarak tayin edildiği doğru 
mudur? Doğru ise, bu konuda Sayın Bakanlığınız ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Bakan, soruyu aldınız, kısa bir cevap verebilecek misiniz, yoksa yazılı olarak mı 

cevap vereceksiniz? 
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DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Cevap vereyim efendim. 

Maalesef doğrudur; fakat tabiî, oradaki elemanın bunda bir günahı yoktur, Kendisiyle 
görüşülmüş, Devlet Meteoroloji İşlerinde bulunan revirimize uzman olarak tayini yapılmıştır; 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum, soru cevaplandırılmıştır efendim. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesinin bölüm
lerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölüm
lere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

Şimdi, bölümlerini okutup, ayrı ayrı oylatacağım : 

İ.1 —Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 43 768 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Meteorolojik Rasat ve Analiz Hizmetlerinin Düzenlenmesi 
ve Geliştirilmesi Hizmetleri 171282 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 13 050 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 228 100 000 000 

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

Değerli milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri 
kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Meteoroloji isleri Genel Müdürlüğü 1990 Malt Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Şimdi, aynı kurumun 1990 yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

900 

Açıklama 

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

Meteorolojik Rasat ve Analiz Hizmetleri
nin düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hizmet Programlarına Dağıtılamayan' 
Transferler 

Genel ödenek 
toplamı 

14 161360 000 

59 366 312 919 

7 111 600 000 

Toplam 
harcama 

13 976 198 467 

48 828 184 121 

6 723 881 241 

İptal edilen 
Ödenek 

185 161 5-

10 538 128 7S 

387 718 İt 

GENEL TOPLAM 80 639 272 919 69 528 263 829 11 111 009 0S 

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

Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1990 yılı kesinhesa-
bının bölümleri kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1992 Malî Yılı bütçe
si ve 1990 Malî Yılı Kesinhesabı hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, programımızı yeni bir güne taşmadan tamamlamış olduk. Bü'konu-
da Yüce Heyetinizin katkısı, gayreti ve hoşgörüsü elbette en büyük etkendir; bundan dolayı 
Başkanlık olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek 
için, 14 Mart 1992 Cumartesi günü saat 10.00* da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.23 

USU^L : 

— 147 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

49 UNCU BİRLEŞİM 

13 . 3 . 1992 Cuma 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1.— 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

X 2. — 1990 Malı Yılı Genel Bütçeye Dahil kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı: 48) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk BüV 
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. 
Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

. 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 


