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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı.. 
İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yüçelen'in, (6/481) nuaralı; 
Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, (6/529) numaralı, 
Sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri verildiği 

bildirildi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde : 
Türkiye - Yeni Zelanda, 
Türkiye - Endonezya ve Çin, 
Türkiye - Singapur ve Belçika; 
Dostluk grupları kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 
Başkanlıkça, ilgili Bakanların mutabakatlarıyla; 
16 Aralık 1992 Çarşamba günü görüşülecek olan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, 17 

Aralık 1992 Perşembe günü, 
17 Aralık 1992 Perşembe günü görüşülecek olan İçişleri Bakanlığı bütçesinin, 16 Aralık 

1992 Çarşamba günü, 
18 Aralık 1992 Cuma günü görüşülecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin, 20 

Aralık 1992 Pazar günü, 
20 Aralık 1992 Pazar günü görüşülecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi

nin, 18 Aralık 1992 Cuma günü görüşüleceğine ilişkin duyuruda bulunldu. 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ilê  

1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212; 223, 219) görüşmelerine de
vam olunarak; 

Başbakanlık, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
1993 Malî yılı bütçeleri ile 1991 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 

13.12.1992 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime 19.40'da son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Kadir Ramazan Coşkun 
Konya İstanbul 

Kâtip Üye • \ Kâtip Üye 
Halil İbrahim Artvinli 

Kocaeli 
Kâtip Üye 

— • o 

• ı 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİPOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemal ÖZTAYLAN (Balıkesir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

. © : • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşimini açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1991 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz, Ancak, görüşmele
re geçmeden .önce, Başkanlığın sunuşları vardır. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — 25.11.1992 tarih ve 3846 Sayılı, Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi 
Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanunun bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/736) 

BAŞKAN — Bir Cumhubaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

- İlgi : 26 Kasım 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1548-6526 sayılı yazınız. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 

25.11.1992 tarihinde kabul edilen 3846 sayılı "Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Veril
mesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun" 
ve ekleri incelenmiştir. 

A. Söz konusu Kanunla onaylanması uygun bulunan, 158 sayılı Sözleşme ile getirilen 
hükümler, aşağıda yazılı olduğu biçimde özetlenebilir. 

1. Bu Sözleşme tüm ekonomik faaliyet alanlarına ve hizmet sözleşmesi ile istihdam olu
nanlara uygulanacaktır. 

2. Bir üye devlet hizmet ilişkisi içinde çalışanlardan aşağıdaki kategorilerde bulunanları 
işbu Sözleşme hükümlerinin tamamının veya bir kısmının uygulama alam dışında bırakabilir; 

a) Belirli süreli veya belirli bir işin tamamlanması ite ilgili hizmet sözleşmesi ile çalıştırılan 
1 işçiler, , 

b) Süresi önceden ve makul olarak belirlenmiş deneme süreli hizmet sözleşmesi ile çalışan 
işçilerden deneme süresi içinde bulunanlar, 

c) Süresiz hizmet ilişkisi ile çalışan işçiler, 

3. Bu Sözleşmenin koruyucu hükümlerinden kaçınmak amacıyla belirli süreli hizmet söz
leşmeleri yapılmasına karşı yeterli güvenceler sağlanacaktır. 

4. İşçilerin özel istihdam şartları veya işletmenin büyüklüğü veya niteliği açısından önemli 
sorunlar bulunduğu hallerde, istihdam olunanlardan sınırlı bir kategori, bir ülkedeki yetkili 
makamca, işçi ve işveren kuruluşlarına danışıldıktan sonra bu sözleşme hükümlerinin tamamı 
veya bazı hükümlerinin kapsamı dışında bırakılabilir. 
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5. Her üye devlet, Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasının 22 nci maddesi uyarınca 
sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili ilk raporunda, kapsam dışı bırakılan işçi kategorilerini ge
rekçe göstererek belirtir. 

6. İşçinin kapasitesine veya işin yürütümüne veya işyeri gereklerine dayalı geçerli bir son 
verme nedeni olmadıkça hizmet ilişkisine son verilemiyecektir. 

7. Aşağıdaki hususlar "son verme" için geçerli neden teşkil etmeyecektir : 
a) Sendika üyeliği ve çalışma saatleri dışında veya işverenin rızasıyla çalışma saatlerinde 

sendikal faaliyetlere katılma, 
b) tşçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya işçi temsilciliğine talip olmak, 
c) İşverenin şikayet etmek veya işveren aleyhine idari makamlar nezdinde müracaatta bu

lunmak, 
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din, siyasî görüş, etnik 

veya sosyal köken, 
e) Doğum izni esnasında işe gelmeme. 
8. Hastalık veya kaza nedeniyle geçici devamsızlık işten çıkarma için geçerli neden sayıl

mayacaktır. 
9. İşverenden makul ölçülere göre beklenemeyecek haller hariç, hizmet ilişkisi, işçinin 

savunması alınmadan, o işçinin tutumu ve verimi ile ilgili nedenlerle sona erdirilemeycektir. 
10. Hizmet ilişkisine haksız olarak son verildiği kanısında olan bir işçinin, ilgili merci 

nezdinde itiraz hakkı kabul edilmiş olup, makul bir. süre içinde itirazda bulunmadığı takdirde, 
bu hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır. 

11. Hizmet ilişkisine son verme işleminde ispat yükü işverene yükletilmiştir. 
12. Mahkemeler, hakemlik kurulu veya hakemler hizmet ilişkisine son verme işlemini hak

sız bulmakla birlikte bu işlemi iptale veya işçinin işe iadesini öngörmeye yetkili değilse, yeterli 
bir tazminat veya uygun addolunan bir diğer telaif biçimini kararlaştırmaya yetkili kılınacaklardır. 

13. Hizmet ilişkisine son verilecek bir işçi, çok ciddi bir hizmet kusuru atfedilmedikçe 
makul bir bildirim süresine veya onun yerine bir tazminata hak kazanacaktır. 

14t Hizmet ilişkisine son verilecek bir işçi aşağıdaki haklardan yararlanacaktır : 
a) İşverenlerin katkısıyla oluşturulmuş bir fondan ödenecek kıdem tazminatı (hizmet sü

resi ve ücret seviyesine göre belirlenecek) veya işten ayrılma nedeniyle doğan başka haklar, veya, 
b) İşsizlik sigortası, yaşlılık veya malullük gibi sosyal güvenlik türleri, 
c) Bu tazminat ve ödeneklerin birleşimi. 
15. Ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenlerle hizmet ilişkilerine son verme

yi düşünen işveren : 
a) İlgili işçi temsilcilerine; son verme nedenleri, bu işlemden etkilenecek işçi sayısı ve süre 

gibi gerekli tüm bilgileri zamanında sağlayacaktır. 
b) İlgili işçi temsilcilerine, işten çıkarma işlemleri ve bu işlemlerin işçiler üzerindeki olum

suz etkilerini, başka iş bulmak gibi hafifletmek amacıyla alınacak önlemleri, mümkün oldu
ğunca önceden danışma fırsatı vercektir. 

16. İşveren, işten çıkarma ile ilgili konularda ayrıca yetkili makamlara da bilgi sunacaktır. 
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Sözleşmenin 15, 16,17, 18,19,20,21 inci maddeleri onama, tescil, yürürlük, bağlayıcılık, 
fesih, bildirim ve sürelere ilişkindir. 

B. 1. 158 sayılı ILO Sözleşmesi 2 Haziran 1982 tarihinde kabul edilmiş olmasına rağ
men, AT üyesi ülkelerden sadece ikisi (Faransa ve İspanya) tarafından, Avrupa ülkeleri arasın
da da yalnız İsveç tarafından onaylanmıştır. Sözleşmeyi onaylayan diğer Ülkeler ise ekonomile
ri tarıma dayalı ve ILD'dan teknik yardım alan (Nijerya, Uganda, Zaire, Zambiya, Kamerun, 
Gabon, Malavi, Etiopya, Venezüella, Kuzey Yemen gibi) geri kalmış Afrika ülkeleridir. 

2. Diğer taraftan, Anayasamızın "çalışma ile ilgili hükümler" başlığını taşıyan 49 uncu 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki hükmü taşımaktadır : 

"... Devlet, işçi, işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koru
yucu tedbirleri alır." 

Maddenin gerekçe bölümünde ise, devletin çalışma hayatında oynaması gerekli role işaret 
edilmekte; devletin işçi-işyeren ilişkilerinin seyircisi değil dengeleyicisi olduğu; devletin çalış
ma barışım koruyacak tedbirleri alması gerektiği belirtilmektedir. 

3. Bu sözleşmenin onaylanmasından sonra, yürürlüğe konulması kaçınılmaz olan "Iş-
güvencesi Kanunu"; işverene yükleyeceği yeni külfetlerle; yatırımları güçleştirecek, yerli ve ya
bancı sermayeyi yatırıma yönelmede tereddüde sevkedecek ve işsizliği arttıracaktır. 

4. Diğer taraftan bu sözleşme ile işçilere işten çıkarılmalarında getirilen yargı mercileri
ne başvuru hakkı, bugün için iç hukukumuzda da mevcuttur. 

Sonuç olarak, henüz Avrupa ülkelerinde dahi itibar görmemiş böyle bir sözleşmenin onay
lanması, ülkemizi gereksiz şekilde taahhüt altına sokacak, yukarıda da açıklandığı üzere onay
lanan sözleşme ile getirilen bazı uygulamalar, işveren ve işçi arasında yeni bir anlaşmazlık ala
nı yaratacak, iş barışının sağlanmasında olumsuz etkileri olacak ve anlaşmazlıklara her iki ta
rafın genel hukuk kuralları dışında çözüm arayışlarını zorlama ihtimalini çoğaltacaktır. 

Bu nedenlerle 25.11.1992 tarih ve 3846 sayılı "Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son 
Verilmesi Hakkında 158 sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun" 
Anayasa'nın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz ederim. 
Turgut Özal 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. — 1993 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211,212, 223, 219) (1) 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
1. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Büçtesi 
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

(1) 212, 213,223,219 S. Sayılı Basmayazılar 10.12.1992 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Değerli milletvekilleri; çalışma programımız gereği Devlet Planlama Teşkila
tı Müsteşarlığımızın 1993 malî yılı bütçesiyle, 1991 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Müsteşarlığının bütçesi üzerinde grupları adına 

söz talep eden değerli arkadaşlarımı söz sırasına göre arz ediyorum : Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Atilla Mutman, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruf-
lu, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mahmut öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Algan Hacaloğlu, Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal; 

Kişisel söz talebinde bulunan değerli arkadaşlarım ise, lehinde Sayın Develioğlu, aleyhin
de Sayın Şaban Bayrak. 

Değerli milletvekilleri, gruplar adıma konuşma süresi 20 dakika, kişisel konuşma süresi 
ise 10 dakikadır. 

Programımızın yüklü olduğunun göz önünde bulundurulacağından kesinlikle emin ola
rak ve bu huzur içerisinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mutman'ı kürsüye 
davet ediyorum. 

Buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ATILLA MUTMAN (izmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Grubum adına, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1993 malî yılı bütçesi üzerinde 
konuşmak için huzurunuzdayım. Hepinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatı, ekonomimizin, sermaye birikimi ve sanayileşmede yetersizliğin 
kıskacında bulunduğu ve sivil toplumsal örgütlenmenin ve demokratik yapılanmanın yaygın-
laştıralamadığı bir dönemde, sorunların, merkezî bir makro planlamayla göğüslenebileceği inan
cıyla kurulmuştur. 

Aradan geçen 32 yıllık sürede kamu kesimi için zorunlu, özel kesim için özendirici anla
yışla, bu kuruluşumuz tarafından hazırlanan ve uygulamaya konan beş yıllık plan ve yıllık prog
ramlar, genellikle sosyoekonomik sorunların ve darboğazların makro perspektifle teşhis edil
mesi; yönetim kademelerinin bu hususlarda bilgilendirilmesi ve dolaylı olarak eğitilmeleri, devlet 
bürokrasisinin, program bütçe kavramına ısındırılması gibi hususlarda önemli katkılar sağla
mış; ancak, bunun ötesinde, yetersiz kalmışlardır. 

Üzülerek ifade etmek istiyorum ki, özellikle ANAP iktidarları döneminde bu kuruluşu
muz, Anayasa gereği varlığına tahammül edilen bir kuruluş olarak algılanmış ve şeklî ihtiyaç
ların ve konjonktürel uygulamaların izleyicisi konumuna düşürülerek, işlevsizleştirilmiştir. 

Aslında bu, beklenen bir sonuçtu. "Plancılık bitmiştir, iflas etmiştir." düşüncesini slo-
ganlaştıran bir iktidarın, Devlet Planlama Teşkilatına gereken önemi vermesi düşünülemezdi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet Planlama Teşkilatının etkinliği azaltılmış, ger
çek anlamda plan yapılmasından vazgeçilmiş, ancak, teşkilat büyütülmüş ve ekonomiyi yön
lendirme stratejik önemi olan bir'yardımcı kuruluş yapısında, uygulama ağırlıklı bir yapıya 
dönüştürülmüştür. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlü
ğü ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü gibi uygulamaya dönük birimlerin, Devlet Planlama 
Teşkilatına bağlanmasıyla bu kuruluş âdeta iş takip bürosuna çevrilmiştir. Nitekim, bu yapı
lanmanın olumsuz sonuçları öyle önemli boyutlara ulaşmıştır ki, ANAP İktidarı, son döneminde, 

— 299 — 



T.B.M.M. B : 41 13 . 12 . 1992 0 : 1 

bu uygulama birimlerini kurum bünyesi dışına çıkarmak zorunda kalmıştır. Geçen dönemde 
planlar öyle yasak savar anlayışla hazırlamış, öyle göstermelik hale getirilmiştir ki, plân hedef
leriyle gerçekleşmeler arasında büyük farklar ortaya çıkması doğal karşılanmıştır. Bu tablo, 
"Plan bir işe yaramaz" görüşünün belgesi olarak kamuoyuna sunulmaya çalışılmıştır. "Kötü 
para iyi parayı piyasadan kovar" .mantığıyla kötü planlar yapılarak, plan fikri erozyona uğra
tılmıştır. Ancak, ilginçtir, plan hedeflerinden sapmalar değerlendirilirken, oportünist bir tavır 
sergilenmiş; idareciler, zaman zaman, bu kötü planların tesadüfi olarak olumlu gerçekleşen 
göstergelerinden kendilerine pay da çıkarmışlardır. Hatırlanacaktır, ANAP İktidarı sözcüleri
nin, "Beklediğimizden fazla kalkındık" veya "Cari işlemlerde açık beklerken fazla verdik" 
türü övünmeleri hiç eksik olmamıştır. - • 

Sayın milletvekilleri, planların göstermelik hale getirilmesiyle bütçelerin planlara uyumlu 
hazırlanma geleneği de yok edilmiştir. Zaten bu gelenek korunabilseydi, Yüce Meclisimizde 
görüşmeleri yapılan 1993 bütçesi, geçmiş yıllardaki bütçelerin ve uygulamaların ipoteği altın
da kalır mıydı? Maalesef, bu yılkı bütçemizin bir borç faizi ve ücret ödeme bütçesi haline gel
mesinde bu talihsiz anlayışların ve uygulamaların büyük katkısı olmuştur. 

Bazı parti sözcüleri, "işte, Doğu Avrupa ülkeleri bile planlama teşkilatlarını kaldırdılar. 
Piyasa ekonomisiyle planlamanın bağdaşmadığını onlar bile gördüler" diyerek, bu gelişmele
ri, planlama konusundaki görüşlerin doğruluğunun bir kanıtı olarak sunmaktadırlar. Gerçek 
hiç de böyle değildir; son dönemde bu ülkelerdeki gelişmeleri yakından izleyenler, piyasa eko
nomisinin olabildiğince cazibesine kapılıp, planlamaya boş vermek isteyen bu ülkelerde yanlı
şın farkına varıldığını göreceklerdir. Bırakınız bu uç örnekleri, tipik gelişmiş ülkelerde dahi, 
planlama düşüncesi, planlama işlevi, piyasa ekonomisinin yönetilmesindeki siyasî, malî ve eko
nomik otoritelerin hâlâ kullandıkları bir araçtır. Bunların bu araçtan vazgeçtiklerine dair bir 
belirti de görülmemektedir. Piyasa ekonomisinde vazgeçilen, demokratik üretici güçlerin katı
lımına açık planlama değildir; vazgeçilen, otoriter ve bürokratik planlamadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; piyasa ekonomisini inşa etmek, bir strateji meselesi
dir. Başıboş strateji işe yaramaz. Oradaki hedefleri, düzenklemeleri gerçekleştirecek, üretici güç
lere hedef gösterecek, gerektiğinde denetleyecek, planlara, programlara ihtiyaç vardır. 

Bu tespitler ışığında, gelelim ülkemiz ekonomisine : Bilindiği üzere, ülkemizde henüz sağ
lıklı bir kaynak dağılımı gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle, piyasa sistemi içinde, bu sistemin 
işleyişine müdahale etmeden, onunla uzlaşarak, kaynak dağılımında toplumun dengeli geliş
mesini göz önüne alacak yönlendirici bir planlamaya ihtiyaç olduğu aşikârdır. 2000'li yıllara 
doğru giderken, yaşadığımız dünyanın ve hem de Türkiye'nin gerçeği budur. Ancak, bu gerçe
ğin kamuoyuna kabul ettirilmesi, geçmiş iktidarların, plan fikrinde yarattığı erozyon nedeniy
le, sanarız kolay olmayacaktır. 

"Nasıl bir planlama?" sorusuna yanıt veren, önce, ANAP'ın terk ettiği, inkâr ettiği plan 
fikri yeniden canlandırılmalı ve kamuoyu plan fikrine sıcak bakma noktasına getirilmelidir. 
Doğaldır ki, plan fikri canlandırılırken, 1960'Iarın ve 1970'lerin plancılık anlayışı yeniden göz
den geçirilmeli ve planlamaya yeni bir içerik kazandırılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet Planlama teşkilatının, mevcut yapısıyla ve kad
rosuyla, istenilen düzeyde, bu yeni yaklaşımları gündeme getirelbilmesi ve uygulayabilmesi 

— 300 — 



T.B.M.M. B : 41 13 . 12 . 1992 O : 1 

mümkün görülmemektedir. Bu kuruluşumuz, konuşmam boyunca ayrıntılı bir şekilde ortaya 
koyduğum gerçekler nedeniyle, büyük bir tahribata uğramıştır. Kuruluş, alternatif politikalar 
üretebilecek uzmanlardan mahrum bırakılmış ve destek hizmetleri gören personel kadrolarıyla 
şişirilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, artık misyonunu tamamlamıştır; artık uzmanlığa, araştırmaya 
önem verecek ve stratejik planlama anlayışını geliştirip, uygulamaya koyacak yeni bir örgüt-" 
lenmeye gerek vardır. Bu, ya Devlet Planlama Teşkilatının yeniden yapılandırılması yada baş
ka bir örgütlenmeyle olmalıdır. Katılımcı stratejik makro planlama işlevini etkin olarak yerine 
getirecek olan, ulusal stratejik planlama örgütü süratle oluşturulmalıdır. Bu örgüt, özellikle 
sanayileşme ve refahın yaygınlaştırılması gibi alanlarda orta ve uzun vadeli alternatif stratejiler 
üretmelidir. Yeni kuruluş, üretici kamu kuruluşlarının, mikro tercih ve önceliklerine karışma
malıdır. Bu kuruluşlar, iç ve dış pazar koşulları, çağdaş sevk ve idare ilkeleri çerçevesinde kendi 
başlarına karar verebilmelidirler. Bu kuruluşlar, makro plan disiplini dışında kalmalı ve sözü
nü ettiğim alanlarda, ulusal stratejik planlama örgütünün, siyasî otoritenin ve devlet bürokra
sisinin dışında kendi kendini yönetebilmeli, özgürce karar verebilmelidir. 

Makro dengeler, stratejik nitelikli makro politikalar, teknolojik yapılanma, sanayileşme 
ve bölgesel kalkınma stratejileri gereği sektörel önceliklere göre öngörülecek temel yatırım ka
rarlan bu yeni kuruluşun görev alanları olarak belirlenmelidir. 

Ülkelerin çoğunda, kaynak tahsis mekanizmasında temel tercihler, sadece planlama örgü
tü tarafından yapılmamaktadır; merkez bankası ve hazine gibi karar birimleri de mevcuttur 
ve bunlar birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Ülkemizde de böyle bir yapılanma
ya gidilmelidir. Ancak, Hazinenin bugünkü yapısıyla bu mümkün değildir. Maalesef Hazine, 
Devlet Planlama Teşkilatından kendisine bağlanan, sözünü ettiğim uygulama birimleri nede
niyle günlük işlerle boğuşmaktadır. Hazine, bu uygulama birimlerinden arındırılarak, eski sta
tüsüne ve gerçek işlevine kavuşturulmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte böylesine bir yapılanmada, Planlama, gerçek işle
vine kavuşmuş olacaktır. Ayrıca, Meclis Genel Kurulumuzun gündeminde bulunan TÖYÖK'
ün yasalaşmasıyla, bu yeniden yapılanma süreci, daha da kolaylaşacaktır. Çünkü TÖYÖK'ün 
üretici kamu kuruluşlarına getireceği özerklik, stratejik planlama anlayaşının öngördüğü bir 
kurumsal düzenlemedir. Hem TÖYÖK'ün kabul edip hem de klasik planlama.anlayışını sür
dürmek mümkün değildir. Nitekim, bunun olamayacağının ipuçları, seçimler öncesinde parti
mizin kamuoyuna sunduğu "Ekonomide Onarım ve Atılım Programı" başlıklı belgede açıkça 
sergilenmiştir. 

Anılan belgede şöyle denilmektedir : KİT reformu ile kamu girişimleri sektör politikaları 
stratejisinin çerçevesi içinde, ekonomik işlerliği olan bürokratizmin ipoteğinden kurtarılmış; 
fiyat, üretim ve tesis kurma ya da kapatma konularında eksiksiz hareket kabiliyeti olan ser
bestliğe kavuşturulmuş kuruluşlara dönüştürülecektir." 

Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, bu yaklaşımının izlerini hem Koa
lisyon Protokolünde hem de Hükümet Programında bulmak mümkündür. Umarız, bu belge
lerde yapılan vaatler çerçevesinde yeni bir plonlama anlayışı oluşturulur ve yeni bir örgütlenme 
gerçekleştirilir. ~ 

Bu düşünce ve duygularla, Devlet Planlama Teşkilatının, 1993 malî yılı bütçesinin, ulusu
muza hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Mutman, teşekkür ediyoruz efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efendim. 
Saat 10.25 Sayın Maruflu. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben hayatımda iki şeyle iftihar ettim; bunlardan bir 

tanesi Anavatan Partisi mensubu olmak, ikincisi de Devlet Planlama Teşkilatı mensubu olmak. 
Bu nedenle, Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi üzerindebazı katkılar yapma fırsatı bulduğum 
için çok mutluyum. 

Değerli milletvekilleri, plan, bir ülkenin kaynaklarının ihtiyaç, projeler ve sektörler ara
sında en optimal, en rantabl ve en gerçekçi biçimde dağılımını öngörür. Her ülkenin gelişmesi
ne ilişkin ihtiyaçlar çoktur; ancak, kaynaklar sınırlı olduğundan, plan konsepti içinde priyori-
te, yani öncelik sıralaması bulunur. Plan fikri, ciddiyet, düzen ve disiplin demektir. 

Anayasalarımızda, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın planlı bir biçimde gerçek
leştirileceği öngörüldüğünden, Devlet Planlama Teşkilatının 30 Eyül 1960 tarihinde kurulması 
gerçekleştirilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatının Başkanı Başbakandır; ancak, bazı başbakan
lar, DPT yönetimini direkt elinde tuttuğu kadar, bazı dönemlerde de başbakan yardımcıları 
veya devlet bakanları vasıtasıyla yönetmişlerdir. 

Devlet Planlama Teşkilatının kuruluşundan bu yana 6 adet kalkınma planı ve ona bağlı 
olarak yıllık programlar ve icra planları çıkarılmıştır. Kuruluşundan bu yana Devlet Planlama 
Teşkilatımız, gerek Türk siyasî hayatına, gerekse kamu ve özel sektöre çok nitelikli insan gücü 
yetiştiren, bir nevi "Enderun" niteliğinde bir Örgüt özelliği taşımıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasından sonra, planlı dönemde çok önemli gelişme
ler sağlanmıştır ye ben inanıyorum ki, bugün ekonomimizin, sosyal hayatımızın ve kültürel 
hayatımızın eriştiği nokta, Devlet Planlama Teşkilatının büyük katkılarıyla olmuştur. Ancak, 
son yıllarda, özellikle serbest piyasa ekonomisinin uygulanmasının önem kazandığı yıllarda, 
tabiatıyla, 1960'lı yılların merkezî planlamasının yer alması tartışılır olmuştur. 

Şimdi, Planlama Teşkilatından vazgeçmek gibi bir düşüncenin sahibi değiliz. Ancak, Devlet 
Planlama Teşkilatını, şerbet piyasa ekonomisinin gerekliliği ölçüsünde, yeniden düzenlemekte 
fayda vardır. Ben, bu nedenle, şimdi Meclisimizin gündeminde olan Planlamayla ilgili yasa ta-
sarasına, belki şu andaki arkadaşlarımızın özlük haklarını, dış temsilcilikleri ve Planlamadaki 
çalışmaları bir noktada disipline edebilmesi açısıdan uygun bakmakla birlikte, Planlama Teş
kilatının, yeni arayışlar, yeni değişimler içinde asıl yerine oturtulmasını gerekli kılacak bir dü
zenlemeye ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim. Bu da, Planlama Teşkilatının, biraz evvel söyledi
ğim gibi, serbest piyasa ekonomisinin bir planlama teşkilatı haline getirmekle mümkün olacaktır. 

. Bunu söylerken, Planlama Teşkilatının sorumluluklarını veya önemini azaltma düşünce
sinde değilim. Tam tersine,-Plan ve Bütçe Komisyonunda da ifade ettiğim gibi, Planlama Teş
kilatı, devlete ve Hükümete karar üretmede, önemli projelerin geliştirilemsinde tam manasıyla 
bir danışmanlık hizmeti yapacak duruma gelmelidir ki, Hükümetin hemen arkasında çok kuv
vetli güç olması hasebiyle bu Teşkilat, eskisine nazaran daha önemli bir boyut kazansın. 
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Planlama Teşkilatına son yıllarda baktığımız zaman, Anavatan İktidarı zamanında, ge
reklerine uygun olarak, Devlet Planlama Teşkilatında büyük bir kadro şişmesi olduğunu görü
yoruz. Bizim görev yaptığımız dönemlerde 60 uzman, 40 yardımcı personelle birlikte 100 kişi
lik bir planlama kadrosu vardı; bununla, hakikaten çok güzel hizmetler çıkabiliyordu. Şimdi 
ise, Planlamanın kadrosunun binlere ulaştığını görüyoruz. 

Bence bu büyük bir hata olmuştur. Planlamanın, klasik devlet dairesi şeklinde olmaması 
gerekir. Bu nedenle, Planlama bünyesine zaman zaman gelip giden Yabancı Sermaye Dairesi
nin ve Teşvik Uygulama Dairesinin Planlama bünyesinden çıkarılıp, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığına bağlanmasında büyük bir isabet görüyorum. 

Planlamanın bu tür günlük icraî faaliyetlerle fazla ilgisi yoktur; ancak, hangi sektörlerin 
destekleneceği, hangi sektörlere yabancı sermaye girişine müsaade edileceği konusunda makro 
düzeyde değerlendirmeleri yapan yine Planlama Teşkilatı olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Planlama Teşkilatı denince, insan kendini ekonomik konulardan 
vareste tutamıyor; o nedenle, müsaadenizle, ben biraz da ekonomik konulara girmek istiyorum. 

Burada devamlı olarak ifade edilen bir husus var; bu, ilk günkü konuşmalarda da dile 
getirildi : Kalkınma hızının, son yıllarda, binde 3 düzeylerinde olduğu ifade edildi. 

Tabiatıyla burada bir yanlış var. Bu kalkınma hızının son yıldaki binde 3 olarak alınması, 
gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Çünkü Körfez krizinin olduğu, ülkemizin bu krizle çok yakın
dan ilgili olduğu ve savaş şartlarının ortaya çıkmasına rağmen, ülkemizde herhangi bir malın 
yolduğunun çekilmediği, âdeta günlük hayatın devam ettiği bir dönemde, tabiatıyla, bazı sek
törlerin zarar görmesi mukadderdir. O dönemde, yatırımlarda ve özellikle turizmde büyük bir 
düşüş olmuştur. Tabiatıyla bu durum 1991 yılındaki büyüme hızının bir ölçüde düşmesine ne
den olmuştur. Aslında, büyüme hızının yüzde 9 mertebesinde olduğu 1990 yılının baz alınması 
ve mukayeselerin buna göre yapılmasında yarar gördüğümü bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu Hükümetimizin bir yılı dolmuştur. Bu konularda çok konuştuk; 
fakat, bunu bir defa daha dikkatinize getirmek istiyorum. Bu Hükümetin bir yıllık performansı, 
hakikaten fevkalade düşük olmuştur. Ben burada bazı vaatlere de değeneceğim; ama, gerçekçi 
olmaya çalışacağım. Bu Hükümet 500 gün sonunda enflasyonu yüzde 10'a indireceğini söyle
miştir ki, bu 500 gün 4 Nisan 1993 tarihinde dolacaktır. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Sözcü, yüzde 10 hangi belgede yazılı, göster. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Gösteririm ben size onu, tabiî vaatlerde... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (îçel) — Göster göster. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Tabiî tabiî... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Haydi göster. 

. SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Şimdi yanımda değil, hayhay, takdim edeceğim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Yanlış, yanlış. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Yani enflasyonu 500 günde yüzde 10'a düşürecekleri

ni söylemediler mi? 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Hayır, öyle bir şey yok. 
BAŞKAN — Sayın Maruftu, siz Genel Kurula genel bilgiler arz ediniz efendim. 
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SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Efendim, şimdi, bu enflasyonla ilgili değerlere baktı
ğımız zaman, enflasyon Ekim 1991'de tüketici fiyatlarıyla aylık 6,6; yıllık yüzde 66 iken toptan 
eşya fiyatlarıyla da yüzde 3,5 ve 1992'de yüzde 6,6 ve yılda 66,5 idi. Şimdi 4 aralık tarihi itiba
riyle kasım ayının rakamları da yayınlandı. Bu rakamlara şöyle bir göz attığımız zaman, Ka
sım 1992 itibariyle bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarında yüzde 3,5, tüketici fiyatları ise 
yüzde 4,9 oranında bir artış gösteriyor. Geçen yıl kasım ayında toptan eşya fiyatları 3,8, tüketi
ci fiyatları ise 5,2 oranında artmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya 
göre, kasım ayı itibariyle son 12 yıllık enflasyon oranında, toptan eşya fiyatlarında yüzde 62,7; 
tüketici fiyatlarında ise yüzde 68,6 oranında bir enflasyon oranına ulaşıyoruz. Geçen yıl ise... 

AHMET SAYIN (Burdur) — 1983'te kaçtı? 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — 1980'de kaçtı? 
AHMET SAYIN (Burdur) — 1980'de yüzde 30'lara kadar düştü, 1979'da biz yoktuk. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Bu Hükümetin, geçen yıl bütçesinde söylediği -ben 

yüzde 10'dan da vazgeçtim- yüzde 42'lik bir rakam var. "Yıl sonunda enflasyon yüzde 42 
, olacaktır" dediği enflasyonun, bu gidişle yüzde 70'ler seviyesinde olacığı, açık seçik görülüyor, 

Ekonomiden sorumlu Sayın Devlet Bakanımız bir şeye ümidini bağladı; tabiatıyla geçen 
yıl -hatırlayacaksınız- ocak ayında enflasyon yüzde 11 idi -ocak ayı sonu itibariyle- yani, 4 şu
bata geldiğimizde, bu ocak rakamı endeksten çıkacağı için, enflasyonda bir düşüş görülme ih
timaline güveniyor. Ancak, şimdi bu durum şöyle gerçekleşebilir : Siz KİT ürünlerine ve diğer 
ürünlere hiç zam yapmayacaksınız, fiyatları sabit kalacak ve yüzde 11 olan ocak ayı enflasyon 
oranı, böylelikle dışarıya çıkacak. 

Bunun böyle olması mümkün değil... Bugün KİT'lerin büyük problemler içerisinde bu
lunduğunu hepimiz biliyoruz. KÎT'ler büyük bir insan kitlesiyle, işçi kitlesiyle çalışıyorlar; pa
halı üretip, ucuz satıyorlar ve KİT'lerin bu şekilde devam etmesinden büyük bir problem orta
ya çıkacaktır, tahmin ediyorum ki, bu nedenlerle önümüzdeki günlerde KİT ürünlerine ve di
ğer ürünlere zamlar yapılacaktır. Tabiî bu KİT ürünlerine zam yaptığınız zaman, diğer ürünle
ri de etkileyecektir. Bu şekilde, enflasyon oranında iniş olmayacağını ifade ediyorum. Esasen 
artık yüzde 10'ları da unuttuk artık; bütçede enflasyon oranı, yüzde 47 olarak hedeflenmiştir. 
Hep beraber bunun ne şekilde gerçekleşeceğini göreceğiz. • • 

Değerli arkadaşlar, dünyada merkez bankaları fevkalade önemli organlardır. Merkez ban
kaları, ekonomik yılın başında bir para programı yaparlar ve bu para programına riayet edildi
ği takdirde, ekonomide dengeler bozulmaz ve ekonomi, yörüngesinden çıkmaz. 

. Şimdi, Merkez Bankamızın para finansman programı ve para programı tamamıyla yörün
gesinden çıkmış bir görünüm arz etmektedir. Bakınız, bu Hükümet döneminde Merkez Ban
kasının para programına göre, net iç varlıklar kaleminin, 1992 yılı sonunda yüzde 30'lar civa
rında artarak 75 trilyon civarında gerçekleşmesi öngörülmüştü. Ancak, kamuya açılan nakit 
kredilerindeki artışın etkisiyle, net iç varlıklar kalemi mart ayının ortasından itibaren belirle
nen hedef koridorundan sapmalar göstermeye başlamıştır.'Kamuya açılan nakit krediler, ekim 
ayı sonu itibariyle 56 trilyon Türk Lirası seviyesine ulaşmıştır. Bu nedenle iç varlıklar kalemi 
Ekim 1992 itibariyle büyük bir oranda yörüngeden çıkma sonucunda 100 trilyon lira olarak 
gerçekleşmiştir. Bunun önümüzdeki aylarda daha da artması muhtemeldir. 
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Para programına göre, Merkez Bankası parasının 1992 yılı sonunda yüzde 40 oranında 
artarak 60 trilyon civarında gerçekleşmesi öngörülmüştü. Merkez Bankasının ekonomiye sağ
ladığı likiditeyi gösteren Merkez Bankası parası, 1992 Mart ayının ortasından itibaren öngörü
len hedeflerden sapmalar göstermeye başlamış ve bu sıhhatsız gidiş, Temmuz 1992 ayından iti
baren de beklenen hedeflerden tamamıyla uzaklaşma şeklinde gerçekleşmiştir. Maaş ödemele
ri nedeniyle, emisyon, ekim ayının ikinci haftasında artarak, 38,2 trilyon düzeyine ulaşmıştır. 
Ekim ayı boyunca, açık piyasa işlemleri yoluyla, borçlanmaya ağırlık verilmiş; ay sonu itiba
riyle, açık piyasa işlemleri yoluyla, Merkez Banması 17,5 trilyon Türk Lirası borçlanmıştır. 

Para programı hedefine göre, toplam iç yükümlülüklerin 1992 yılı sonunda yüzde 38 ora
nında artması ve 80,6 trilyon Türk Lirası olarak gerçekleşmesi öngörülmüştür. Merkez Banka
sı parası ile iç döviz yükümlülüklerinin toplamından oluşan toplam iç yükümlülükler, ekim 
ayı sonunda 108 trilyon olarak gerçekleşmiştir, iç dövüz yükümlülüklerinin ay boyunca gerile
mesine karşılık, Merkez Bankası parasının artışı, toplam iç yükümlülükler kaleminin artması
na neden olmuştur. Burada, Merkez Banması bilançosunun da 132 trilyon olması öngörülmüştü; 
bu da temmuz ayından itibaren 166 trilyon seviyesine ulaşmıştır. 

Burada ifade etmek istediğim bir husus daha var : Bu Hükümetin programında, kamu 
sektörü borçlanma gereğinin yüzde 8,8 olması ve bu şekilde enflasyonun, KİT açıklarının kontrol 
altına alınması suretiyle düşmesi öngörülüyordu; oysa, bu rakam yüzde 13'Iere vurmuştur. 

Finans müsteşarlığının kurulmasının, TÖYÖK'ün çıkarılmasının, anti tröst kanununun 
çıkarılmasının, serbest bölgeler yasasının çıkarılmasının gerçekleşmediğini görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 1993 yılı bütçesine baktığımız zaman, bu bütçenin çok enteresan 
bir. düşüncenin mahsulü olduğunu görebiliyoruz. Şimdi, bir dönemin veya bir yılın ekonomik 
ve malî politikasına ilişkin program ve bütçe hazırlanırken, şunlara bakılır : 

1. Ekonominin genel dengesi, 
2. Kaynaklar ve harcamalar dengesi, 
3. ödemeler dengesi, 
4. KlT dengesi, 
5. Bütçe dengesi. 
Hükümet, ağustos ayında, temmuz ayında staff toplantıları yapar. Bu staff toplantıların

da, hüktümetin bu söylediğim dengelere ilişkin öngörüleri veya varsayımları münakaşa edilir 
ve bazı varsayımlar ortaya çıkarılır. Devlet Planlama Teşkilatına, bu varsayımların ışığı altında 
talimat verilir; Devlet Planlama Teşkilatı da, Hazine, Merkez Bankası ve Maliye ve Gümrük 
Bakanlığıyla oturur bir yılın programını yapar. 

1993 yılı bütçesi hazırlanırken, bu böyle yapılmış mıdır? Bunun böyle yapılmadığını, hem 
bütçenin rakamları hem de bizim aldığımız istihbarat ortaya koyuyor. 

1992 yılında 32 trilyon bütçe açığı söz konusu olmuştu; bu açığın şu anda 57 trilyonlarda 
olduğu ve yıl sonunda 60 trilyon olacağını ifade etmek isterim ki, bu da büyük bir fiyaskodur; 
bunda da büyük bir başarısızlık vardır. 

1993 yılı bütçe açığı konuşulurken, Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının ortaya koydu
ğu ilk açık, gerçekçi bir açıktır; "93 trilyon" dediler onlar. Ancak, yapılan staff toplantısında 
Başbakan bu rakamı beğenmedi, "Aman,.böyle bir rakamla halkın karşısına çıkamam" dedi. 
"Peki" dediler, bunu 73 trilyona indirdiler; bu da kâfi gelmedi, bu sefer 53 trilyona indirdiler. 
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Şimdi, 1992 yılında 60 trilyon olan bir bütçe açığının, 1993 yılında 53 trilyon olarak alın
ması gerçekçi değildir. Gerçekçi olmayan bir şey daha vardır : Büte 397 trilyon. Bu bütçede, 
344 trilyonluk bir gelir öngörülüyor. Tabiatıyla, bu gelir kalemlerinin ne şekilde -geçen sene 
zannediyorum 137 trilyondu; 137'den 344'e çıkamsı bir hayli yüksektir- gerçekleşeceği de belli 
değildir. Bu nedenle, bu bütçe gerçekçi değildir ve 1993 yılında Türk orta sınıfına, Türk dar 
gelirlilireni, Türk ekonomisine, Türk yatırımcısına, Türk ihracatçısına, Türk çiftçisine ve köy
lüsüne fazla bir şey getirmeyeceğini de rakamlar ortaya koymaktadır. Şimdi, bazı dengeler ara
sında mukayese yaparsam, bu söylediklerimin de gerçek olduğu ortaya çıkacaktır. 

Kalkınma hızı 1992 yılında yüzde 5 olarak öngörülmüş olup, bu hız 1993 yılında yine yüz
de 5'tir. Dış ticaret : İthalat 23,5 milyar dolardan 25,8 milyar dolara, ihracat da 15,1 milyar 
dolardan 17 milyar dolara çıkacak. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, aklıma gelmişken burada şunu ifade etmek istiyorum : Eğer 
bir ülke ihracatını geliştiremezse, ihracatından gelir elde edemezse, o ülkenin 2000'li yıllarda, 
21'inci Yüzyılda başarılı bir ülke olması mümkün değildir. Bugün baktığımız zaman, Güney 
Kore'nin 55 milyar doların üzerinde, Tayvan'ın da 65 milyar doların üzerinde ihracatı olduğu 
görülür. 

Şimdi, "peki siz ne yaptınız?" diyeceksiniz. Onu da söyleyeyim : Biz, 1983 yılında iktida
ra geldiğimiz zaman, Türkiye'nin ihracat kalemlerinden elde ettiği gelir zannederim 3 milyar 
dolar civarındaydı ve bu gelir ancak petrol giderlerini karşılayabiliyordu. Alınan tedbirlerle ih
racatta büyük sıçramalar oldu. Bu artış, ilk yılın sonunda 5,5 milyar dolar, daha sonra 7,5 
milyar dolar, 8,5 milyar dolar, 11 milyar dolar ve nihayet, Hükümeti devrettiğimiz zaman da 
14 milyar dolar oldu; bu sene de 15 milyar dolar civarında olması söz konusu; ama, bu yeterli 
değil. Aslında bu, hükümetler meselesi de değil. Türkiye'nin ihracattan büyük sıçramalar yap
ması lazım. Türkiye'de ihracat nasıl artar? Türkiye'de ihracat, ihracatı teşvikle artar; ancak, 
ihracatın sıçraması için önce yatırımları artıracaksınız ki, elinizde ihraç edilecek mal olsun. 

Bu yıla baktığımız zaman, yatırımlarda büyük bir artışın olmadığını görüyoruz ve 1993« 
yılında da yatırımlarda büyük bir artış yok. Yatırımların millî gelir içindeki payına bakacak 
olursak; kamu yatırımlarında 1992'de yüzde 10; 1993'te, yine, yüzde 10,1 olduğu görülür, özel 
sektör yatırımlarının millî gelir içindeki yeri ise 1992'de yüzde 11,5 ve 1993'te yüzde 11,8'dir. 

BAŞKAN — Sayın Maruftu, sürenizi aştınız, rica ediyorum... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Değerli arkadaşlar, şimdi, 1992 yılında, maalesef, ekonomik tablonun karanlık olduğu

nu... Ben, UDlDEM modelleri falan nereye gitti merak ediyorum; çünkü, onlardan hiç kimse 
bahsetmiyor. Tabiî, ondan vazgeçtik. Onları üniversitelerde anlatırız!.. Bu konu üniversite ta
lebeleri için bir şey ifade eder; ama, Türkiye'nin gerçekleri ortaya çıktığı zaman, bu modeller 
fazla bir şey ifade etmez. Bu modellerin gerçekleşmesi için, devlet sektörünü iyi bilmek lazım. 
Bu modellerin bir şey ifade etmesi için, özel sektörün koşullarını iyi bilmek gerekiyor. 

Şimdi, bakın, bir şey daha söyleyeyim : Yatırımların artması lazım. Yatırımlar nasıl arta
cak? özel sektöre imkân vereceksiniz, özel sektöre sermaye vereceksiniz; o da yatırım yapa
cak, istihdam yaratacak, katma değer yaratacak. . 

Şimdi, en son, varlığa dayalı menkul kıymet diye bir şey çıkartıldı. Aslında çok güzel bir 
enstrüman; yani, faydalanılacak bir enstrüman. Yalnız, varlığa dayalı menkul kıymet -ben bunu, 
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Sermaye Piyasası Yasası, burada görüşülürken de söyledim- gelişmiş ülkelerde yatırımların art
ması, sermaye piyasası sayesinde olur. Dunun için de bankalara değil sermaye piyasasına gidi
lir. Ancak, bizde çarpık bir husus var -o konuda Sayın Bakanla hemfikirim- bankalara gittiğin 
de Önüne yüzde 120, yüzde 130 faiz çıktığı zaman, müteşebbis tabiî kî yatırım yapmaz. 

BAŞKAN — Sayın Marufîu, çok üzgünüm efendim... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, hâlâ toparlıyorsunuz! Ben, bitirin diye ricada bulunuyorum... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Efendim, bu varlığa dayalı menkul kıymet, eğer özel 

sektör yeya yatırımcılar eliyle yapılsaydı, hakikaten iyi bir enstürman olacaktı; ancak, bunu 
tekrar bankalar eline aldı. Bu bankaların bir imkân olarak görülmesinden sonra, tabiî, özel 
sektör bu konuda yine de fazla bir şey elde edemedi. 

Bu bîr yılda neler yapılabilirdi, biraz onu söyleyeyim : Biraz evvel ifade ettiğim gibi, yatı
rımlar canlandırılabilirdi, ihracat canlandırılabilirdi, vergi yükünün dağılımında adalet sağla
yan vergi reformu yapılabilirdi, borsa canlandırılabilirdi, özelleştirmede yol alınır ve böylece 
KİT açıklarında azalma olabilirdi, ihracatta artış olabilirdi ve en önemlisi, Güneydoğu Ana
dolu'daki bazı yatırım projelerinin, organize sanayi bölgelerini devreye sokmak suretiyle can
landırılması söz konusu olabilirdi. 

Değerli arkadaşlar, söyleyeceğim daha çok şeyler vardı; ancak, Sayın Başkanın ikazını dikkat 
nazara alarak burada keserken şunu da ifade etmek istiyorum : Devlet Planlama Teşkilatımız
da çok değerli uzman arkadaşlarımız vardır. Onların sözlerine biraz kulak verildiği takdirde, 
1993 yılında ekonomimizde bazı düzelmeler olması da muhtemeldir. 

Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Maruflu, teşekkür ediyoruz efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mahmut öztürk, buyurun efendim. 
Sayın öztürk şu anda saat 10.50. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

saygıdeğer üyeleri; Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, Sayın Maruflu gibi ben de Ankara'ya geldikten eğitimimi tamamladıktan 
sonra, Cenab-ı Allah bana iki büyük şeref nasip etti; birincisi Devlet Planlama Teşkilatında 
çalışmak, ikincisi de şu Yüce Meclise girmek. Tabiî ki, Sayın Demirel de Planlamada çalıştığı 
için diyorum; onu öyle söyleyeyim. 

Sayın Başkan, Sayın Maruflu'yu dinlerken "Niye şunu gerçekleştirmediniz, niye bunu 
gerçekleştirmediniz" diye, suskun bir Türkiye'de yedi yıl iktidarda kaldıkları halde, yedi yılda 
yapmak isteyip de yapamadıklarını bir yıllık icraatımızla bize sormasını hayretle karşıladım. 
Sayın Maruflu zamanları şaşırıyor; 1 ile 7 arasında fark var. Planlamanın nasıl olduğunu ben 
şimdi Sayın Maruflu'ya izah edeceğim. 

Sayın Başkan, Planlama, 1960 ihtilalinden sonra gelen bir anayasal kurumdur. Devlet Plan
lama Teşkilatı, 91 sayılı Kanunla 1963 yılında kurulmuştur. O dönemin Planlama Teşkilatını 
kurma gerekçesi de, amacı da, gayet basit; her türlü beşerî ve sosyal kamu kaynaklarının en 
etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve özel sektöre yol göstermek. Bunun etkisi ilk 
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dört planda gözükmüş; yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü planda devlet, kamu kaynak
larını eh etkin ve verimli şekilde kullanma görevini üstlenmiş, özel sektör de yol gösterme gö
revini üstlenmiş; fakat, beşinci ve altıncı planda devlet bu kamu kaynaklarını en etkin ve ve
rimli şekilde kullanmaktan çekiliyor, bu fonksiyonunu yavaş yavaş özel sektöre devrediyor; özel 
sektörü ön plana çıkarmayı hedef almış. Özel sektörü ön plana çıkarırken de çeşitli teşvik ted
birlerini getirmiş ve çeşitli malî ve hukukî kaynakları etken olarak kullanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bir ara Türkiye'de "plan mı, pilav mı" şeklinde tartışma ol
du; eğer biz planlamayı bir kanun, o kanuna uygun olarak çalışan uzmanlar, bir bina olarak 
görüyorsak, bu bizi yanılgıya götürür; ama, planlama, gerçekten, ekonomik hedeflerin bütü
nü şeklinde görülürse, Türkiye de bir noktaya gider, ekonomik hedefler de bir noktaya gider, 
sosyal hedefler de bir noktaya gider. 

Tabiî ki planlama, eğer tabiri caizse, ekonomik orkestranın en üstünde yer alan bir birim
dir. Onun, kamu kurum ve kuruluşlarını ahenkle yönlendirmesi, ekonomiyi de, sosyal hedefle
ri de bir noktaya götürür. Planlama böyle değil de, bir komünist, bir sosyalist kurum olarak 
görülür ve karşısına alternatif kuruluşlar çıkarılır, ekonomik ve malî hedefleri gerçekleştirecek 
etkin imkânlar da onlara verilirse, planın da hedefi şaşar, pilavın da hedefi şaşar. " 

Sayın Maruflu'nun izniyle, şimdi bunun bir mukayesesini yapmak istiyorum. Sayın Ma
ruftu ağabeyimdir, onlar Planlamada çalışırken biz okuyorduk. Ağabeyimizin birisi de burada 
duruyor. Türkiye'nin yetişmiş insangünün, ithalatın, ihracatın, üretimin kısıtlı olduğu dönem
lerde, planlara tam manasıyla uyulduğunda, Planlama ne yapmış ona bakalım : 1963-1980 ara
sında, ortalama, yüzde 5,6 büyüme, yüzde 20,5 enflasyon gerçekleşmiş; yani, 1963 yılından 
1980 yılına kadar geçen 17 yılda, ortalama enflasyon yüzde 20,5; ortalama büyüme yüzde 5,6 
olmuştur. Bu demektir ki, Türkiye 1 birim büyüme karşılığı 4 birim enflasyona katlanmıştır 
bu dönemde; ki, bu 20,5'lik enflasyon 1970'li yılların siyasî istikrarsızlığına, Hükümetlerin sık 
sık el değiştirmesine ve bu yılların anarşinin en yoğun olduğu dönem olmasına rağmen gerçek
leşmiştir. Türkiye bunu gerçekleştirmiştir, 

İkinci dönem, Türkiye'nin altın yılları, Planlamanın gerçekten altın yılları olan 1963-1977 
arasıdır. Bu dönemde, yüzde 6,7 büyüme, yüzde 12,3 enflasyon gerçekleşmiştir; yani, 1 birim ^ 
büyümeye karşı 2 puan enflasyona katlanmıştır. Türkiye. Hatta, 1967 yılında yüzde 6 büyüme, 
yüzde 5 enflasyon gerçekleşmiştir. T Ocak 1967'de bir malın fiyatı neyse, 31 Aralık 1967'de 
aynıydı; ama, o dönemin Başbakanı da Demirel'di. Uzmanı da Selçuk Maruflu idi. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Müsteşar?.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, Müsteşar, o zaman Demirel'in memuruy

du. Beni söyletmeyin... . • . 
MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Söyle canım, ne sıkılıyorsun! 
MAHMUT ÖZTÜRK (Pevamla) — Şimdi gelelim, büyük ekonomistlerin, çok büyük in

sanların yetiştiği döneme Türkiye'yi çağ atlatan zihniyete! Bu -çağ atlatan mı, çamura batıran 
mı, yoksa borca batıran mı- zihniyetin dönemine gelmek istiyorum. Buna da katlanın. 

1984-1991 arası... 
MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — tşine gelmeyen yerleri söylemiyorsun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Hayır efendim, aynı rakamı, Sayın Bakan planlama

cılardan alır, Sayın Maruflu'ya verir. Yalan diyen varsa, ben milletvekilliğinden istifa ederim. 
O da eder mi? Etmez, etmez... 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yalan demiyoruz; işine gelen yerleri söylemiyorsun. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, siz konuya gelin; biz istifanızı kabul etmeyiz efendim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sağolun Sayın Başkan. 
HALlT DUMANKAYA (istanbul) — O dönemin müsteşarı kim, söyle de duyalım. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, o dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, 

Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan; o dönemde müsteşar olarak imza atan, Turgut özal... 
(ANAP sıralarından alkışlar) Ancak, ülkeyi müsteşarlar yönetiyorsa, özal'ı kim yönetti, Ali 
Tigrel mi yönetti; onu söyleyin bakayım? Onun için bırakın, müsteşar konusuna girmeyin, mah
cup olursunuz. 

Şimdi gelelim 1984-1991 yılları ortalamasına; bu dönemde yüzde 5,2 büyüme, yüzde 50,4 
enflasyon gerçekleşmiş, işte, müsteşarın Başbakan olduğu dönemde yönettiği Türkiye'nin ha
li!.. Eğer müsteşarlar aniden Başbakan olursa, Türkiye böyle yönetilir. Bu dönemde, 1 birim
lik büyüme karşılığında 10 puanlık enflasyona katlanmışız. İşte müsteşar aniden Başbakan olur
sa, Türkiye böyle felaketlerle karşılaşır. O noktaya girmeyin... 

Sayın Başkan, sayın üyeler; tabiî ki Planlama bütün bu anayasal görevlerinin yanında, 
Türk idarî ve siyasî hayatına değerli bürokratları, değerli siyasileri de katmıştır, vermiştir. 

Planlamanın başarıya ulaşması için en önemli faktörlerden, şartlardan birisi, kamu mali 
kaynaklarının dağınık bir şekilde yönlendirilmekten kurtarılmasına bağlıdır. Ben bunu geçmiş 
hükümetler için de söylüyorum, bugünkü için de söylüyorum, gelecek olan hükümetler için 
de söylüyorum. Hiç kimse kimseyle zıtlaşmasın, hepsi aynı hükümetin bakanı... Millet refah 
istiyor, refah. 

Hangi kuruluşu kim yönetirse yönetsin, eğer kaynaklar birleştirilmez, ahenk içinde götü-
rülmezse sıkıntıyı hükümet de çeker, toplum da çeker. 

Şimdi, bir diğer konu : MaK kanunların çok olmaması gerekir. Maalesef Türkiye'de 1981'den 
- 1991'e kadar yüz küsur malî kanun çıkmıştır. Devlet, fonlarla; devlet, çeşitli kanunlarla; dev
let, bütçelerle; devlet, borçlarla, ne yapacağını şaşırır hale gelmiştir, tşte on yılın hesabı bu... 
Siz verecekseniz, bu on yılın hesabını verin, niye bizden bir yılın hesabını soruyorsunuz?! 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Mahmut, biz onun faturasını ödedik. Sen kendi he
sabını ver. Biz, iktidar sıralarından muhalefet sıralarına geldik... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; samimiyetle söylüyorum 
her nedense, siyasete en çok planlamacının girdiği parti, Anavatan Partisi olmuştur. Başbakan 
olarak, ekonomiyle ilgili bakan olarak, milletvekili olarak, en çok Anavatan Partisi dönemin
de, Planlamadan uzman olarak gelip milletvekili olmuşlar ve bu sıralara oturmuşlardır, ama 
görüyorum ki, en çok da planlamanın tahrip olduğu dönem, ANAP'ın iktidara geldiği dönem 
oldu... (DYP, SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Bu durum açık^ve acı. Açık ve acı diyorum, "seçik" demiyorum; o zaman özal'ın sözü 
olur; açık ve acı... 

Planlamanın dört defa kanunu değişmiş ve her değişiklikte planlamaya bazı kuruluşlar 
getirilmiş, bazı kuruluşlar götürülmüş; çalışanların hakları ise geriye götürülerek durmadan 
yetkileri de Nasrettin Hocanın kuşu gibi kırpılarak ortaya atılmıştır. Yani ne zaman sıkıştıysa-
nız, Planlamaya ısmarlama rakamlar getirtmişsinizdir; yani, sökük diken terzi'gibi, şunu şöyle 
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yap, bunu böyle yap denmiştir, ama Türkiye'yi, 150 trilyon iç borç, 50 milyar dolar dış borç 
batağına batırmaktan da kurtaramadınız. Bu acı, senin için de acı, benim için de acı... Çünkü 
ikimiz de buraya çıkıp, "planlamacıyız" dedik. İkimiz için de acı bu... Yani, ANAP dönemin
de planlamanın başına gelen -Allah göstermesin- bir daha gelmesin,diyorum. Dört yılda beş 
defa, toplam tarihinde yedi defa, bir müessesenin kanunu değişirse, o müesseseden ne bekler
siniz?! Bir şey beklenmez. Onun için, bu değişiklik kanunları, Planlamayı gerçekten tahrip et
miştir. Şimdi o konuya geliyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; hangi ekonomi olursa olsun; ister yol gösterici, ister emredici; 
yani Rusların goss planından tutun, Amerika'nın serbest piyasa ekonomisine kadar, dünyanın 
her devletinde planın gereğine ihtiyaç vardır. Yani Amerika plansız mı dünya devleti oldu? Ja
ponya ekonomik açıdan plansız mı dünya devleti oldu? Almanya plansız mı dünya devleti ol
du? Rusya'nın da planı vardı... Maksat, planların çok olması değil, bu planlara uyulması ve 
planların uygulanmasıdır. Hedef göstermişsiniz; ama planlara uymamışsınız, uygulamamışsınız! 

Sayın özal -tahmin ediyorum- ikinci planı Meclise takdiminde "Planlama ile kim uğra
şırsa, Türkiye'ye en büyük kötülüğü yapar" diyor; fakat en çok da kendisi uğraşmış! 

Türkiye'nin gerçekten büyümesini istiyorsak, kabahat planlamada değil. Türkiye'yi borca 
batıran, Türkiye'yi bu çıkmaza sokan planlama ise, lağvedelim herkes kurtulsun! Amaç o de
ğil; amaç, oranın gösterdiği hedefleri uygulamak; ama uygulanmıyor... Neden? "Ben yaparım" 
felsefesiyle plan felsefesi bir arada olmaz da, onun için. Çünkü Türkiye'ye son beş yılda "ben 
yaparım" felsefesi hâkim olmuştur, plan felsefesi rafa kaldırılmıştır; çünkü bunun ikisi tez ve 
antitez gibi bir arada geçinemez. 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Bir senede ne yaptınız? 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, 5 dakikanız var efendim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Süremi geçmeyeceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, sürenizi tam kullanmak mecburiyetinde değilsiniz; ama takdir sizin. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Bir senede ne yaptınız konusuna hiç girmediniz Mah

mut bey? 

BAŞKAN-—Sayın Dumankaya, lütfen... 
Buyurun Sayın Öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; şunu hiç unutmayın ki, 

son bir senede yaptığımız her şey ortada ve hepsini de açıkça konuştuk. "Biz, trilyonlar değil 
borç devraldık" dedik. "Bütçe açığımız yok" demedik; "Şu kadar bütçe açığı, şu kadar borç 
şu kadar harç var" dedik ve bunları milletin huzuruna getirdik. "Bunu en iyi şekilde ve size 
zarar vermeden kapatacağız" dedik; ama Hükümetimin son bir yıldaki en büyük başarısını 
söyleyeyim : Hiçbir zaman, bir hırsızlık olayıyla Türk kamuoyunun gündemine çıkmamıştır. 
Bundan da büyük başarı olamaz. (ANAP sıralarından "Helal olsun" sesleri, alkışlar!..) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yolsuzluk iddialarının kaç tanesini getirdik bu " 
kürsüye!.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Kalemli, hayır, kesinlikle "siz yaptınız" demi
yorum ve bir yıldır da en ufak bir şekilde dedikodu çıkmasın diye büyük bir çaba içerisindedir 
Hükümet. 
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"Devlette süreklilik vardır" dedik, iç borcumuza da, dış borcumuza da sahip çıktık, kal
kınmayı da sağladık. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ne yaptınız şimdiye kadar? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ne mi yaptık? Söyleyeyim : Sıfır büyümeyi aldık, 

yüzde 5'e çıkardık. Daha ne yapalım yani, daha ne istiyorsunuz?.. 150 trilyon iç borca, 50 mil
yar dolar dış borca rağmen, sıfır büyümeyi aldık, yüzde 5'e çıkardık; daha ne yapalım! Yani, 
milletin, hiç olmazsa gözü büyüme gördü. Hiç olmazsa bu konuda susun... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yüzde 9'luk büyümeler neydi? Unuttun mu o za
manki büyümeleri? Onlar büyüme değil miydi? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi de Planlama per
sonelinin durumuna değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; gerçekten planlamanın önemi çok büyüktür. Hangi parti ikti
darda olursa olsun, ldm iktidara gelirse gelsin, planlamanın önemi çok büyüktür. Planlama 
hiçbir zaman yanlı değildir. Doktorun bulgusu neyse, planlamacıların da bulgusu odur; eko
nomik rakamlara ve gerçeklere dayanır. Bunu uygularsın, uygulamazsın, ayrı bir hadise. Plan
lama anayasal bir kuruluş olduğu kadar; yani yasaları, kanunları, bütçeyi, planı, ekonomiyi 
dengelediği kadar, bir de uzman yetiştirir. 

Şimdi, Planlamada çalışan personelin durumuna bir bakalım. Son dört-beş yılda 5 defa 
kanunu değişen bir personelin ekonomik ve özlük hakları ileri mi gider, geri mi kalır? Tama
men geride kalmıştır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ağanın eli tutulmaz. Hükümet versin. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Dün burada Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 

bütçesini görüştük. 5 partinin de sayın sözcüleri çıktı, "Meteorolojinin taşra birimlerine de 
Başbakanlık merlcez teşkilatının aldığı tazminatı verelim" dediler; yani, "Yüksekova'da veya 
Edirne Lalapaşa'da çalışan bir meteoroloji memuruna da, Başbakanlık Merkez Teşkilatının 
aldığı tazminatı verelim" dendi. 

Bunu memnuniyetle karşılıyorum;_ama hiç kimse, odacısından Müsteşarına kadar Plan
lamada çalışan arkadaşların özlük haklarıyla ilgilenmedi. Bu personelin özlük hakları çok ge
ride kaldı. 

Planlamada bugün bir uzman yardımcısı 2-3 milyon, uzman 4-4,5 milyon, Müsteşar ise 
6-7 milyon lira maaş alıyor. 2 bin nüfuslu bir kasabanın belediye başkanı ise 15 milyon maaş 
alıyor. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Düzeltin o zaman. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Ağanın eli tutulmaz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, ağanın eli tutulmaz meselesini söylemiyo

rum; yani Planlama bu noktaya geldi diyorum. 
Kanun tasarısı gündemde bekliyor. Bunu iktidar milletvekillerine de, muhalefet milletve

killerine de söylüyorum! Planlama bizimkilerin umursamazlığı yüzünden, bir nevi, Pakdemir-
li ile Yusuf Özal'ın çekişmesine döndü ve tasarı ortada kaldı; hadise bu... 

Burada eski bir Planlama mensubu olarak, yine söylüyorum, samimiyetle konuşuyorum, 
artık Planlamada çalışan arkadaşlar, bırakın asgarî ihtiyaçlarını karşılamalarını, 
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ayakkabılarının pençesini dahi yaptıramıyorlar; yani küçümsemiyorum; ama bir meteoroloji 
memurunun bile gelir düzeyi açısından altında kaldılar. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; onun için şu Planlamanın teşkilat tasarısını kanunlaştırmak, 
şu Meclisin en tabiî görevidir. Eğer bu Hükümetin başarılı olması isteniyorsa, Planlama ve Hazine 
Müsteşarlığı teşkilat tasarıları med-cezir gibi git-gelden kurtarılsın ve kanunlaştırılsın. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Oraya, iktidar sıralarına söyle. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Lojmanları yeterli değildir; en az lojmanı olan kuru

luştur Planlama. Müsteşarının bile lojmanı yoktur. Gerçi Müsteşarın lojmana ihtiyacı yok; ama 
ücret durumlarını daha önce söyledim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; ben her şeye rağmen, eğer Planlama kanunu çıkarsa ve değerli 
arkadaşlarımızın özlük hakları biraz düzeltilirse, Müsteşarı için hayat standardı, bir kasaba 
belediye başkanının seviyesine çıkartılırsa (!), uzmanlarının seviyesi de belediye zabıtalarının 
seviyesine çıkartılırsa (!) Planlamaya gerçek değerini vermiş oluruz. Aksi takdirde, 20 dakika 
burada boşuna konuşmuş ve yerine oturmuş insanların durumuna düşeriz. 

Konuyu Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerinin sağduyusuna bırakıyor, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ.(Kütahya) — Zaten hiçbir şey söylemedin? 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Kalemli, rica ediyorum efendim; 20 dakikada arkadaşımız çok değerli şeyler söyle

di, "millet refah istiyor'dedi efendim, bunu siz de takip ettiniz... 

;MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, o, benim değerlendirmemdir efendim; 
benim adıma siz değerlendirme yapamazsınız. Ben sizin değerlendirmenize saygı duyuyorum, 
siz de benim değerlendirmeme saygılı olun. 

BAŞKAN — Ben de saygı duyuyorum efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bana müdahale etmenize gerek yok Sayın Başkan. 

Ben bir milletvekili olarak kanaatimi söylerim, siz benim görüşlerime müdahale edemezsiniz 
efendim. . 

BAŞKAN — Peki Sayın Kalemli. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim. Sayın Haca-

Ioğlu, saat 11.11'dir efendim. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi Grubumuzun Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi üzerin
deki görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Benden evvel konuşan Sayın Maruflu'nun ve Sayın öztürk'ün giriş cümlesinden sonra, 
galiba benim de bir atıfta bulunmam, bir giriş yapmam gerekli oldu. Ben de Sayın Maruflu'
nun dediği gibi, Partimle onur duyuyorum; bir sosyaldemokrat olmaktan, Cumhuriyet Halk 
Partisi mensubu olmaktan onur duyuyorum. 

Onur duyduğum diğer bir konu da, geçmişte Devlet Planlama Teşkilatının bir uzmanı olarak 
görev yapmış olmaktır. Ancak, Sayın Maruflu ile aramızda bir fark var galiba. Bildiğim kada
rıyla, Sayın Maruflu Devlet Planlama Teşkilatından kendi arzusuyla ayrıldı; ben ise, Sayın Ma
ruflu'nun Partisini kuran eski Genel Başkanının zoruyla, zorunlu olarak koparıldım. -
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Bu defterleri çoktan kapattık, ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Sayın Cumhurbaşka
nıyla, defterimizi açık tutmaya devam ediyoruz... 

SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Ama o Cumhurbaşkanının zamanında Sayın Çetin 
ve Sayın Börtücene de çalıştılar... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Evet. 
Benden önce dile getirildiği gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin 1980 öncesi dönemine atıf

larda bulunuluyor. Geçen günkü bütçe görüşmesinde SHP Grup sözcüsü değinmişlerdi; bu
gün de bir atıfta bulunuldu. 

Evet, biz 12 Eylülde inkıtaa uğratılan ve son yasa değişikliğiyle çalışmalarına devam etme 
olanağını elde eden Cumhuriyet Halk Partisi mensupları olarak, Partimizin 1980 öncesi tüm 
uygulamalarına, tüm geçmişine ve birikimine sahip çıkıyoruz ve 1978-1979 yıllarının sorunlu 
yıllar olduğunu kabul ediyoruz. 

O döneme ilişkin enflasyon rakamları sık sık dile getiriliyor... Evet, 1978 ve 1979'da enf-: 

lasyon yüzde 30 ve yüzde 56'lar düzeyindeydi, birbiri ardınca iki yılda; sonra ne oldu? Sonra, 
12 Eylül'ün baskıcı rejimi altında, 24 Ocak'ın şok tedbirleri uygulamaya konuldu. 1980'de enf
lasyon yüzde 107'ye, ardından şok önlemlerinin 12 Eylül şemsiyesi altında uygulanmasıyla, 
1981'deyüzde 37'ye, sonra yüzde 25'e indi. Yani ne oldu? Üç yılın ortalaması, 1980-1981 ve 
1982'nin ortalaması, bütün çabalara rağmen, 1979 yılının o çok sorunlu döneminin enflasyon 
oranının altına indirilmedi : 1980, 1981, 1982'nin ortalama enflasyonu yüzde 56.3'tür; 1979 
yılının, o petrolün son derece pahalı olduğu döneminde, değişik sıkıntıları yaşadığımız dönemr 
deki enflasyon oranı da yüzde 56'dır. 

Bu gerçeğin altını bir kere çizmek istiyorum ve hangi kesimden gelirse gelsin, CHP'nin 
80 öncesi dönemine ilişkin her türlü eleştiriyi de burada yanıtlamayı bir görev bileceğimizi be
lirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ulusal ekonomimizin bugün bir dizi sorunları vardır; halkımızı, bu
naltan, çağdaş, üretken, adil, refah toplumuna geçişin engeli olan sorunları vardır. Son beş 
yıldır, enflasyon yüzde 60'larda kronikleşmiş durumdadır. 

Çalışanları, sabit gelirlileri ve üreticileri kıskacın altına aldığını hep biliyoruz. 
tşsizlik rekor düzeylere ulaşmış ve sosyal bir yaraya dönüşmüş durumdadır. 
Gelir dağılımında ve refahın paylaşımında, fertler ve bölgelerarası uçurum giderek art

mış, eşitsizlikler azaltılamamıştır. 
Yıllardır, sanayileşmede ve gelişmede atılım yapılamamış, gelişmiş ülkelerle aramızda olan 

mesafe daraltılamamıştır. 
Bu sorunlar, salt bugünün değil tabiatıyla yılların duyarsızlığının, bilinçli ihmalinin, çı

karcı sapmaların ve birçok yerlerde beceriksizliğin birikimidir. Ekonomimizde ve sosyal doku
muzda bunun gibi başka birçok sorunlar da vardır; ama bu sorunlar, yani enflasyon, işsizlik, 
bölüşümde eşitsizlik ve gelişme ve büyümede yetersizlik, bugün ekonomimizin dört temel kro
nik sorunudur, dört temel eksikliğidir. 

Bu sorunları bir çırpıda, bir, iki yıl içinde, kolaycı, palyatif tedbirlerle aşmak mümkün 
değildir. Hele son beş yıldır izlemekte olduğumuz, günlük siyasete göre yelken açan, günü kur
tarmayı hedef alan, çoğu kez sadece güçlü bir kesimi, güçlü kesimleri gözeten politikalarla, 
bu sorunları hiç aşamazsınız. 
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Ülkemiz, son beş yılı -ANAP'la geçen son dört yılı ve SHP-DYP Koalisyonu altındaki 
son bir yılı bu nedenlerle- yitirmiş bulunmaktadır. İlkesiz, vizyonsuz, tutarsız, plansız politi
kalar nedeniyle, maalesef, yitirmiş bulunmaktadır. 

Bu sorunlar ve bunlara kaynaklık eden birçok sosyoekonomik darboğazlar, ancak, dış dün- < 
yaya açık, her kesimde verimliliği hedef alan, sosyal devlet olmanın sorunluluklarını özümle
yen, katılımcılığı ve demokratikleşmeyi, girişimciliği ve emeğe saygıyı önemseyen, yeni, çağ
daş, soluklu bir stratejiler manzumesi çerçevesinde aşılabilir. 

Ülkenin kıt kaynaklarını, birikim ve potansiyelini, ekonomik ve toplumsal önceliklere gö
re harekete geçiren, toplumumuzun özlem ve taleplerini uyum içinde dengeleyen, reform nite
likli, gerçekiçi, çağdaş politikalarla aşılabilir. 

Bu tür orta vadeli strateji ve politikaların, staratejik, makro planlama disiplini ve özendi-
riciliği altında, kararlılık, tutarlılık ve yeterlilik içinde uygulamaya konulmasıyla aşılabilir. 

Siyasî kadroların böyle bir planlama anlayışını içlerine sindirebilmeleriyle ancak, aşılabilir. 
Değerli arkadaşlarım, 32 yıllık makro planlama geçmişi olan bir ülkeyiz; ama herhalde 

bunun son iki yılına farklı olarak bakmamız gerekmektedir. 
12 Eylül, 24 Ocak zihniyetinin tahribatına uğrattığı kurumlardan biri de, benden evvel ar

kadaşlarım tarafından dile getirildiği gibi, Devlet Planlama Teşkilatı örgütüdür. Daha evvel 
bu kuruma iki kere Müsteşarlık yapan Sayın özal, ne yazık ki, hiçbir zaman, makro planla
maya inançla bakmamış; onu, sosyal piyasa ekonomisinin sağlıklı gelişmesinin vazgeçilmez da
yanağı olarak görmemiştir. Bu nedenle, gerek Başbakan Yardımcılığı, gerekse Başbakanlığı dö
nemlerinde, Devlet Planlama Teşkilatını köstekleyici, onun etkinliğini azaltıcı her türlü engel
lemeyi uygulamaya koymaktan geri kalmamıştır. 

Bu anlayışla,* Devlet Planlama Teşkilatı, 24 Ocak kararlarının uygulamaya konulmasıyla 
eş zamanlı olarak, ekonomiyi yönlendirmede stratejik önemi olan bir yardımcı kuruluş yapı
sından, uygulama ağırlıklı bir yapıya dönüştürülmüştür. Böylece DPT, giderek vizyonsuzlaştı-
rılmış, alternatif politika üretme kapasitesi erozyona uğratılmış; âdeta, benden evvel söz alan 
arkadaşımın söylediği gibi, bir iş takip bürosuna dönüştürülmüştür. 

Değerli arkadraşlarım, bugün herhalde dünyanın hiçbir ülkesinde, Altıncı Beş Yıllık Plan 
kadar ciddiye, dikkate alınmayan, hedeflerinden şaşılmış bir başka plan dokümanı yoktur. Son 
12 yıldır, bütçelerin, planların uyumlu, tutarlı'olduğu, hazırlandığı sürekli söylenmektedir; ama 
bu, daima sözde kalan bir iddia olmuştur. 1993 bütçesinin de Altıncı Beş Yıllık Planla öyle 
söylenildiği gibi, ne bir tutarlılığı vardır ne de bir ilişkisi. Eğer, bazı plan hedef ve uygulama 
sonuçlarıyla yakınlık doğmuşsa, bilmelisiniz ki, bu tamamen tesadüflerden veya rakamların 
azizliğinden kaynaklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu konuda, önemsediğim için bir kaç örnek vermek istiyorum. 
Altıncı Planda 1990-1993 döneminde gayri safi millî hâsılada 1993 sonuna kadar yılda ortala
ma yüzde 6.8'lik büyüme öngörülmüştür. Oysa, üç yıllık gerçekleşme ve 1993 yılı hedefi orta- -
laması yüzde 5'le sınırlı kalmıştır. Demek ki, plan hedefini tutabilmek için, 1994 yılında, gayri 
safi millî hâsılanın, yüzde 15.1 gibi inanılmaz bir hıza ulaşılması gerekli olmakta. 

Bir diğer örnek, planın tutarsızlığı açısından, daha doğrusu uygulamadan kopukluğu açı
sından : Altıncı Plan, sanayi sektörünün gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payının, 1992'de yüz
de 38 olmasını öngörmekte, 1994'te ise yüzde 39; oysa, gerçekleşme, 1991 yılında sadece yüzde 
26.3 idi, 1992'de ise, yüzde 26.5'tur. Bu verdiğim rakamlar, yeni millî gelir seviyesine göredir. 
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Yine, Altıncı Plan, gayri safi millî hâsıla zımni defiatöründeki artışın 1994'te yüzde 13.5'a 
inmesini öngörmektedir. Oysa, bildiğiniz gibi, 1992 yılı zımni defiatörü, yüzde 62.1, 1993 yılı 
hedefi de yüzde 51'dir. 

Yine, Altıncı Plan, sabit sermaye yatırımlarının gayri safi millî hâsıla içindeki payının or
talama yüzde 24.2 olmasını öngörmektedir. Oysa, gerçekleşme, yine yeni millî gelir seviyesine 
göre, gerçekçi millî gelir seviyesine göre, 1991'de yüzde 16.3, 1992'de yüzde 15.5, 1993 hedefi 
ise -o hani geçen günkü görüşmelerde aynı zamanda yatırım bütçesidir denilen 1993 bütçesin
de ise- bu, iki yıldan daha az düzeyde, yüzde 15.4 oranındadır. Yani, yaklaşık yüzde 24'lük 
hedef karşıtında son üç yılda yüzde 16'lık ortalama bir hedef gerçekleşmiş veya ortaya konul
muştur ve hepimiz bilmekteyiz ki, eğer, ülkemiz yüzde 6'Iar, yüzde 6'Iarı aşan büyüme hızları
na ulaşmak istiyorsa, koşullar ne olursa olsun, kesinlikle yüzde 20'Ieri, yüzde 22'Ieri aşan oran
larda kaynaklarımızı, gayri safi millî hâsılanın o oranlardaki bölümünü yatırımlara aktarma
mız, kanalize etmemiz gereklidir. 

Yine, Altıncı Plan, sabit sermaye yatırımlarının büyüme hazini, 1992'de yüzde 8.8,1993'te 
ise yüzde 9.9 olarak artmasını öngörmüştür. Oysa, bildiğiniz gibi, gerçekleşme, 1992'de yüzde 
8.8 yerine, sadece yüzde 1.3 olarak gerçekleşmiş; 1993 hedefi ise, koalisyon Hükümeti tarafın
dan yüzde 3.2 olarak hedeflenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yine, Altıncı Plan, toplam kamu kesimi gelirlerinin, gayri safi millî 
hâsılaya oranının, yüzde 28.5'a ulaşmasını öngörmektedir. Oysa, gerçekleşme, 1991'de yüzde 
18.2 ile, 1992'de ise yüzde 19.1 ile sınırlı kalmıştır. 

Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür; ama ortada bir gerçek vardır : Ortada plan 
yoktur. 1960'Iı yıllarda Sayın Demirel Başbakan olarak daha henüz planlamaya ısınmamışken, 
halka,. "Plan mı, pilav mı istersiniz?" diye sorardı. Şimdi herhalde Sayın Başbakanımıza sor
mak lazım : Plan mı, yoksa palavra mı seversiniz?! 

Değerli arkadaşlarım, 14 Ağustos 1991'de Teşvik Uygulama Dairesinin, teşkilat bünyesin
den ayrılmasıyla, Devlet Planlama Teşkilatı nefes alma, 1980'de Sayın özal'ın müsteşarlığıyla 
başlayan durağanlıktan kendini bir ölçüde sıyırma fırsatını elde etmiştir; ancak, bu fırsat bu
güne kadar yeterince değerlendirilememiştir. . 

Yönetim kademelerinde yapılan değerli takviyelere rağmen, Devlet Planlama Teşkilatı, ar
zulanan düzeyde üretkenliğe, etkinliğe ve özgünlüğe, maalesef, bugüne kadar yeterince kavu
şamamıştır. 

Bunun temel nedenleri, Koalisyon Hükümetinin hâlâ, DPT'den bir bütün olarak yarar
lanma, tercihini ortaya yeterince koymamış olması ve Teşkilatın nitelikli uzman kadrolarının 
yeterince takviye edilememiş olmasıdır. 

DPT'nin etkinliği, uzman kadrosunun niteliği ve niceliği ile doğrudan ilgilidir. Bugün ise, 
DPT'nin kadrolarının, kurmay hizmetler verebilecek, politika üretebilecek uzmanlardan ziya
de, daha büyük oranda destek personelle şişirilmiş olduğunu; bu nedenle, kendisinden bekle
necek görevleri yeterince yapamaz bir yapıya dönüştüğünü, eski bir plancı olarak, üzülerek 
saptamak durumundayım. 

Bu noktada, aylardır Meclis gündemimizin ikinci sırasında yer almakta olan, DPT perso
nelinin özlük haklarına yönelik yasa tasarısının görüşülememiş olmasını, Meclisimizin, planlama 
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sürecine duyarsızlığının bir ifadesi olarak saptadığımızı da, CHP olarak burada vurgulamak 
istiyorum. 

Bu yasanın bir an evvel geçirilerek, DPT çalışanlarımızın daha etkin, verimli çalışma ko
şullarına kavuşturulmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Planlama Teşkilatının, içine düştüğü bu zafiyet içinde, heye
canını, araştırma ve politika üretme yeteneklerini büyük ölçüde yitirdiğini vurguladım. 

DPT'nin, bu yapısı içinde, misyonunu tamamlamış olduğunu düşünmekteyiz. DPT, bu 
yapısı ve koşulları içinde sürdürülemez. Bu alanda yenileşmeye acilen ihtiyaç vardır. 

1990'lı yılların globalleşme ve bloklaşmayı eş zamanlı olarak yaşamakta olan dış dina
mikleri özümleyebilecek, demokrasinin derinleştirilmesine katkıda bulunabilecek, ekonomik 
sorunların aşılmasına daha etkin olarak katkıda bulunabilecek, yeni bir katılımcı planlama 
anlayışının hızla yaşama geçirilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, 2 dakikanız var efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Peki efendim. 
Bu nedenlerle bugünkü DPT Teşkilatına, ihtisasa, uzmanlığa, araştırmaya öncelik vere

cek, ulusal stratejik planlama örgütü anlayışı ve yapısıyla ikame edilmesini yararlı gördüğü
müzü belirtmek istiyorum. 

Planlı anlayışımızın, artık, benden evvel SHP sözcüsünün de belirttiği gibi, mikro ölçekle 
müdahalecilikten, şablonculuktan, ayrıntı ve uygulamadan kendisini sıyırması gerekir. Artık, 
makro boyutla sınırlı, mutlak olmaktan ziyade, karşılaştırmalr öneriler geliştirmeyi hedef alan 
yeni bir stratejik planlama anlayışına ihtiyacımız vardır. Böyle bir yenileşmeyle, ulusal strate
jik planlama örgütü, iç ve dış dünyadaki sosyoekonomik gelişmeleri yakından izlemeli, ekono
mide genel eğilimlerin nabzını tutabilmelidir. Özellikle, gelişme, sanayileşme, refahın yaygın
laştırılması ve derinleştirilmesi; hayatın kalitesinin iyileştirilmesi alanlarında orta ve uzun va
deli alternatifler, alternatif stratejiler üretebilmelidir. 

Ülke ve dünya ekonomilerinin gerçeklerini kurmay hizmet boyutlarında hükümetlere taşı
yabilmen, siyasîlerin karar süreçlerine, bilimsel dürüstlük çerçevesinde katkıda bulunabilmeli-
dir. 

İşsizlik, verimlilik, teknoloji, hane halkı ölçeğinde gelir ve tüketim yapıları; dinamik is
tikrar koşulları altında büyüme limitleri, dış ekonomilere uyum gibi konularda sürekli araştır
malar yapmalı, yaptırmalıdır. 

Böyle bir planlama anlayaşının gereği olarak, uygulama alanına girilmemeli; ancak çok 
büyük ölçek ve önemdeki kamu projelerinin izlenmesi ve bölge kalkınma planlarının genel ko
ordinasyonu ile yetinilmelidir. 

Böyle bir planlama anlayışı, rekabetçi piyasa koşullarının gelişmesiyle ne çelişkilidir ne 
de onun engelidir; bilakis, onun vizyonunu genişleten, önünü açan, siyasîlerin geniş perspek
tifte daha gerçekçi sosyoekonomik kararlar alabilmelerine çok ciddi katkılar sağlayacak bir 
süreçtir, bir yeniden yapılanmadır. -

Değerli arkadaşlarım, Koalisyon Protokolüyle halkımıza yapmış olduğu vaatleri bugüne kadar 
büyük ölçüde göz ardı eden, giderek halkın umutlarını ve desteğini yitirmekte olan DYP-SHP 
Hükümetini uyarıyoruz : Yeni bir planlama anlayışı, yeni bir plânlama örgütü, bugüne kadar 
çare bulamadığımız sorunları, en azından daha sağlıklı teşhis etmemize katkıda bulunacaktır. 
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Şimdi Hükümete CHP olarak öneriyorum : Geliniz DPT'de böyle yapısal bir değişimi, 
yenileşmeyi hedef alın; biz de destek verelim, hep beraber gerçekleştirelim. Sonra da Meclis 
kararıyla, bu kadük olmuş planın 1994 dilimini iptal edelim; 1994'ü bir geçiş yılı ilan edelim. 
Devlet Planlama Teşkilatı, yeni yapısıyla, yeni verilerle, 1990 yılı ınput-output tablosuyla ciddi 
bir çalışmaya girsin ve Türkiye'yi 2000'li yıllara, demorasi, istikrarlı büyüme, refah ve refah 
toplumuna geçiş ilkeleri doğrultusunda Türkiye'yi bu düzeye taşıyacak yeni bir beş yıllık plan, 
Yedinci Beş Yıllık Stratejik Kalkınma Planını, katılımcı bir süreçle yaşama geçirelim. 

Bu duygularla, 1993 yıl Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin, ülkemize ve kuruluşumuza 
hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ediyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum efendim. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal. 
Sayın Ünal/buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) -
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Devlet 

Planlama Teşkilatının 1993 yılı bütçe tasarısı üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere Refah 
Partisi adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlar, bu müzakerelerin 
ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, Devlet Planlama Teşkilatı 1960 yılında kurulmuştur. Bu 
geçen 32 yıllık bir zaman içerisinde önemli görevler üstlenmiştir. Devletin, temel, siyasî ekono
mik ve kültürel tercihleri istikametinde oluşturduğu politikalarla, yaptığı teknik çalışmalarla 
ve koordinasyon hizmetleriyle gerçekten önemli görevler üstlenmiş ve gelmiş geçmiş birçok hü
kümete de yardımcılık görevini görmüştür; hatta, bir ekol görevi gördüğü de söylenebilir. 

Bütün bu görevleri, özellikle Türkiye'nin kaynaklarının rantabl ve rasyonel bir şekilde de
ğerlendirilmesi, millî gelirin artırılması ve bölgeler arasındaki dengesizliklerin ortadan kaldı
rılması konusundaki bu çalışmaları bir bütünlük içerisinde yürütmüştür. 

tşte, bu bütünlüğü İkinci Plan Döneminde kavrayan Sayın Demirel, o yıllarda, Teşvik Uy
gulama Dairesini de Devlet Planlama Teşkilatının bünyesine almak suretiyle, bu hizmetleri da
ha aktif bir şekilde yürütmeyi düşünmüştür; ancak, 12 Mart muhtırasından sonra, yani 1971 
yılından sonra, ara dönemde, Teşvik Uygulama, Devlet Planlama Teşkilatının bünyesinden ko
parılmış, bir bölümü Sanayi Bakanlığına, bir bölümü de Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmiş
tir; fakat yine Sayın Demirel, 1980 yılında Başbakan olduğu dönemde bu yanlışlığı anlayarak 
tekrar Sanayi Bakanlığından ve Ticaret Bakanlığından bu birimler alınarak Devlet Planlama 
Teşkilatı bünyesine sokulmuştur. 

ANAP döneminde ise, Devlet Planlama Teşkilatının, yıllardan beri uygulanan başkanlık 
modeli terk edilmiş ve genel müdürlükler haline sokulmuş, diğer bir tabirle, klasik bir bürok
ratik tabana ve modele oturtulmuş, bilahara bu genel müdürlükler, doğrudan doğruya Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bünyesine aktarılmıştır. 

Yeni Hükümet, iş başına geldikten sonra bu durumun hatalı bir uygulama olduğunu dü
şünmüş ve bu uygulama genel müdürlüklerin, yani Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, Ser
best Bölgeler ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüklerini tekrar Hazinenin bünyesinden almak 
suretiyle, Devlet Planlama Teşkilatına bağlama hususunda bir karar vermiştir. Ancak aradan 
üç aylık bir zaman geçtikten sonra, maalesef, Hükümet, 180 derecelik bir dönüş yapmak suretiyle 
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kararını değiştirmiş, bu sefer, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde mutlaka olması lazım ge
len bu uygulama genel müdürlükleri tekrar Hazineye intikal ettirilmiştir. 

Biz öyle zannediyoruz ki, bu değişiklikte bazı sermaye çevrelerinin büyük etkisi vardır ve 
maalesef böyle bir soru kafalarda hâlâ mevcuttur. Elimizde kesin deliller olmamakla beraber, 
kapalı kapılar arkasında ne gibi şeylerin konuşulduğunu bilmemekle beraber, Hükümetin şu 
andaki uygulamaları, bizleri teyit etmektedir. 

Ancak, bu değişiklikler olurken, mekanik bir şekilde değiştirilmesi düşünüldüğünden do
layı Hazineye intikal eden birçok personelin huzuru bozulmuş ve bu arkadaşlarımız Hazinede 
üvey evlat muamelesi görmekte ve mağdur edilmektedirler. 

Peki, şu anda Devlet Planlama Teşkilatında çalışan personel mağdur edilmemekte midir? 
Hayır. Aşağı yukarı beş altı aydan beri Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş Ve Görevleri Hak
kındaki Kanun Tasarısı Genel Kurulun gündeminde olmasına rağmen, Hükümet buna sahip 
çıkmadığından dolayı, maalesef şu anda Devlet Planlama Teşkilatında çalışan personel de mağ
dur durumdadır. 

Müktesep haklarını istemektedirler ve Sayın Hükümet üyelerinden bu konuda acil ve has
sas bir şekilde tavır almalarını bekliyoruz; bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması konusun
da da acil çalışmalarını istiyoruz. v 

Değerli arkadaşlarım, elbette çok önemli bir görev üstlenen Devlet Planlama Teşkilatın
dan da, tabiatıyla bazı beklentilerimiz olacaktır. Zaman zaman hükümetlerin baskısı altında 
kalan ve sağlıklı kararlar veremeyen Devlet Planlama Teşkilatı, siyasî baskılardan uzak olduğu 
zamanlarda, gerçekten, ülkemizin menfaatları istikametinde önemli kararlar almıştır. 

En son bütçe açığı tespitinde, öncelikle Devlet Planlama Teşkilatı 1993 yılı bütçe açığını 
100 trilyon lira civarında tespit etmişken, resen Hükümetten gelen bir talimat istikametinde 
kararlar değiştirilerek ve kademeli bir şekilde bu açık 53,2 trilyon liraya indirilmiştir. 

Buradan da anlaşılmaktadır ki, 32 yıllık bir teşkilatımız, ülke menfaatleri istikametinde 
değil, hükümetlerin arzuları istikametinde bazı gerçekleri örtme hususunda bir fonksiyon icra 
eder noktaya sürüklenmiştir. 

Bugün Devlet Planlama Teşkilatının, mademki ülkenin kaynaklarını en rantabl bir şekil
de, en rasyonel bir şekilde değerlendirmek ve bölgeler arasındaki dengesizlikleri ortadan kal
dırma konusunda hassas olması lazım gelmektedir; öyleyse, Devlet Planlama Teşkilatının biz
zat kendisi bu konulara azami derecede dikkat etmek mükellefiyetindedir. 

Şu anda hiç yeri yokken veya acil bir durum yokken, Devlet Planlama Teşkilatının binala
rının içinde bazı tadilatlar ve yenilemeler yapılmaktadır. Zannediyorum bunlar için takriben 
15 milyar civarında para harcanacaktır. 

1992 yılında Karaman İlinin yatırım tutarı dikkate alındığında, gerçekten bu para, büyük 
bir paradır; ama, 400 trilyonluk bir Türkiye'nin 1993 yılı bütçesi dikkate alındığında belki faz
la bir para olmayabilir. Bugün birçok yerde ambulansa ihtiyaç vardır; bir ambulansı da 200 
milyon lira civarında kabul edecek olursak, 75 tane ambulans alınabilecektir ve belki de birçok 
canın kurtarılmasına vesile olunabilecektir. Onun için, biz, Devlet Planlama Teşkilatından, bu 
hususlarda azamî hassasiyeti ve dikkati göstermelerini arzu etmekteyiz. 

Devlet Planlama Teşkilatı, yatırımları, bölgelere ve illere göre taksim ederken, hangi kri
terleri dikkate almaktadır? . •.. . 
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Elbette ellerinde bazı kriterler vardır; ancak, bu kriterlerin yanında, acaba illerin, vergi, 
tahakkuk ve tahsilat durumuyla ilgili bilgiler de var mıdır ve bunlar kriter olarak değerlendi
rilmekte midir? Bazı illerden gerçekten büyük miktarda vergi tahsilatı olmakta, bazılarında 
olmamaktadır. Ayrıca, fert başına düşen yatırım noktasından da, acaba, Devlet Planlama Teş
kilatı bu konuda gerekli hassasiyeti göstermekte midir? 

Kendim bir hesap yaptım. Karaman, kalkınmada öncelikli iller arasında yer almamakla 
beraber, fert başına düşen yatırım nispeti itibariyle, kalkınmada öncelikli illerdeki bazı yöre
lerde fert başına düşen millî gelirden daha düşük olduğunu görmüşümdür. Elbette ki, Şanlıur
fa gibi, Diyarbakır gibi büyük projelerin uygulandığı iller bunun dışında tutulabilir; çünkü, 
Türkiye'nin ekonomik hayatıyla ilgili büyük projeler, elbette böyle bir kriterin içerisine sokul-
mayabilir, ama bunun dışındaki belirli kriterlere göre bu taksimat yapılırsa, daha adilane hare
ket edileceği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, acaba, Devlet Planlama Teşkilatının şundan haberi yok mudur; 1993 
malî yılı bütçe müzakereleri Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılırken bir nebze dile getirmişiz
dir. Bugün nüfusumuzun yarısı köylerde yaşamaktadır ve 17 bin tane de orman içi köyleri bu
lunmakta ve bu köylerde yaşayan insanların sayısı 12 milyon civarındadır. Çok enteresandır, 
Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü için tahsis edilen yatırım nispeti 593 milyar lira
dır. 35 bin civarında olan köylerimizin içme suyunu halletmek için tahsis edilen ödenek mikta
rı ise, 480 milyardır. Bunlan şunun için arz ediyorum : Bugün Kültür Bakanlığının bütçesinde, 
tiyatro, bale ve opera hizmetlerine tahsis edilen miktar 722 milyar liradır. Şunu da, ayrıca ifade 
etmek istiyorum : Kültür ̂ Bakanlığının verilerinden öğrendiğimize göre, bir yılda, bale, tiyatro 
ve opera seyircisi 1,2 milyondur. 

Benim kanaatime göre, bunlar aynı insanlar olduğundan dolayı, belki bu sayının dörtte 
biridir veyahut da üçte biri şeklinde değerlendirdiğimiz takdirde, 400 bin civarında seyircisi ol
sa bile, bir kişiye 1,8 milyon lira para düşmektedir. Halbuki orman içi köylerinde fert başına 
düşen yatırımı dikkate aldığımız zaman, maalesef, 49 bin lira düşmektedir. 

Acaba, Devlet Planlama Teşkilatı bu konuların dışında mıdır? Bu gibi hususlarda Devlet 
Planlama Teşkilatının herhangi bir ağırlığı, herhangi bir fikir ve düşüncesi yok mudur? 

Seçim meydanlarında halkın karşısına çıkıldığında, halkın ıstıraplarını dindirme hususunda 
pekçok sözler verilirken, maalesef, Ankara'ya gelindiğinde bu sözler unutulmaktadır! 

Kendi seçim bölgem olan Karaman'ın 160 tane köyü ve, beldesi vardır ve tek tek buraları 
dolaşmışımdır. Şu anda bu belde ve köylerin yüzde 85'inin, maalesef, yolu ve suyu ya eksiktir 
ya problemlidir veyahut da yoktur, inanın, kadınlar, köye bir iki kilometre uzaklıktaki dereler
den hayvan sırtında su taşımaktadırlar. 

Türkiye'nin gerçeklerini en mükemmel şekilde bilmesi ve değerlendirmesi lazım gelen Devlet 
Planlama Teşkilatı, acaba bunlardan haberdar değil midir ve ülke kaynaklarının değerlendiril
mesi konusunda yıllardan beri önemli mesafeler aldığını ifade eden Devlet Planlama Teşkilatı, 
bu güzide uzmanlarıyla bunları değerlendirecek durumda değil midir?! 

BAŞKAN — Sayın Ünal, 5 dakikanız var efendim. 
ZEKÎ ÜNAL (Devamla) — Devlet Planlama Teşkilatı, artık klasik bir hüviyetten sıyrılıp, 

çok büyük düşünen ve ülkemizi büyük hedeflere götüren bir kuruluş haline gelmek zorunda
dır. GAP, DAP ve KOP gibi bazı projeler üzerinde ciddi bir şekilde durması lazım gelmektedir ve 
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aynı zamanda Türkiye'deki kaynakların da en mükemmel şekilde değerlendirilmesi konusun
da emek sarf edilmesi lazımdır. Şu anda ülkemizin çok güzel kaynakları vardır. Mesela yılda 
5,2 milyon hektarlık bir saha hâlâ nadas durumundadır; değerlendirilebilir. Aşağı yukarı bi
zim 20,2 milyon hektarlık bir orman sahamız vardır. Bu bir millî servettir ve bir katrilyon de
ğerindedir. Bu rakamın otuzda birini değerlendirmiş olsak, senede aşağı yukarı 30 trilyonluk 
gelir temin edebiliriz, bu da üç veya dört milyar civarında eder. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar işbaşına gelen soldaki ve sağdaki bütün hükümetler 
sürekli olarak Batıyı örnek almışlardır, gelişmiş ülkeleri örnek almışlardır. Ancak, görüyoruz 
ki, Türkiye, gelişmiş ülkelerin kalkınma hamlelerini, maalesef, yakalayamamıştır. Hatta şunu 
ifade etmek istiyorum : 1970 yıllarında bizim gayri safi millî hâsılamız 12,9 milyar dolarken, 
Güney Kore'nin 8,8 milyar dolardı. Peki, bugün Türkiye'nin geldiği nokta nedir? Dünya Ban
kasının verilerine göre, 1991 yılı itibariyle, 108,7 milyar dolardır, Güney Kore'nin gayri safi millî 
hâsılası ise 280 milyar dolardır. 

Değerli kardeşlerim, 1950 yılında, komünistlerin tasallutuna uğramış Güney Kore'ye as
ker de göndermişizdir... Böyle bir ülke yirmi iki yıllık bir zaman içerisindev-şu anda- 280 mil
yar dolar gayri safi millî hâsılaya ulaştığı halde, Türkiye hâlâ bu noktaya ulaşamamıştır. 

Bunun dışında,\Ikinci Dünya Harbinden mahvolmuş ve perişan bir vaziyette çıkan Japon
ya ve Almanya bile, bizleri gerçekten çok geçmiştir. Bugün Japonya'nın 3,6 trilyon dolar, Al
manya'nın 1,6 trilyon dolar gayri safi millî hâsılası vardır, fakat Türkiye'nin bu seviyelerde kal
ması, elbette ki, üzücüdür, bizi düşündürmelidir. 

Yıllardan beri, bizim kalkınamamtş olmamız, halkımızın Müslüman olmasına bağlanmak
tadır. Bu yanlıştır, hatadır. Japonya harfini bile değiştirmediği halde, bugün dünya üzerinde 
süper güç durumundadır. 

• Değerli arkadaşlarım, kalkınmada öncelikli yörelere de bir miktar temas etmek istiyorum. 
Şu anda kalkınmada öncelikli yöreler il bazında değerlendirilmektedir. Devlet Bakanı Sayın 
Tansu Çiller Hanımefendi, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bundan böyle il bazında değil ilçe 
bazında değerlendirileceğini söylediler ve bir müjde de verdiler. Bu müjdeyi biz seçim bölge
mize ilettik ve vatandaşlarımız sevindiler. Gerçekten, bu ayın sonuna doğru teşvikle ilgili ka
rarname çıkacaktır. Eğer bu kararnameyle beraber bu da ilan edilecek olursa, fevkalade fayda
lı olacaktır, Eğer, herhangi bir hazırlık yoksa, o zaman rica ediyoruz; Karaman 38 inci sırada
dır, yani Zonguldak'tan ve Amasya'dan sonraki sırada kalkınmışlık göstergesine sahip olan 
Karaman'ın da, kalkınmada öncelikli illere dahil edilmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada şunu da arz etmek istiyorum : Kalkınmada öncelikli İller 
Genel Müdürlüğü -şu anda Kalkınmada öncelikli Yöreler Genel Müdürlüğü olmuştur- zaman 
zaman, illerimizin gelişmişlik durumunu gösteren kitaplar çıkarmaktadırlar. Bunlardan bir ta
nesini temin etmek istedim. Sayın Genel Müdüre telefon ettim; bana dediler ki, "Bu gizlidir, 
maalesef vermemiz mümkün değildir." . 

Bu konunun açıklanmasını, özellikle Devlet Bakanından istiyorum. Eğer bir milletvekili, 
ülkemizin illerimizin, beldelerimizin ve köylerimizin sosyal, ekonomik durumuyla ilgili, hari-
tasıyla ilgili bir belgeye, bir bilgiye, bir kitaba uzanamıyorsa; şeffaflaşma, herhalde havada ka
lıyor demektir! Bunun açıklamasını da Sayın Devlet Bakanından bekliyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde, Avrupa Topluluğuyla ve İs
lam ülkeleriyle ilgili bir birim vardır. Aslında bu konulara detaylı bir şekilde değinmek istiyor
dum; ancak, hemen şunu arz etmek istiyorum ki, 1960'Iardan beri Avrupa Topluluğuna gir
mek için Avrupalıların kapısını çaldığımız halde, maalesef onlar bize ilgi göstermemektedirler. 
Şu anda 12 Avrupa Topluluğu üyesi vardır. Biz, istesek de istemesek de, adamlar bizi farklı 
bir gözle görmektedirler; halkımızın Müslüman olması dolayısıyla, kendi aralarında böyle bir 
İslam ülkesinin bulunmasını arzu etmemektedirler. Yalnız, şunu ifade etmek istiyorum : 14 Ni
san 1987 yılında kesin üyelik için başvuru yapılmış olmasına rağmen, Avrupa Topluluğundan 
kesin bir cevap gelmiş değildir. Lehte veya aleyhte bir cevap gelmediğinden dolayı hâlâ Türk 
hükümetleri büyük bir ümit içerisinde beklemektedirler. Kaldı ki, 1981 yılında Dördüncü Malî 
Protokolle verilmek istenen veyahut da bununla ilgili olarak söz verilen 600 milyon ECU'luk 
para hâlâ gelmiş değildir., 1991 yılından sonra 1989 yılında da aynı şekilde aynı konu paraf 
edildiği halde, yani tazelendiği halde, yine bundan da bir sonuç çıkmış değildir ve şu anda Devlet 
Planlama Teşkilatı bünyesinde çok kıymetli -Avrupa Topluluğu biriminde bulunan- uzman ar
kadaşlarımız vardır ve bunlar en azından bir lisan bilmektedirler. Mademki Orta Asya Türk 
cumhuriyetlerine bir yöneliş vardır, bir açılış vardır, buradaki kıymetli elemanlarımızı o bölge
lerde değerlendirmek mümkün olabilir. Üstelik yıllardan beri tarım konusunda olsun gümrük 
sonusunda olsun, entegrasyon konusunda olsun, yetişmiş bu elemanlarımızı atıl bir durumda 
tutmak tansa, hiç değilse, bazı önemli yerlere kaydırmak mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, süreniz bitti efendim. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Efendim, Sayın Başkan, süremizin bittiğini beyan ettiler; söz

lerimi burada kesmek mecburiyetindeyim. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hassasiyetinize teşekkür ederim Sayın Ünal, 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller, buyurun efendim. (DYP ve SHP sırala

rından alkışlar) 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletve7 

killerimiz; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün iki konuda özellikle Hükümetin görüşlerini, kısmen bugüne kadar ve şu ana kadar 

söylenenleri paylaşarak; kısmen de, daha farklı aydınlatıcı bilgileri, yine burada arkadaşlarım
la paylaşmak isteğiyle vermek istiyorum. 

Birincisi: Gerçekten, planlama kavramının, 1900'lerden 2000'Iere doğru uzanan bir Türkiye 
içerisinde değişmesi gereğidir. Bunu hepimiz paylaşmaktayız. Bugün bütün dünyada, özellikle 
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, rekabete dayalı bir piyasa ekonomisi içerisinde pla
nın yerinin ne denli gerekli olduğu konusu tartışılmaya değer. Ancak, bir başka kavram üze
rinde dünya kamuoyunda bir birlik oluşmuştur; o da, bilgi birikiminin ve bilgi akımının ge
rekli olduğu ve hatta, bilim teknolojisinin, dünyadaki birçok üretim dallarından fikir ilanına 
kadar en etkin değişken olduğu konumundaki bir fikir birliğidir. 

Eğer bu böyle ise, gerçekten, dünyada rekabete dayalı bir sistem yerleşecektir. Rekabete 
dayalı piyasa ekonomisi içerisinde rekabeti yapan bireyler, bu bireylerin de kendi kararlarını 
verme ortamı belirgin ve egemen olacaktır. Ancak, bu bilgiyi kim toparlayacak, bu bilgiyi makro 
düzeyde kim toparlayacak ve bu bilgiyi hangi kanallarla ve hangi kararlar çerçevesinde etkin 
olmak üzere, nerelere dağıtacak? 
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Planlamanın konumu, gerçekten, böyle bir bilgi birikimini dünya çapında toparlayan, bunu 
yaparken de dünya ile bütünleşen Türkiye'yi, dünyadaki en son gelişmelere uyum sağlayacak 
stratejileri ilk önce dünya düzeyinden esinlenerek; ama aynı zamanda Türkiye içindeki bütün 
olayların bilgilerini de toparlayarak ortaya koyma gereği vardır. Eğer bu böyle ise, yeni planla
mamızın anlayışında bu belirgin olacaktır. Dolayısıyla Planlamanın bir bilgi birikimini ve Türk
iye'nin beynini oluşturacak bir kadroyla donatılması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Bu anlayışjiçerisinde Planlamaya yeniden yön verme çalışmalarımızın olduğunu ayrıca ifade 
etmek isterim. Stratejik planlama bunlardan bir tanesidir. Bunun da ötesinde, Hazineye geçir
me isteğinde olduğumuz; yani uygulamaya ilişkin bütün birimlerin, Hazine içinde olması gere
ği. Yani, Planlamanın bir beyin, Hazinenin ise eller kollar görevinde olması gereği ve anlayışı, 
bugünkü Hükümetimizin benimsemiş olduğu bir anlayış olarak sizlerin huzuruna getirilmiş
tir. Dolayısıyla, bundan böyle, Devlet Planlama, gerçekten, gerek yurt içinde, gerek yurt dışın
da bilgi toparlamasıyla, strateji üretmesiyle, yeni alternatifler sağlamasıyla, Türkiye'nin yep
yeni ve gerekli olduğu yerini bulma durumundadır. , ' 

Bu anlayışı paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Bu doğrultuda, kanun tasarımızda, yeni 
öneri ve önergelerle birtakım değişiklikleri de gündeme getirerek, bu süreci başlatma isteğimi
zin olduğunu da ayrıca ifade etmek istiyoruz. 

Tabiî, böyle olunca, Devlet Planlamanın elemanlarının elbette hak ettiği düzeyde karşılık
larını almalarının temini gerekecektir; yeni ve farklı kadrolara ihtiyaç duyabilecektir. Bütün 
bunların temini için, burada, yine elbirliğiyle çalışacağımızı umut ediyoruz. 

Sayın milletvekillerimiz, diğer bir konu da, 1992 yılının ekonomik gelişmeleridir. Bu ko
nuda da birtakım verileri, yine kamuoyunun önünde sizlere sunmayı bir görev biliyorum. 1992 
yılının, tümden kayıp ve tümden dengelerinin bozulduğu bir yıl olduğunu iddia etmek, ger
çekten mümkün değildir. Şimdi, 1984 ile 1991 arasındaki gelişmelere dikkat çekmeyi şu açıdan 
gerekli görüyorum : İyileşme olup olmadığının tespiti, ancak belirli gelişmelerin veya bozul
maların devam ettiği veya etmediği ortamda belirlenir. Eğer bu böyle ise, 1984'ten 1991'e kadar 
olan gelişmeleri ve-1992'ye geçerken bunlardaki farklılaşmaları bir kez daha gündeme getirme 
mecburiyetini hissediyorum. 

1984 yılında kamu borçlanma gereği, millî gelirin yüzde 6'ları düzeyindedir ve kamu borç
lanma gereğinin, kamu açıklarının, dağılan ekonominin dengelerini bozmada ne kadar etkin 
olduğunda bugün hepimiz ve dünya kamuoyu da hemfikirdir. 

1991 yılında yüzde 6'dan 16'ya çıkmış bir kamu borçlanma gereğini devralmış bir Hükü
met olarak, bunu yüzde 12'ye indirdiğimizi belirtmek istiyorum. Sadece bu değil, aynı zaman
da, bir başka veriye daha işaret etmek istiyorum : tik kez, faiz ödemeleri, kamu iktisadî teşek
küllerinde çok büyük bir düşmeyle karşı karşıya kalmıştır. 

Yine, KİT'lerin 1984 yılında kâr ettiğini biliyoruz; bu kârların, millî gelire oranının yüzde 
4,4 olduğunu biliyoruz. 1991 yılında ise, bu zararların millî gelire oranının 3,8 olduğunu bili
yoruz. Demek ki millî gelirin yüzde 8,2'si boyutunda bir kötüleşme sözkonusu. Bunun da ki-, 
rıldığını, yine 1992 yılında görüyoruz. 1992 yılında bu rakam yüzde 2'ye dönerek, ilk kez millî 
gelirin yüzde 2'si oranında bir iyileşme gündeme getirmiştir. 
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Yine, kamu borçlanma gereğinin ve KİT'lerin performansının arkasındaki gerçeklere bak
mak istiyorum. İlk önce, fonların 20 trilyon liralık tasarrufu; ikinci olarak, yine KİT'lerde 15 
trilyon liralık secretition, yüzde 33 düzeyinde bir faiz tasarrufuyla, ilk kez, millî gelire oranla 
faiz boyutunun kamu iktisadî teşekküllerinde bir miktar aşağı çekilebildiğini göstermektedir. 

Bütün bunların sonucunu, enflasyon olarak, özellikle ocak ve şubat aylarındaki ayarla
maları geriye bıraktığımız zaman, kısmen hissedebileceğiz. 

Hedefler, istediğimiz oranda olmamış; ancak 1992 yılı, 1984 ilâ 1991 arasında oluşan bo
zulmayı bir nebze aşağıya çekmiş, dengelerdeki düzelmeyi bir nebze gündeme getirebilmiştir; 
Nedir bunlar?.. Yüzde 6,6'dan, yüzde 16'ya çıkarılan kamu borçlanma gereği; yüzde 4 olan 
toplam KİT kârlarının, -3,7'ye gelmesi; enflasyonun yüzde 40'Iardan, yüzde 71'lere çıkmış 
olması... 

Bütün bunların hepsini saymak mümkündür. Hepsinde, bütün bu dengelerdeki sistema
tik bozulma söz konusudur. 1984 yılından 1991 yılına kadar olan bütün sistematik bozulma
larda bir nebze aşağıya inme vardır. İstenilen düzeyde olmamıştır, birtakım reformlarımız ger
çekten istediğimiz çabuklukta hayatiyet kazanmamıştır; ancak, bütün bu dengelerin farklılaş
ması düzeyini rakamlarla ortaya koymamız, mutlak gereklidir, çünkü, hakikat bunlardır. 

Şimdi size, kısaca şunu da ifade etmek istiyorum : Bugün, Türkiye'nin büyümesinden bah
sedildi. Evet, hedefimiz yüzde 5,5 idi ve ümidimiz bu hedefin yüzde 5,5, civarında tutturulaca-
ğıdır. Bunun, bir evvelki yılla, Körfez kriziyle kıyaslanması da mümkün değildir; çünkü, dün
ya 1991 yılında bir büyüme şokuna girmiş ve gerçekten bütün OECD ülkelerinde büyüme orta
laması yüzde l'Ier civarına düşmüştür. Türkiye de, aşağı yukarı, büyümesini sıfırlar düzeyine 
getirmiştir. 1992 yılında, dünya, halen yüzde l'lerde sayıklamaktadır ve bu yüzde l'lerde sa
yıklamaya, rağmen Türkiye, büyük bir atılımla yüzde 5,5'Ian bulmuştur. 

Bunun, yatırımlardan veyahut da tüketimlerden gelmesi meselesi önemlidir; ama, tüke
timden de gelse, bunun anlamı şudur : Ortadirek daha iyi durumdadır; çünkü tüketimini artı-
rabilmiştir. Nereden mi?.. Gerek desteklemede, gerekse ücretlerde büyük reel artışlar olmuştur 
ve bunun anlamı, ortadireğin daha iyi bir konuma gelmiş olmasıdır; bunun anlamı, Türkiye'
deki tüketicinin, tüketebilir hale gelmiş olmasıdır. Tabiî ki, bunun, yatırımlarla desteklenmesi 
gereği de vardır; ancak, üretim artışının da toplam yüzde 5,5'Iuk bir gayri safi millî hâsıla dü
zeyine çekildiğini -çünkü gayrı safi millî hâsıla, hem üretim açısından, hem de harcamalar açı
sından birbirine eşittir- söylemek mümkündür ve buradaki büyümenin de, özellikle bitmemiş 
yatırımlara yöneltilerek, çok ufak birtakım kaynaklarla daha büyük iş yapma sonucunu orta
ya çıkarmak çabasından oluştuğunu da söylemeyi bir borç biliyorum. 

Gene, ihracat konusuna değinmek isterim : Son dört yıldır, ihracatımızın 12-13 milyar do
lar düzeyinde takıldığını ifade etmek istiyorum. 1988 yılından bu yana, 11 veya 12 milyar dolar 
civarında seyretmiş olan ihracatımızın, birdenbire bir sıçrama yaparak, 15 milyar dolara çık
masını gerçekten sevinçle karşılıyoruz. Ayrıca, bunun 15,1 milyar dolar civarında olması tah
min edilmekle birlikte büyümenin de yüzde 12 civarında olması gündemdedir ve bunun, özel
likle bu sektöre ihracat teşviklerimizin uygulanmasınından sonra yüzde 34'lük bir büyümeyi 
gündeme getirdiğini de ifade etmek istiyorum. 

Yüzde 34'lük büyüme, seçilmiş sektörlerde ihracatta olmuştur. Bu, bir gerçektir ve bir ev
velki altı aya oranla da Önemli bir yükselme olmuştur, 
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Çok sevgili milletvekilleri, Devlet Planlamamızın, hiç kuşkusuz, bütün bu alınan sonuç
larda, hedefleri koyarak ve bilgi akımını sağlayarak, çok büyük bir etkisi ve katkısı olmuştur. 
1993 yılının da, Türkiye'nin gündemine, çok önemli değişiklikler getirmesi gereği vardır. Çün
kü, 1992 yılının etkilerini, her ne kadar mart ayı sonunda hissedeceksek de, 1993 yılında bu 
durumun devamının, çok Önemli reform paketlerinin uygulamaya konulmasıyla mümkün ol
duğunu tekrar ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyoruz efendim. 
Değerli milletvekilleri, kişisel konuşmalar bölümünde, lehinde Sayın Osman Develioğlu'-

na söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Develioğlu. (MÇP ve RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Develioğlu, süreniz 10 dakikadır ve saat 12.05'tir. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. , 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Hükümet ve saygıdeğer bürokratlar; bilindiği 

gibi, Devlet Planlama Teşkilatımız, 30 Eylül 1960 tarihinde* 91 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
Bu kuruluşta, başta Sayın Genel Başkanımız Alparslan Türkeş olmak üzere tüm emeği geçen
leri böyle güzel bir kuruluşun temelini attıkları için, saygıyla anmak istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatımız, hepimizin bildiği gibl-anabaşlıklarla belirtmek gerekirşe-
ülkemizin tabiî, beşerî ve iktisadî her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, takip edilecek 
iktisadî, sosyal ve kültürel politikayı ve hedefleri belirleyen bir kurumumuzdur. Hükümetçe 
kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak da 
Planlama Teşkilatımızın görevleri arasındadır. Kalkınma planları ve yıllık programların başa
rıyla uygulanabilmesini takip ve koordine etmek de yine Planlama Teşkilatımızın görevleri ara
sındadır. Bunlar ve bunlara benzer, sayabileceğimiz daha birçok görevleri -ki, bunları hepimiz 
bilmekteyiz- yürütmek, takip etmek, koordine etmek Planlama Teşkilatımızın vazifeleri ara
sındadır. ' . • ' . . 

1960 yılında kurulmuş olan bu Teşkilat, zaman içerisinde, şartlar muvacehesinde, ihtiyaç 
duyulan konularda yeni müdürlükler ve şubeler eklenmek suretiyle günümüz şartlarına adapte 
edilmeye çalışılmış ve güzel gelişmeler elde edilmiştir. Ancak, 1960'tan günümüze gelinceye kadar, 
1984, 1985 ve 1987'de yapılan değişiklikleri düşünecek olursak, Devlet Planlama Teşkilatı, âdeta, 
gelen her hükümet tarafından kurcalanan bir kurum haline gelmiştir. Devlet Planlama Teşki
latının kuruluş ve işleyişiyle ilgili, her gelen iktidarın kendi isteği ve tasarrufları doğrultusun
da, sık sık değişiklikler yapmasını doğru bulmuyoruz. 

8 Haziran 1984 tarih ve 223 sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki 22 Mart 1991 tarih 
ve 3701 sayılı Kanunla Teşkilatın yapısı yeniden düzenlenmiş olmasına rağmen, hepinizin bil
diği gibi, 14 Ağustos 1991'de, 437 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle tekrar bir değişiklik 
getirilmiş ve Teşvik Uygulama, Yabancı Sermaye, Serbest Bölgeler gibi genel müdürlükler Plan
lamanın bünyesinden alınarak Hazine'ye bağlanmıştır. 

Şu ânda, Devlet Planlama Teşkilatının kuruluş ve çalışmasını düzenleyecek 470 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname gündemimizdedir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Yüce Mec
lisimizde görüşülmesi, inşallah, bu Kurumun kuruluş ve işleyişiyle ilgili yapılacak son değişik
lik olur ve orada çalışan güzide personelimizin istekleri doğrultusunda birtakım kararların da 
alınmasına vesile olur. 
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Bu noktada, hemen hatırlatmakta yarar görüyorum; 470 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, inşallah, yakında Meclisimizde görüşülür, tartışılır, getirilecek birtakım yenilikler varsa 
gözden geçirilir. Bu arada, dışarıda, başka bir kamu kurumunda veya özel sektörde altı yıl ça
lışmış ve daha sonra, bir yarışma imtihanıyla Devlet Planlama Teşkilatına girmiş olan perso
nele doğrudan uzmanlık hakkı verilmesine rağmen, Devlet Planlama Teşkilatının kendi perso
neli üç yıl çalıştıktan sonra, uzmanlık için gerekli sınavı kazanmak şartıyla, uzman olarak ata
nabilmektedir. Aradaki bu ayrıcalığın kaldırılması da en büyük arzumuzdur. 

Hepinizin bildiği gibi, geçmiş yıllarda, Devlet Planlama Teşkilatı personelinin maaşların
da ve özlük haklarında, hiçbir sosyal hukuk devletinde görülmeyen tarzda değişiklikler yapıl
mış ve personel, aylık, ortalama 1 ile 1,5 milyon lira arasında kayba uğratılmış müktesep hak
ları ellerinden alınmıştır. Bu tür uygulamalarla, Devlet Planlama Teşkilatı gibi önemli bir teş
kilatımızın güzide mensuplarının mağdur edilmelerine tamamen karşıyız. 

BAŞKAN — Sayın Develioğlu, 4 dakikanız var efendim. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Ülkemizin istikrarlı bir ortamda kalkınmasını ve büyümesini sağlamak için, orta ve uzun 

vadeli makro ve mikro planlar hazırlayan, uygulamasını koordine eden Teşkilatımız, mutlaka, 
Ülkemizin bütün mevcutlarını, ihtiyaçlarını, gelecektt karşılaşacakları ihtiyaçlarını değerlen
dirmektedir. Ancak, bize göre, bir yerlerde birtakım yanlışlıklar yapılıyor. Bunun acısını da 
yüce milletimiz çekiyor. 

Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve benzeri birçok Avrupa ülkesi, kalkın
mış. "Türkiye'de KlT zararları bütçenin üzerinde büyük bir kamburdur" deniliyor ve birta
kım dış ticaret açıklarından bahsediliyor; fakat, bütün bunlara karşı alınan tedbirler, yetersiz 
kalıyor. Zira, 1992 yılının Ocak Ağustos dönemine baktığımız zaman, Avrupa ülkelerinden it
hal edilen sebze türü bitkisel meşeli tarım ürünlerine ödenen para tutarının 450 milyon doların 
üstünde olduğunu görüyoruz. Bu, yaklaşık 5 trilyon lira yapar muhterem arkadaşlarım. 

Bizde üretilebilen, bizde yetiştirilebilen, kendi millî kaynaklarımızdan temin edilebilen mal 
veya hizmetlerin -ister sanayi ürünü olsun, ister tarım ürünü olsun- dış ülkelerden getirilmesi 
fevkalade yanlıştır. 

Bir de, Sayın Başbakanımızın, 1970'Ii yıllarda uygulamış oldukları kalkınmada öncelikli 
bölge değil de, kalkınmada öncelikli yöre uygulamasının devamını özellikle arzu ediyoruz. Zi
ra, Kayseri'nin merkezi, belki, sanayi bakımından kalkınmış bir yöre sayılabilir; ancak, Pınar
başı, Yahyalı, Tomarza, Sarıoğlan ve Sarız gibi bazı ilçeleri vardır ki, devletin, buralarda kesin
likle yatırımı yoktur. Kayseri'nin merkezi kalkınmada öncelikli yöre kapsamına alınmasa da
hi, bu gibi ilçelerin, müteşebbislerimiz açısından cazip hale getirilmesi en büyük arzumuzdur. 

Muhterem arkadaşlarım, demin bahsettiğim gibi, Avrupa'nın birçok ülkesi kalkınmış; ama 
biz yetmiş yıldan beri bir türlü kalkınamamışız, dışa bağımlılık sürüyor. Devlet Planlama Teş
kilatı mı planlamada yanlışlık yapıyor. Planlama Teşkilatına verilen veriler mi yanlış; yoksa, 
uygulamada, hükümetlerin mi yanlışlıkları var? Bunu bir misalle gözlerinizin önüne sermek 
niyetindeyim. 

Kayseri yakınında, Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük Takım Tezgâhları Fabrikası var 
(TAKSAN) Bu fabrika takım tezgâhları üretiyor. Mermi kapsülünden tutunuz da tank paletine 
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kadar, "üret" emrini verebileceğiniz her şeyi üretebilecek bir fabrika. Hükümetimizin, bun
dan on ay kadar önce aldığı bir kararla, Uzakdoğu ülkelerinden Japonya, Güney Kore ve Tay
van'dan ithal edilen takım tezgâhlarından alınmakta olan gümrük vergileri ve fonlar düşürül
müş, TAKSAN zarar edecek noktaya getirilmiştir. TAKSAN'ın ekim ayı sonu itibariyle ihtiyaç 
duyduğu meblağ 43 milyar lira, stoklarında, satılmayı bekleyen takım tezgâhlarının tutarı 200 
milyar liranın üstündedir; bunun altını çizerek söylüyorum. Bu güzel kuruluş ve ülkemizin bu 
güzel sanayi tesisi batma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Türkiye'deki bütün KİT'lerin durumu böyledir muhterem arkadaşlarım. Bir fabrikanın 
zarar edeceğine ben inanmıyorum. Almanya'da, on kişi, yerin altından sekiz saatte iki bin ton 
kömür çıkartıyor, biz de ise, beş bin kişi, sekiz saatte yerin altından iki bin ton kömürü çıkar
tamıyor. Mutlaka, bizim aksaklığımız, eksikliğimiz var. Hükümet kim olursa olsun, bunları 
düzeltmek zorundayız. 

1 

Bu kısa zaman zarfına sığdırmaya çalıştığım birkaç önemli hususu hatırlattım. Takibini 
istirham ediyor, bana söz verme lütfunda bulunduğu için Sayın Başkanımıza ve dinleme zah
metine katlandığınız için Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. Devlet Planlama Teşkilatı büt
çemizin, personeline, Hükümetimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Develioğlu, teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, bütçenin aleyhinde, Sayın Şaban Bayrak?.. Yok. 
Başka söz talebi var mı? Yok. 
Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bütçesi üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Bölümlerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 
Şimdi, bölümlerini okutuyorum : 
1. — Devlet Planlama Teşkilatı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 106 684 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Planlama Hizmetleri 124 986 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 14 330 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 246 000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Planlama Teşkilatı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Devlet Planlama Teşkilâtı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Devlet Planlama Teşkilatı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

900 

999 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Planlama Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlanna Dağıtılama
yan Transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

. 46 363 935 000 

81 331 723 000 

Toplam 
harcama 

23 221 247 300 

80 080 362 100 

İptal edilen 
ödenek 

23 142 687 700 

1251360 900 

1050 S.K.83. 
MD. Remo ile 
Dış Proje Kre
dilerinden Erte

si Yıla Devre 
den Ödenek 

4 950 000 000 

15 500 400 000 5 502 553 400 9 997 846 600 

14 749 900 14 749 900 14 749 900 

TOPLAM 143 210 807 900 108 804 162 800 34 406 645 100 4 964 749 900 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet P lanlama Teşkilatı 1991 Malî Yılı Kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1993 Malî Yılı, Bütçe Ka

nun Tasarısı ile 1991 yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir. Bu bütçenin, Planlama Teşkilatımıza ve 
milletimize hayırlı ve uğurlu hizmetlere vesile olmasını Cenabı Al lah ' tan niyaz ediyorum. 

B) HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2, — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, programımızda sırada bulunan, Hazine ve Dış Tica

ret Müsteşarlığının 1993 Malî yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 yılı kesinhesabının müzakere
lerine geçiyoruz. 

Bahse konu Müsteşarlığın bütçesi üzerinde grupları adına söz talebinde bulunan sayın mil
letvekillerini okuyorum : Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Güneş Taner; Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Ali Rıza Gönül; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Algan Haca-
Ioğlu; Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ergezen; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Mustafa Kul. k 

Şahısları adına söz isteyenleri okuyorum : Sayın Koray Aydın; aleyhinde olmak üzere, Sa
yın Faruk Saydam, Sayın Kadir Ramazan Coşkun. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Taner, buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Taner, süreniz 20 dakikadır. 
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ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; biraz evvel görüşülen Devlet Planlama Teşkilatının, bütçesinde, Sayın Bakanın kürsüye 
gelerek, ekonomiyle ilgili bize izahat verdiğini hatırlıyorsunuz. Bu izahatı dinlediğim zaman 
aklıma bir fıkra geldi, fıkraya daha fazla güldüm; o fıkrayı, müsaade ederseniz sizlerle paylaş
mak istiyorum. 

Bir ringte iki boksör dövüşüyorlar. Boksörlerden biri, bayağı da dayak yiyor... Köşesine 
geliyor, suenyörü, "vaziyet çok iyi, sen merak etme, adamı perişan ettin, çok fena dövdün" 
diyor. Boksör bir daha gidiyor, bir daha dayak yiyor geliyor; suenyörü, "adamı devirdin, muh
teşemsin, muazzam gidiyor" diyor. Bir, üç, beş... Sonunda, boksör, "Yahu ben bu adamı de-
virdiysem, benim bu yüzümün gözümün hali ne? Yoksa, beni hakem mi dövüyor!" diyor. 

Şimdi, Sayın Bakan, geldi burada ekonomiyi bazı rakamlarla anlattı. Dinlediğim zaman, 
"acaba, 1992 senesinde Türkiyemizin içinde bulunduğu koşullar, bizim bildiğimiz, vatandaşı
mızın anladığı gibi değil de, Sayın Bakanın görmek istediği gibi mi?" diye düşündüm. Herhal
de, bu fıkra, o yakıştırmaya biraz yardımcı oluyor. 

İnkâr etmemek lazım, bu Hükümetin, şeffaflaşma politikası içerisinde bazı iyi çalışmala
rı var; bunlardan bir tanesini huzurlarınızda söylemek istiyorum : Planlamanın bu yeni çıkar
dığı kitaplar çok güzel şiyler. Hakikaten bütün rakamları açıklığıyla veriyor; bunlara baktığı
mız zaman, çok iyi şeyler öğrenme fırsatını buluyorsunuz. Benim tavsiyem, Sayın Bakanın da 
arada sırada bu kitaba bir göz gezdirmesidir! Çünkü, göz gezdirdiği zaman, bazı şeylerle kar
şılaşacaktır; müsaade ederseniz arz edeyim : 

Biraz evvel, "KİT'ler 1984 senesinde gayri safî millî hâsılaya oranla şöyle kâr ediyorlardı; 
ama, ondan sonra zarar etmeye başladılar" şeklinde anlattılar, 

Doğru, bakın ne diyor burada : İşletmeci KİT'ler var, 7 büyük işletmeci KİT'in kâr ve 
zararı var. Bunlar 1984 yılında yüzde 4,4 oranında kâr etmişler; ama, 1985 yılında da kâr et
mişler, 1986 yılında da kâr etmişler, 1987'de de kâr etmişler, 1988'de de kâr etmişler, 1989'da 
da kâr etmişler; 1990 ve 1991 yılında kâr etmemişler. Eğer, "1990 ve 1991 yılında niye kâr et
mediler?" diye düşünüyorsanız hepinizin malûmu olduğu gibi, bir Körfez krizi vardı... Bu Körfez 
krizinin etkileri Türkiye'nin üzerine geldi. Tabiî, biz bu etkiyi en fazla KİT'lerde çektik, Neden 
KİT'lerde çektik? Çünkü, zaten, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bütçeleri hep açık verir. Za
ten, parası olsa, KİT'lere, vermesi gereken sermayeyi verin Vermesi gereken sermaye verilince 
adamların yüzde 100 küsurdan fazla faizle borç almalarına gerek kalmaz, o z aman da kârlı
lıkları her halde eski seviyelerde olur. 

Yani, eğer siz, burada gördüğünüz rakamlardan dolayı, hakikaten çok büyük iyileştirme 
yaptınız da, bu KİT'ler kâr ediyor zannediyorsanız, yanılırsınız. 

Bir noktaya daha okumanızı şiddetle tavsiye ederim : Planlama çok güzel şeyler yapmış 
burada : Normal seneleri 1984, 1985 diye geliyor; ama, 1992 yılının kenarında bir (T) harfi 
var, 1993 yılının kenarında da (P) harfi var. "1992 (T)" demek, 1993 tahmin demektir. Yani, 
burada konuştuğumuz; Türkiye'deki rakamlar şöyle olmuştur, böyle olmuştur; gayri safî millî 
hâsıla geçen sene şöyleydi, bu sene bu olacak; kamu sektörü borçlanma gereksinmesi çok kö-
tüyde, 16 idi... Tabiî hibesiz 16... Niye hibesiz 16? Yani, bu hibe, para değil mi? Bu hibe bir 
yerden bulunuyor değil mi? Yani, karşılıksız; yani, devlete gelir olarak geliyor değil mi? Bu geliri... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye hem o tarafa doğru konuşuyorsunuz; bize doğru ko-
nuşsanıza... 
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GÜNEŞ TANER (Devamla) — Peki beyefendi, kusura bakmayın, ben sizi yalnız bıraktım. 
Şimdi, bu hibeyi kullanmak önemli bir şeydir. Aslında, hibeyi bulmak da marifettir. Me

sela, 1991 senesinde 1,8 milyar dolarlık hibe bulunmuştur. 1992'de fena değildir ve 500 milyon 
dolarlık hibe bulunmuştur. Yani, hibeyi niye kullanmıyorsunuz ki? Hibeyi kullandığınız za
man rakamlar biraz düşer. Rakamların düşmesi önemli değildir. Kamu sektörü borçlanma ge
reksinmesinin 12, 16, 20 olması önemli değildir, önemli olan, o rakamın Türkiye'de meydana 
getirdiği konjonktürdür, Türkiye'deki enflasyonun büyüklüğüdür. Zaten, Türkiye'de kimse, bu 
enflasyonun böyle olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etmiyor ki, herkes bundan şikâ
yetçi. Bundan en fazla şikâyet edenlerden bir tanesi de benim. 1989 ve 1991'de enflasyonu aşa
ğıya çekmek için büyük gayretler verdik ve bunda başarılı da olduk; ama, ondan sonra bekle
mediğimiz şeyler oldu. Bunları, ben, "biz doğru yaptık, siz yanlış yapıyorsunuz" diye söyle
miyorum, bu yanlıştır diyorum. Kim yaparsa yapsın, vazifesi, bunu aşağıya çekmektir. Aşağı
ya çekmektir; ama, acaba niye Anavatan Partisi veya muhalefet veya vatandaş bu enflasyon 
meselesinin üzerine bu kadar yükleniyor? Bu yüklenmenin bir tek sebebi var : Seçimlerden 
evvel ve Hükümet Programının görüşülmesi sırasında çıktınız ve "Biz, herkesten farklı yapa
rız. öyle yaparız ki, 100 gün içerisinde yaparız" dediniz. Sonra, bir sene içerisinde yaparız; 
sonra, 500 gün içerisinde yaparız, beş sene içerisinde yaparız!.. 

Şimdi, buraya çıkan Maliye Bakanı "Efendim, enflasyon meselesi öyle kolay bir mesele 
değildir, 8-9 sene alır" diyor. İyi ama, bunlar sizlerin vaatleri, sizlerin lafları!.. Yani, "lafları
nızın arkasında durun" diye biz burada muhalefet ediyoruz. Yoksa, mesele bir günde enflas
yon insin, üç aydajnsin, vay niye indiremediniz meselesi değil... 

DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Yok öyle bir şey, uydurma. Öyle 
bir şey söylemedik, 100 gün lafı yok. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Bakan, bakın size yakışmıyor. Bakanlık koltuğuna 
geldiniz, 'yalan söylüyor, söylemiyor diye... Hele siz, bilmediğiniz konulara hiç girmeyin öy
le... Bu, toplamaya çıkartmaya benzemez; çiğköfte yemeye hiç benzemez!.. 

DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Hadi canım sen de!.. Çiğköfteyi 
ben yemedim ama... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Afiyet olsun. O zaman ben başka bir şey söyleyeceğim... 

BAŞKAN — Sayın Taner, sürenizden kullanılıyor, siz konuşmanıza devam edin lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Zamanında burada çok iftar yemekleri düzenlendi... 

BAŞKAN — Sayın Genç... ' : . ' ; ' 
Sayın Taner, siz buyurun efendim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, koalisyon Hükümeti 500 günlük hedefine yak
laşıyor. 112 gün kaldı, 112 gün sonra 500 gün dolacak. Ne olacak yani?... Meclis mi yıkılacak, 
yoksa Türkiye'de büyük" şeyler mi olacak? Hayır, 500 gün bitecek, bundan sonra başka hedef
lere döneceğiz. Ne olacak?.. Beş bininci güne gideceğiz... Gidelim, önemli değil... Şimdi, bu 
bize, Shakespeare'in Hamlet'ini hatırlatıyor; Hamlet'in meşhur bir lafı var "Olmak ya da ol
mamak; işte mesele bu" Şimdi, burada olmak ya da olmamaktan ne kastediyor acaba? Acaba, 
bu Hükümet de, olmak ya da olmamak meselesini düşünüyor mu? Hükümet üyeleri acaba 
bunu gerçekten düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlarsa, düşünmenin zamanı var... 
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Yine bir başka sual sormak lazım : Hepinizin bildiği gibi, matematikte, üç çeyrek, artı 
bir çeyrek, bir tam eder; ama, maalesef, koalisyon ve siyasette üç çeyrek, artı bir çeyrek, bir 
tam etmiyor. Eğer bir tam etmiş olsaydı, bu Hükümet, burada ettiği 158 tane Hükümet vaadi 
içerisinden, hiç olmazsa belli oranda -yani hepsinin yapılması gibi bir iddia yok ama- bellibaşlı 
temel olan vaatleri yerine getirirlerdi. Maalesef bu vaatleri yerine getirmiyorlar. 

1993 senesi bütçesini konuşuyoruz ve 1993 senesi bütçesine bakıyoruz. Baktığınız zaman 
karşınızda çok garip bir bütçe görüyorsunuz; çünkü, 1993 senesi bütçesi, aynen 1992 senesi 
bütçesine benziyor, aynı film bir daha oynatılıyor. Niye?.. Bakın, hatırlayın, geçen sene bütçe
nin konuşulduğu sırada Sayın Bakan da buradaydı; çıktılar, haklı olarak, bu memlekette bütçe 
açığının zararlarından bahsettiler, "32 trilyonluk bütçe açığı ile geldik dediler. "Yahu komik 
olmayın 32 Trilyonluk bütçe açığı burada nasıl olur, şunu gerçekçi yapın da herkes bilsin, buna 
göre hareket etsin", "Yok efendim, biz yaparız; biz, siz değiliz, biz Anavatan Partisi miyiz? 
Biz gayet iyi biliyoruz." Ne oldu?!.. Şimdi, 32 trilyon dedikleri bütçe açığına 56 trilyon diyor
lar. Kim diyor bu 56 trilyonu? Şuradaki (T)'ler var ya, bu (T)'ler diyor. Bu Planlamanın, geç
miş dönemlerde yapmış olduğu tahminlerden bugüne kadar bir tanesi tutmamıştır; tahminle
rinin tutma oranı sıfırdır, "fâni, tutmamıştır derken, yüzde 3,'lük, yüzde 5'Iik, yüzde 10'luk yüzde 
30'luk sapmalardan bahsetmiyorum; büyük sapmalar var. Dolayısıyla, burada konuşulan övü
nülen rakamlar nedeniyle bir ay sonra mahcup olacaksınız; aynen, yaz aylarında, sizin yapmış 
olduğunuz yanlış uygulamadan dolayı ihracat durduğunda enflasyon düşmeye başladığı za
man burada Sayın Bakanın çıkıp, parmağını sallaya sallaya "bu mesele bitmiştir, enflasyon 
düşmüştür" dediği gibi. Sonra mahcup olursunuz, o açıdan söylüyorum. 

Bakın, burada bu rakamların kötü çıkması, memleketin kötüye gitmesi bizi sevindirmez; 
bu mümkün değildir. Bizim burada hiçbir iddiamız yok. Diyoruz ki, çıkın, ne yapacaksınız 
söyleyin ve onu yapın, onun dışında bir şey yapmayın. 

Bütçe açığı, 1993 senesinde, sizin buraya getirdiğinizden fazla olacaktır; kaçınılması mümkün 
değildir. Hiç dikkat ettiniz mi, bu bütçe görüşmeleri sırasında, ödemeler dengesi carî işlem 
açığından kimse bahsetmedi. Niye bahsedilmedi? Çünkü, 1991 senesinde, bütün o Körfez kri
zinin kötülüklerine rağmen artı vermiş olan ödemeler dengesi carî işlem açığı 1992'de eksi verdi. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Istabul) — Bir yanlış var. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yanlış var, değil mi? 

. DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Artı vermesi yanlış. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Artı vermesi yanlıştı, haklasınız. Tabiî, içinde hibeler var

dı. Diyeceksiniz ki, "hibeler olmasaydı eksi verirdi." Siz de bulun hibeleri efendim.. 
MUSATFA YILMAZ (Malatya) — Bize anlatın Sayın Taner, biz dinlemek istiyoruz, Mec

lise hitap edin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır, Sayın Bakan konuşuyor efendim. 
Bakın, döviz kuru çok süratle artmaya başlayacaktır, borsa endeksi süratle düşmeye baş

layacaktır. Faizler düşecek midir? Faizler artacaktır. Borçlanma azalacak mıdır? Borçlanma 
artacaktır. Enflasyon inecek midir? Enflasyonun da ineceğini tahmin etmiyoruz. 

Şimdi, 158 vaat içerisinden, varlığa dayalı senet çıkardılar; doğrudur, güzel bir şeydir, çe
şitlendirmedir; ama, ekonomiye yardımı olur zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Şu dönemde, sa
dece ve sadece mevduat munzamların piyasaya çıkması, artmasından dolayı, Sayın Bakan pi
yasaya şakır şakır para bastırıyor, farkında değildir.. 
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Askerliğin kısaltılması yapılmıştır; iyi de olmuştur, biz de desteklemişizdir. Erken emekli
lik yapılmıştır; büyük mahzurları vardır, ekonomiye ağırlığı vardır; ama, yapılmıştır. Ondan 
sonra da pek fazla bir şey yapılmamıştır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Çiftçi borçlarını, taban fiyatlarını söyle; vardır on
lar yani, devam et... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Var, var. Bakın, bunları niye söylemiyorum, biliyor musu
nuz? Bunları söylediğim zaman, zannediyorsunuz ki, biz burada zor ve sert muhalefet yapıyo
ruz. Çiftçi borçlarının ertelenmesi... Yani, 5 milyon liranın altındaki bir borcun, çeşitli koşul
larda, çok az bir kesitinin ertelenmesini, siz eğer bütün çiftçinin yararlandığı bir şey zannedi
yorsanız, bunda yanılırsınız, 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — 1 trilyon, 1 trilyon... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Keşke bunları erteleyeceğiniz yerde, söz verdiğiniz gibi, çift

çiye peşin ödeme yapabilseydiniz. (SHP sıralarından "Yapıldı, yapıldı" sesleri) 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — O kadar vardı, o kadar yapıldı. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yapıldı mı? Bitti mi?.. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — 1 trilyon lira... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ben en son baktığımda 4 trilyon vardı. Eğer 4 trilyonu 

sene sonuna kadar öderseniz teşekkür ederim. Hiçbir şeyim yoktur; yeminle söylüyorum, hiç
bir şeyimiz yoktur. Bakın, Sayın Özbek de orada; yapıldıysa teşekkür ederiz. Biz yapın diyo
ruz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

ALI ER (tçel) — Sayın Özbek Bey hiç konuşmasın... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sizin borcunuzu da ödedik. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, biz de sizin 1980'de bıraktıklarınızı ödedik. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — 1984'e kadar sen yoktun, sonra geldin sen. 
BAŞKAN — Sayın Taner, Sayın Türkoğlu... 
Sayın Taner, çok önem atfettiğiniz notlarınız varsa onları nakledin. Tamamına zaman ye

tişmeyebilir efendim; çünkü, zaman çok acımasız ve müsamahasızlık gösterirsek, müsamaha
nıza sığınarak göstereceğiz. Rica ediyorum... 

Buyurun efendim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkürler Sayın Başkan, adaletinize sığınıyorum. 
Efendim, şu anda akla gelen sualler var: Zenginlere vergi affı var, neden? Akla gelen su

allerden biri bu. Ama, işçiye, emekliye kuyruk var... ithalatta koruma, kollama var. Bir sene
dir çıkmayan ithalat, ihracat rejimi var. Aradan bir sene geçti; yani, Türkiye cumhuriyeti tari
hinde böyle bir şey olmadı. Sayın Bakan, bu konuda, Hazine tarihine geçecektir. 

AHMET.SAYIN (Burdur) — Terlik ithalatı ne oldu?!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — O ithalat değil, terlik ihracatıdır. O terlik ihracatı da, be

nim dönemimde olmamıştır. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Senin değil, Hükümetinizin döneminde... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın açık söylüyorum, kim ne yaptıysa, gelsin burada 

hesabını versin. Benim böyle yerilecek bir hesabım yok. 
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Efendim, ithalatta koruma, kollama, holdinglere yardım etme... Eski dönemde de olmuş
tur bu korumalar kollamalar. Stratejik önemi var diye bazı özel sektör şirketleri devlet tarafın
dan alınmıştır, bunun hesabı sorulmamıştır; ama, zannedilmesin ki, unutulmuştur. Bunun ay
nılarının şimdi bu dönemde yapılması düşünülüyorsa, bazıları "O zaman biz bunu yaptık, kur
tulduk; bundan sonra da kurtuluruz" diye düşünüyorlarsa, bilsinler ki, bundan kimse kurtu
lamaz. Bunu herkes biliyor, devletin kayıtlarında da yar, hesabı var, kitabı var, devletin bürok
ratı da biliyor... Bu kesime koruma, kollama varken; memura, kovalama; bürokrata dışlama 
var... Yüksek faizle borçlanma var. Sayın Bakan çıktı, "siz çok yüksek faizle borçlanıyordunuz" 
dedi. Herhalde, biraz sonra gelip burada konuşacak -eğer rakamları doğru söylerse- faizleri 
ne kadar düşürdüğünü iç borçlanmayı ne kadar düşürdüğünü, dış borçlanmayı ne kadar dü
şürdüğünü açıkça söyleyecek. 

Efendim, duydunuz mu, Türk Eximbank£a bir şeyler oluyor? Eğer, duymadıysanız ben 
buradan ifade buyurayım. Bunu araştımak size düşer, siz iktidarsınız. Sonra, bunları, biz mu
halefet olarak buradan söylersek veya basından duyarsanız, mahcup olursunuz. Exsimbankta 
bir şeyler oluyor; ama, burada Sayın Bakana fazla bir şey söyleyemiyorum; çünkü, Eximbank 
kendisine bağlı değil. Emlak Bankası, Kalkınma Bankası, Vakıflar Bankasında da bir şeyler 
oluyor. Burada söylenecek bir şey var; Eximbank herne kadar kendisine bağlı değilse de, Hazi
nenin murakıpları kendisine bağlıdır. O murakıpları çalıştırın, oraya gitsinler, olanları bugün
den tespit etsinler. Tespit edemezlerse, bize sorsunlar, yardımcı olalım; yani, nereye bakmaları 
gerektiği, hangi sayfanın altına girmeleri gerektiği konusunda yardımcı olalım. Eğer bunlar 
yapılmazsa -o siyasetle berabe- bazı bürokratların da yanlış yaptığı ortaya çıkar. Bizim bildiği
miz, bizim dönemimizin Hazinesi, bizim bıraktığımız Hazinenin bürokratları bunu yapmaz, 
katiyyen yapmaz; ama, olur ya, aklı çelinenler vardır, yanlış yapmasınlar... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biliyorsanız söyleyin, biz de öğrenelim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — öğreneceksiniz, merak etmeyin. 
Efendim, Başbakan, telefon ihalesini erteletiyor; niye acaba, bileniniz var mı?.. O zaman, 

tavsiye ederim, grupta sorun. Hani var ya, seyyar cep telefonu; onun ihalesi erteletildi, şöyle 
bir kayma oldu. Acaba niye oldu? Tabiî, bizi ilgilendirmiyor. Siz Hükümetsiniz, icraat yapa
caksınız, ister bugün yaparsınız, ister yarın yaparsınız; ama, alelacele bir şey yapıyorsanız bir 
sebebi vardır, sorun diye söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Taner, 3 dakikanz var efendim. " 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, 3 dakikada toparlayacağım, merak etmeyin; ko

nuların üzerinden süratle geçiyorum. 
Efendim, arpalıklara 1 700 tane tayin yapıyorsunuz!.. 
Haa, devlet bakanlarımızdan biri, bir genelge yayınlıyor; fakat, bu genelde, bugüne kadar 

bürokrasinin gördüğü bir genelge değil. Bizim bildiğimiz genelge kâğıda yazılır, daktilo edilir, 
altını imzalar gönderirsiniz; adam da "böyle bir genelge geldi" diye alır, okur. Bu, öyle değil, 
bu genelge elden geliyor, üstü yazılı, adam getiriyor KİT'teki bürokrata "efendim, size bir ge
nelge geldi" diyor. Bürokrat "ver kardeşim" dediğinde, genelgeyi getiren "aç, oku, geri ver" 
diyor. Bürokrat nasıl bir şey diye açıyor, okuyor ve geri veriyor. Bu genelgede diyor ki: "Bun
dan sonra, KİT'lerin denetimine gelecekler ya, orada her Vere salmayın bu adamları. Siz orada 
bir koordinatör tayin edeceksiniz, denetlemeye gelen adamlar, bu koordinatörle konuşacak
lar." Yani, KİT'lerimiz var ya bizim, hani, yolsuzluklar falan yapılan, arpalık olan KİT'ler; 
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hani, bu zarar eden KİT'ler; hani, şimdi kâra geçen (!) KİT'ler; şimdi o KİT'Ierdeki denetle
meyi, devlet, KİT'in içerisine girip de bizim memurumuzun, bizim denetleme uzmanlarımızın 
alıştığı şekilde yapmayacak; oradaki bir. koordinatör vasıtasıyla yapacak. Ne demekse, "size 
bırakıyorum!..." Açın, Bakanınıza sorun bakalım, ne demekmiş bu? 

1993 yılında ne olacak? Sayın Başkan, burada zabıtlara gçmesinde fayda var; çünkü bir 
sene sonra bu konuları tekrar görüşüyoruz. Bakın, bütçe rakamlarının hiçbiri tutmayacak, bor
cunuz artacak, faiziniz artacak, enflasyonunuz artacak, döviz fiyatı haliyle artacak, işsizlik 
artacak, vergiler artacak... Bu 400 trilyonluk bütçeyi hazırlarken gözümüzden kaçtı zannetmeyin. 

Bu milletin üzerine, görmediği şekilde vergi geliyor. Diyeceksiniz ki, "vergi gelmeyle ne 
oluyor?" Hayır, hayır, yanlış anlamayın, verenden değil... Hani, vardı ya, "Biz, verenden de
ğil de vermeyenden alacağız bu vergiyi" deniyordu ya öyle, vermeyenden değil; yine verenden 
gelecek... Bu vergi kime geliyor, biliyor musunuz? İşçi, memur, emeklinin üzerine geliyor; baş
ka kimsenin üzerine geldiği yok. Çünkü, ancak onu yakalayabiliyorlar. Bakın, bunu da bura
dan söylüyorum, sonra söylemedi demeyin. 

Bütçeden sonra her şeye zam geliyor. 1992 senesi kayıp yıldır. Enflasyonda şu anda yapı
lan şey, geçen seneki rakamların bir dizyem altında tutulabilmesine çalışılmaktadır. O biter 

- bitmez, 1993 senesinin başında yüzde 15, yüzde 30, Allah ne verdiyse, getirecekler ve ortadire-
ğin -hani, Sayın Bakan "çok güzel kuvvetlendi, refahı arttı" diye söylüyordu ve işte o ortadireğin-
belini kıracaklar. 

Memur, işçi emekli maaşları düşük tutuldu, düşük tutulacak... Bakın bütçedeki rakamla
ra... Geçen senenin, 1992'nin enflasyonu, 1993'ün enflasyon beklentisi altında rakamları ve
rirseniz, o memura iyilik yapamazsınız, o işçiye iyilik yapamazsınız. Ondan sonra, burada çı
kıp da "efendim dünyada şöyle oluyor, böyle oluyor, biz iyi yaptık" diyemezsiniz. 

Hükümet Programındaki vaatlerin hiçbirini tutmayacaklar. İddia ediyorum, seneye, çıka
cağım, burada ispat edeceğim. 

Yatırımları artırmadılar, artırmayacaklar. 
Sayın Bakan çıktı "enflasyonun sebebi, güneydoğudaki harcamalarımız" dedi; arkada

şından, Başbakan çıktı "yok öyle bir şey" dedi!.. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Siz de, "Körfez krizi" diyordunuz ya!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Rakamlar ortada, benim dememe lüzum yok. 
İşsizlik azalmayacak, sağlık sorunlarına el atılmayacak, eğitimde hiçbir şey yapılmaya-

• cak, bol bol konuşulmaya devam edilecek; denilecek ki, "Biz sorunları biliyoruz, biz problem
leri biliyoruz, biz çözümleri de biliyoruz..." 

Allah rızası için şu çözümleri bir uygulayın da, bu meseleyi hep beraber çözelim veya siz 
çözün biz görelim, nasıl çözülürmüş... 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur sorunlarını çözemeyceksiniz. 
Otoyolları, limanları yapmıyorsunuz; yavaşlattınız, yapmayacaksınız. Çünkü, bunların üze

rine gelen kaynakların -Sayın Bakan çok iyi idare ediyor ya- hepsini bütçenin içerisine aldı, 
adamların eline harcayacak para bırakmadı. Yollar yavaşladı, hiçbir yeni yatırım yapılmıyor... 
1993'de bunlar, da yapılmayacak. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Bunları bütçenin geneli üzerinde konuşsaydınız, 
daha yerinde olurdu. 
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GÜNEŞ TANER (Devamla) — Onda da konuşacağım. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Burada Hazine ve Dış Ticaret bütçesi konuşuluyor. 
BAŞKAN — Sayın Taner, süreniz bitti efendim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, eksik olmayın, sürem bitti. Kâğıtlarımızı 

evraklarımızı aldık aşağıya iniyoruz. Yalnız, burada, süreye bu kadar kısıtlama getiren arka
daşlarımızın sataşmalarından dolayı tolerans tanıyacağınızı ümit etmiştim. Tolerans tanımadı
nız, size yine de teşekkür ederim. 

Sağolun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar), 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Zevkle (!) dinledik sizi. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sürelerin, Danışma Kurulu önerisi üzerine Heyetiniz

ce belirlendiği izahtan varestedir. 
Sayın Taner'in, tolerans göstermediğim yolundaki ifadesi doğru değildir demeye de dilim 

varmıyor ama, şunu da ifade edeyim ki, iki dakika fazla süre kullanımı vardır. 
NABÎ POYRAZ (Ordu) — Onu da siz kullandınız! 
BAŞKAN — Bendeniz, hatırlatmada da bulundum, "Sayın Taner, çok değerli notlarınız 

vardır, onları kullanın" diye bir hatırlatma da yapmıştım ama, karşılıklı nezaket atışmalarıyla 
(!) zaman böylece acımasızca geçti. Başkanlığın bir dahli yoktur, ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuyla Doğru Yol Partisi Grup Baş-
kanvekilleri, konuşma sıralarını değiştirme babında mutabakata varmışlardır; böyle bir talep 
geldi. 

Bu sebeple, Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsü yerine, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
sözcüsünü kürsüye davet ediyorum. 

Sayın Mustafa Kul, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1993 yılı bütçesi ve 1991 yılı kesinhesabı üzerinde 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu ve
sileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 13 Aralık 1983 tarihinde 188 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Maliye Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının o zaman
ki yapıları içerisinde yer alan bazı birimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur/Bu bi
rimler, Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği 
Teşkilatı bünyesindeki Kamu Finansmanı, Dış Ekonomik İlişkiler ve Banka ve Kambiyo Genel 
Müdürlükleri yanında, Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanlığı, Hazine Kontrolörleri 
ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüyle, Ticaret Bakanlığına bağlı İthalat ve 
İhracat ve Anlaşmalar Genel Müdürlükleriyle, Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığından 
oluşturulmuştur. 

Bu şekildeki bir yapılanma, ülkemizde geleneksel olarak ayrı ayrı bakanlıklar eliyle yürü-
tülegelen, devletin nakit idaresine ve klasik hazine işlemlerine ilişkin işlevlerle, ekonominin döviz 
kaynak ve kullanımlarının önemli bir bölümünü belirleyen dış ticarete ilişkin düzenlemeleri 
yapma fonksiyonun tek bir bünyede toplanması anlamına gelmektedir. Bu suretle piyasa ku
rallarına ve fiyat mekanizmasına işlerlik kazandırmaya çalışıldığı bir ortam içerisinde, Müste
şarlık, Türkiye'deki uygulamanın sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi görevini üstlenmiş 
oluyordu. 
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Diğer önemli bir fonksiyon olarak da, Müsteşarlık, 1980'li yıllar boyunca, bir yandan dış 
ticaretin yönlendirilmesi ve ihrcatın artırılması faaliyetlerinin uygulayıcısı ve takipçisi olurken, 
diğer bir yandan da, istikrar politikalarının belkemiğini teşkil eden ödemeler dengesi açıkları
nın kapatılmasında finansmanı sağlama işlevini üstleniyordu. 

Müsteşarlığın başlangıçtaki yapısının zaman içinde değişimlere uğradığını görüyoruz, tik 
değişik 1984 yılında oluyor; 232 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilmiş olup, daha 
sonra 1986 yılında tekrar 3274 sayılı Kanun, yeni bazı değişiklikler getirerek, önceki kanun 
hükmünde kararnamelerin yerini almış. Bu yapıda, 1989 yılında tekrar 367 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle bir kere daha değişikliğe uğramıştır. Ancak, yapılan bütün bu değişik
likler, temel yapıyı ve Müsteşarlığın işlevlerini değiştirmekten ziyade, bazı birimlerin şekil, gö
rev ve yetkilerinin değiştirilerek, ana hizmet birimi, yani genel müdürlükler haline getirilmesi 
şeklinde olmuştur. Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ekonomik Araştırma
lar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ve Dışticaret ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü 
de bu şekilde oluşturulmuştur. 

Bir önemli değişiklik ise, 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Teşvik Uygu
lama ve Serbest Bölgeler ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüklerinin, Devlet Planlama Teşki
latından naklen, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bünyesine katılmasıyla geçtiğimiz yılda 
gerçekleştirilmiştir. 

Bütün bunları niye söylüyorum? Bu teşkilatımızın ne kadar önemli görevler üstlendiğini 
ifade etmeye çalışıyorum. Bu yapısıyla, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, her türlü ekonomik 
politikaların belirlenmesinde, kararların alınmasında ve bu politika ve kararların uygulanma
sında, uygulamaların izlenmesinde ve geliştirilmesinde, önemli, görevler, yetkiler ve roller üst
lenmiş bir kurumdur. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, ekonomimiz için, gelişme ve kalkın
mamız için hayatî önem taşıyan dövizin ana kaynağı olan ihracat politikalarıyla dünya ekono
misinin yoğun bir entegrasyon süreci yaşadığı günümüzde, ekonomik alanda rekabetin teşvi
kinde ve ekonomik verimlilik artışında önemli rol oynayan ithalat politikalarının belirlenme
sinden ve uygulanmasından da sorumludur. 

Nakit idaresi, hazine işlemleri, hazine garantisi ve kefalet vermek, devlet tahvili, hazine 
bonosu çıkarmak, kamu iktisadî teşebbüsleri ve iktisadî devlet teşekküllerinin genel yatırım 
ve finansman programlarını hazırlamak ve uygulamalarını izlemek konularında yıllardır önemli 
roller üstlenmiş ve önemli görevler ifa etmiştir. 

Dünya ekonomisiyle entegrasyon sürecinde özel bir önemi ve yeri olan bankacılık, döviz 
ve sermaye piyasalarına yönelik politikalar hazırlama, uygulamasını izleme ve denetleme gö
revleri de, yine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. 

Bu çerçevedç, mevduat ve tasarrufun teşvik ve tanzimine, uzun, orta ve kısa vadeli kredi
lere, para kredi politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, bizzat ugyulamak ve ilgili kuruluş
larca uygulamasını izlemek, yine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görevleri arasındadır. 

Ayrıca, dış ekonomik ilişkiler, ikili ve çok taraflı ekonomik ve ticarî anlaşmalarla ilgili 
temas ve müzakereleri ve Dünya Bankası, IMF, Asya Kalkınma Bankası ve Avrupa Kalkınma 
Bankası gibi çok uluslu malî kuruluşlarla ülkemizin ilişkilerini yine Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı düzenlemektedir. 
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Hızla değişen dünyamız, gün geçtikçe büyüyen ve gelişen ekonomimizle, bu Müsteşarlığı
mızın yüklendiği sorumluluk, her geçen gün artmaktadır. Modern, çağdaş, günün koşullarına 
ve dünya standartlarına uygun yöntemlerle görevlerini yerine getirme konusunda büyük bir 
gayretle çalışmaktadır. Bu çalışmalarını görüyoruz ve izliyoruz. 

Bugünkü mevcut siyasal iktidar döneminde, 12 aylık süre içerisinde yeni anlayışla birçok 
yeni yaklaşımlarla, çok önemli işler yapıldığını izledik. Bu konuları kısaca başlıklar halinde 
sizlere ifade etmek istiyorum : 1992 yılındaki gelişmeleri kısaca özetleyecek olursak : Hükü
met Programının en önemli hedeflerinden olan ve söz verilen süre içerisinde gerçekleştirilen 
fon düzenlemesi bu yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi, fon uygulamasına 1984 
yılında, yoğun bürokratik yapının aşılması amacıyla başlanmıştır. Daha sonra, geleneksel büt
çe kaynaklarından bir kısmının fonlara aktarılmasının, bütçe dengeleri üzerinde yarattığı olumsuz 
etkileri telafi etmek üzere, fon gelirlerinin, önce yüzde 30'umın, daha sonra 1990 yılında yüz
de 50'sinin bütçeye aktarılması uygulaması başlatılmıştır. 1992 yılında ise, müşterek fon hesabı 
uygulamasıyla* fonlar bütçe disiplini içerisine alınmış, Hükümet tarafından hazırlanan 1993 
yılı bütçesinde ise, fonların önemli bölümünün tasfiyesiyle, kamu harcamalarının disipline edil
mesi öngörülmüştür. 

107 adet fondan, fon gelirlerinin yüzde 83'üne sahip olan 63 tanesinin bütçe kapsamına 
alınmasına karar verilmiştir. Ama, sadece buna karar vermek, fonların tasfiyesi anlamına gel
meyebilir. Bu kadar karmaşık ve tasfiyesi zaman alacak fonların izlenmesi ve yönetilmesi aynı 
zamanda, dağınıklık ve belirsizliğin ortadan kaldırılması için, "Fon Yönetimi Genel Müdürlü
ğü*'nün de en kısa zamanda kurulması gerektiğinde inanıyoruz. Meclise getirilen tasarıda za
ten, bu vardır. Tüm milletvekillerimizin o yasaya destek olmasını diliyor ve bekliyoruz. 

En çok tartışılan bir başka konuya geliyorum : Çok tartışılan kamu iktisadî teşebbüsleri 
konusu. 1980'li yılların başlarından itibaren Türkiye ekonomisinde izlenen liberal ekonomi po
litikalarına bağlı olarak, pazar güçlerine dayanma ve özel sektörün, ülkemizin ekonomik kal
kınmasında daha belirgin bir rol oynaması amacına yönelik olarak, kamu iktisadî teşebbüsle
rinin ekonomik rolünde bir azalma amaç edinilmiştir. 

Bugün, ülkemiz gündeminde yoğun bir şekilde tartışılan kamu iktisadî teşebbüsleri, cum
huriyetimizin kuruluş yıllarında, siyasî bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlıkla pekiştirmek ama
cıyla, o günün dünya ve ülkemiz sosyoekonomik şartlarına uygun olarak kurulmuş ve ekono
mik altyapıyla, sanayileşmenin gelişmesinde çok önemli rolleri olmuştur. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi, günümüzde de, ya
rattıkları katma değer, yaptıkları üretim, yarattıkları istihdam ve yaptıkları yatırımlar açısın
dan hâlâ ağırlıklarını muhafaza etmektedirler. 

Gerek bu saydığımız nedenlerden dolayı, gerekse devletin ekonomiye müdahalesinin en 
aza indirilmesi amacına yönelik olarak, kamu iktisadî teşebbüsleri reformu, Türkiye'nin gün
demine gelmiştir, kamuoyu tarafından yoğun olarak tartışılmaya başlanmıştır. îşbaşındaki Hü
kümetin ise, programında, kamu iktisadî teşebbüsleri konusuna geniş yer verilmiş ve sorunla
rın çözümü yönünde radikal birtakım çözümler uygulanmıştır. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri reformunun, kalkınma hamlemizde hızlandırıcı etki yapacağı
nı söyleyebiliriz. Başarılı bir reform programı, ekonomimize, Avrupa Topluluğu ülkeleri eko
nomileriyle uyum sorununda yardımcı olacağı gibi, makro ekonomik istikrar politikalarının 
başarılı uygulanmasına da katkıda bulunacağını sanıyoruz. 
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Ekonomideki yeri ve önemini koruyan kamu iktisadî teşebbüsleri, önceki yılların aksine, 
1990 yılında büyük miktarda zarar etmeye başlamıştır. Kamu iktisadî teşebbüsleri, 1989 yılın
da 1 trilyon 103 milyar lira kâr ederken, 1990 yılında 920 milyar Türk Lirası zarar etmişlerdir; 
1991 yılında ise, konsolide zarar, 17 trilyon 625 milyar liraya yükselmiştir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin malî yapılarındaki bozulmanın ve zararlı kuruluşlar haline 
gelmelerinin en önemli nedenlerinden birisi, 1990 yılında kullanmaya başladıkları yüksek faiz
li ticarî banka kredileridir. Bir diğer önemli sebebi ise, dış ticaret rejimimizin liberalleşmesi so
nucu dışa açılan ekonomimizde, KİT'lerin, teknoloji ve istihdam sorunları nedeniyle, yeni ya
pılanmaya tam uyum gösterememiş olması KİT sisteminin konsolide zararlarının önemli ölçü
de büyümesine neden olmuştur. 

1991 yılı sonunda, bu nedenlerden dolayı,. Kamu iktisadî teşebbüslerinin iyileştirilmesine 
yönelik birtakım yeni önlemler alınmış ve 1992 yılında uygulamaya konulmuştur. Kamu iktisa
dî teşebbüslerinde hızla artan personel giderlerini azaltmak amacıyla, bazı kuruluşlar 20 Şu
bat 1992 tarih ve 3774 sayılı Erken Emeklilik Kanununa dayanılarak, emeklilik süresi dolmuş 
olan personelini, kıdem tazminatını ödemek kaydıyla emekliye sevk etmişlerdir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin toplam personel sayısı 1987 yılında 660 831 kişi iken, 1991 
yılında 561 589 kişiye düşürülmüş, 1992 yılında ise bu rakamın 556 469 olarak gerçekleşmesi 
beklenmektedir. 

Kuruluşların istihdam giderleri ise, 1987 yılında 2 trilyon 30 milyar lira iken, 1991 yılında 
28 trilyon 895 milyar liraya yükselmiştir; 1992 yılında ise, bu işten çıkarılmalar olmasına ve 
işten çıkarılanların yerine yüzde 20'yi aşmamak kaydıyla yeni personel almamak şartına rağ
men, 50 trilyon 296 milyar lira olması beklenmektedir. 

Bu nedenle, kamuoyunda çok yaygın bir şekilde tartışılan KİT'lerin, devletin sırtında kam
bur olma konusu, tam tersine, devletin, KİT'lerin üzerine kambur olması ve KİT'lerin zarar et
mesinde en önemli sebeplerden birisi olduğunu ifade etmemiz mümkün. Yani, siyasî amaçlarla 
KİT'lerin doldurulması, fazla işçi çalıştırması ve fazla ücret ödenmesi nedeniyle Kamu iktisadî 
teşebbüslerinin kâr eder duruma getirilmesinin mümkün olamadığını ifade etmek istiyorum. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin öz kaynak yaratma imkânlarının sınırlılığı karşısında hızla 
bozulan malî bünyelerinin düzeltilebilmesi amacıyla, bazı kamu borçlarının konsolidasyonu-
na imkân vermek üzere, 2 Temmuz 1992 tarih ve 3836 sayılı Tahkim Kanunu çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kul, bir dakikanızı rica edebilir miyim?... 
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz bitmiştir. Sayın hatibin konuşmasının bitimine kadar 

sürenin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkürler, Sayın Başkanım. 
Bu kanun, yani Tahkim Yasasından diğer bazı kamu kuruluşlarının da yararlanmasına rağ

men, en önemli etkiyi KİT'ler üzerinde göstereceğini zannediyor ve bekliyoruz. 
Tahkim Kanunuyla, KİT'lerin vergileri, Hazine devirli dış reeskont kredileri ve Sosyal Si

gortalar Kurumuna olan borçları başta olmak üzere, toplam 33 trilyon 800 milyar lira tutarın
daki borçlarının ve görev zarar alacakları dahil 14,2 trilyon lira tutarındaki alacaklarının tah
kim edilmesi sonucunda, bilançolarında 19,6 trilyon liralık, özkaynak lehine, bir değişme sağ
lanmıştır. 
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Diğer yandan, 1992 yılında, bütçe dışı ikraz yoluyla bazı kamu ikdisadî teşebbüslerine, 
Hazine tarafından -yukarıda zarar nedenlerinden birisi olarak sayılan- yüksek faizli ticarî ban
ka borçlarını tasfiye etmeleri amacıyla 13 trilyon 65 milyar liralık, Sosyal SigortaIar»borçIarını 
tasfiye etmek amacıyla da 1 trilyon liralık Özel tertip devlet tahvili verilmiştir. Bu tahvillerle, 
kamu iktisadî teşebbüsleri, bileşik faizi yüzde 170'Iere kadar uzanan ticarî banka borçlarının 
bir kısmını̂ tasfiye ederek, bu borçların yüzde 78 faizli devlet tahvillerine dönüştürülmesi sağ
lanmıştır. Bu şekildeki kuruluşların finansman maliyetlerinde önemli ölçüde bir düşüş sağlan
ması beklenmektedir. Tahvillerinin, 1992 yılının ikinci yarısında verilmesi nedeniyle, finans
man maliyetleri üzerindeki olumlu etkisi, ancak 1993 ve daha sonraki yıllarda görülecektir. 
1993 yılında kuruluşların, tahvil nedeniyle sağlayacakları faiz tasarrufunun ise, 4 trilyon 453 
milyar lira olması beklenmektedir. 

Ayrıca, yine, 1993 yılında toplam 15 trilyon liralık özelleştirme geliri elde edilmesi öngö
rülmüştür ki, özelleştirmeden elde edilecek olan gelirlerin bir kısmı otoyol, baraj ve diğer yatı
rım projelerinin finansmanı için kullanılırken, bir kısmı da özelleştirme kapsamındaki kuru
luşların rehabilitasyonu için kullanılacaktır. KİT'lerin içinde bulunduğu güçlüklerin bu şekil
de önemli ölçüde aşılabileceğini umuyoruz ve bekliyoruz. Tabiî, KİT'lerin özelleştirilmesinden 
dolayı elde edilen gelirlerden bir kısmı da bütçeye gelir olarak kaydedilecektir; yani tamamı 
o anlamda kullanılmayacaktır. 

Hükümetin uygulamaları nedeniyle, kamu iktisadî teşebbüslerinin devralınan durumları
nın üzerine, herhangi bir olumsuzluk yeni Hükümet zamanında eklenmemiştir. Yıllardır süre
gelen uygulamaların yetersiz kaynak aktarımıyla birleştirilmesi sonucunda mîllî yapıları bozu
lan ve rekabet güçleri azalan kamu iktisadî teşebbüslerinin, Hükümet Programında öngörül
düğü şekilde, malî yapılarının düzeltilmesi ve üzerindeki yüklerin azaltılması amacıyla -özetle-
Tahkim Kanunu çıkarılmış, ihraç edilen devlet tahvilleriyle, yüksek faizli ticarî banka borçları 
nedeniyle faizleri önemli ölçüde azaltılmış ve KİT'lere ilişkin yıllık program kararnamesiyle 
getirilen hükümler çerçevesinde, ayrılan personelin yüzde 20'si oranında personel alımına izin 
verilmek suretiyle personel alımlarına önemli sınırlamalar getirilmiştir. 

Bu önlemler, KİT'lerin içinde bulunduğu zorlukların ortadan kalkacağına, KİT sistemi
nin konsolide zararlarının en aza indirileceğine ve soruna köklü bir çözüm bulunacağına ina
nıyoruz. 

Diğer önemli bir gelişme ise, gene, 1992 yılında günün koşullarına ve sektörlerin talepleri
ne uygun olarak dinamik teşvik mekanizması geliştirilmiş olup, bu teşviklerin, ileriki yıllarda 
gene ihracatımızda olumlu etkiler yapacağını umuyoruz ve bekliyoruz. 

Dokuz aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artış kaydeden ih
racatımız, yıl sonunda hedefine ulaşacaktır. Söz konusu dönemde, iç talepteki artıştan kay
naklanan üretim ve kapasite kullanım oranındaki artışlar, ithalata aynen yansımıştır. Bunun, 
yüksek ekonomik konjonktürün gereği olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu yapılanların dışında yapılmasını istediğimiz ve yararlı olduğuna inandığımız bazı öne
rilerde bulunarak sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Bilindiği üzere, ülkemizin ihracatının artırılmasında ve dış ticaret hacmiyle her türlü eko
nomik ilişkilerin geliştirilmesinde, anlaşmalar ve söz konusu anlaşmalara dayanılarak yapılan 
protokoller büyük önem arz etmektedir. 
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Bu itibarla, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, başta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir
liğinin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Türk cumhuriyetleri ve diğer Bağımsız Dev
letler Topluluğu ülkeleri olmak üzere, Ortadoğu, Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle yapılan 
ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmaları ve mevcut anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen pro
tokoller ile, söz konusu ülkelerle olan ticaretin geliştirilmesine ve ekonomik işbirliğine yeni bo
yutlar kazandırılmasına önem vermelidir. 

Ayrıca, ihracatımız açısından potansiyel arz eden; ancak; henüz bir ticaret veya ekonomik 
işbirliği anlaşması olmayan ülkelerle bu tür anlaşmalar aktetmek amacıyla temaslar yapıldığı
nı biliyoruz. Yeni oluşan Türk cumhuriyetleriyle ülkemiz arasındaki özel bağlar yanında, dün
yadaki bölgesel bütünleşmeye yönelik eğilim ve çabalar da, Türkiye'yi bu kardeş cumhuriyet
lerle daha çok sıkı bir iktisadî ve siyasî ilişkiler içine girmeye zorlamaktadır. 

Bu nedenle, en kısa zamanda, Türk devletleriyle, ekonomik ve ticarî ilişkiler genel mü
dürlüğünün kurulmasının gerekliliğine inanıyoruz. Gene, getirilen yasa teklifinde bu da vardı. 
Bu konuda tüm milletvekillerimizin buna katkı sağlamasını diliyoruz ve bekliyoruz. 

Bir başka konu ise serbest bölgeler konusudur. 
1992 yılında, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Antalya, Mersin, İstanbul 

Atatürk Havalimanı ve Trabzon serbest bölgelerinde 14 tanesi yabancı sermayeli olmak üzere, 
toplam 65 firma faaliyet ruhsatı almak için müracaat etmiştir. Bunlardan 51'ine ruhsat veril
miştir. Faaliyet ruhsatı alan bu firmalardan 14 adedi yabancı sermayeli kuruluşlardır. 

2 Mart 1992 tarih ve 2793 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İstanbul Deniz Serbest Bölge
sinin sınırları çizilmiş, 4 Haziran 1992 tarihinde de Trabzon Serbest Bölgesi ticarî faaliyetlerine 
başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kul, süreniz doldu... Eğer elinizdeki metnin tamamını okumayı uygun 
buluyorsanız, maalesef süre uygun değil... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Peki Sayın Başkanım, önemli gördüğüm yerleri aktarayım. 
Bu nedenle, bu yapılanlar için teşekkür̂  ediyoruz. 
Serbest bölgelerimizin daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla da, ayrı ayrı 

olan serbest bölgeler yönetmeliklerinin birleştirilmesinin ve Serbest Bölge Kanununda değişik
lik yapılmasının, gene gerekli olduğuna inanıyoruz. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ekonomik istikrar programıyla uyumlu bütçe uy
gulaması çerçevesinde, 1991 yılında gayri safi millî hâsılanan yüzde 7,1'i oranında bir bütçe 
açığı gerçekleşirken, bütçe açığının 1992 yılında yüzde 4,4'e indirilmesi öngürülmüştür. Buna 
bağlı olarak, 1991 yılında yüzde 12,6 olarak gerçekleştirilen kamu kesimi borçlanma gereğinin, 
1992'de yüzde 8,9'a düşürülmesi planlanmıştır. İç borç stokunun gayri safi millî hâsılasıyla 
oranı, 1991 yılı sonu itibariyle yaklaşık yüzde 20 oranındayken, para itibariyle bu oranın sabit 
tutulması beklenilmektedir. 

Bu çerçevede, iç devlet borçlarımızın 1991 yılı sonu itibariyle 93 trilyon 642 milyar liray
ken, bu rakam, 1992 yılı ekim ayı sonu itibariyle 144 trilyon 708 milyar liraya ulaşmıştır. Kon
solide borçlar hariç tutulursa, sadece devlet bonosu, Merkez Bankası ve avans toplamı, 1991 
yılı için 56 trilyon 525 milyar lira, 1992 yılı ekim ayı sonu itibariyle ise 114 trilyon 984 milyar 
lira olmuştur. 1992 yılında, bütçenin finansmanında, iç borçlanma, önemini korumuştur. ' 
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tç borçlanmanın bütçe üzerindeki malî yükünü önlemek amacıyla, 1993 yılında, ağırlıklı 
olarak uzun vadeli tahvil satışına öncelik verilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz ve bu niyeti 
de Bütçe Kanunu Tasarısında gördüğümüzden dolayı; kamu finansmanı konusunda olumlu 
yönde umutlanıyoruz. 

tç boçlanma faizleri, gayri safi millî hâsıla büyüme hızının üzerinde reel büyüklüğünü ko
rumakta ve bu durum, özellikle kısa vadeli borçlanmada belirginleşmektedir. Bu olumsuzluğu 
gidermek düşüncesiyle, 1992 yılında, kamu menkul kıymetlerinin doğrudan halka arz edilmesi 
uygulaması başlatılmıştır. Doğrudan halka arz uygulamasında, gerçek kişiler için vergi istisna
sı olması nedeniyle, hem daha düşük faizle borçlanma imkânı sağlanmakta hem de kamu menkul 
kıymetleri için ikinci piyasaların geliştirilmesine katkıda bulunulmaktadır. Bu uygulamanın 1993 
yılında da sürdürülmesini diliyoruz ve bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kul, bakın, sizden önceki bir sayın grup sözcüsüne 2 dakikadan fazla 
tolerans tanıma imkânımız olmadı... Siz, 4 dakika kullandınız, fazla olarak... Rica ediyorum 
efendim... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Peki Sayın Başkanım, hemen bitiriyorum. 
Sayın Bakanım, bankacılık konusunda yeni düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyuldu

ğunu zannediyorum. 
Gene, sigortacılık konusunda, Türkiye'de yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğine ina

nıyoruz. 
Gene, ihracat ve ithalat rejimlerindeki kambiyo mevzuatımızda değişiklikler yapılması ge

rektiğine inanıyoruz. Bunları sizin yapacağınıza inanıyoruz ve güveniyoruz. 
Aynı zamanda, sizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirdiğiniz yasa tasarısı

na Meclisin katkıda bulunacağını ve o yasanın çıkmasında olumlu oy kullanacağına inanıyoruz. 
Bu inançlarla, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızın 1993 yılı bütçesinin tüm ulusumu

za, Bakanlığımıza ve Meclisimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 
Değerli milletvekilleri, öğleden evvelki çalışma süremiz dolmuştur. 
Programımızdaki sair çalışmaları ikmal edebilmek için, bugün, yeniden saat 14.15'te top

lanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 13.11 

o 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

; — : o — ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşiminin ikinci Oturumunu 
açıyorum. 
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER (Devam) 
1. —1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla

rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223,219) (Devam) 

B) HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (Devam) 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde

ki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Algan Hacaloğlu'nda. 
Sayın Hacaloğlu; buyurun efendim. 
Sayın Hacaloğlu, konuşma süresi konusunda çok hassas olduğunuzu biliyorum... Süre

miz 20 dakikadır ve saat 14.16... 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Ba

kan, değerli arkadaşlarım; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Hazine ve Dış Ticaret Müseteşarlığı bütçesinin özeline ve geneline 
inmeden evvel, ülkenin içinde bulunduğu durumun, ancak doğru verilerle saptanabileceği ger
çeğinden hareketle, millî gelir serisi üzerinde, Türkiye'nin gayri safî millî hâsılası üzerinde 1987 
yılından beri geliştirilmiş bulunan, ancak henüz yıllık programlara ve plana yansımamış bulu
nan, öte yandan Hazine ve'Dış Ticaret Müsteşarlığının kendi bültenlerinde de yer alan, daha 
doğru, daha gerçekçi ve gelecek yıldan itibaren ve kullanılacak olan gayrı safî millî hâsılanın 
yeni değerini esas alarak bazı saptamalar yapmak istiyorum. Çünkü, gayri safî millî hâsılanın 
1992 yılı için saptanmış bulunan yeni değeri, bir gerçektir, bugünkü gerçek ekonominin top
lam potansiyelinin yapısını yansıtan bir değerdir. . 

Millî gelir serisinin, Devlet İstatistikçe yapılmış olan çalışmalarını birazcık inceleme fırsa
tını buldum.. Benim bu serinin de, Türkiye'nin gerçek millî gelir birikimini, potansiyelim yan
sıtmada yeterli olmadığı, gerçek millî gelirin bunun da biraz üstünde olduğu şeklinde bir inan
cım var. Mevcut 1992 yılı millî gelir serisi, bildiğiniz gibi, 1985 yılı input-output tablosunu esas 
almakta, örneğin son yılların malî para piyasadaki factöring yahut da leasing gibi faaliyetleri
ni dahi henüz bu yeni seride kapsamamaktadır. 
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Bu serinin iki önemli tarafı var : 
1. -Bu seri, eski seriden yüzde 38,5 civarında daha yüksektir. 
2. Bu seri, biraz evvelde söylediğim gibi, programlara temel teşkil etmemiştir. Bu neden

le, 1993 yılı programının ve bütçesinin de temelini oluşturmamaktadır. Yani, program ve bütçe, 
yüzde 38,5 düzeyinde daha düşük bir millî gelir varsayımıyla hazırlanmıştır. 

Bu bağlamda baktığımız zaman, şu anda 1992 yılında Türkiye'nin gayri safî millî hâsıla
sının 158,5 milyar dolar olduğunu, TL. cinsinden ise 1 077,7 trilyon düzeyinde olduğunu gör
mekteyiz. 

Biraz evvel belirttiğim gibi, programa esas olan millî gelir serisinde, yani eski seride ise, 
gayri safî millî hâsıla, 113,8 milyar dolar olarak gözükmektedir. 

Bu ne demektir?.. Bu, kişi başına gayrî safî millî hâsılanın 2 705 dolar olduğunu, prog
ramda belirtildiği gibi 1 944 dolar düzeyinde olmadığını, bir kere, saptamamız demektir. Yani, 
Türkiye düşündüğümüzden daha fazla refahı sağlamış bir ülke konumunda. 

Bunun dağılımı üzerinde tartışma açılabilir; fakat, Türkiye'nin genel refahı, düşündüğü
müzün biraz daha üstünde. Demek ki, Türkiye, 60 milyon nüfusuyla, dış dünya için cazip bir 
iç pazar potansiyeli taşıyan bir ülke konumuna gelmiş. 

İkinci saptayabildiğimiz husus şudur : Henüz yeterince sanayileşememişiz, iddia edildiği 
ölçüde sanayileşememişiz. Yeni seri bunu da ortaya koyuyor. 

Yeni serinin ortaya koyduğu, sanayi sektörünün, millî gelir içindeki payı yüzde 26,3'tür. 
Oysa, program bunu yüzde 29,5 olarak öngörmektedir, belirlemektedir. 

Bir diğer husus : Kamu kesiminin toplam ekonomi içindeki payı, iddia edildiği kadar yük
sek değildir. 

"Kamu kesimini daraltalım" diyoruz... öncelikle neyi daraltacağımızı iyi saptamamız la
zım. Yeni millî gelir serisi, kamu kesiminin, zannettiğimiz ölçüde, bütçe çalışmalarında esas 
aldığımız ölçüde, varsaydığımız ölçüde geniş olmadığını ortaya koymaktadır. Çünkü, yeni se
riyle, millî gelirdeki yüzde 38,5'lik artışın yüzde 30'u, özel kesimdeki genişlemeden, kapsan
mamış birikimleri kapsamaktan kaynaklanmıştır. Bunun da altını çizmek istiyorum. 

Diğer çok önemli bir konu da şudur : Öyle, iddia edildiği gibi çok yatırım yapılmıyor. 
Türkiye, programda belirtildiği, sayın bakanlarımızın veya Sayın Başbakanımızın dediği ölçü
de yatırım yapmamaktadır. Program, Türkiye'de gayri safî millî hâsılanın yüzde 21,6'sı düze
yinde yatırım yapıldığını söylüyor... 

Hayır, bu yanlış; devletin rakamlarına göre yanlış. 
Türkiye, 1992'de, gayri safî millî hâsılasının yüzde 15,5'i düzeyinde yatırım yapmıştır; 1993 

hedefi de yüzde 15,4'tür. Bir evvelki bütçe görüşmesinde de söyledim; bu rakamlan yüzde 20'lerin 
üstüne çıkarmadan, hiçbir adım atamayız, büyüme hızını yüzde 6'lara ve üstüne taşıyamayız. 

Bir diğer güncel yanılgı da şudur : Kamu kesimi gelirlerinin ve vergi gelirlerinin gayri safî 
millî hâsıla içindçki payı, hiç de düşündüğümüz düzeyde değil. Yeterince vergi almıyoruz. Ge
çenlerde Sayın Başbakan ve Sayın Maliye Bakanı televizyonda -ben de izledim- dediler ki, 
"OECD ülkelerinde vergi gelirlerinin gayri safî millî hâsılaya oranı, yani vergi yükü yüzde29,3 
veya 29,4'tür; biz de de yüzde 24,8'dir." 

Bu, doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü, yeni millî gelir serisine göre, yani gerçek ra
kamlara göre değerlendirdiğinizde, vergi yükü, -toplam kamu kesiminin gelirleri (belediyeler, 
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fonlar ve diğerleri) dahil olduktan sonraki vergi yükü- sadece 17,7'dir, 24,8 değildir. Bu ne de
mektir? Eğer Sayın Başbakanın dediği ölçüde vergi toplanmış olsaydı bugün, 1992 yılında, büt
çemiz öyle 59 trilyon lira açık vermeyecek, aksine 23 trilyon lira fazlalık verecekti. 

"Bu ölçüde vergiyi hemen alabilir miyiz, kaç yılda alırız?" Bunlar ayrı sorular; ama, du
rumu doğru saptayalım. Türkiye yeterince vergi almıyor ve bu bağlamda da yeterli büyüklükte 
bir bütçe yapamıyor. Bütçenin, öyle iddia edildiği gibi, gayri safî millî hâsıla içindeki payı yüz
de 29,4 değildir, daha ufaktır, yetersizdir, yüde 21 düzeyindedir. Bu bütçeyi gerçek anlamda 
yüzde 30'lara çıkarmadan, ne sosyal devlet olmanın gereği olan kamusal hizmetleri topluma 
taşıyabilirsiniz ne de halkın beklentilerine yanıt verebilirsiniz. 

Bir başka şey var; çok eleştirdik, biz de eleştirdik, "efendim Türkiye fazlasıyla dış borca 
boğulmuştur" dedik. 

Yeni millî gelir serisine baktığımızda bunun doğru olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin dış 
borç yükü yüzde 33'tür; halen kullanılmakta olan programa esas olan eski seriye baktığımız 
zaman, yüzde 46'dır; yani yüksek görünüyor; ama, yüzde 33' pekâlâ bu ülkenin taşıyabileceği 
bir yüktür. Hatta, bilinçli ve sağlıklı yapılmak kaydıyla, Türkiye, ek dış borçlanmaya da gide
bilir. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. 

Bunun dışındş, Sayın Bakanımız, biraz evvel konuşmalarında, yaptıkları ve başarılı ol
dukları üç konuya değindiler. Bunlardan biri; "kamu kesimi borçlanma gereğini yüzde 16'lardan 
aşağıya çektik" dediler. 

Şimdi, yeni millî gelir serisini kullandığımızda görüyoruz ki, 1991 yılında kamu kesimi 
borçlanma gereğinin, gayri safî millî hâsılaya oranı, öyle, söylendiği gibi yüzde 14, yüzde 16 
değil, sadece ve sadece yüzde 10,4'tür; 1992 değeri de yüzde 9'dur. 10,4 ile 9'un arasında, sa
nıldığı gibi bir fark yoktur ve Türkiye'nin gerçek anlamda kamu kesimi borçlanma gereğinin 
millî gelire oranı, hiç de öyle yüzde 14'Iere, yüzde 16'lara fırlamamıştır. Bunu doğru saptaya
lım ve enflasyonun kaynağını, nedenlerini ararken, doğru verilerle hareket edelim. Bunu söy
lerken, tabiî ki ben resmî verileri kastetmiyorum, gerçek verileri kastediyorum. 

Burada abartılan bir konu daha var. Herkes, her sözcü buraya çıkıyor, "KİT'ler enflasyo
nun temel nedenidir, ekonominin kamburudur; şu zamana kadar kâr ediyordu, son iki yıldır 
zarar ediyor..." diyor. 

Değerli arkadaşlarım, KİT'lerin 1992 yılında kamu kesimi borçlanma gereği içindeki payı 
-o yüzde 9'un içindeki yeri- sadece yüzde 2'dir. Yani siz, KİT'lerin tümünü satın, atın; ama 
nihayet bundan kazanacağınız, yüzde 9'dan yüzde 7'ye inmek olacaktır. KİT'leri özelleştir
meyle, KİT'leri tasfiyeyle her şeyi çözümleyemezsiniz. Tabiî, özelleştirme konusunda yapıcı bütün 
önerilere açığız; ama, bunları tek temel alıp, bunları hedef gösterip, bunları kambur gösterip/ 
bir yere varamazsınız; sadece kendi kendinizi yaralarsınız, hataya düşersiniz. 

Şimdi, özetle, yeni millî gelir serisiyle ilgili görüşlerimizi tekrar satırbaşlarıyla özetlemek 
istiyorum : 

Türkiye'nin kişi başına millî geliri 3 bin dolara yaklaşmaktadır. Sanayileşmede geri kal
mış durumdayız. 

Yatırımları çok az yapan bir ülkeyiz. Yatırımlara yeterince kaynak ayırmıyoruz. 
Yeterince vergi toplamıyoruz. 
Bütçelerimiz dardır, küçüktür. 
Dış borç korkulacak düzeyde değildir. 
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Kamu kesimi borçlanma gereği yüksektir; ancak, azgın düzeylerde değildir. 
KİT açıkları, tek başına, yüksek enflasyonun nedeni olamaz. 
Yurt içi toplam tasarruflar, ekonominin potansiyeline göre çok düşüktür. 
Kaynakların çok ciddî bölümü, reel sektörler yerine para piyasalarına, rant kesimlerine 

akmaktadır; kayıt dışı ekonomi kulvarlarında dolaşmaktadır. 
Bunların altını çok net olarak çizmeden, bunların doğru olup olmadığını gerçekten ina

nıp, özümlemeden, hiçbir şekilde doğru politikalar üretemezsiniz, sorunların üzerine sağlıklı 
bir şekilde gidemezsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel görüştüğümüz DPT bütçesinde de belirttiğim gibi, ülke
nin ciddî sorunları var; kronik enflasyon var, rekor düzeyde işsizlik var, bölüşümde, refahın 
paylaşımında eşitsizlik var ve ekonomik büyümede ve toplumsal gelişmede yetersizlik var. Bu 
sorunları aşabilmek için, hepimiz, biraz evvel değindiğim gibi, durumu sağlıklı saptamak ve 
doğru politikalar üretmek zorundayız. Ancak, ne yazık ki, Hükümetimizden bu tavrı görebil
diğimizi belirtemiyorum. 

Bu noktada enflasyon konusunda bir iki şey söylemek istiyorum. Birini biraz evvel söyle
dim; KİT'ler, tek başına enflasyonun temel nedeni olamaz; bu bir. İkincisi, son on yılın kamu 
kesimi borçlanma gereğiyle enflasyon düzeyini değerlendirdiğimiz zaman aralarındaki kore
lasyona, ilişkiye baktığımız zaman, hiç de öyle zannedildiği gibi, kamu kesimi borçlanma gere
ğinin gayri safî millî hâsılaya oranının, enflasyonla her yıl doğrudan ilintili, yüksek düzeyde 
korelasyon içinde olduğunu göremiyoruz, ne yazık ki göremiyoruz. Bilimsel olarak doğru, dış 
dünyada da, iç dünyada da; tabiatıyla enflasyonu açıklarla kontrol edemezsiniz; ama birkaç 
rakam vermek istiyorum; 1987 yılında enflasyon oranı yüzde 32, kamu kesimi borçlanma gere
ği ise yüzde 5,7 idi. Yeni seriye göre söylüyorum... 1988'de kamu kesimi borçlanma gereği 4,6'ya 
düştü, enflasyon ise yüzde 68,3'e fırladı. Sonra 1990 da, kamu kesimi borçlanma gereği yüzde 
8'e çıktı, enflasyon ise yüzde 48,6'ya düştü. 

Değerli arkadaşlarım, bu, barometre değildir; tabiatıyla malî faktörlerde, bir zaman iliş
kisi de vardır; ama, onu da dikkate alsak dahi, bu korelasyon ilişkisinin, düşünüldüğü kadar 
güçlü olmadığını, Türkiye deneyimi içinde görmekteyiz. 

Türkiye'nin enflasyonun altında yatan başka temel nedenler vardır. Bunların ayrıntısına 
inecek zamanım yok -biraz sonra Başkan beni uyaracaktır; zaten yeterince teknik düzeyde 
konuştum- ama, enflasyona ilişkin iki hususunu altını da-çizmek istiyorum. 

Birincisi, bir kere çok cephede birden dengeli bir mücadele vermek lazımdır. Bunun için 
de iki önemli şey yapmak gerekir: Bütçe, yıllık program, Merkez Bankası para programı ve 
Hazinenin kaynak ödeme programı ve hedefleri arasında ciddî bir tutarlılık, uygulaması ara
sında ciddî bir eşgüdüm sağlamak lazımdır. Bunu, 1992 yılında yeterince yapamadık, daha ev
vel hiç yapamadık; bunu sağlamak en temel hedef olmalıdır. 

İkincisi, kesinlikle kamu gelirlerini artırmak gerekir. Bu bağlamda, çok ciddî* radikal, den
geli, kapsamlı ve adil bir vergi reformunu derhal uygulamaya koymak lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, 4 dakikanız var efendim; notlarınızı ona göre düzenleyin 
lütfen. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Tamam efendim. 
Dolayısıyla, program ve bütçeler arasındaki uyum ve vergi reformu -birisi, hükümet etme 

sanatıyla ilgili, diğeri ise değişik gelir gruplarına karşı nasıl.yaklaşacağınız konusunda kararlı
lıkla ilgili konu- ile ilgili konularda, Hükümet, bugüne kadar gösterdiği aczi aşmadığı sürece, 
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enflasyon konusunda başarılı olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun Sözcüsü olarak bunu 
önemle vurguluyor ve altını çiziyorum.' 

Değerli arkadaşlarım, üreticileri, sanayicileri değil, rantiyeleri ödüllendiren, verimliliği ye
tersiz "yüksek faiz-düşük ücret" ekonomisinden hızla uzaklaşarak, sağlıklı ve üretken bir sos
yal piyasa ekonomisini oluşturmadan, enflasyonun, kalıcı olarak kontrol altına alınamayaca
ğını hepimiz bilmeliyiz ve bunun gereğini yapmalıyız; zira, artık halkımızın da sabrı tüken
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, son yıllarda kaynakların reel sektör yatırımları yerine malî sektöre 
kaymasını, rantlara yönelmesini, ciddî bir sorun olarak görmekteyiz. Bunun sonucu doğmak
ta olan yatırımsızlık ve onunla bağlantılı işsizlik -biraz evvel söylediğim gibi- toplumumuzun 
en ciddî sorunları arasındadır. 

Kaynaklan reel sektöre aktarmak için, teşvikleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızın 
sorumluluğu altında, en kısa zamanda, daha etkin olarak uygulamaya koymalıyız. 

Son yedi yıldır banka kaynaklan kısa vadeli alanlara yönelmiştir. Banka kaynaklarının 
yeniden orta vadeli alanlara ve yatırımlara kaynak yaratacak biçimde yönlendirilmesi, bu açı
dan da önem taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Koalisyon Hükümetinin'1992 yılı karnesi kırıklarla doludur. Enf
lasyonda notu kırık, işsizlikte notu kırık, sanayileşmede notu kırık, eşitsizlikleri gidermede notu 
kırık. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Artılar da var... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Tabiatıyla artılar da var; ama benim görevim mu

halefet yapmak, onun için şimdi kırıklardan bahsediyorum. 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Tam muhalefet değilsiniz... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Evet, dış ve iç borç notu kırık; faiz ve döviz kuru 

notu kırık. Bunların yanında bir başka alanda da konu kırık; o da, KİT'ler. KİT'ler için ge
çenlerde burada kırk dakikalık bir konuşmam oldu onun için ayrıntısına inmeyeceğim. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Öğretmen de çok insafsız(!..) 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Biz, gerçekten TÖYÖK Yasasının hızla çıkmasını 

istiyoruz; bu kargaşadan Koalisyon Hükümetinin kendisini kurtarmasını istiyoruz. 
Koalisyon Hükümetimiz, kuruluşundan bugüne, bu konuda, bazen doğru, bazen de çok 

yanlış şeyleri söylemektedir. 
Bakanları arasında ciddî uyumsuzluklar vardır. Kendi içinde uyum sağlamayan bir Hükü

metin kararlı politikalar üretmesi mümkün değildir. 
Ben, geçen gün söyledim, "bu konuda, Koalisyon Hükümeti içinde en çok güvendiğim 

kişi Sayın Başbakan" dedim, yani Sayın Başbakanın bu konudaki sağduyusuna, eski deneyi
mine güvendiğimi belirtmek istedim. 

Bu konu, gerçekten, Türkiye'yi derinliğine tanıyan kişilerin, düşünerek gerçekçi politika
lar ortaya koyarak aşabilecekleri bir konudur. 

Biz CHP olarak, ekonomimizin, KİT'leri, bu genişlikte, bu hantal ve verimsiz yapısıyla 
taşıyabileceğine inanmadığımızı sık sık belirtiyoruz. CHP olarak, özelleştirmeye, sanayileşme- b 

de ve ekonomide yeniden yapılanmanın, yenileşmenin bir aracı olarak bakıyoruz; rekabetçi pi
yasa güçlerinin etkinliğini artırmanın araçlarından birisi olarak bakıyoruz. • 
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Devletin, ekonomideki girişimcilik alanının daraltılmasını, ekonomik alanın daraltılması
nı, devletin küçültülmesini; ancak, etkinleştirilmesini ve KİT'lerin faaliyet alanının, teknoloji
de öncü sektörler ile, kalkınmada gerice yörelerin geliştirilemesi ve çok temel kamusal hizmet
lerin verilmesi şeklinde yeniden saptanarak, belirlenerek, bu yapı içinde, etkin, katılımcı, özerk, 
verimli, kârlı, iç ve dış pazarlarda ayakta durabilecek bir yapıya dönüştürülmesini talep ediyoruz. 

Bu bağlamda, KİT'lere lütfen partizanca yaklaşmayınız, lütfen yöneticilerinin yakaların
dan elinizi çekiniz ve lütfen onları, söz verdiğiniz gibi, bir an evvel özerk yapıya kavuşturunuz. 

Lütfen, özelleştirme kriterlerini bu Meclis çatısı altında hep beraber yeniden tartışalım. 
Getiriniz kriterlerini, önceliklerini; hangisini, hangi yöntemle, nasıl ve hangi önceliklerle özel
leştireceğimizi hep beraber saptayalım. 

özelleştirmeden sağlanacak kaynakları, öncelikle ve önemle lütfen KİT'lerin rehabilitasyo
nu için ve işsizlik fonu için kullanınız, kamu kesiminin kısa vadeli açıklarını kapatmak için 
kullanmayınız; ama, maalesef, söylemek istiyorum, sizin, bugüne kadarla performansınız Sa
yın Bakanım -Hükümet olarak belirtiyorum- KİT'leri rehabilite ederek, katılımcı, özerk ve
rimli ve kârlı bir yapıya kavuşturmak değil, sorunun çözümünü sürüncemede bırakıp, KİT'le
rin tümüyle tasfiyesine ve batışına çanak tutma sonucunu verecek gibi gözükmekte. CHP ola
rak, bu sorumsuz tavrın daima karşısında olacağımızı burada önemle vurguluyorum. 

Son söz olarak, Koalisyon Hükümetinden, bugüne kadar atılmış adımlardan daha ileri, 
daha gerçekçi, daha radikal ve daha ciddî bir finans reformunu uygulamaya koymasını talep . 
ediyoruz. 

Enflasyonun, daha dengeli ve güvenilir şekilde aşılabilmesi, ekonomide kaynakların daha 
rasyonel dağılımı ve kullanımı için, böyle bir reforma acil gereksinim vardır. 

20 Ekim'in üzerinden bir yıl geçti... Artık halkımız Hükümetten az laf, çok iş beklemek
tedir; vaatlerini yerine getirmesini beklemektedir. Bunu yapmadığınız sürece; CHP olarak her 
platformda karşınızda bizi bulacağınızı, takipçiniz olacağımızı belirtmek istiyorum, 

Bu duygularla, 1993 yılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin, ilgili kuruluşumu
za, Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum efendim. 

* Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ergezen; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ergezen, süreniz 20 dakikadır ve saat 14.40 efendim... 
AZtMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, bugün çok titizsiniz(!..) 
BAŞKAN — Başka türlü yürütmenin imkânı yok efendim,.. 
RP GRUBU ADINA ZEKt ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sa

yın Hükümet; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1993 yılı bütçesi üzerinde, Grubum adı
na, görüşlerimi açıklayacağım; hepinizi saygı ve hürmetle selamlarım. 

Ekonomiden sorumlu Sayın Bakanın görevinin ehemmiyetini hatırlatmakta yarar buluyo
rum; çünkü, ekonomi, bu ülkenin her şeyi demektir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Hükümet, işbaşına gelmeden önce ne gibi vaatlerde bulundu; 
önce ona bir bakalım : Enflasyonu düşüreceklerini, hayat pahalılığını önleyeceklerini, gelir da
ğılımındaki dengesizliği gidereceklerini, büyüme hızını, bu milletin refah düzeyini yükseltecek 
seviyede geliştireceklerini, ücretlerdeki dengesizliği gidereceklerini, işsizliği önleyeceklerini, dolan 
6 300 lira düzeyinde tutacaklarını, KİT'leri satmayacaklarını söylüyorlardı; hatta mahkemeye 
gidip satışları durdurduklarını hatırlatmak istiyorum. 

— 346 — 



T.B.M.M. B : 41 13 . 12 . 1992 O : 2 

İLHAN KAYA (îzmir) —İki anahtarı da(!) hatırlatın Sayın Ergezen. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — tki anahtardan vazgeçtik... Boş bir Hazinenin, ekonomi

de başarılı olamayan, enflasyonla milleti ezen, bir Hükümetin sorumlu bir Bakanının bütçesi
ni görüşürken, anahtardan lütfen vazgeçelim. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Vazgeçmeyelim, elimizdeki anahtarlar da gitti(!..) 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konulara geçmeden 

önce bir husustan bahsetmek istiyorum. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, bir yıldan beri 
sürüncemede olan bir kanun tasarısı var; herhalde Hükümet bu tasarının kanunlaşmasını iste
miyor. Bu kanun tasarısı görüşülürken kendisi Mecliste bulunmamasına rağmen faturasını mu
halefete çıkarmaya çalışıyor. Zaman zaman ilgili komisyonun, zaman zaman da Hükümet üye
lerinin burada bulunmamasından dolayı, Hazine Kanunu Tasarısı, yaklaşık bir yıla yakındır 
sürüncemede kalmak suretiyle yatırımları ciddî şekilde, menfî yönde etkilemiş; böylece mille
tin zararına sebep olunmuş ve Hazine personeli de huzursuz edilmiştir. 

Diğer yandan, yeni binasına taşınan Teşvik Uygulama Dairesi personelinin bilgisayar ve 
arşivlerinin diğer binada olması, ayrı bir huzursuzluk kaynağı olmuştur. 

Personelin özlük haklarını alamaması, Devlet Planlamaca alınan yüzde 18'lik zammın Ha
zinedeki personele verilmemesi; uzman ve uzman yardımcılarına, mahkemeden karar almala
rına rağmen haklarının halen verilmemesi, bu Hükümet için bir eksikliktir, bir eksi puandır. 

Sayın Hükümet neden başarılı olamadı, Sayın Bakan neden başarılı olamadı? Acaba be
ceriksizler mi, acaba kabiliyet ve yetenek noktasından bir eksiklikleri mi var? Hayır, önce şu
nu belirtmek istiyorum : Bu sistem bozuktur. Yüzde 130'lara varan faiz politikasıyla, dış gü
dümlü ekonomik politikalarla, iç ve dış borç anlayışıyla, 3,5 mutlu azınlığa ve 3,5 mutlu azın
lığın dışarıdaki uzantılarına bu milletin gelirlerinin peşkeş çekilmesi zihniyetinin yıllardır uy
gulanması neticesinde başarılı olmanın mümkün olamacağını hatırlatmak istiyoruz. (RP sıra
larından alkışlar) Sayın Hükümet ve Sayın Bakan da, bir yıldan beri, 3,5 mutlu azınlığın başa
rısı için çalışmaktadır; çünkü, aksine bir hareket görülmemiştir. Biraz sonra onları anlatmaya 
çalışacağız. 

Enflasyonu yüzde 30'Iara, hatta tek rakamlara indireceklerini söylediler. Yüzde 130 faizle 
işleyen bir ekonomide, siz nasıl olur da enflasyonu yüzde 30'lara, hatta tek rakamlara çekebi
lirsiniz?. Siz kendinizden önceki Hükümeti tenkit ediyor, "mutfak yandı, tencerinin dibi tuttu" 
diyordunuz; artık, yanmayan hiçbir şey kalmadı. Çünkü, artık mutfağa, bir önceki yılda gi
renler çok büyük eksiklikle girmektedir. 

Şimdi, 397 trilyonluk bütçenin 173 trilyonu transfer, 53,3 trilyonu açık -ki, bu, 73 trilyon
dur; 100 trilyon diyenler de vardır ve kanaatim de odur- 47 trilyonu da yatırımdır. Bunun dı
şında, 136 trilyon iç borç, 51,1 trilyon dış borç var... Senin bu bütçeyle, borç anlayışıyla enflas
yonu aşağı çekmen mümkün değil. Bütçe açığının gayri safi millî hâsılaya oranını yüzde 3'lerin 
altına indiremediğiniz takdirde, enflasyonu yüzde 30'lara çekmeniz mümkün değildir. Bu hü
kümet, geçmiş iktidarı tenkit ederken, anormal şartlarda görev aldığını söylüyordu. Bu Hükü
met, herhalde, çalışmaları rölantiye aldı. Yüksek performans göstermesi lazımdı ki, vaatlerini 
yerine getirebilsin. Bırakın yüzde 30'lan, bırakın kendisinden önceki hükümetin devrettiği nok
tadan daha aşağıya çekilmesini, enflasyonu teslim aldığı noktadan daha yukarıya, yüzde 
70-75 'lere çıkarmıştır. Dolayısıyla, Hükümet vaatlerini gerçekleştirememiştir. 
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Sayın Bakanımız, Plan ve Bütçe Komisyonunda büyüme hızını müdafaa ederken, Ameri
ka'yı örnek verdiler. Bizim büyüme hızımız Amerika'ya göre fevkaladeymiş; Amerika'nın bü
yüme hızı yüzde 1-1,5'Iar seviyesindeymiş... Olabilir; Amerika doyum noktasındadır. 

' • ' • • • • ı . , . ' 

Bununla ilgili olarak Bakana şu örneği vermek istiyorum : iki işadamının onar katlı birer 
apartman yapmaya başladıklarını düşününüz; birisi her şeyini bitirmiş, boya badanasıyla uğ
raşırken, diğeri hünez inşaatın ikinci katındayken birinciden biraz fazla çalışmakla, "ben da
ha başarılıyım" diyebilir mi? Doyum noktasına gelmiş Amerika'nın büyüme hızıyla, bizim bü
yüme hızımızı mukayese ederek, başarılı olduğumuzu söylememiz mümkün mü? Neye benzi
yor, biliyor musunuz? Ayının ağzındaki büyük bir lokmayla, karıncanın ağzındaki bir lokma
yı düşünün. Karıncanın ağzındaki lokma bir sene sonra biraz büyümüş... Bunu mukayese et
mek mümkün mü, bununla övünmek mümkün mü? 

Bu milletin içine düştüğü sıkıntıları gören Sayın Hükümetin, bu mukayeseyi yapmasını 
bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Artık bu Hükmetin kendisinden önceki iktidarı tenkit etmeye hakkı kalmamıştır: zünkü, 
bu sermaye de bitmiştir. . 

Sözlerimin başında da söylediğim gibi, gelir dağılımındaki dengesizliklere baktığımızda, 
bu milletin hükümetlerinin, otuz kırk yıldır, 3,5 mutlu azınlığın menfaati için çalıştığını görü
rüz. Millî gelirin yüzde 60'ını nüfusun yüzde 15'i; geriye kalanını da yüzde 85'i yemektedir. 

Peki, böylesine adaletsiz, böylesine dengesiz, böylesine adil olmayan bir sisteme, biz, 
"Zalim" dediğimiz zaman, "sömürücü sistem" dediğimiz zaman, "zulüm düzeni" dediğimiz 
zaman, arkadaşlarımız niçin bize karşı çıkıyorlar? 

Ücretlere bakın... Ekonomiden sorumlu olduğunuz için, ekonomi, parasal bütün konula
rı içerdiği ve dolaylı veya dolaysız Bakanlığınızı ilgilendirdiği için bunlardan bahsetmek istiyoruz. 

Bugün bu ülkede sayıları 6 milyona varan bir işsizler ordusu var. 900 bin liralık asgarî 
ücret için kapı kapı dolaşan, milletvekillerinin önünde diz çöken, fabrikatörlerin karşısında 
kişiliğini, izzetini, değerini kaybedercesine çoluk çocuğunun rızkını temin için iş isteyen bir iş
sizler ordusu bu ülkede mevcutken ve bunu çözmek için de en ufak bir tedbir almadan, başarı
dan bahsetmek, bu milletin sıkıntılarını kendisine sıkıntı etmemein, dertlerini dert etmeme
nin, açılarıyla yanmamanın görüntüsüdür. 

Bugün 6 milyon işsiz insan var. Nüfusumuzun hiç artmadığını varsaydığınızda, yılda 500 
bin insana iş vermiş olsanız, ancak oniki yılda bu ülkede işsizliği giderebilirsiniz. Yıllardır Av-
rupalılaşıyorsunuz, "Batı" diyorsunuz, "Batılılaşacağız" diyorsunuz. Peki, neden bu nokta
da Batıyı kendinize örnek almıyorsunuz da, bu milletin millî değerleri söz konusu olduğu za
man, Batının laikliğini önümüze sürerek, bu milletin değerlerinin yaşamaması için, inancının 
yaşamaması için, örf ve âdetlerinin yaşamaması için Batının arkasına sığınıyorsunuz?.. Neden 
işsizlik sorununu halletmede Batıyı örnek almıyorsunuz?.. Hesabınıza geldiği zaman Batıcı, 
Amerikancı oluyorsunuz; hesabınıza gelmediği zaman da başka türlü hareket ediyorsunuz... 
(RP sıralarından alkışlar) 

Bakın, "bu ülkeyi dış güçler yönetiyor" diyoruz, "dış güdümlü bir ekonomik politika var" 
diyoruz, "hükümetler 3,5 mutlu azınlık için çalışıyor" diyoruz. Bunu derken, elbette ki, eli
mizde bildiğimiz birtakım değerler vardır. 

Kayseri'de TAKSAN vardır... Takım tezgâhlarıyla ilgili makineler Uzakdoğu'dan getirili
yor... Bunlarla ilgili fonlar kaldırılmış, hatta kilo başına verilen ücretler de kaldırılmış... 
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Kendi fabrikamızı durdurmuşsunuz, kendi fabrikanızda yapılan daha kaliteli tezgâhlan gör
müyorsunuz, Uzakdoğu'dan daha kalitesiz makenilerin gelmesini sağlıyorsunuz... Bu da yet
miyormuş gibi, TÜMOSAN'ın kaba motor ve parçaları olarak 817 dolara sattığı parçayı bu
gün Vehbi Koç 1 300 dolara yurt dışından getiriyor. 

Bu nasıl bir ekonomik politikadır?.. Hem işsizler ordusu olan bir ülke, hem hayat pahalı
lığı var, hem enflasyonu aşağıya çekemiyorsunuz, hem büyüme hızımız arzu edilen seviyede 
değil ve bunlar orta yerde iken, bu milletin ıstırapları orta yerde iken kendi fabrikanızı çalıştı
rıp, üretimini artırıp, ülkemizin pazar olmaktan kurtarılmasını düşünmüyorsunuz, o insanlara 
yeni iş sahaları açmayı düşünmüyorsunuz; yurt dışındaki makineleri, bu milletin aleyhine olan 
rakamlarla bu ülkeye sokuyorsunuz... 

Biz, bu milletten yanamıyız, yoksa Koç'lardan, patronlardan, ağalardan yanamıyız?.. Bun
ların çok ciddî şekilde değerlendirilmesi gerekir. 

Bugün KİT'lerin, sermaye artırımlarına ihtiyaçları vardır. Bunların, bir türlü, taleplerini 
karşılamıyorsunuz; dolayısıyla KİT'ler, çok yüksek faizlerle özel bankalardan kredi alıyor. Do
layısıyla, KİT'lerin durumu üzücü noktadadır. 

Ayrıca, KİT'lerin görev zararlarından bahsediyorsunuz. Raporun ön sayfasında da belir
tilen, geçen yıl 3,5 trilyon olan KİT görev zararlarının (Şekerbank, Toprak Mahsulleri Ofisi 
gibi kurulaşların görev zararlarının) bu yıl 4 trilyon olduğunu söylüyorsunuz. 

Peki, bu zarar nereden geliyor? Siz kalkıp Amerika'nın emriyle Ermenistan'a buğday yar
dımı yapıyorsunuz -ki, Tarım ve Köyişleri Bakanı da bunu ağzından kaçırdı, Amerika'nın tale
bi üzerine bizim bu buğday yardımını yaptığımızı beyan etti- bunu zarar olarak gösteriyorsu
nuz ve bu zararları da karşılamıyorsunuz... Dolayısıyla, KİT'ler yine yüksek faizle kredi al- • 
makla karşı karşıya kalıyor. . 

Bugün KİT'lerin felç edilmesinin, KİT'lerin devreye girmemesinin ve KİT'lerin zarar et
mesinin en büyük sebeplerinden birisi, onların yüksekfaizlerle borç para almalarından kay
naklanmaktadır. 

Yine, Sayın Bakanımızın kendi döneminde, birçok iş makineleriyle ilgili fonların yüzde 
20'den yüzde 10'lara indirildiğini görüyoruz. 

Turizm tesisleriyle ilgili, turizmle ilgili fonları sıfıra indireceklerini söylüyorlar. 
Ayrıca, beş yaşından büyük makinelerin ithali için hazırlık yapıldığını gazetelerden öğ

renmiş oluyoruz. ' 
Bu ülke, yabancı ülkelerin satılamayan iş makinelerinin veya stoklarının pazarı olmaktan -

kurtulmalı ve bu millet, kendi ağır sanayiini, kendi iş makineleriyle ilgili yatırımlarını yapma
lıdır. Çok gecikmiş olsa bile, artık bu noktaya dönülmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce konuşan Sayın Hacaloğlu'nun da, artık Tür
kiye'nin bir pazar, olduğunu söylemesine üzüldüğümü belirtmek istiyorum. 

Türkiye pazar olmamalıdır, Türkiye kendisine pazar aramalıdır. Hatta, mevcut dış borç
ların da az olduğunu söylediler. 

Sayın Hacaloğlu'na şunu hatırlatmak istiyorum : Borç alan emir alır, borç veren de emir 
verir. Biz, borç aldığımız için, devamlı emir alan bir topluluk, emir alan bir millet haline gel
mişiz. Bizim bundan kurtulmamız lazım. Hele, sosyalist veya sosyaldemokrat olan ve halkçı 
parti mensubu olan bir milletvekilinin, yıllardır savunduğu iddialara ters bir beyanda bulun
ması da, ayrıca, gerçekten de üzücü olmuştur. Zaman zaman biz diyoruz, sizin hiçbir farkı-
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nız yoktur diye. Gün geçtikçe de, hakikaten farkınız olmadığı ortaya çıkıyor. Daha dünyaya 
gelmemiş, annelerinin karnındaki çocukların bile borçlu olduğunun bilinmesi, herkesin bu ko
nuda çaba sarf edip, bu borçlardan kurtulmamız gerektiğini bilmesi lazımdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Hükümet döneminde görüyoruz ki, kalkınmada 
öncelikli yörelerde tüm teşviklerden yüzde 17, tarımda, ise ancak yüzde 2 pay alınabilmiştir. 
Teşviklerin de devamlı bir düşüş gösterdiğini görüyoruz. Bakınız, 1990 yılındaki 2 739 adet 
olan teşvik projesi, 1992 yılında 563'lere düşmüştür. Ayrıca, teşviklerle ilgili karşılıksız kaynak 
kullanım destekleme primi faizsiz olarak verilmesi gerekirken, faizli olarak veriliyor. Biz, Hü
kümetten şunu talep ediyoruz : Bu krediler, hiç olmazsa faizsiz verilsin ki, bu teşvik yatırımla
rının düşmesi de önlenmiş olsun. 

BAŞKAN — Sayın Ergezen, tam 5 dakikanız var; öncelikleri düzenleyesiniz diye ifade 
ediyorum... 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Sağ olun Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kalkınmada öncelikli illerde yatırımların düştüğünü 

görüyoruz. 1990 yılında toplam yatırım sayısı 9 554 iken, 1992 yılında 4 655 olmuştur. Hükü
met olarak, gerek seçim meydanlarında gerekse bu kürsüde, öncelikli 23 il için yeni projeler 
hazırlayacaklarını, yeni yatırımları teşvik edeceklerini, o bölgelerdeki işsizliği önleyeceklerini 
ve yatırımları canlandıracaklarını vaat etmişlerdi; halbuki, biz hiçbir gelişme göremiyoruz. 

Sayın Hükümete tavsiyemiz şudur : Sık sık, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa arasında me
kik dokuyacaklarına, bu ülkenin Konyasına, Erzurumuna, Kayserisine, Vanına, Diyarbakırı-
na, ekipleriyle beraber gitsinler, oradaki teşvikçileri, yatırımcıları dinlesinler ve mevcut, elle
rindeki yeterli ve becerikli personelle, o illerde hangi yatırımlara ihtiyaç var, hangi yatırım is
tihdam sağlayıcı olur, hangi yatırım ihracata dönüktür, hangi yatırım bu millet için faydalıdır, 
tespit etsinler; bunların fizibilitelerini hazırlatsınlar ve o yatırımlara teşvik versinler. Eğer, dev
let, teşvikleri bu tür yatırımlara yönlendirirse, bu milletin hem ihracatı artmış olur hem de iş
sizlik sorununa çözüm bulunmuş olur; ama, bunları görmüyoruz. 

Serbest bölgeler meselesine gelince: Serbest bölgelerde elde edilen sonuçlar, beklenilenle
ri vermemiştir; çünkü, altyapıya ehemmiyet verilmiyor ve serbest bölgelerle ilgili mevzuaatla-
rın daha hazırlığına başlanılmamıştır. Halbuki, Hükümet olduklarının ilk günlerinde, serbest 
bölgelerle ilgili mevzuatı hazırlayacaklarını söylemişlerdi; ama, araştırıyoruz ki, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığında, serbest bölgelerle ilgili mevzuat hakkında daha en ufak bir çalışma 
yok. Dokuz ayda kanununu çıkaramayan bir Hükümet, elbette ki mevzuatını da hazırlayama-
yacaktır, gayet tabiîdir; bu, kendi beceriksizliklerinin bir görüntüsüdür. Ayrıca, bu ülkede yeni 
serbest bölgelere ihtiyaç vardır. . 

Körfez ülkeleriyle ilgili kıyı bankacılığı ve serbest bölgelerle ilgili bankacılık çalışmalarına 
sizden önce başlanmıştı. Bu konuda en ufak bir gelişme yok... Kürsüye geldiğinizde, bu konu
da bir açıklama yapar, tatminkâr bilgi verirseniz, mennun oluruz. 

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün başına bir genel müdür hâlâ atanmamıştır. Ya
bancı sermayeyle ilgili yatırımların tutarı geçen yıl 1,9 milyar dolarken, bu yatırımlar 1992'nin 
ilk dokuz ayında yüzde 16,1. düşüş göstermiştir. Bu da, yabancı sermaye yatırımlarının bu ül
kede teşvik edilmemişinden veya bu konuya gerekli ehemmiyetin verilmemesinden kaynaklanıyor. 

Yatırımlarla ilgili önemli bir konuyu vurgulamak istiyorum. Bakınız, beş yıldızlı bir otelin 
yatak başına maliyeti -ki, bankalarınız tarafından hesaplanmıştır- 40 bin dolar ve bin yataklı 
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bir otelin maliyeti 40 milyon dolardır. Bu, sizden önce başlamıştır, sizin zamanınızda da de
vam ediyor. Bu parayla, kalkınmada öncelikli yörelerde 3-5 milyarlık 100'e yakın sanayi tesisi 
veya 1 milyar maliyetli 300'ün üzerinde hayvancılık.tesisi yaptırmak mümkündür. 

Ayrıca, 1993 programında, dış ticaretle ilgili ciddî bir açık görülüyor. Bizim hesaplarımı
za göre daha fazla; ama, Devlet Planlamanın 1993 programında 8,7 milyar dolar olarak göze 
çarpıyor. Bakınız, 1991'de 13,6 milyar dolar ihracat, 21 milyar dolar ithalat; açık 7,4 milyar 
dolar. 1992 Ağustos ayı itibariyle ihracat 9,2 milyar dolar, ithalat 14,3 milyar dolar; açık 5 mil
yar dolar. Bu açığın yıl sonu itibariyle 8,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Bu düşüncelerle, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin, memleketimiz ve milleti
miz için hayırlı olmasını diler, hepinize saygı ve hürmetlerimi sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ergezen, teşekkür ediyorum efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Rıza Gönül; buyurun efendim. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Gönül, şu anda saat 15.00 ve süreniz 20 dakikadır. 
Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) -— Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin 

değerli temsilcileri; hepinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki Grubumuzun görüş ve düşünceleri

ni, ekonomik göstergelerin ışığında, icra programı ile 1993 yılı hedeflerini ortaya koymak ve 
1992 yılı itibariyle varılan hedeflerin, amaçlanan hedeflerle mukayesesini yaparak Yüce Kuru
lunuza arz etmek istiyorum. 

"Mukayese etmek" diyorum; çünkü, bugünü dünle karşılaştırmazsak ve dünya ekonomi
siyle birleşme ve bütünleşmeyi hedef alan ekonomimizin, bazı konularda, bazı dış ülkelerle 
mukayesesini tartışmazsak, bu, kanaatimizce eksiklik ve kopukluk demek olur. Zira, karşılaş
tırma, bir hesaplaşmadır. Bu hesaplaşma, millet için, milletin hakkı için, Yüce Mecliste, bütçe 
üzerinde yapılır. 

öncelikle, ekonomik politikaların benimsenmesi, kararların alınması ve uygulanmasında 
önemli görev ve yetkiler üstlenmiş bulunan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi, ekono
mimizin gelişme ve kalkınma için hayatî önem taşıyan ihracat ve ithalat politikaları, verimli
lik, rekabetin teşviki, nakit idaresi, dünya ekonomisiyle entegrasyon sürecinde bankacılık, ser
maye piyasası, dışa açılma konularında önem taşımaktadır. 

Hükümet protokolümüzde, Hazinve Dış Ticaret ile ilgili görüşler ve hedefler gayet açık 
olarak belirlenmiş, araç ve amaçlar belirgin olarak ortaya konmuştur. 

Ekonomik büyümenin temel hedefi, refah ve refahın tabana yayılmasıdır. 1992 yılı bütçe
mizde ekonomik büyümede temel hedef olarak yüzde 6 öngörülmüş olup, gerek ülkemizdeki 
gerekse dünyadaki birtakım olumsuzluklara rağmen bu hedefe yaklaşık olarak varıldığını mem
nuniyetle müşahade etmekteyiz. 

Dünya konjonktüründe ve çevremizdeki OECD ülkelerinde ekonomik büyüme hacminin 
yüzde 1,5'lara varıp varmayacağı kesinleşmesine rağmen bu ülkelerce yüzde 2,5'Iuk büyüme
nin düşük kabul edildiği de göz önüne alınırsa, 1992 yılı sonu itibariyle ekonomik büyümemi-

• zin yüzde 5'in .üzerinde olacağı kesinlik kazandığına göre, ülke ekonomimizin, ekonomik bü
yümede daha sağlıklı bir yapıya kavuşma ve hedefi yakalama şansına sahip olduğu gerçeği or
taya çıkmaktadır, bu açıklama, şüphesiz, gelişmiş ülkelerden daha iyi olduğumuz anlamını 
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taşımamaktadır, tfade etmek istediğimiz husus,.o ülkelerin ekonomik büyümesinden daha iyi 
büyüdüğümüzü ve bu yılki gidişatımızın iyi olduğunu vurgulamaktadır. 

Büyüme, sektörler itibariyle şöyledir : Sanayide, 1992 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10,6; 
ikinci çeyreğinde ise yüzde 6 oranında büyüme görülmüştür. Bir önceki yjhn ilk yarısında yüz
de 0,8 oranında gerileyen imalat sanayi katma değerinin, 1992 yılı aynı döneminde yüzde 8,2 
oranında büyüdüğü görülmektedir ki, bu, memnuniyet vericidir. 1992 yılı ilk yarısında enerji 
sektöründeki büyüme hızı yüzde 14,1 seviyesine ulaşmış; tarım sektöründeki gelişme, yarı yıl 
itibariyle yüzde 6,1 olmuş hizmetler sektöründe de yine, 1992 yılı ilk yarısında yüzde 14,4 ora
nında büyümeye ulaşılmıştır. 

Genel hatları itibariyle 1992 yılı ilk yarısındaki gelişmeler, öngörülen büyüme hedefinin 
gerçekleşmesinde ciddî bir güçlükle karşılaşılmayacağını göstermektedir; ki ekonomik büyü
menin program hedefi civarında, yüzde 5,4 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ihracatta başarılı bir yıl geçirilmektedir, dünya ticaret hacmi yüzde 
4-5 civarında artarken, ülkemiz, bu ayki gelişmelerle birlikte yüzde 12'Iik bir ihracat artışını 
gerçekleştirmiş bulunmaktadır; ki, 11 milyar dolar civarındaki ihracat potansiyelimiz 15 mil
yar doları aşmış bulunmaktadır. ' 

Olumlu gelişmeler sonucu, bırakılan dövizin bitirileceği endişesini taşıyanların yanıldık
ları bir gerçektir. Teslim alınan döviz rezervimiz, 4 milyar dolar artmakla, 15 milyar doları aş
mış bulunmaktadır. , 

Değerli milletvekilleri, kısaca, ülkemizin ve ülke ekonomisinin temel sorunları olan kamu 
finansmanı, kamu borçlanma gereği, KİT'ler, özelleştirme ve iç ve dış borç stokları ile enflas
yon ve özellikle vergi konusu üzerinde de kısaca durmak istiyorum. 

Kamu kesiminin finansmanında 1992 yılı sonuna kadar gözlenen ciddî gelişme, sorunla-, 
rın temelini oluşturmaktadır. Harcamaların kamu gelirleriyle karşılanma oranının düşmesi her 
yıl giderek artmış ve kamu açıklarının büyümesinin de temel nedeni olmuştur. 

1984 yılında yüzde 6,5 dolayında olan kamu kesimi borçlanma gereği, 1988 yılından itiba
ren yükselme trendine girmiş ve 1991 yılı sonu itibariyle gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 
16,3 olmuştur, bunun sonucudur ki, yüzde 30 - yüzde 40'larda seyreden enflasyon, yüzde 70'Ierin 
üzerinde kronik hale gelmiştir. 

Yalnız, burada kısaca üzerinde durmayı faydalı gördüğümüz bir husus vardır ki, bunu be
lirtmeden geçemeyeceğiz. Her ne kadar, 1992 yılı sonu itibariyle program hedeflerine ulaşıla
mamış ise de, hiper enflasyon beklentileri önemli ölçüde kırılmıştır. 

Kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 16,3'ten yüzde 12,9'a inmiş olmasının sonucu, 
enflasyonda da geçen yıl devralınandan daha aşağı bir -yıl sonu itibariyle- netice alınacak de
mektir. 

Üzerinde ciddî olarak durulması gereken ve dikkatinizi çekeceğim önemli konu, enflasyo
nun yükseliş çizgisinin kırıldığı ve yüksek enflasyon beklentilerinin ortadan kaldırıldığıdır. Zi
ra, 1991 yılı içinde devamlı yükseliş gösteren enflasyon, 1992 yılının ilk üç ayı sonunda yüzde 
67,7; ikinci üç ayın sonunda yüzde 60,1; üçüncü üç ayın sonunda da yüzde 58,2'dir; ki, bu, 
bir iyileşmenin işaretidir. Her ne kadar, hedeflenen ve gönlümüzde yer alan netice tahakkuk 
etmemiş ise de, ülkemiz, enflasyondaki gidişi ters yöne çevirebilmenin mümkün olduğunu gös
termiş ve yönlendirilebilmiştir. 
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Bu itibarla, 1992 yılı sonu itibariyle hedeflenen yüzde 9'luk kamu borçlanma gereği ger
çekleştirilememiş ise de, yüzde 16,3'ten yüzde 12,9'a çekilebilmiş olması da umut vericidir. 

Enflasyon, özellikle 1992 yılı itibariyle hedeflenmiş bu,lunan bütçe açığının gayri safı millî 
hâsılaya oranının, öngörülen yüzde 4,4 seviyesinde tutulamayıp, yüzde 7,3'e çıkmasından kay
naklanmaktadır. 

Özellikle personel harcamalarının işçilik nedeniyle yükselmesi, faiz hadlerinin yüksekliği 
ve dolar kurunun program tahminlerini aşması nedeniyle iç ve dış borç faiz ödemelerinin yük
selmesi, vergi dışı normal gelirlerinin program tahminlerinin altında kalması,konsolide bütçe 
açığının artmasına neden olmuştur. 

Delirttiğimiz gibi, kamu borçlanma gereğinin, hedeflenen yüzde 9'un üzerinde, yüzde 12,9 
olarak gerçekleşmesini, olduğundanbüyük başarı olarak yorumlamamaktayız; ancak, birtakım 
olumsuzluklara rağmen, önümüzdeki yıl ve yıllar için umut verici bulmaktayız. 

Fonlara gelince : Fonların, bütçe içine alınmış olması sevindiricidir. Zira, Hükümeti oluş
turan koalisyon partilerinin, fonların denetim altına alınması vaatleri, gerek hükümet progra
mında gerekse koalisyon protokolünde "Meclis denetimine tabi tutulacaklardır" denilmek su
retiyle açıkça yer almıştır. Hükümetin, vaadine bağlı kalarak, toplumun her kesiminden ve her 
şeyden büyük fedakârlıklar istenerek toplanan paralarla oluşturulan fonların büyükçe bir kıs
mını bütçeye dahil ederek Yüce Meclisin denetimine tabi tutmuş olmasını, memnuniyetle kar
şılamaktayız. 

İç borç stokunun artışı endişe vericidir. Her ne kadar, Sayın Bakanımızın ifadesiyle, iç 
borç olayı bir facia olarak nitelendirilmiş ise de, biz yine, bunu endişe verici olarak bulmakta 
ve öyle yorumlamaktayız. 

Bütün bu kaynakları, tabiî ki kamu yutmakta ve özel kesime, yatırım imkânları maalesef 
kalmamaktadır. Bu kısır döngüyü kırmak gerekmektedir. 

özellikle 1992 yılı bütçe finansmanında, iç borçlanma, önemini korumuştur. İç borçlan
manın bütçe üzerindeki malî yükünü hafifletmek amacıyla, 1993 yılında, ağırlıklı olarak, uzun 
vadeli tahvil satışına öncelik verilmesi planlanmaktadır. Özellikle, iç borç faizleri, gayri safî 
millî hâsıla büyüme hızının üzerinde reel büyüklüğünü korumakta ve bu durum, özellikle kısa 
vadeli borçlanmada belirginleşmektedir. Bu olumsuzluğu gidermek düşüncesiyle, bu yıl, kamu 
menkul kıymetlerinin doğrudan halka arz edilmesi uygulaması başlatılmıştır; ki, olumlu so
nuçlar vereceğine inanmaktayız. 

1991 yılı sonu itibariyle, konsolide bütçeden, yaklaşık 24 trilyon lira iç ve dış borç faizi 
ödemesi gerçekleştirilirken, bu yıl sonu itibariyle, bu ödemenin 42 trilyon liraya ulaşması bek
lenmektedir; ki, ağırlaşan faiz ödemeleri, bütçenin harcama kalemleri arasındaki esnekliği or
tadan' kaldırmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enflasyonu yaratan, kamu finansmanındaki bu bo
zukluk ve kamu borçlanma gereğinin yüksekliğidir. Bu açığın makul düzeylere çekilmemesi, 
malî yapıdaki bozukluğu devam ettirecektir. Bu yıl gerçekleşmiş olan yüzde 12,9'Iuk kamu borç
lanma gereği içindeki işletmeci KİT'lerin payı, yüzde 3,2 olmuştur. 

özellikle 1991 yılı ağustos ve temmuz aylarındaki yüzde 8'lere varmış olan gerçek enflas
yonun, seçim nedeniyle yüzde 1 - yüzde 2'lerde tutulması, daha gerçek ifadeyle KİT zamları: 

nın bekletilmeye alınarak dondurulmuş olmasının yükü Hükümetimize bırakılmış; bu da, ka
mu borçlanma gereği ve dolayısıyla enflasyonda hedeflenen rakamları tutturamamamrzda önemli 
faktörlerden birisini teşkil etmiştir. 
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Geçmiş yıllarda, Türk ekonomisinde üretim, istihdam ve yatırımlarıyla çok önemli yer tu
tan KİT'lerin, bugün, dünya ekonomisi ve para piyasalarıyla bütünleşme sürecine girmiş Türk 
ekonomisine faturasının, büyük bir yük haline geldiği, tartışılmaz bir gerçektir. 

KİT'lerin aşın istihdam, eski teknoloji ve yapısal bozuklukları yanında, reel anlamda yüksek 
ücret artışları, tarımsal destekleme alımlarının malî yükleri ve benzeri sorunları nedeniyle ve 
özellikle 1989 yılından itibaren yüksek oranlı artışlarla bağlanan toplu iş sözleşmelerinin ağır 
maliyeti sonucu, 1991 yılında konsolide bütçeye olan zararlarının 18 trilyona yaklaşık olduğu
nu görmekteyiz. . -

BAŞKAN — Sayın Gönül, beş dakikanız var efendim. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Hay hay efendim. 
özellikle, bileşik faizi yüzde 170'lere ulaşan ticarî banka borcu altındaki KİT'lerin bu borç

larını tasfiye etmek amacıyla, Hazine tarafından, özel tertip devlet tahvili verilerek, banka borç
larının tasfiyelerinde yardımcı olunmasının ve böylece yüzde 78 faizli devlet tahvillerine, borç 
haline dönüşmesinin kısmen olumlu sonuçlarının alınacağına inanmakla birlikte; ekonomide 
küçülmesi hedeflenen devlet kavramı için, özelleştirme çabalarına 1993 ılı içinde ağırlık veril
mesini özellikle'umut etmekteyiz. 

özelleştirme çalışmalarının sağlıklı, verimli ve hızlı olmasını umut ederken; olumsuz etki
lerinin asgarîye indirilmesi yönünde Hükümetçe çıkarılmış bulunan Tahkim yasasının; KİT'le
re ilişkin yıllık program kararnamesiyle getirilen hükümler çerçevesinde, ayrılan personelin yüzde 
20'si oranında personel alımına izin verilmek suretiyle getirilen sınırlamanın ve biraz evvel ifa
de ettiğimiz ticarî banka borçlarından kısmen de olsa kurtarmayı amaçlayan devlet tahviliyle 
destekleme çalışmalarının fevkalade yerinde alınmış kararlar olduğunu ve olumlu sonuçları
nın önümüzdeki aylarda görüleceğine inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, çok kısa ve öz hatlarıyla ortaya koymaya çalıştığımız temel konu
lardaki olumlu ve olumsuz yanlarıyla ekonominin temel fonksiyonlarını bu kadar kısa süre 
içerisinde yeterince açıklamak mümkün değildir. Ekonomideki rahatsızlığı, bozulmayı önleme 
ve yapısını sağlıklı hale getirmenin temeli, sağlam kaynak bulmaktan geçer. Bunun için, kısa 
da olsa, vergi ve vergi yasası üzerinde durmak istiyorum. 

Hükümet programımızda, "başlatılacak olan vergi reformunun amacı vergi düzeninin ıs
lahı, vergi gelirinin artırılması ve vergi adaletinin sağlanması olacaktır" denilmiş; devamla, 
"vergi tabanının genişletileceği, mal hareketlerini kavramak amacıyla belge düzeninin yerleşti
rileceği, etkin vergi denetimleriyle vergi kaçaklarının önleneceği, vergi tahsilatının artırılacağı" 
beyan edilmiştir. Ayrıca, "Bu amaçla, Gelir Vergisi üniter yapıya kavuşturulacaktır; vergi mah
subu sistemine geçilecektir; kentsel rantlar, yeni vergi düzenlemeleriyle etkin biçimde vergilen
dirilecektir; kamu gelirleri içinde vergi gelirlerinin ağırlığı artırılacaktır; sermaye ve vergi, ta
bana ve kazanan kesime yaygın hale getirilecektir" denilerek, gerekli düzenlemelerin yapılaca
ğı belirtilmiştir. 

Ekonomimizin sağlıklı yapıya kavuşturulması, sağlam kaynak yaratılması ve dengelerin 
kurulması için, adil, verimli; ama çok çabuk ve süratli, yeni vergi yasasının Meclisimize ve Ge
nel Kurulumuza sunulması gerekmektedir. İnanıyoruz ki, yeni bir vergi ve vergilendirme siste
mi, ülkemiz ve milletimiz açısından, geleceğimiz açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu
nun, yine inanıyorum ki, siyasî yönü yoktur. Bu olay, sadece Hükümetin veya sadece iktidar 
partisi gruplarının değil, iktidarıyla muhalefetiyle tüm grupların ve Büyük Millet Meclisinin, 
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millet adına, millet için sahipleneceği en önemli olaydır. Enflasyonun, yakındığımız hayat pa
halılığının, sızlandığımız iç ve dış borç stoklarının, kısacası, bozulmuş ekonomik dengelerin 
en etkin en verimli ilacı budur. Bunun için, geciktiğine inanmakla birlikte, inandığımız ve gü
vendiğimiz Hükümetimizin, en kısa zamanda ve en radikal prensipleri muhtevî vergi yasası tas
lağını ve mevzuatta olması gerekli değişiklikleri içeren tasarıları Yüce Meclise sunmasını bek
lemekteyiz ve Yüce Genel Kurulumuzda da, her türlü düşüncenin üzerinde, memleket için, millet 
için bu konuya sahip çıkılacağına da inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, görüş farklılıklarımız ne kadar değişik olursa olsun, doğruda ve 
aklın bir olduğuna inanılan konuda mutabakatın sağlanacağına eminim. Bugün, ekonominin 
darboğazdan çıkarılması; yapısal bozukluğun düzeltilmesi; refahı yükselmiş, dışa bağımlı ol
maktan kurtulmuş bir ülke ve toplumun bütün kesimleriyle geleceğine umutla bakabilen mil
let olma, hepimizin özlemidir. Bu ekonominin başında, konsolide bütçe açıkları, kamu iktisa
dî teşebbüsleri, tarım kooperatifleri ve birlikler, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareler. 
kendi kendine yeten malî kaynaklara sahip kılınmadıkça, ekonomik sorunlarımızın ne yazık 
ki devam edeceğinden endişeliyiz. Bu 5 kamburun düzeltilmesi, devletin ekonomide küçülmesi 
ve özellikle üzerinde durduğum ve durmak gereğini duyduğum malî disipline ağırlık verilmesi, 
savurganlığın önlenmesi, vergi toplamanın yaygın ve çok daha etkili hale getirilmesi gerek
mektedir. 

Olumlu-olumsuz tüm yönleriyle kısaca da olsa konuları ortaya koyarken, yapılan ve yapı
lacak her köklü ve faydalı icraatın destekleyici olacağımızı belirtirken, beklentilerimizi de dile 
getirmenin yararlı olacağı inancıyla, bu bütçemizin milletimize hayırlı olmasını diler; Yüce Genel 
Kurulumuza saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gönül, teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, grupları adına söz talepleri yerine getirilmiştir. 
Şimdi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin lehinde olmak üzere, Trabzon Mil

letvekili Sayın Koray Aydın'a söz vereceğim. 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Sayın Koray Aydın yoklar; yerine ben konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, yaptığımız kayda göre, Sayın Koray Aydın'dan sonra lehinde ko
nuşmak üzere sırada Sayın Kamer Genç var. 

Sayın Genç, lehinde konuşmak üzere size söz vereceğim; yalnız, sizin de dikkatinizden kaç
madığı gibi, bu saate kadar, gayet güzel ve dakik gidiyor görüşmeler; bu konuda yardımlarını
zı özellikle rica ediyorum. 

Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlama

dan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, ben, bu kürsüye çıktığım zaman, bazen, daha sözlerime başlamadan, 
kartal saldırısına uğramış tavşanlar gibi tedirginlik ve panik içinde olan insanları görüyorum. 
Merak etmeyin, ben o kadar panik yaratacak bir saldırıda bulunmam; ama, bazı gerçekleri 
söylediğimiz zaman da, bazı arkadaşların tedirgin olmamaları lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüye çıkan grup sözcülerini dinliyoruz ve bir bütçe tartışması 
yapıyoruz. Bazı grup sözcüsü arkadaşlarımı görüşmelerin başından beri dikkatle dinledim. Me
sela, ANAP Grubunun bir sözcüsü konuşmasında, "Bakın, Eximbank'ta bir şey var, Emlak-
bank'ta bir şeyler var, Vakıflar Bankasının bazı yerlerinde bir şeyler var" dedi. Bunları söy-
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lemek, bence, ucuz bir politika. Eğer bir şeyler varsa, söyleyin, biz de görelim ve eğer hakika
ten suistimal yapan insanlar varsa, onların başını koparalım; ama, eğer yoksa veyahut da var 
da söylemiyorsanız, bu davranışınızı şöyle anlıyorum : "Bakın, benim şu işlerimi yapın. Yapa
mazsanız, sizin şu suiistimalleriniz var; o zaman sizi birtakım yerlere ihbar ederim!.. Bu, şu 
anlama gelir : Ya bu konuda birşey bilmediğiniz için palavra atıyorsunuz veyahut da böyle bir 
menfaatiniz var ki, pazarlık konusu yapıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, devletin küçülmesi çok önemli bir olaydır. Biraz önce, sosyal de
mokrat bir grup sözcüsü arkadaşımızın, bir yandan devletin ekonomide küçültülmesinden ya
na, bir yandan da KİT'lerin özelleştirilmesine karşı çıkar bir tavır içerisinde -yani genel olarak 
karşı çıkılmıyor da- "KİT'leri iyileştirelim; ama, icabında özelleştirebiliriz" şeklindeki konuş
masını dinledik. • • . 

Devletin küçülmesi demek, devletin, adalet ve millî savunma dışında ve birtakım sosyal 
faaliyetler dışında hiçbir faaliyete karışmaması demektir. Biz, bunu kabul etmiyoruz. Çünkü, 
insanlar, yaptıkları konuşmalarda tenakuza düşmemelidirler. ' 

Eğer KİT'ler doğru yönetilseydi ve eğer gerçekten ileri teknolojiye uygun bir sermaye yatı
rımı yapılsaydı, ben, KİT'lerin zarar edeceklerini kabul etmiyorum. Bugün özel teşebbüsün 
sırtına kambur olan birtakım KİT benzeri kuruluşların devlet tarafından satın alındığını da 
gördük. 

Hep böyle birtakım sözler veya birtakım rüzgârlar bir yerlerden esiyor ve birtakım insan
lar tarafından burada ifade ediliyor. Ancak, unutulmamalı ki, bu lafların yarın seçim meydan-
lannda sorumluluğunu da. yüklenmek gerekir. 

Eğer devleti küçültecekseniz, "küçülteceğiz'' deyin. Devletin küçülmesi ne demek? Dev
letin ekonomiden elini çekmesi demek. Ama, siz, Türkiye'de, faiz politikasının devlet eliyle 
düzenlendiği, taban fiyatlarının devlet tarafından belirlendiği, devletin gayri safî millî hâsıla
nın yüzde 60-70 seviyesindeki ekonomik müdahalelerinin bulunduğu bir ülkede, devleti nasıl 
küçülteceksiniz? O zaman, devrimsel nitelikte birtakım değişiklikler yapmak lazım; onlar da 
neyse, burada belirtmeniz lazım. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — İyi dinlememişsin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Arkadaşlarımız cari işlemler açığından bahsettiler. Arka

daşlar, cari işlemlerin açık vermesi o kadar önemli bir şey değil. Cari işlemlerinizin açık ver
mesini istemiyorsanız; üretime dayalı ithalat yapmazsınız, devletin yapması gereken birtakım 
faaliyetlerde bulunamazdanız, ihracat gelirlerini olduğu gibi bekletirsiniz, cari işlemleriniz faz
lalık verecektir; ama, ekonomiyi çalıştırır, ithalatı yaparsanız, sanayi yatırımları yaparsanız, 
buna bağlı ithalatları yaparsanız, elbette ki cari işlemleriniz açık verir. 

Bakınız, Körfez savaşı çıktı; bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri de vardı, biz de katıl
dık. 1991 yılında bize, 1 milyar 800 milyon dolar hibe yardımı yapıldı. Şimdi "Heybeli yardım-
heybesiz yardım" deniyor, "ne olacak?" deniyor. Bunun bir faydası var elbette. 1990 yılında 
bizim Irak petrol boru hattından aldığımız ücret gelirimiz 250 milyon dolardı. 1991 yılında 
petrol boru hattı çalışsaydı, en azından 300-400 milyon dolarlık bir geliri buradan sağlayacak
tık. Siz 1991 yılında 1 milyar 800 milyon dolar da hibe yardımı almıştınız; bunun üzerine, pet
rol boru hattından elde ettiğiniz geliri de ilave ettiğiniz takdirde, 1992 yılında bizim mahrum 
kaldığımız - 1991 yılına göre kaynak 2 milyar 200 milyon dolar civarında bir paradır. 2 milyar 
200 milyon dolar civarındaki parayı Türk Lirasına çevirdiğiniz zaman, bugün devlete gelecek 
gelir aşağı yukarı -doları 7 bin lirayla çarptığınızda- 15 trilyon lira eder. 15 trilyon lirayı da 
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devletin bütçesine ilave ettiğiniz zaman, hem kamunun borçlanma gereği bu miktar kadar aza
lacak, hem bütçe açığı bu kadar azalacaktır. 1992 yılı bütçesi 200 trilyondu; bu bütçenin açığı 
da 32 trilyon liraydı; bu açığın 15 trilyonunu bu kaynaktan sağlasaydık, bütçe açığı bu kadar 
az olurdu ve dolayısıyla borçlanma da bu kadar az olurdu. Bunun hesaplarını çıkıp burada 
açıkça yapmak lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, üç dakikanız var efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de şimdiye kadar uygulanan politikalarda enflasyon, dev

let gelirinin bir artış unsuru olmuştur ekseriyetle. Nasıl olmuştur? Siz petrole zam yaparsanız, 
devletin geliri artıyor; diğer taraftan hayat pahalılığı da artıyor. Enflasyon ne demek? Hayat 
pahalılığı demek. 

Türkiye'de bütçenin işleyiş sistemi, ekonominin işleyiş sistemi, enflasyonun devamlı yük
seltilmesi sistemine bağlanmıştır. Bu ekonomik yapıyı değiştirirseniz, enflasyonu da kontrol 
altına almış olursunuz. Neden?.. Türkiye'de devlet giderlerinin karşılanması için, vasıtalı ver
giler -kaynak gösterilmek suretiyle- yolu tercih edilmiştir. Eğer vasıtasız vergiler kanalıyla dev
letin masraflarının finanse edilmesi yoluna gidilseydi, ö zaman hayat pahalılığı dediğimiz enf
lasyon da bu kadar azmazdı. Çünkü, bir yandan KİT ürünlerine zam yapmak zorundasınız. 
0 zaman ne oluyor? Devlet oradan bir gelir kaynağı elde ediyor; dolayısıyla, devlet gelirleri 
artıyor ve enflasyon da bunun bir parçası olarak artıyor. • 

Hükümet protokolünde, "Kurumlar Vergisinin nispetini düşüreceğiz, muafiyet ve istisna
ları kaldıracağız" diyoruz. Asgarî Kurumlar Vergisi, işte bunun en önemli göstergesidir. 1992 
yılında, Kurumlar Vergisi yönünde Hükümet Protokolünde söylediğimiz şeyi yaptık; ama, bu 
yeterli midir? Değil. Bana göre, en sağlıklı vergi düzenlemesi, Gelir Vergisinde yapılacak dü
zenlemedir; ama, Gelir Vergisinde yapılacak düzenlemede de çeşitli grupları razı etmek lazım. 
Burada bir koalisyon ortaklığı var. Tabiî, koalisyon ortağı olmakla, partiler, kendi özlerini, te
mel felsefelerini, temel ilkelerini unutmuş değildir. Sosyaldemokrat Parti olarak bizim vergile
me politikamız ayrıdır, ortağımız Doğru Yol Partisinin vergileme politikası ayrıdır. Böyle olun
ca da, tabiî, orta yolu bulmak lazım. 

Biraz evvel buraya çıkan arkadaşlarımızın bazıları diyorlar ki, "ille 300 günde Türkiye'de 
şu meseleleri çözeceksiniz." 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik ve sosyal meseleler öyle günle çözümlenseydi, hiçbir ikti
dar, iktidardan düşmezdi; çünkü, o günler içinde o meseleleri halleder, iktidarda kalırdı; ama, 
bunlar günle çözülmüyor. 

Bu arada bir de şunu söylemek istiyorum : Siz bugün, Türkiye'nin en temel meselesini 
göz ardı ediyorsunuz. Türkiye bugün, Hakkâri'ye ayda 1 trilyon lira askerî harcama yapıyor. 
Buyurun... 1 trilyon lira... Bu da senede 12 trilyon lira eder. Ben bunu, Plan ve Bütçe Komis
yonunda Millî Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken de söyledim... Sırf Hakkâri'ye ayda 
1 trilyon liralık askerî harcama gidiyor. 

Şimdi, memleketin büyük bir kısmı kan ve barut içinde ve oralara, açıktan, hiçbir yatırım 
için faydası ve verimi olmayan bir para harcıyorsunuz. îşte bunların önü kesilse, oraya askerî 
harcamalar için giden o paraları siz getirip de yatırıma kanalize etseniz; hem işsizliği çözmüş 
olursunuz, hem verimi artırırsınız, hem de devletin sağlıklı yeni gelirleri doğar, böylece de büt
çe açığı doğmaz. 
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Şimdi, memleketin bu kadar büyük sorunları var. Bu büyük sorunları, hep kulak ardı edi
yoruz ve çıkıp burada, hep polemik yapıyoruz. Ben, muhalefet partilerinin grup sözcülerini 
dinledim; gerçekten, bunlar, artık geçmiş olan şeyleri burada defalarca dile getirmekten başka 
birşey söylemiyorlar. 

Ben şuna inanıyorum ki, bu Koalisyon ortakları zamanında şu sistem çok önemle işle
mektedir : Bir defa, devlette suiistimal kesinlikle olmamaktadır. Haa! Bizim bilgimiz dışında 
belki oluyor; ama, muhalefet sözcüleri burada dile getirdikleri zaman, biz, o suistimali yapan
ların Üzerine acımasızca gideriz; ama, bizden önceki hükümetler zamanında yapılanları biz 
söyledik, onlar Üzerine gitmediler. Bütün farkımız buradan kaynaklanıyor. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) ' 

Arkadaşlar, insanlar devleti iyi niyetle yönetirlerse, sonuç olumlu olur; çünkü, insanlar 
arasında pek o kadar akıl, mantık, zekâ farkı çok fazla yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, süreniz dolmuştur efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Bu itibarla, önemli olan, iyi niyettir. Biz de şuna inanıyoruz ki: Devletimizin yücelmesi, 

işsizliğin giderilmesi, millî refahın artırılması için, elimizden gelen ciddî çabalar içindeyiz. Bu
na muhalefet partilerinin de yardımcı olmalarını istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir cümle daha söyleyip konuşmamı bitireceğim. Bakınız, İsveç'te 
on yıldan beri sosyal demokratlar iktidardaydı; ama, aşağı yukarı yedi sekiz aydan beri sosyal 
demokratlar iktidarda değil; fakat, isveç'te ciddî bir ekonomik buhran belirdi. Oradaki sosyal 
demokratlar, "Vay! şu sağcıların anasını belleyelim de, bunları iktidardan edelim" demeyip, 
"Arkadaşlar, bakın, memlekette ciddî bir ekonomik buhran var; gelin uzlaşalım, parti olarak 
biz fedakârlık yapalım, bu buhranı aşalım" deyip gittiler, iktidar partisiyle uzlaşma yollarını 
aradılar ve uzlaştılar. 

İşte, devletlerin büyümesi için de, siyaset adamlarının böyle birbirlerini anlamaları ve mem
leket menfaatinin gerektirdiği noktalarda uzlaşmaları gerekir. Aksi takdirde, her gün polemik 
yapılırsa, bir yere varılamaz. '. ' , 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Genç, galiba bir başka şartı da, zamanın çok iyi kullanılmasıdır!.. 
Teşekkür ediyorum Sayın Genç. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller. 
Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletve-

killerimiz; ben bugün öğleden sonraki oturumda, özellikle birtakım sualleri kısaca cevaplan
dırmak istiyorum; çünkü, bazı yanlış bilgiler var, bunların üzerinden hepimizin gitmesinde ya
rar görüyorum. 

İlk önce, çok kısa olarak şunu ifade etmek isterim : Bütçe açıkları önemlidir. Bütçe açık
larındaki sapmalar da istenilen bir olay değildir. Ancak, ekonominin iyi veya kötü gitmesinin 
göstergesinin, bütçe açıklarındaki sapmaların olması mümkün değildir. Şöyle ki : 

Hepimizin bildiği gibi, 1980 ilâ 1983 arasında da çok büyük sapmalar olmuş; ancak, bu 
yılları, ekonominin de iyiye doğru gittiği yıllar olarak kabullenmiş bulunuyoruz. Mesela, 1980 
yılında bütçenin gerçekleşmesinde bu sapma oranı yüzde 219 olmuştur; yani, bir hedef kon
muş, bundan yüzde 219 sapma olmuştur. Oysa, 1980 yılının, dengelerin iyiye gittiği bir 
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yıl olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde, 1982 yılında bu sapma yüzde 199 olmuştur; yine, denge
lerin daha iyiye gittiğini bildiğimiz 1986 yılında yüzde 129 olmuştur; 1987 yılında yüzde 152 
olmuştur. Dolayısıyla, bütçe açığının sapması, dengenin bozulduğunun göstergesi değildir, plan 
hedefinden sapıldığının göstergesidir. 

Bu bakımdan, ekonominin kötüye veya iyiye gittiğini, gerçekte, toplam olarak kamu borç
lanma gereğinin daha aşağıya inip inmediğiyle ölçmemiz gerekir. 

Daha evvel de ifade edildiği gibi, toplam kamu borçlanma gereği, 1992 yılında ilk kez bir-
düzelme göstermiştir; bunu hepimiz kabul edelim. Bu, 1984 yılında yüzde 4 iken, yüzde 16'ya 
kadar ve hibeyle birlikte -çünkü, ekonominin sırtına binmiş bir yük olmasına rağmen hibe de 
alınmış, bütçeye konmuş- devamlı bir bozulma göstermiştir. Bir hiper enflasyon beklentisi, iş
te buradan çıkmıştır. Bu hiper enflasyon beklentisinin kırılması da, ilk kez 1992 yılında bu 
kamu borçlanma gereğinin geriye dönmesiyle ortaya çıkmış ve belirlenmiştir. Gerçekler bunlardır. 

Kısa olarak biraz da yatırımlara değinmek istiyorum. 
Türkiye'de gerçekten, yatırımlar istediğimiz boyutlarda anmamaktadır ve 260 trilyonluk 

yatırım, bizim istediğimiz doğrultuda gelişmiş bir yatırım değildir. Ancak, bunlarıniçerisinde, 
1993 yılında Türkiye'nin gündemine gelecek olan yeni bir modelle içerilmesi düşünülen ve baş
latılmış olan yatırımlar mevcut değildir. Bunlar, "yap-işlet-devret" modelidir. Bunun yeni ta
sarısı Hazinemizce hazırlanmış ve Millet Meclisine yollanmak üzere Bakanlar Kurulunun gün
demine alınmıştır. 

Bütün bu yatırımların -ki, bunlar en büyük mega projelerdir, bunlar Japon sermayesini 
çekecek.projelerdir; ki, "10 milyarlık projeler düzeyinde" diyoruz- bir kısmının, ilk kez uygu
laması başlatılmak üzere temelleri atılmıştır. Bütün bu yatırımlar, bu 260 trilyonluk yatırımın 
dışındadır. 

Böylece, gündemde olan toplam yatırımlara bakacak olursak: Birecik Barajı 2.1 milyar 
mark olarak belirlenmiş. Yine, HES Projesi gündemdedir, îzmit Belediyesinin projesi gündem
dedir, Çankırı Orta Terminal Santral Projesi yine aynı şekilde gündemdedir. Gaz santral proje
leri vardır, Büyük Atatürk Havalimanının yapımı vardır... Havaalanlarının yapımı ve enerji 
projeleri bu kapsam altına çekilmektedir. Bunlar, normal olarak bütçe yatırım harcamaları
mın, yani 260 trilyonluk yatırım harcamalarının içinde değildir. 

tik kez, Hükümetimiz, bir "BOT" uygulamasıyla, çok uzunca yıllardan beri askıda olan 
büyük kredi imkânlarını kullanabilmekte ve ilk uygulamasını da inşallah Birecik Santralı ile 
ortaya koyarak, Türkiye'yi yeni bir ivmeye ve yeni bir mega yatırım anlayışına sokacaktır; bu 
istek içerisindeyiz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ancak, Türkiye'de, gerçekten, satılabilir mallar çok Önemlidir ve bu satılabilir malların 
üretiminin artırılması da, özellikle Özel kesimin işi olarak gündeme gelmiştir. Kamunun yavaş 
yavaş üretimden çekilmesi ve özellikle özel kesimin yaptığı üretimlerdençekilmesi, satılabilir 
malların borçla dengeyi kurabilecek biçimde özel kesime bırakılması gereği de vardır. Bu anla
yışı da yine, Hükümetimiz bu yıl kendi programında sergilemiştir. 

Ancak, tekrar ifade ediyorum : En büyük yatırımları, "BOT" projeleri gündeme getire
cektir ve ilk kez uygulamayı, bu Hükümet, Birecik Barajı ile başlatmaktadır/Yeni, yap-işlet-
devret kanun tasarısı da Bakanlar Kurulunun önüne gelmek üzere hazırlanmıştır. 

Yine, yabancı sermayedeki girişimlerin bu yıl çok iyi olduğuna dikkat çekmek istiyorum. 
Ocak-eylül rakamlarını almış bulunuyoruz ve dolar bazında net olarak yüzde 27'Iik yabancı 
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sermaye giriş artışı vardır. Söylenildiği gibi yabancı sermaye girişi tıkanmış değil; tam tersine, 
orada önemli bir girişin sağlanmış olduğu bilgisini vermek istiyorum. 

Kıyı bankacılığını yine Hükümetimiz ilk kez bu yıl başlatabilmiştir. kıyı bankacılığını, kı
yı bankacılığı merkezi olarak İstanbul Ataköy'de başlattık. Şu ana kadar bir tek banka, bu 
konuda işlem yapabilmiş ve kendi işlevlerini başlatabilmiştir. Bu konuda da bir yanlış bilgiyi 
düzeltmek istiyorum. 

Bunun ötesinde, gerçekten, 1992 yılı, bizim iktisadî dengelerde, özellikle "ortadirek" de
diğimiz, köylü ve işçinin nispeten daha iyi bir konuma geldiği bir yıl olmuştur. Destekleme 
fiyatlarındaki artışlar, yüzde 134'Ierle yüzde 7Q'Ier arasında oynamıştır. Bu, uzunca zaman ih
mal edilmiş olan ortadireğin ve köylü kesiminin yeniden bir kaynak aktarımına sahip olması 
meselesidir. Bu sahip olmanın gerekliliği, çok uzunca bir zaman gerçekten bozulmuş dengeler
de bu kesimin eline geçmiş olan reel gelirin düşüşüyle ortaya çıkmıştı. Nitekim, 1992 yılında 
büyümenin, çok büyük ölçüde tüketim artışıyla ortaya çıkmış olmasında da bu gerçek vardır; 
bunun böylece tanınmasında da yarar görüyoruz. Şöyle ki: Eğer bakacak olursak, bu y il içe
risinde toplam 22 trilyonluk bir ödeme yapılmıştır. 22 trilyonluk bu ödeme değişik ürünler dü
zeyinde yapılmış ve Toprak Mahsulleri Ofisine 5.8 trilyon, şekere 3.7 trilyon, Çay-Kur'a 1.4 
trilyon, TEKEL'e 3.8 trilyon, birliklere bugüne kadar 7.4 trilyonluk bir ödeme yapılmıştır. Bu
güne kadar ödenmeyen 2.7. trilyondur. Geçen sene işe bizim devraldığımız borç 4.9 trilyon ci
varındaydı. Dolayısıyla, bu yıl, hem geçen senenin borçlan ödenmiş hem çok daha az borç 
bırakılmış ve büyük ölçüde de bu kesimlere kaynak aktarılmış. 

Gerçekten, bozulan dengelerin bir boyutu, bozulan gelir dağılımı ve toplam nüfusun aşa
ğı yukarı yüzde 45'i civarında olan köylünün çok büyük birsüre, çok uzun bir süre bu kaynak
tan mahrum edilmesi ise, hiç olmazsa 1992 yılında, kısmen bu telafi edilmiştir. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Yine, KİT'lere bakacak olursak; KİT'lerde, gönlümüzce bir iyileştirme sağlanamamıştır; 
bu bir gerçektir; ancak bu, yapılanların da inkâr edilmesi anlamına gelmez. 

İlk kez Hükümetimiz, çok karşı çıkılan, ancak kararlılıkla ortaya koyduğumuz ve 
"konsolidasyon" dediğimiz, ama genellikle Tahkim Kanunu" olarak bilinen bir çerçeve içeri
sinde, kamu iktisadî teşekküllerinden 14 trilyonluk bir faiz tasarrufu sağlamıştır. Böylece, KİT'
lerin toplam satış maliyetleri içerisinde yüzde 14'lere kadar varmış olan faiz ödemeleri, ilk kez 
bu yıl yüzde 8'lere indirilmiştir. 

Bu faiz ödemelerinin toplam maliyetlere olan oranı, 1984 yılında yüzde 2 idi ve bu oran, 
Hükümetimizin devraldığı 1991 yılında yüzde 14'lere kadar sistematik bir biçimde çıkmıştı. 
öyle olmasa, bir erken seçim gündeme gelir miydi?.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu bozulma,, gerçekten, 1984-1991 arasında sistematik olmuştur. Bunu hem kamu borç
lanma gereğinde hem faiz ödemelerinde hem de KİT'lerin kârlarının ve zararlarının millî geli
re olan oranlarında tekrar edebiliriz. 

Bakın, 1984 yılında kamu borçlanma gereği, millî gelirin yüzde 6'sı, 1991 yılında yüzde 
16'sı; KİT'lerin toplam faiz giderleri, satış maliyetlerinin içinde, 1984 yılında yüzde 2, 1991 
yılında yüzde 14. s 

Yine tekrar ediyoruz : KİT'lerin kâr ettiği dönemde vardı ve 1984 yılında bu kâr, millî 
gelirin yüzde 4,4'ü idi; 1991'de devraldığımızda bu, eksi 3,7 idi; devamlı bir bozulma vardı. 
İlk defa 1992 yılında, kamu borçlanma gereğinin, yüzde 16'dan yüzde 12'ye; ilk kez, faiz öde-
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melerinin, KİT'lerin toplam satışları içerisinde, yüzde 14'Ierden 8'lere ve zararın, yüzde 3,7'den 
1,7'ye indiğini ilk kez görüyoruz. 

Bu düzenlemeyi yeterli bulmuyoruz; ancak, işte bütün bunlar nedeniyledir ki, gerçekten, 
hiper enflasyon beklentisini bu hükümet kırabil mistir. Ancak, KİT'lerdeki düzelmenin devam 
etmemesi, Türkiye'yi hiç kuşkusuz, 1993 yılında, çok umulmadık tıkanıklara götürür. Dolayı
sıyla, özelleştirme ve reformlar, mutlaka, bu Hükümetin, arkasında olması ve hızla çıkarması 
gereken meselelerdir ve Hükümetimizin bu yıl bunun arkasında olacağını umut ediyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Umutla kalmasın!.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Umut, fakirin ekmeğidir!.. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Varlığa dayalı menkul değer, hepimi
zin gerçekten olumlu karşıladığı bir olay. 

Dünyada sermaye piyasaları gelişmektedir; Türkiyemiz ilk kez sermaye piyasalarında dün
yayla bütünleşmeyi yakalamıştır. Finans kesimi reformunu bunun için sevinçle karşılıyoruz, 
hep beraber karşılıyoruz. 

Bunun sadece ticaret erbabına veyahut da bankalara açık olduğunu sanmak doğru değildir. 

Yine, Bakanlar Kurulumuzun geçen hafta imzaladığı kararname kapsamında, yatırım fon
larının içerisinde, eğer hisse senetleri olursa, bunlara birtakım imkânlar getirerek, bütün ser
mayenin hisse senetlerine gidebilmesi için yeni önlemler ortaya çıkmakta ve dolayısıyla, 
"securitation" dediğimiz, "borcun satılması" dediğimiz, bu, varlığa dayalı menkulleştirme-
nin, sanayi kesimine, yani banka kesiminden sanayi kesimine yansıması dönemini çok kısa bir 
zamanda yaşacağımızı umut ediyoruz. En azından, Hükümetin bu konuda almış olduğu bir 
kararı ve atılımı vardır. 

İki konuyu bir kez daha dile getirelim : 
1991 yılında büyüme, Körfez krizi nedeniyle mi düşmüştür? Eğer öyleyse, dünyada da düştü 

diyebiliriz. Ancak, millî gelirin yüzde 2'sine yakın (1.8) bir hibe Türkiye'ye girdi. Bu hibe niçin 
girdi? Turizmci ağladı, nakliyeci zor durumdaydı ve bu hibe Türkiye'ye girdi... Türkiye'de bu 
hibe ne için kullanıldı? Kamu borçlarının kapatılması için kullanıldı; yani, nakliyecinin, turi-
zimcinin, bundan zarar görenin sırtından devlet bunu aldı ve enflasyonu durdurmak için kullandı. 

Eğer bu böyle idiyse, enflasyon niye yüzde 71'lere çıktı? 

Enflasyon, 1991 yılında, büyümenin sıfır olduğu bir dönemde ve hibenin, herkesin sırtın
dan kamu borçlarının kapanması için kullanıldığı bir dönemde gerçekten artmıştır. 1992 yılın
da ise, OECD ortalamaları, büyümede yine aşağı yukarı aynı düzeyde giderken, yani bir evvel
ki Körfez krizinin etkisinden kurtulamazken, Türkiye kurtulabilmiştir ve nasıl kurtulabilmiş
tir? Büyük bir devlet olmaya talip olarak kurtulabilmiştir. Nedir bu büyük devlet olarak kur
tulmaya talip olmak meselesi? Bakın, şu demektir : 

Türkiye, Azerbaycan'a 250 milyon dolarlık kredi açmıştır, bu yıl açmıştır; Özbekistan'a 
250 milyon dolarlık kredi açmıştır, bu yıl açmıştır; kazakistan'a 200 milyon dolar, Kırgızis-^ 
tan'a 75 milyon dolar, Türkmenistan'a 75 milyon dolar, Nahcivan'a 100 milyon dolar olmak 
üzere, toplam 950 milyondolartık kredi açmıştır. 

Ayrıca, Azerbaycan'a 100 bin ton buğday, tekrar Azerbaycan'a 300 bin ton buğday; Özbe
kistan'a 100 bin ton buğday Özbekistan'a tekrar 2 milyon ton buğday... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Ermenistan'a verilen buğday nerede? 
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DEVLET BAKANI TANSUÇİLLER (Devamla) — ... Kırgızistan'a 50 bin, Gürcistan'a 
50 bin; toplam 2.6 milyon ton sadece buğday... 

Bunun dışında, şeker... 
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Ermenistan'ı unuttunuz Sayın Bakanım! 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bütün bunları Türkiye, bu yıl, şeke

riyle, ilacıyla, buğdayıyla vermiş ve bütün bunlardan sonra bunu ithal edebilmiş ve ayrıca te
rörle mücadele etmiş, terördeki savunma harcamalarını yüzde yüzün üstünde artırmış, Erzin
can meselesini göğüslemiş, bir yıl evvel almış olduğu bütün borçları silmiş, bu yıl borç bırak
mamış, köylüsüne daha fazla vermiş ve bir evvelki hükümetin... (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Sayın Bakan, güllük gülistanlık!.. 
HALİL İBRAHİM ÖZŞOY (Afyon) — Seçim meydanı değil; herhalde kendinizi seçim 

meydanında zannettiniz Sayın Bakan! 
BAŞKAN— Sayın Bakan, iki dakikanız var efendim. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Köylü ağlıyor, köylü bitti... 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Ve bir evvelki yıldan bize kalmış olan, 

hem sıfır büyümeyi hem de hiper enflasyon beklentisini daha iyi bir konumla devretmiştir. 
Bu, bunların yeterli olduğu anlamına gelmemektedir. Türkiye'nin bundansonraki on yılı, 

büyük on yıldır. Büyük bir ülke olmaya talip olan Türkiye'nin, önünde, yapacağı çok şey var
dır. Bunları, yaptıklarımızın göstergesi olarak değil, bir başlangıcı olarak görmek gerekir. 

Hazinemizin bütün bunlara katkıda bulunan bir kurum olacağı bilinciyle, bütçesinin bü
tün milletimize ve hepimize hayırlı olmasını diler; hepinize saygılanmı sunanm. (DYP ve SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, müzakereye konu bütçenin aleyhinde olmak üzere, Manisa Millet

vekili Sayın Faruk Saydam'a söz vereceğim. 
Sayın Saydam?.. Yok. 
Daha sonra, yine aleyhinde söz talebinde bulunmuş olan, Sayın Kadir Ramazan Coşkun; 

buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Goşkun, süreniz 10 dakikadır, saat 15.55 ve siz Divan Üyesisiniz. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bütçenin aleyhinde konuşacağım ve memleket çok refah içinde olduğu(!) ve millet de siz

lere inandığı için(!) ben hiç rakamsız bir konuşma yapacağım. 
Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, "3274 sayılı, Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" adında bir kuruluş kanunu var
dır. bu kanun, 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmiş ve nihayet, bu karar
namenin kanunlaştırılması için ilgili devlet bakanlığınca bir tasarı hazırlanarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmiştir. Bu metinde, DPT'den alınıp 
Hazine'ye bağlanan üç genel müdürlük (Teşvik ve Uygulama, Yabancı Sermaye, Serbest Bölge
ler Genel Müdürlükleri) Hazineden alınarak tekrar DPT'ye bağlanmıştır. Plan ve Bütçe Ko
misyonunca benimsenen tasarı, Genel Kurula bu şekliyle gönderilmiştir. Hükümet, daha son
ra tasarıyı Genel Kurulda geri çekmiştir. Tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu defa değiştiril-
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miş, bu değişiklikle, yukarıda belirtilen üç genel müdürlük Hazine'ye bağlanarak tekrar Genel 
Kurula gönderilmiştir ve gündemin 1 inci sırasında yer almıştır. 

Bu tasarı gündemin 1 inci sırasında yer almasına rağmen, aylardır görüşülmekte olup, an
cak tasarının 23 üncü maddesine gelinebilmiştir. Bu tasarının kanunlaşmasını, anlayabildiğim 
kadar, ne Hükümet ne de Hükümete destek veren milletvekilleri istemektedir. Çünkü, tasarı 
görüşülmeye başlandığında, ya Hükümet ya Komisyon veya milletvekilleri Genel Kurulda bu
lunmamakta veya Komisyon ve Hükümet ikisi birden Genel Kurulda bulunmamaktadır. Hal 
böyle olunca, hemen bu kanun tasarısının arkasından gelen DPT ile ilgili tanun tasarısı da gö-
rüşülememektedir. Bu iki tasarı arasında paralellik bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin Hazinesine, dış ticaretine ve planlamasına yön veren bu 
iki güzide kuruluşun tasarıları sürüncemede bırakılırken; Hükümet, 65 yaşını doldurmuş Baş
bakanlık Müsteşarının görev süresini uzatmak için, bizzat Hükümet Başkanının da Meclise 
gelmesiyle, bu konudaki tasarıyı kanunlaştırmıştır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve DPT 
ile ilgili kanun tasarılarının uzun süre sürüncemede bırakılması, bu kuruluşlarda çalışan ele
manlar arasında huzursuzluk meydana getirmekte olup, bu huzursuzluğun faturasını da Türk 
ekonomisi çekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık merkez teşkilatı ile Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ara
sında ücret yönünden önemli farklar bulunmaktadır, örneğin, Başbakanlık merkez teşkilatı 
çalışanları tazminat alırken, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı çalışanları bu tazminattan ya
rarlanamamaktadır. Diğer taraftan, DPT çalışanları ile Hazine çalışanları arasında da ücret 
yönünden ikinci bir farklılık göze çarpmaktadır. Başbakanlığa bağlı olarak teşkilatlanan bu 
kuruluşlar arasındaki farkın bir an evvel giderilerek, önemli görevler yüklenen bu kişilerin mağ
duriyetlerinin önlenmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirtildiği gibi, DPT Müsteşarlığından alınıp Hazine'ye bağ
lanan üç genel müdürlüğün Hazine ile birleşmesi sırasında çıkarılan kararnamede, bu genel 
müdürlüklerde çalışan personelin bütün özlük haklarıyla Hazineye devredileceği açıkça belir
tilmesine rağmen, bu birleşmenin akabinde 26 kişinin sözleşmesine son verilmiştir. 

Diğer taraftan, DPT elemanlarına ilave yüzde 18 zam ve 1 maaş ikramiye verilirken, hali
hazırda bu zamlar Hazine'de uygulanmamaktadır. Bu da, iki kurum arasında görülen önemli 
bir farklılıktır. 

Sayın milletvekilleri, yılda 300 bin civarında evrak sirkülasyonunun olduğu bu güzide ku
ruluşta, Hükümetin seçim meydanlarında verdiği vaade uygun olarak suçlu aranmaktadır. Bil
hassa Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünde, sınırlı imkân ve elamanlarla ülkenin ihracat 
ve yatırımlarını elinden geldiği kadar kısa zamanda sonuçlandırma gayreti içerisinde olan, bü
rokrasiyi örnek olacak şekilde asgariye indiren bu elemanlar üzerinde, teftiş yapıldığı zannedi
lerek büyük bir baskı uygulanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu tür uygulamalar, çalışanlara değil, çalışmayanlara prim vere
cek, bürokrasinin hortlamasına neden olacak ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir. 
v Sayın milletvekilleri; bilindiği üzere, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının yurt dışı teşki
latı bulunmaktadır. Son olarak Türk cumhuriyetlerinde de, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının ekonomi ve ticaret müşavirlikleri açılmıştır. Maalesef, bu müşavirliklere birer temsilci 
atanmıştır. Halbuki, buralara bir değil, birden çok müşavir atanması gerekmektedir. 
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Bu ülkelere gidip gelen kişilerden edindiğimiz bilgilere göre ABD, İngiltere, Fransa, Al
manya ve Japonya gibi ülkelerin ekonomiden sorumlu birçok elemanları bulunurken, Türki
ye'nin, bir kişiyle, ilişkilerini geliştirmesi mümkün değildir. Ayrıca, bu elemanların ülkemizle, 
yeni kurulan kardeş Türk cumhuriyetleri arasında ilişkileri pekiştirecek özelliklere sahip ula
maları önem arz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'nin eline geçen bu tarihî fırsatı kaçırmayalım. Sıfır enflas
yon, Ermenistan'a buğday vermeyen bir Türkiye, elektrik vermeyen bir Türkiye dileklerimle, 
bütçenin çalışanlara ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Coşkun, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, bütçe üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyenleri tespit ediyorum : Sayın Dumankaya ve Sayın Gökalp soru sor

mak istemektedirler. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakan burada konuşurken, buğ

day yardımı yapılan ülkeleri saydı, ama Ermenistan'ı saymadı. Acaba gezetelere intikal eden 
haber yanlış mıdır? Yani Ermenistan'a 100 bin ton buğday verilip verilmediğini öğrenmek is
tiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayin Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, Sayın Bakanım biraz önce kürsüde, "Or-

tadirek daha iyi bir konuma gelmiştir" dedi; ortadireği de köylü ve işçinin oluşturduğunu söy
ledi. Sayın Bakanımın çalışma şevkini kırmak istemiyorum, 1991 yılında Toprak Mahsulleri 
Ofisi, çiftçilerden almış olduğu toplam 5 milyon 941 bin ton ürün karşılığında 4 trilyon 362 
milyar 8 milyon lira ödemiştir. Buna mukabil, 1992 yılında ise, Türkiye genelinde 3 milyon 
473 bin ton ürün almış ve karşılığında da 3 trilyon 986 milyar lira ödemiştir. Görülmektedir 
ki, çiftçilerimizin geliri, bir yıl öncesine oranla, yüzde 30-40 oranında azalmıştır. 

Şimdi soruyorum : Türkiye'de hangi kesimin geliri, bir yıl öncesine göre, yüzde 50 oranın
da azalır da, bu geliri azalan insanların durumu, daha iyiye gitti denebilir? 

Sayın Bakanımın çalışma şevkini kırmak istemiyorum; ama, bu konuşmasını herhangi bir 
köyümüzde, Polatlı'nın bir köyünde, Balâ'nın bir köyünde, Kaleli'nin bir köyünde yapsa -kusura 
bakmasınlar- insana gülerler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Efendim, kısaca izahat vermek isti

yorum : 
1992 yılında, kırmızı biber ve bütün malların artış oranları önümdedir; size kısaca oku

mak istiyorum. Bu artış oranlarının destekleme alımlarının fiyat artış oranlarını ifade etmek 
istiyorum. Bu, eğer enflasyonun üzerinde ise, çok büyük ölçüde bir alımla karşı karşıya olduk
larını ifade eder. Kaldı ki, birde tümü üzerinden, toplam satışlar üzerinden ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, 1992 yılına baktığımız zaman, toplam olarak, bizim alım için vermiş olduğumuz 
para, 23 trilyon 966 milyar liradır; ortalama fiyat artışı ise yüzde 91'dir. Bu yüzde 91 fiyat artı
şının mal bazında dökümünü memnuniyetle size teker teker verebilirim. Mesela, buğday için 
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toplam 2,8 trilyon lira, arpa için 562 milyar lira ödemişiz. Bütün bu ödemelerin dökümü ve 
artış oranları vardır... Bunu bir kez daha şu şekilde ifade etmek gerekir: Hiçbir ürün alımında 
enflasyonun altında kalınmadığını, bu kesime çok büyük bir artarma yapıldığını ve ayrıca da, 
son yapılan kamuoyu araştırmaları -eğer gündemde ise- Doğru Yol Partisinin yeniden birinci 
parti olmasında büyük bir katkısı olduğunu tekrar ifade etmek isterim. (DYP ve RP(!) sırala
rından alkışlar) 

NABt POYRAZ (Ordu) — Parayla yaptırıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Ermenistan'a verilen buğdayla ilgili 
sorunuzun cevabını yazılı olarak vereceğiz. Şu anda Hazinemizde bu ülkeye verilen buğdayla 
ilgili fiiliyatta teslimatın yapıldığını gösteren bir belge yoktur. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır ya da yazılı cevaplandırılacaktır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 

111 

910 

920 

930 

940 

950 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hazine-Genel Ekonomi ve Dış Ticaret, Yatırım ve Teşvik Po
litikasının Düzenlenmesi ve Uygulanması 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İktisadî Transferler ve Yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Malî Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Sosyal Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

151 180 000 000 

280 320 000 000 

17 360 000 000 000 

6 650 000 000 000 

17 697 536 000 000 

132 000 000 000 

73 043 150 000 000 

GENEL TOPLAM 115 314 186 000 000 
BAŞKAN — Kab,ul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

A — CETVELİ 

1050 S.K. 
MD. Remo 
ile dış proje 

kredilerinden 
ertesi 

Genel ödenek Toplam İptal edilen yıla dçvreden 
Prog. Açıklama toplamı harcama ödenek ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 43 888 070 000 36 538 540 600 7349 529 400 -
BAŞKAN-Kabul edenler... Hme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Hazine - Genel Ekonomi ve Dış Ti
caret Politikasının Düzenlenmesi ve 
Uygulanması 112 812 425 000 104 453 245 700 8 359 179 300 54 174 100 
BAŞKAN -Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

910 Kurumlara Katılma Paylan ve Serma-
. ye Teşkilleri 11 536 720 914 300 11533 888 914 000 2 832000 300 -

BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

s 920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 2 204 725 000 000 2194 724114 900 10 000 885 100 -
BAŞKAN-Kabul edenler... Et- . " 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

930 Malî Transferler 402 852 350 000 286 882 945 200 115 969 404 800 
BAŞKAN —Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler . 47 806000000 47 803250000 ' 2 750000 . 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... -
Kabul edilmiştir. . . . ' " - . 

950 Borç ödemeleri 24179 933 010000 24084 312 842 600 95 620167 400 
BAŞKAN -Kabul edenler... Rmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 özel Ödeneklere ilişkin Hizmetlerin Yürü-
tülmesi 55508467 200 35 487 537 600 20020929 600 ^ -
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... • 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 38 584 246 236 500 38 324 091390 600 260 154 845 900 • 54 174100 

Başkan Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştin 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin kendi bünyesine, teşkilatına ve milletimize 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Ben de teşekkür ediyorum Sayın 
Başkan. 

C) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 
1. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, çalışma programımıza göre, sıradaki, Devlet İstatis
tik Enstitüsü Başkanlığının 1993 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısıyla, 1991 yılı Kesinhesap Ka
nun Tasarısının müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazırdır. . 
Bütçesi müzakereye konu Başkanlığın bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz ta

lebinde bulunan sayın üyeler şunlardır : Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Şinasi Alttner, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Algan Hacaloğlu, Refah Partisi Grubu adına Sa
yın Salih Kapusuz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Şahin Ulusoy, Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Rauf Ertekin; kişisel olarak, lehinde olmak üzere Sayın Osman De-
velioğlu, aleyhinde olmak üzere Sayın ismet Gür. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Şinasi Altıner; buyurun efendim. (DYP sıralarından 
alkışlar) • • 

Sayın Altıner, bu bütçemiz için konuşma süresi, grupları adına 15 dakikadır ve şu anda 
saat 16,18'dir. 

DYP GRUBU ADINA ŞİNASl ALTINER (Zonguldak) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde 

Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi şahsım ve Partim adı
na saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, daha önce, Başbakanlığa bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müs-
teşarlığıyla, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bütçeleri görüşüldü, şimdi de Devlet İs
tatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi görüşülüyor. Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi görüşülür
ken de, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi görüşülürken de, değerli sözcüler birtakım 
rakamlar kullandılar; bu rakamlar üzerinde tartışmalar yaptılar, birbirleriyle diyaloga bu ra
kamlarla girdiler, işte, bu rakamların hazırlayıcıları, yani bir nevi mutfaktaki çalışanları, Dev
let istatistik Enstitüsüdür. Onların çalışmalarının ürünü olarak bu rakamlar ortaya çıkar ve 
genel olarak bu rakamlar kullanılır. Tabiî, başka rakamlar da kullanılır; ama, Devlet istatistik 
Ensititüsünün -mutfak çalışanı olarak belki ön safhada görülmeyecekler ama- Önemini vurgu
lamak için söylemek istedim. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet istatistik Enstitüsü, ülkemizde, modern anlamda, cumhuri
yetin ilk yıllarında, Büyük önder Atatürk tarafından 1926 yılında kurulmuştur. Gerçekten, 
o yılların olağanüstü koşulları dikkate alındığında, bir istatistik enstitüsüne ihtiyaç duyulma
sı, tüm sorunlara rağmen, böyle bir müessesenin kurulma ihtiyacının gündeme gelmesi, o yıl
larda genç cumhuriyetimizin ve onun liderinin, çağdaş, modern ve bilimsel düşünmesi ve ona 
öncülük etmesi açısından son derece önem taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet istatistik Enstitüsü, takip eden yıllarda, çeşitli dönemlerden 
geçerek, bugünkü konuma gelmiştir. Devlet istatistik Enstitüsü, bugün hangi noktadadır, han-
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gi hedeflere yönelmiştir, hangi noktalara gelmelidir; bunları zamanın elverdiği ölçüde başlık
lar halinde anlatmaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, dünya, bloklaşmanın, yani komünist sistemin çöküşünden sonra, başka 
türlü bir değişim sürecine girmiştir. Bu, öyle bir değişim sürecidir ki, hangi konuya el atarsanız 
atın, hepsinde hızlı bir değişim söz konusudur. Bu değişimi anında yakalamak belki mümkün 
olmayabilir; ama, mutlaka bilimsel olarak yakından takip edilmelidir. Buna, her zamankin
den daha fazla ihtiyaç vardır. 

Dünyadaki bü hızlı değişim, ülkeleri, toplumları daha dinamik bir yapıya sokmuştur. Mo
dern ve hızlı haberleşme teknikleri, görüntülü veya görüntüsüz olarak bu hızlı iletişim, top
lumları anında bilgilendirmektedir. Bilgi yumağının bu çağda baş döndürücü bir hızla büyü
mesi, beraberinde seçenekleri artırmakta, bilinmeyenleri artırmakta, kayram kargaşası getir
mekte ve sorgulamayı da artırmaktadır. Velhasıl, kolay olmayan şartları da beraberinde sürük
lemektedir. İşte, bu dinamizm içinde, kullanıcının talep, ettiği her türlü bilgi kullanıcıya gelme
lidir. Nasıl gelmelidir?.. Doğru bilgi olarak gelmelidir. Bu, şarttır. Yeter mi?.. Yetmez. Neden 
yetmez?.. Hızlı bir biçimde gelmelidir. Demek ki, bilgi bilimsel nitelikli olarak, doğru olacak 
ve kulanıcıya hızlı bir biçimde ulaşacak, işte, bu ana nedenlerden dolayı da, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün önemi büyüktür. 

Biraz önce anlatmaya çalıştığım hızU değişim ve kazanılan dinamizimden dolayı Devlet 
İstatistik Enstitüsünün, artık, sadece klasik işlerden olan nüfus sayımı sonuçları, seçim sonuç
ları, toptan ve tüketici eşya fiyat endekslerin yayınlanması yanında, başka bilimsel araştırma
lara da ağırlık vermesi, bilimsel nitelik kazandırıp, onları kullanıcıya ulaştırması büyük önem 
kazanmaktadır. Enstitünün bu çalışmalar içinde olduğunu görüyoruz, takdirle karşılıyoruz ve 
destekliyoruz. Bu desteği, Hükümetimizin de sürdüreceğine kesin inancımız vardır. 

Tabiatıyla, bu kurumun çağa ayak uydurması, bu çeşit faaliyetleri yaparak bilimsel bilgi 
üretmesinin de parasal bir bedeli vardır. Ülkemiz, nitelikli eleman yönünden, parasal kaynak
lar kadar kısıtlı değildir. Nitelikli elemanlarımız vardır, onları organize etmek, kurumu kadro 
açısından takviye etmek, verimli çalışmalarını sağlamak, ilgili kurum ve bakanlığın işidir. Bu 
konuda Hükümetimiz ve ilgili Bakanlığımızın destek vereceğine inanıyoruz. Bu konuda ise, 
oldukça eski yıllara uzanan bir tecrübe birikimine de bu kurum sahiptir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet istatistik Enstitüsü bu bilgileri toplamak ve bilimsel hale ge
tirmek için çeşitli ölçümler yapmakta ve ondan sonra kullanıcıya göndermektedir. 

Kullanıcılar kimlerdir? Kullanıcılar, ülke yönetimine talip olmuş politikacılardır; kullanı
cılar, üniversite çevreleri ye bilim adamlarıdır; kullanıcılar, yatırımcı işadamlarıdır; kullanıcı
lar, işletmecilerdir, sendikacılardır, çiftçilerdir, yöneticilerdir, tüm demokratik kuruluşlardır ve 
bunlar gibileridir/Rakamların yoğrumlarını, tabiatıyla, kullanıcılar yapacaktır. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, bilginin doğru olması, hızlı olması esastır. Güvenilirlik, doğ
ru olmasına bağlıdır. Muhtelif doğrular olabilir; ancak, kavram kargaşası yaratmayan doğru 
bilgiler üretildikçe ve kullanıcıya sunuldukça, güven duygusu da artacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bazı bilgiler vardır ki, uzunca ve yoğun biçimde bir çalışma ürünü 
olarak elde edilmişlerdir; ama, kullanıcıya ulaştığı anda, gecikmiş veya demode olabilir. Her 
gün gazete okuyan biri için, bir gün evvelki gazete ne denli önemini kaybetmişse, bazı istatisti-
kî bilgiler de böyle olabilir. Siz, onları uzun ve yoğun bir çalışma sonucu üretirsiniz; ama, çok 
kısa bir sürede değerlerini yitirebilirler. Bu durumi zaten hızlı değişimin ve dinamizmin bir so
nucudur. 
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Devlet İstatistik Enstitüsü, faaliyetlerinde bunun bilincinde olmalıdır. Bu Enstitü, bunun 
bilincinde olarak, bazı değerlendirmeleri, zaman içinde, yıllık verilerden, üç aylık dilimlere ve 
daha sonra da aylık izlemelere sunmuştur. İnşaat, millî gelir hesaplan, sanayi, fiyatlar, maden 
sektörleri gibi gerekli istatistiki bilgiler, bu şekilde kullanıcıya arz edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, endüstri çağının ötesinde, yani bir sonraki çağ, bilgi çağıdır. Bir 
biçimde, sabahtan Sayın Bakanımız Çiller burada bu bilgi çağına temas ettiler. Gerçekten, bu 
çağa girilmiştir. Toplumumuzda, maalesef okuma alışkanlığı çağdaş düzeye ulaşmamıştır. Bu 
itibarla, bilgi akımında göze ve kulağa hitap etme tekniklerini zorlamak gerekmektedir. Dev
let İstatistik Enstitüsü yoğun çalışmaları sonucu üretmiş olduğu bu bilgileri, sadece kitap veya 
broşür halinde değil de, gerektiğinde bilgisayar disketlerine aktararak ve hatta modem gibi hız
lı bilgi ulaşım araçlarıyla, hem'kaynağa ve hem de kullanıcıya ulaşma tekniklerine geçmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, 4 dakikanız var efendim. 
SİNASİ ALTINER (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
Aslında bu konudaki faaliyetleri de öğrenmiş bulunuyoruz. Bu faaliyetler de bizleri mem

nun etmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsünün, nüfus sayımı sonuçları, genel seçim sonuçları, tü
ketici ve toptan eşya fiyat endeksleri, üç aylık ve aylık sanayi üretimi endeksleri gibi alışılmış 
çalışmalar yanında, gerek bunların yayınının daha da sık aralıklarla arzı çalışmaları, gerekse 
hane halkı gelir ve tüketim harcamaları gibi, çevre istatistikleri gibi, eğitim, spor, turizm, kül
tür gibi, nüfus araştırma ve değerlendirilmelerinde demokrafik, sosyal ve ekonomik yapıdaki 
değişmelerin periyodik olarak izlenmesi; doğum, ölüm, göç ve bunların bölgesel dağılımları 
yapılır; hatta bu dağılımlar iller bazında yapılır, bunların davranış biçimleri de matematiksel 
bilgilere monte edilirse, gerek, politikacılar, gerek, bilim adamları ve gerekse yatırımcılar, hula
sa tüm yöneticiler daha çok bilgilendirilmiş olacaklardır. Bunun sonucu ise, çok daha sağlıklı 
bir tartışma ortamınla girilmiş olunacaktır. 

Sonuç itibariyle, bilgilerin üniversal boyutta geçerli olması ve bilim değerinin olması, gü
venilirliğin teminatı olacaktır. Bilgiler sağlıklı oldukça, tartışma da, uzlaşma da kolay olacak
tır. Doğru ve sağlıklı bilgi, özellikle ülke yönetimine yön veren politikacıya, öncelikleri kullan
ma seçiminde yardımcı olacak, doğru kararlar vermesini sağlayacaktır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, şu anda OECD ülkeleriyle bilgisayar bağlantılıdır. Yakın bir 
gelecekte, gerek ülke içinde ve gerekse tüm dünyayla on-line sistemiyle entegre olması düşün
cesi, son derece olumlu bir yaklaşımdır, kısa zamanda gerçekleşmesi hepimizin temennisidir. 
Bu gerçekleştiği takdirde, belki de birtakım bilgilerin kalın kalın kitaplar halinde basılıp ya
yımlanması ve kullanıcıya gönderilmesi yerine, kullanıcıların bu bilgilen, evindeki veya büro
sundaki bir bilgisayarın tuşuna basarak alabilmeleri mümkün olacaktır. Ülkemiz bu noktaya 
gelmeye layıktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, en kısa sürede başarılacak ve yaygınlaştırılacaktır; buna güven
cimiz tamdır. 

Saydıdeğer arkadaşlarım, 2000 yılına girerken, dünyadaki teknolojik gelişme öyle baş dön
dürücü bir hızla artmaktadır ki, ileri teknoloji, bilginin dağılma hızını âdeta düşünce hızına 
ulaştırmıştır. Hiçbir gümrük duvarının yüksekliği, bilginin ve düşüncenin dağılım hızına, ül
kelerin birbirine geçmesine engel olamamaktadır. Bu durum, ülkeleri, teker teker kendi dünya
larını kurmaları yerine, onları evrensel yaşamaya zorlamaktadır. Teker teker fertlerden başla
yarak, ülkeler ve tüm toplumlar bu değişime ayak uydurdukları oranda evrensel boyutta söz 
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sahibi olacaklar ve paylarını da o oranda alacaklardır. Devlet istatistik Enstitüsü, bu teknikle
re süratle adapte olması ve bunların ülkemizce benimsenmesine de yardımcı olması açısından 
öncü bir kuruluştur. -

Geçmişte de zaman zaman olduğu gibi, burada Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamları 
üzerinde üç konu tartışma konusu oldu. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, üç konuya giriyorsunuz; süreniz doldu efendim. 
ŞtNASt ALTINER (Devamla) — Başlık vereceğim Sayın Başkanım, bir dakikanızı istir

ham edeceğim. 
BAŞKAN — Lütfen... 
ŞtNASt ALTINER (Devamla) — Bu kavram kargaşalarını, Sayın Bakanımızın, Enstitü 

adına, topluma açıklamalarını hassaten istirham ediyorum. 
Geçtiğimiz üç yıl içinde, toptan eşya ve tüketici fiyatlarının tespitinde ağırlık ortalamaya 

alınan mal ve hizmetlerin, ağırlıklarında değişmeler oldu; bu, çok tartışma konusu edildi. 
Geçtiğimiz üç yılda, işsizlik oranında değişim oldu; 18 inci dönem milletvekilleri bilirler. 
Üçüncü konu da; satın alma paritesi açısından millî gelir hesapları yapıldı. Millî geliriniz 

kaç dolar?.. 3 000 dolar. Satın alma paritesi açısından 7 000 dolar. Bu rakamları işimize geldiği 
gibi mi kullanacağız?.. * • ' 

Bir sayın milletvekili çıkıyor, "Ülkede 6 milyon işsiz var" diyor; diğeri çıkıyor, başka bir 
rakam veriyor. Ben de bir sene evveline kadar "4 milyon" falan kullanıyordum. Bu rakamları
nın hangisinin doğru olduğunun bilimsel olarak saptanmasında ve tek rakam üzerinde tartış
mamızda fayda var. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
1993 yılı bütçesine Grubumuzun olumlu oy vereceğini beyan ediyor, kuruma ve çalışanlarına 
ayrıca başarılarının devamını diliyorum. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Altıner, teşekkür ediyoruz efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun. 
Sayın Hacaloğlu, sureniz 15 dakikadır efendim. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; Devlet İstatistik Enstitüsünün 1993 yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi
nin görüşlerini dile getirmek için Grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, rakamlar, gözlemlerin, gerçeklerin, düşüncelerin en öze indirilmiş 
ve en sadeleştirilmiş şeklidir. Rakamlarla ifade etmeden, rakamlarla somutlaştırmadan, sosyo
ekonomik gelişmeleri, performansı veya durumu yeterince irdeleyemezsiniz, hedefleri yeterin
ce netleştiremezsiniz. Rakamların yararlı olabilmesi için, hem doğru olması hem de gerektiği 
zaman elimizin altında olması ve hem de doğru kullanılması gerekir. 

Rakamlar, bazen, kullanılış şekline göre yanıltıcı sonuçlar da verebilir; biz buna "rakam
ların azizliği" diyoruz. 

Kullanılış amacına göre rakamları, değişik şekilde değerlendirme, insanları ve toplumu 
yönlendirme amacıyla kullanabilirsiniz. Sabit sermaye yatırımlarının artış hızı konusunda, bir 
örnek verecek olursak, biliyorsunuz, 1991 yılında eksi binde 4 olan sabit sermaye artış hızının, 
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1992 yılında yüzde 1,3'e çıktığını belirtebilirsiniz; böylelikle, sabit sermaye yatırımlarında olumlu 
bir gelişme olduğu izlenimini verebilirsiniz. 

Sadece bu rakamları kullandığınız zaman, bu, doğrudur ve bir gerçek olarak önümüze 
çıkar. Bunun ardından bir başka rakam setini verirsiniz ve "sabit sermaye yatırımlarının gayri 
safî millî hâsıla içindeki payı 1991'de yüzde 16,3'tü, 1992 yılında ise yüzde 15,5 oldu" diyebi
lirsiniz; bu da size, bir başka boyutta, bir başka izlenim verebilir. Bu rakamlara bakarak da, 
"toplum, elinin altındaki potansiyeli ve kaynakları yeterince yatırımlara kanalize etmemiş" 
denebilir. 

Şimdi, tabiî, ben bu örneklemede değişik iki set rakamlar kullandım; ama aynı rakam se
tini kullanarak da, inceleyenleri yanılgıya düşürebilirsiniz. 

Ben, dışarıda, okulda okuduğumuz bir kitap ismi anımsıyorum; adı "Rakamlarla Nasıl 
Yalan Söylersiniz" idi. Bu konuda ciltler dolusu kitap yazılmıştır. 'Tabiî, hiç kimseyi hedef ala
rak söylemiyorum; genelde günümüzde, rakamlarla olayları abartmak, yanıltmak, hatta ba
zen bile bile yalan söylemek, siyasette, belki hepimizin sık sık karşılaştığı bir olay haline gel
miştir. Bu nedenlerle, sağlıklı, güvenilir, düzenli ve sürekli istatistik üretimi, planlama ve pers
pektif geliştirme sürecinde önemli, programlamanın somut hedeflerinin belirlenmesi sürecin
de önemli, durumun veya performansın yeterince saptanabilmesinde, ölçülmesinde önemlidir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün derin görüşleriyle ve 
emriyle kurulmuş ve bu bahsettiğim süreçte görev yapmak üzere bürokrasimiz içinde yer al
mış; değerli birikimlere, değerli altyapıya, değerli uzmanlara, teknisyenlere sahip bir kuruluşu
muzdur. 

Ensitü, kendisine sağlanan olanaklar çerçevesinde bugüne kadar sosyoekonomik ve kül
türel alanlarda istatistikî bilgilerin, serilerin topluma en iyi şekilde sunulabilmesi için iyi niyet
le çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasiler, aynı zamanda rakamların da şeffaflığını öngörür. Bu 
anlayışla, Devlet İstatistik Enstitüsü, çalışmalarını, sadece bürokrasimize, teknisyenlere, araş
tırmacılara ve siyasetçilere yönelik olarak değil; halka da yönelik olarak, onların anlayabilece
ği dilde ve formatta çalışma sonuçlarını sunmasında büyük yarar vardır. Bu tür çalışmaların, 
topluma getireceği şeffaflık boyutu içinde, demokrasimize de belirli bir derinlik kazandıraca
ğına inanıyorum. Halk böylelikle, ülkesini, ülkesinin durum ve potansiyelini, rakamlarla daha 
yakından izleyebilme, ona destek verme ve gerekiyorsa, içtenlikle, bilinçle özveride bulunma 
gücünü kazanabilir. 

Değerli arkadaşlarım, rakamlar yandaş olamaz, istatistiklerin partisi olamaz. Bu nedenle, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün tarafsızlığını her koşul altında korumak, onu özerk bir yapıya 
kavuşturmak zorundayız. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, ne tayinlerle, ne de terfilerle partizanlığın veya kayırmacılığın 
bir alanı olmamalı -bunu belirli bir amaçla söylemiyorum, genel anlamda söylüyorum- liyakat 
ve yeterlik, tek kriter olmalıdır. 

Çağımız, bir bilgi çağıdır -bunu benden evvelki konuşmacı arkadaşım da söyledi- bir ileti
şim çağıdır. Çağımızın bu önemli özelliği, sağlıklı verilere, güvenilir rakamlara ve istatistiklere 
olan ihtiyacı, giderek daha da artırmaktadır. Bilgi ve verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, 
depolanması ve sonra gerektiği anda nihai kullanıcının eline, en uygun formatlarla, en ileri 
teknolojilerle, gerektiğinde disklerle, disketlerle, doğrudan bağlantılı bilgi işlem sistemleriyle 
aktarılması önemlidir ve bu sürecin her bir aşaması, kendi boyutunda, en iyi şekilde yapılması 
gereken bölümlerdir; her biri, bir diğerinden önemlidir. 
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Bu nedenlerle, Devlet İstatistik Enstitüsü, sürekli kendisini yenilemeli, enformatik alan
da; bilgi işlem alanında en ileri teknolojileri izlemeli, kendini bunlara adapte etmeli, olanakla
rını genişletmeli, kullandığı teknoloji ve donanımı yenilemeli, iç ve dış kesimlerle ilişkilerini 
yaygınlaştırmalıdır. Bu bağlamda, modern bilgi teknolojisinin gerektirdiği yerel ve ulusal ve 
uluslararası bilgi aktarma ve bilgi işlem ağları etkinlikle devreye sokulmalı, uzman kadrosu 
geliştirilmelidir. Personel kalitesinin yükseltilmesi ve istatistikçiliğin saygın bir meslek haline 
getirilmesi için gerekli olanaklar sağlanmalıdır. Böylelikle, uluslararası düzeyde kaliteli ve gü
venilir veri üretimi hedefini gerçekleştirme olanağını bu kuruluşumuz elde edebilir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, araştırma ve geliştirmeye yeterince kaynak ayıramayan bir 
ülkedir. 1990 yılında bu amaca yönelik olarak ayırdığımız kaynaklar, gayri safî millî hâsılamı
zın sadece onbinde 33'ü düzeyinde sınırlı kalmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1990 yılında yaptığı araştırma, ülkemizdeki araştırmacı per
sonel sayısının 37 800 küsur düzeyinde olduğunu belirlemiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, araştırmacıların temel gıdası olan bilgi ve verileri düzenli 
ve doğru olarak sağlaması, araştırma-geliştirme sürecindeki eksikliklerimizin aşılmasında cid
dî bir destek ve çıkış noktası olacaktır. 

Bilindiği gibi, Devlet istatistik Enstitüsü, sıfırlı yıllarda genel nüfus sayımı, birli yıllarda 
genel tarım sayımı, üçlü yıllarda ise genel sanayi sayımı yapmaktadır. Bu arada, demografik 
gelişmelerle ilgili verilerin düzenli izlenmesi ve yayınlanması; bina üretimine ilişkin verilerin, 
ruhsatlardan, kullanım izinlerinden kaynaklanan verilerin düzenli derlenmesi, yayınlanması 
ve özellikle siyasetçilerin son yıllarda daha çok ilgisini çeken, fiyat artışlarının toptan ve tüke
tici bazında düzenli bir şekilde izlenmesi, bu kuruluşumuzun temel ve sürekli çalışma alanları
nı oluşturmaktadır; ama, bence bütün bu çalışma alanlarının ötesinde Devlet İstatistik Ensti
tüsünün en önemli görev alanlarından biri, millî gelire yönelik yaptığı çalışmalardır. 

Bundan evvelki iki konuşmamda değindiğim için, çok kısa olarak, metodoloji açısından 
buradan da biraz değinmek istiyorum. Devlet İstatistik Enstitüsünün 1987 yılında derlemeye 
başladığı yeni millî gelir serisi, bilindiği gibi, hem kuruluşumuzca hem de değişik platformlar
da yayınlandığı halde, tutarlılığı konusunda, verilerin sağlıklılığı konusunda test dönemini ge
çirmesi için bugüne kadar uygulamaya konulmamış ve Devlet Planlama Teşkilatı da, 1993 yılı 
da dahil olmak üzere, hazırlanan yeni seride, 1973 bazlı eski serinin artış oranlarının güncel-
leşmesiyle oluşturulan millî gelir rakamlarını kullanmaya devam etmiştir. 

Burada, oluşturulan, geliştirilen yeni serinin, güvenilir bir yapıya kavuşmuş olduğunun; 
gelecek yıldan itibaren, tüm kamu kuruluşlarınca, bu aradan özellikle Devlet Planlama Teşki
latınca, planlama, programlama çalışmalarında kullanılmasının, yararlı gerekli olacağının; bu 
konuda, artık, Devlet İstatistik Enstitüsü ile Devlet Planlama Teşkilatı arasında birliğin sağ
lanması gerektiğinin öneminin altını bir daha çizmek istiyorum. 

1992 yılı için kişi başına millî geliri 2 705 dolar düzeyinde saptayan yeni serinin de, millî 
gelir potansiyelimizi büyük ölçüde gerçekçi olarak saptamakla beraber, kullanmakta olduğu 
veri bazlarının giderek eskimekte oluşu nedeniyle, yeterince kapsayıcı olmadığını belirtmek is
tiyorum. Biraz evvel de belirtmiştim, elimizde 1990 yılı input-output tablosu -test çalışmaları 
devam etmekle beraber- olduğu halde, yeni seri, 1985 yılının girdi-çıktı tablolarını; buna ek 
olarak, köy sanayiinde 1961 yılının anketlerinden destek alan, kaynaklanan, güncelleştirilmiş 
rakamları esas almaktadır. 
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10 kişiden az işçi çalıştıran işyerleri ve evde imalat alanlarındaki değerlendirmelerinde be
lirli veri yetersizliklerinin hâlâ mevcut olduğunu kendileri de kabul etmektedir. 

Konut sayımının epeyce geçmişte yapılmış olmasından ve oturma izinlerinin yeni yapılan 
konutları tam anlamıyla kucaklamadığı gerçeğinden hareket ettiğimizde, ve bir de, kullanılan 
konut kirasına esas değerlerin yeterince gerçekçi olmadığını dikkate aldığımızda, bu konuda 
da, belirli bir eksikliğin mevcut olduğunu kabul etmemiz gerektiğini dikkatlerinize sunmak is
tiyorum. • 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, toparlar mısınız. 
ALGAN HACALOĞLU, (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu serinin, her halükârda, hepimizin, tüm araştırmacıların, siyasetçilerin, bürokratların 

güvenini kazanması gerektiğini bir kere daha vurgulamak istiyorum. 
İstihdam ve işsizlik konusunda geniş tartışmalar vardır. Bu konuda, metodoloji eksiklik

leri vardır. Bu konuda derinliğine bazı şeyler söylemek istiyordum; ama, zamanım yok. An-
. cak, şunu belirtmek istiyorum : Sorun, sadece işsizlik oranı değildir. Değişik nedenlerle ek iş 

arayan insanlarımızın durumu da, özellikle izlenmesi gereken, işsizlik konusunda dikkate alın
ması gereken bir alandır. 

Yine, bildiğimiz gibi, çok geniş boyutlara ulaşan gayri resmî ve kayıt dışı ekonominin, iş
sizliğin, işgücünün saptanmasında yeterince kapsanamadığmı da bilmemiz ve bunu, işsizlik 
konusundaki değerlendirmeleri yaparken dikkate almamız gerektiğini saptamak, belirlemek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, nedense, ülkemizde kaç kişi olduğumuza mistik bir önem veriyo
ruz. Kendimizi, 18 saat, 24 saat evlere hapsediyoruz ve tek tek sayılıyoruz. Zannediyorum, bun
dan sonra bu işe ara vereceğiz; ama, aynı özeni, insanlarımızın gelir düzeyinin de durumda 
olduğu konusunda göstermiyoruz. 

1973 yılında Devlet Planlama Teşkilatı bir gelir dağılımı araştırması yapmıştı; yetersizdi; 
ama, çok kullanıldı, çok tartışıldı. Sonra bazı akademisyenler, bazı ara kestirmeler yaptılar; 
yeterince kullanım alanı bulunmadı. Daha sonra, Devlet Istatistik-Enstitüsü, 1987 yılında ha-
nehalkı gelir - tüketim çalışması yaptı. Bu çalışmanın da, tüm özgünlüğüne ve sistematiğine 
rağmen, bu konuda yeterince aydınlatıcı verileri ortaya koyamadığını saptamamız gerekiyor. 
Bu nedenlerle, özellikle bir eski planlamacı olarak, ben, Devlet İstatistik Enstitüsünden, en 
kısa zamanda, kapsamlı, gerçekçi bir gelir dağılımı çalışmasını, en öncelikle görevleri arasına 
almasını, partim adına hassaten rica ediyorum. 

Sonuç itibariyle, bütün eksikliklerine rağmen, Devlet İstatistik Enstitümüzün, sağlıklı, gü
venilir, sürekli, düzenli bilgi üreten bir kamu kuruluşumuz olduğunu; bu kuruluşumuzun siya
sal ve sosyoekonomik alanda gereksinim duyduğumuz istatistikî verileri bugünkünden daha 
sağlıklı yapıda verebilmesi için her türlü desteği esirgemememiz gerektiğini belirterek, bu ku
ruluşumuza çalışmalarında başarılar diliyorum. 

1993 yılı bütçesinin, kuruluşumuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Sayın Başkan, teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, teşekkür ederim efendim. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Salih Kapusuz, buyurun. 
Sayın Kapusuz, bu bütçede süremiz 15 dakikadır. Şu anda saat 16.50'dir. 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
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Bizden önceki konuşmacıların da arz ettiği gibi, tarihî ve teknik bir kuruluşumuz olan 
Devlet İstatistik Enstitüsü, Plan ve Bütçe Komisyonunda hemen hemen hiç konuşulmayan, Genel 
Kurulda da çok az zaman ayrılan ve özellikle, görünür yatırımlarla değil de altyapı çalışmaları 
mesabesindeki önemli bir hizmet veren kuruluşumuz olması hasebiyle, gerek devlet yönetimi
nin, gerekse, özel sektör ve bilimsel kurumların çalışmalarında ihtiyaç duydukları istatistikî 
verileri dünya standartlarına uygun nitelik ve nicelikte, zamanında yayınlamakla sorumlu, tek
nik niteliği ağır basan bir tarihî kuruluştur. 

Hacaloğlu Bey ve diğer arkadaşlar, konuşmalarında, özellikle bu kuruluşun tarihini cum
huriyetle başlayan 1926 yılını özellikle belirttiler. Başka milletlerde ve başka devletlerde bakı
yoruz, bir meselede geçmişe ne kadar çok atıf yapılırsa, o kadar çok kucaklayıcı oluyor. Fakat, 
özellikle kurumun yayımlamış olduğu tarihçede bile cumhuriyet öncesine bir atıf vardır. Bu, 
bizim geçmişimizin zenginliğiyle yakından alakalıdır. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Cumhuriyet öncesi, hepimizin... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Tabiî. 
Yani, burada kısır bir' dönemde değil de, daha geçmişe ait çalışmaların olduğunu vurgula

mak için hatırlattım sadece. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hepimizin... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Hepimizin tabiî. 
Kurumun görevlerini biraz açacak olursak; ülkenin iktisadî, sosyal ve kültürel faaliyetle

riyle ilgili her türlü istatistiklerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve yayımlanması; kalkınma planı 
ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibiyle, alınacak ekonomik karar ve ted
birlerin sonuçlarının izlenmesi safhalarında gerekli görülen istatistikî verilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi; ilmî araştırma ve teknik takip; ekonomik, sosyal, kültürel konularda Türki
ye'nin istatistikî altyapısını oluşturacak verileri içine alan bir bilgi bankası kurulması; genel 
nüfus sayımı, genel sanayi ve işyeri sayımı, genel tarım sayımı yanında, ihtiyaç görülen diğer 
konulardaki genel sayımların yapılması sonuçlarının kullanıcıların amaçlarına uygun biçimde 
yayımlanması gibi birtakım görevlerini uzun uzun açmadan, bir hususu vurgulamak istiyorum; 
ki, bu çalışmalar hakikaten hepimiz için çok önemli konulardır ve bu hususlardaki çalışmala
rın birtakım tenkitlerini yapıyor olsak bile, günümüzde Devlet İstatistik Enstitüsünün önemi 
her geçen gün biraz daha ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 20 inci yüzyılın sonlarına yaklaşırken, Türkiye, dün
yaca önemi bilinen coğrafî konumu, bin yıllık tarihi ve medeniyetiyle, yetişmiş insan gücü ba
kımından bilim ve bilgi akımı çağına uyum sağlamada temel altyapıya sahip bir ülkedir. Bir 
ülkenin istatistik altyapısı yeterli değilse, bütün karar sistemleri ne kadar etkin olursa olsun, 
uygulamalarda, bilimsel çalışmalarda, bu eksiklik taşınacak ve görülecektir. Bu bakımdan, bi
limin vazgeçilmez bölümü istatistiğin ve istatistikî bilgi üretiminin, memleketimiz için ne ka
dar önemli olduğu izahtan varestedir. 

Toplumda ve ekonomide meydana gelen değişmelerin, veri düzeyinde minimum hatayla 
en kısa sürede yansıtılması gerekmektedir. Çünkü bu veriler, herkes tarafından kullanılır, özel
likle biz siyasîler de bu rakamlarla konuşuruz. Bildiğiniz gibi, bütçe görüşmeleri başladığın
dan bugüne kadar, bütün sözcüler, kürsüden birtakım rakamları, kendi görüşlerini, tezlerini 
pekiştirmek ve savunmak için kullandılar ve kullandık. İktidar, birtakım rakamları, başarılı 
olduğunun göstergesi olarak ortaya koymaya çalışırken, muhalefet olarak bizler de, birtakım 
verilerden hareketle, iktidarın başarısızlıklarını belirtmeye çalıştık. 
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Her şeyden önce, ölçülmeyen bilginin bilim olmadığını ve rakamsız politikanın olmayaca
ğını savunanlar ve ileri sürenler ağırlık kazanmaktadır, İşte, bu rakamsal verilere ulaşabilmek 
için, kurumun özel bir yeri ve konumu vardır. O halde, Devlet İstatistik Enstitüsünün sağlıklı 
bir yapıya kavuşması gerekliliğinden söz edebiliriz. Ancak, 1993 yılı bütçesinin, bu kuruluştan 
beklenilen, fonksiyonları yerine getirmede ve gelişmesini sağlayıp, sağlıklı hizmetleri verebil
mesinde, herhalde yeterliliği tartışılmalıdır. Çünkü, istenilen çok şey var; verebildiğimiz ise, çok 
mahdut ve kısır... 

Son yıllarda Devlet istatistik Enstitüsünün büyük bir atılım içinde olduğu gözlenmekte
dir. Bu cümleden olarak, kuruma kazandırılmış bulunan ve Türkiye'nin en büyük bilgisayarı 
olduğu ifade edilen sistemle, yurt içinde 23 bölgede müdürlük, yurt dışı önemli kurum ve üni
versitelerde on-line çalışma sistemine geçilmesi planlanmıştır. OECD, Birleşmiş Milletler, Dünya 
Bankası vesair birimlerle iletişim sağlanması yönündeki hedefler tespit edilirken, burada asil' 
üzerinde çalışılması gereken projenin, bir vesileyle yerine göre, din, kültür, dil birliği gibi ortak 
bağlarımızın bulnuduğu devletlerin en üst seviyesindeki devlet adamlarımız tarafından da üze
rine basılarak belirtilen, İslam ülkeleri ve Orta Asya cumhuriyetleriyle iletişimin sağlanması
nın temini cihetindeki çalışmalara ağırlık verilmesini, millî bir görev olarak bunun en kısa za
manda devreye konulmasını, bu çalışmaların başlatılmasını ümit ediyorum. 

Yeni yasal düzenlemeye göre Devlet İstatistik Enstitüsü, nüfus sayımı çalışmalarını sonu 
sıfır ile biten yıllarda, genel tarım sayımını sonu 1 ile biten yıllarda, genel sariayi ve işyeri sayı
mını da sonu 3 ile biten yıllarda yapmakla görevlendirilmiş bulunmaktadır. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün güvenilirliği, saygınlığı ve geleceği açısından, bu sayımların sıhhati konusunda 
gösterilmesi gereken hassasiyetin ne derece önem taşıdığını belirtirken, sadece nüfus sayımı ba
kımından değil, diğer çalışmalarda da hakikaten çok hassas ve dikkatli olunması gerektiği ka
naatindeyim. Bu hususun, burada önemle altını çiziyorum. Elbette, böyle bir neticenin teme
linde Devlet İstatistik Enstitüsünün payı yanında, devletin adil olmayan uygulamalarının, in
sanlarımızı doğru beyanda bulunmamaya zorladığı gerçeği de yatmaktadır. 

Enstitü, bilimsel yapı ve çalışma alanının bütün Türkiye'yi kapsaması nedeniyle, diğer ku
rumlardan farklıdır. Bu farklılık, çalışma ve hizmet anlayışında daima Türkiye optimalini ön 
planda tutan enstitünün her düzeyde çalışanının belli nitelikte olmasını gerekli kılmaktadır. 

Enstitü, idarî ağırlıklı yapıdan, bilimsel ağırlıklı yapıya geçme çalışmalarında eğitilmiş per
sonel politikasını izlemelidir. Yüksekokul mezunu ve teknik hizmet sınıfındaki personel sayısı
nı artırma ve hizmet içi eğitimlerle bilgi düzeylerini maksimuma ulaştırmaya çalışmalıdır. Türk
iye'de bilgi birikimini tespit etmek ve değerlendirilebilir bir kullanma sistemine kavuşturmak, 
Enstitünün, kuşkusuz çok önemli bir görevidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet İstatistik Enstitüsünün çeşitli yayın ve çalışma
ları, incelendiği takdirde, değişik yıllarda değişik ölçüler ve standartlar esas alınmak suretiyle, 
farklı rakamlara ulaşılması her zaman mümkün olmaktadır, örneğin, tüketici fiyatları indek-
siyle enflasyonu tespit etmeye kalktığımızda, indekse alınacak mal gruplarının bileşimini de
ğiştirdiğiniz zaman veya bu mal gruplarının indeks içindeki ağırlığını değiştirdiğiniz zaman, 
farklı farklı enflasyon oranlarını bulmanız mümkün olabilir. Belli bir hesaplamaya göre, yüz
de 50 olarak bulabileceğiniz bir enflasyon oranı, başka bir açıdan yapılan hesaplamaya göre, 
yüzde 60'a veya yüzde 40'a düşmesi bile, sonuç olarak ortaya çıkabilir. Bu noktada özellikle, 
doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak çalışmanın bazı sakıncaları ortaya 
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çıkabileceği, her zaman siyasî nüfuz ve baskının altında kahnabileceği ve bunun sonucunda 
da zaman zaman rakamlarda sapmaların ortaya çıkabileceği endişesini taşıdığımı belirtmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kapusuz, dört dakikanız var. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Bu hususta, gazetelerde çıkmış olan Bakanımızla Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanımız 

arasındaki bir gelişme burada her halde belirtilse gerek : Gazetenin, Başkan Sayın Güven için 
ifadesi aynen şöyledir : "Başbakanın memuru durumuna getirildi." 

Biz bu ifadeye katılmamakla birlikte, bu hususta biraz daha hassas olunmasının gerekli 
olduğu kanaatindeyiz. 

Günümüzde sanayi üretim indeksi, imalat sanayii eğilim anketleri, teknoloji ve ekonomi 
irtibatı, çevre ve ekonomi irtibatı gibi konularda hakikaten hassas bulunulmalı ve bu çalışma
lara da, bu kurumun en güncel, en sıhhatli bilgilerle, mutlaka, katkıları giderek artırılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; inşaat sektörü, ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer 
tutmakta; yıllar itibariyle de nüfusumuzun artması neticesinde, inşaat yapımı hızlı bir şekilde 
gelişmektedir. / 

Bunun için, inşaat maliyet indeksinin en kısa zamanda kullanıcılara ulaştırılması husu
sunda, inşallah yapılan çalışmaların daha seri ve daha güvenilir olmasını ve bu katkıların fay
dalı olmasını bekliyoruz ve bu hususta yardımlarını ve çalışmalarını tebrik ve teşekkürle karşı
lamak istiyoruz. 

özellikle bu, tarafsızlık dediğimiz husus, Enstitünün çok önemli bir konumudur. Eğer, 
bu kuruluşun tarafsızlığı zedelenirse, verilen rakamlar ve sağlanan istatistikler, gerçeği tespit 
etmeye yetmez; aksine gerçeğin saptırılmasına hizmet eder. Açıkçası, tarafsızlık unsuru kay
bolduğu takdirde, istatistik, rakamlarla yalan söyleme sanatına dönüşebilir. Bizim böyle olma
sı yönünde herhangi bir kanaatimiz ve beklentimiz söz konusu değil; ancak vurgulanması uy
gun olur düşüncesindeyiz. 

Enstitünün, üstüne düşen ve ülkemiz için büyük önem taşıyan görevini yerine getirebilme
si için, bütün vatandaşlarımızın da yardım ve desteğine ihtiyacı vardır. Bu yardım ve destek 
mutlaka sağlanmalıdır. -

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Engelliyorlar, engelliyorlar. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Bu amaçla gerekli eğitici ve aydınlatıcı faaliyetler, her 

türlü iletişim araçlarıyla yapılmalı; ayrıca, bu konuda Millî Eğitim Bakanlığıyla işbirliğine gi
dilmelidir. 

Heyhat!.. Günün en önemli iletişim vasıtası olan TRT, lüzumsuz ve gereksiz yayınlardan 
başını alıp da, hayırlı ve faydalı çalışmalara teşvik ve destek için nerede zaman bulacak?! Türkiye, 
eğer, iddia edildiği gibi, sekiz, on yıl içinde dünyada etkin bir konuma gelecekse -ki hedef ola
rak belirlenmiştir- mutlaka bilgi akışının yoğunluğu ve bilgi sisteminin etkinliği sağlanmalıdır. 
Bu denli önemli görevleri üstlenmiş bulunan Enstitümüze başarılı olmaları için samimi dua 
ederiz. 

Sözlerimi tamamlarken, özellikle yayınların ilgili makam ve yerlere geciktirilmeden zama
nında ulaştırılmasını bekliyoruz. Özellikle biz milletvekillerinin yoğun zaman ihtiyaçlarından 
dolayı, ürettiği ve elde ettiği bilgileri gecikmeden bizlere gönderirlerse, ayrıca teşekkür ederiz. 
Hazırlanmış olan bu çalışmaların da, geleceğe yönelik değer ve yorumlarının da, özellikle se-
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ri şekilde ulaştırılmasını beklerken, bütçenin Kurumumuza, milletimize ve devletimize hayırlı 
olmasını diler, hepinizi saygı ve hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kapuşuz, teşekkür ederiz efendim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Şahin Ulusoy buyurun. , 
Sayın Ulusoy, süreniz 15 dakika; saat 17.05. -
SHP GRUBU ADINA ŞAHİN ULUSOY (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 
görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle hepinize Grubum ve şah
sım adına sevgi ve saygılarımı sunarım. • 

Bilindiği gibi, bir ülkenin uygarlık düzeyini belirten en önemli göstergelerden birisi, ista
tistik altyapısı ve istatistikleridir. Devlet İstatistik Enstitüsü de, çalışmalarını, Türkiye'nin tüm 
alanlarda etkin olabilmesini sağlayacak şekilde yönlendirmiş bulunmaktadır. 

21 inci Yüzyıla yaklaşırken, dünyada görülen çarpıcı değişimler, ülkemizde meydana ge
len hızlı gelişme ve değişmelerin sonucu, bilimsel yöntemlerle elde edilmiş, yorumlanmış ista
tistiksel verilere olan ihtiyacı büyük ölçüde artırmış ve Devlet İstatistik Enstitüsünün çalışma- ̂  
larını ön plana çıkarmıştır. 

Bugünkü uluslararası rekabet dikkate alındığında, ilerleme ve küreselleşme süreci içinde 
bulunan Türkiye için bilgi akışının önemi çok büyüktür; çünkü, çağımız, bilgi ve enformasyon 
çağıdır. Devlet İstatistik Enstitüsü, 21 inci Yüzyıla çağdaş istatistik sistemini kurarak girmeyi 
ve dünyanın önde gelen istatistik enstitüleri arasında yer almayı, Türkiye'nin geleceği açısın
dan vazgeçilmez bir hedef olarak.belirlemiş, çalışma programını bu amaca yönlendirmiştir. 

Bu, gerçekleştirilmesi çok güç; ama, mümkün olan bir hedeftir. Bu hedeften giderek, ön
ce yasal bir altyapı oluşturulmuştur. Kurumun idarî ağırlıklı yapıdan, bilimsel ağırlıklı bir ya
pıya geçebilmesi için, kanun hükmünde kararnamelerle, gerekli yasal altyapı değişiklikleri ya
pılmış, bu kararnamelerin yasallaşması için yapılan çalışmalar da son aşamaya gelmiştir. 

Bu yasal altyapının paralelinde teknik bir altyapı oluşturma çalışmalarını bir insan altya
pısı ve giderek, Türkiye istatistik altyapısının dünya düzeyinde olmasını sağlamak amacıyla 
çalışmalarına hız vermiştir. İlk olarak, çalışan personelin bilgi kalitesini yükseltmek amacıyla, 
istatistikçiliğin saygın, gelir olanağı ve disiplini olan bir meslek haline dönüştürülmesine çalı
şılmış ve uzmanlık unvanı ihdas edilmiştir. Bu amaçla, istatistik, matematik, ekonometri, bil
gisayar ve mühendislik bölümü mezunu ve yabancı dil bilen öğrenciler, sınavlarla istihdam edil
meye başlanmıştır. Ayrıca, yabancı dilde öğrenim yapan bir lisans üstü öğretim programı uy
gulamasına ve hizmetiçi eğitim yollarıyla da personelin bilgi düzeyinin yükseltilmesine çalışıl
mıştır. , 

Diğer taraftan, değerli bilim adamlarıyla işbirliği içinde çalışılmakta, ulusal ve uluslarara
sı bilimsel toplantılara katılım sağlanarak, Enstitünün bilimsel düzeyinin yükseltilmesine çalı
şılmaktadır. Teknik altyapı alanında 1991 yılında Türkiye'nin en güçlü bilgi işlem merkezi Ens
titüye kazandırılarak, önemli bir adım atılmıştır. 

Sistemin verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla, yerel ve ulusal bilgisayar ağ
ları tesisine gidilmiştir. j 

Ensititü, istatistiğin talep boyutunu belirleyip, üretilen bilgileri bir bilgi sistemi çerçeve
sinde tasarımlarken, verilerin toplanması, yararlı bilgiye dönüştürülmesi ve bilginin yorum
lanması aşamalarında bilgi teknolojisi olanaklarını etkin olarak kullanmayı hedeflemiştir. 
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Türkiye'de uzaktan algılama yöntemiyle makro düzeyde yapılması planlanan, uzaktan al
gılamayla ürün rekolte tahminiyle ilgili proje, Devlet İstatistik Ensititüsü Başkanlığı tarafın
dan yürütülmektedir. > 

Altyapı oluşturma, donanım, yazılım ve eğitim gibi çalışmalara başlanmıştır. 
1993 yılı için ürün rekolte tahmini amacına yönelik olarak, örnek görüntü alanlarının tes

piti ve tahmin modelinin uygulama çalışmalarına başlanmıştır. 
Aylık olarak ekonomik istatistik göstergeleri izlemek, analiz etmek ve bunların ışığında 

karar vericilere ışık tutmak üzere her ay "Türkiye Ekonomisi İstatistik ve Yorumlar" adlı ça
lışma, en güncel verilerle ve ayrıca yayın dışında, bilgisayar ortamında, karar alıcılarımıza ve 
araştırmacılara sunulmaktadır. 

İstatistik göstergeler, 1923-1991 yayınıyla ülkemizde ilk kez, istatistik verilerinin yayını dı
şında, bilgisayar ortamında kullanıcıların istifadesine sunulmaktadır. Devlet İstatistik Ensitü-
sü tarafından 1992 Eylül ayı içinde, 14-18 Eylül 1992 tarihleri arasında Project Link Sonbahar 
Toplantısı, 22-25 Eylül 1992 tarihleri arasında Uluslararası İstatistik Enstitüsü Resmî İstatis
tikler Dünya Konferansı Toplantısı, 1-2'Ekim 1992 tarihleri arasında ise, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği İstatistik Verileri ve Ekonomik Bilgi Değişim Çalışma Grubu Toplantısı gibi, uluslara
rası toplantılar düzenlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı bitirirken şu hususları özellikle belirt
mekte yarar görüyorum. Çağımızda bir devletin sağlıklı bir şekilde yönetilmesinin, ancak, sağlıklı 
verilere dayanılarak mümkün olabileceği bir gerçektir; çünkü, bilimsel metotlarla elde edilmiş 
istatistikler olmaksızın doğru kararlar alınması, kısa ve uzun vadeli planlar yapılması düşü
nülemez. 

Uluslararası alanda gerekli ve yeterli bilgi akımını sağlayabilen, çağdaş iletişim teknoloji
lerinden yararlanan ülkeler, diğerlerine kıyasla büyük bir üstünlük sağlamaktadır. Devlet İsta
tistik Ensitüsü, bu bakımdan ülkemizin kilit kurumlarından biridir. 

Çalışma alanında bütün ülkeyi kapsaması, ölçülerinin uluslararası ölçüler olması ve bi
limsel yapısı nedeniyle diğer kurumlardan farklı olup, her düzeyde çalışanın belli nitelikte ol
masını gerekli kılmaktadır. Ancak, Enstitünün, ülkemiz açısından büyük önem taşıyan görev
lerini yerine getirebilmesi, çağımızın gereklerine ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun güçlü bir ya
pıya kavuşturulması çalışmalarının malî ve teknik açıdan desteklenmesiyle mümkündür. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1993 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşülürken, bu hu
susların dikkate alınmasının yararlı olacağı görüşüyle, 1993 malî yılının hayırlı olmasını diler, 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy, teşekkür ediyorum. N* 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Rauf Ertekin, buyurun. 
Sayın Ertekin, süreniz 15 dakika; saat 17.15'tir. 
ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Anavatan Parti
si Grubumuzun görüşlerini arz etmek için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum 
adına Sayın Başkan ve Yüce Heyetinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 

Benden önceki değerli grup sözcüsü arkadaşlarımız, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlı
ğı hakkındaki görüşlerini burada çok güzel izah ettiler. Bilhassa SHP Grubu sözcüsü arkada
şıma teşekkür ediyorum; çünkü, Devlet İstatistik Enstitüsünün bugüne kadar yapmış olduğu 
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çalışmaları çok güzel dile getirdiler. Anavatan iktidarları, -her şeyde olduğu gibi- istatistiğin, 
devletin bütün kurumlarına ışık tutacak verilerin ülkenin gelecekte çok ilerideki yıllardaki du
rumunu ortaya koyması hususundaki ehemmiyeti dolayısıyla özellikle Devlet İstatistik Ensti
tüsüne önem vermiştir. 

1920 yılında Merkezî İstatistik Dairesi olarak kurulan ve Büyük Atatürk'ün o günkü şart
larda ileriye dönük ideallerini gerçekleştirmede istatistiğin önemini vurgulaması açısından da 
önemli olan, ancak yıllarca ihmal edilmiş olan, 30-40 yıl zarfında üzerine eğilinmeyen ve 1984 
yılında, Anavatan iktidarlarıyla birlikte bu hususa çok önem verilmiş olduğunu hep birlikte 
izlemiş oluyoruz. Bu hususu sevgili grup sözcüsü arkadaşlarım da çok güzel izah ettiler. 

Şu anda Koalisyon ortağı olan sevgili arkadaşlarımızın ve Sayın Bakanımızın, özellikle 
rakamlar üzerinde iktidardayken başka, muhalefetteyken başka sözler ortaya koymamalarına 
dikkat etmelerini istiyorum; çünkü, demin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde 
görüşmeler yapılırken, Sayın Bakanım -kusura bakmasınlar- buradan gayet açıklıkla, kendi 
iktidar döneminde, şu bir sene içerisinde Türkiye'nin ekonomik açıdan fevkalade iyi duruma 
geldiğini, bütün Türkî cumhireyetlere kredi verir hale geldiğimizi söyledi. 

Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz; ancak, bu, bizim iktidarımız döneminde de, bilhas
sa müteahhitlik hizmetleri hususunda çok ülkelere, başta Irak, Suriye, Libya gibi ülkelere kre
di açıldığını bir tarafa bırakmamak lazım geldiğini ifade etmek istiyorum. 

Bir de şunu söylemek istiyorum : "Enkaz devraldık" deniyor, kamuoyuna böyle yansıtılıyor. 
Kendi kendime düşündüm : Acaba bu krediler, bizim bıraktığımız enkazlar halinde mi 

veriliyor?.. Yoksa, gerçekten, ülkenin ekonomik durumu enkaz halinde mi değildi?. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son yıllarda dünyada çarpıcı değişmeler gerçekleşir
ken, ülkemizde de hızlı ekonomik ve sosyal gelişmeler görülmektedir. İçinde bulunduğumuz 
teknoloji ve iletişim çağı, ülkeleri, yeni koşullara ayak uydurmaya zorlamaktadır. Ayak uydur
mayan ülkelerin ise, gelişme yarışında geri kalmaları kaçınılmazdır. Bu hızlı değişme süreci içe
risinde, özellikle hızlı ve doğru karar almada, doğru bilginin ve bilgi çağının gereği olarak ye
niliklere ve gelişmeye açık olmak, çağdaş bir Devlet İstatistik Enstitüsünün oluşmasını da ge
rekli kılmaktadır. 

21 inci yüzyıla yaklaşırken, Devlet İstatistik Enstitüsünün, üstlenmek durumunda olduğu 
görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirebilmesi için, çağımızın gereklerine uygun bir 
yapıya ve işleve kavuşturulması gerekir. Bu nedenle, resmî ve özel tüm kurum ve kuruluşların, 
hatta bütün vatandaşların yardım ve desteğine ihtiyacı bulunduğu da bir gerçektir. 

Aslında, gerek resmî, gerek özel kurum ve kuruluşlar, Devlet İstatistik Enstitüsünün ha
zırladığı verilerden geniş biçimde yararlanmaktadır. Buna rağmen, ülkemizde istatistik bilinci
nin tam anlaşılmış olduğunu söylemek mümkün değildir. Oysa, istatistik verilerin bilimsel me
totlarla ve güvenilir nitelikte üretilmesinde bu bilincin önemli bir yeri bulunmaktadır. Çünkü, 
istatistik verileri derleme çalışmalarında, ilgili kurum ve kuruluşların ve kişilerin yardım ve 
katkıları olmadan, görevin gerektiği gibi yapılması mümkün değildir. 

İstatistiğin kaynağı, doğrudan doğruya halktan alınan bilgilerdir. Kaldı ki, bir yandan Devlet 
İstatistik Enstitüsünün verilerinden geniş ölçüde yararlanılırken, diğer yandan Enstitüden, gö
revini en iyi şekilde yapması için ihtiyaç duyduğu destek ve yardımları esirgemenin ne derece 
büyük bir çelişki oluşturacağı açıktır. Bu çelişkili tutumun, ülkemizin çıkarlarıyla bağdaştırıl-

• ması da, elbette mümkün değildir. 
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Bugünkü uluslararası rekabet ve bilgi akışının önemi dikkate alındığında, ilerleme ve kü
reselleşme sürecinde ekonomi, bilim, kültür ve tüm alanlarda etkin olmayı hedefleyen Türki
ye'nin istatistik Enstitüsünün Batı standartlarında, üstün bilim ve teknik nitelikli personelle, 
en mükemmel bilgisayarlarla, yerel ve ulusal bilgi ağları ve benzeri teknolojik yeniliklerle do
nanmış olarak çalışması zorunluluğunun bulunduğu kaçınılmaz bir gerçektir. 

Bugünkü duruma bakıldığında, sadece sayısal olarak değil, kalite düzeyi ve dış ülkelerde
ki rakipleriyle rekabet potansiyeli açısından, personelin, istenilen düzeye varmadığı gerçeğini 
kolayca saptamak mümkündür. 

Ayrıca, Devlet İstatistik Ensitüsü, teknik donanımın gerektirdiği yazılım ve benzeri ek destek 
imkânı açısından da, BatıMaki benzerlerinin çok altındadır. Örneğin, Devlet İstatistik Ensti
tüsünün modern bilgi teknolojisinin gerektirdiği niteliklerle bir bilgisayara kavuşması, 1991 yı
lında olmuştur. 

Modern bilgi teknolojisinin gerektirdiği yerel, ulusal ve uluslararası ağların en kısa za
manda tamamlanması büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye'nin dünya düzeyinde etkin bir istatistik ve bilgi sistemi altyapısına sahip olması, 
Türkiye'nin gelişmesinde ve etkinliğinde vazgeçilmez bir koşuldur. 

Ülkemizin gelişme hamlesinde önemli boyutlardan biri dışa açılmasıdır. Bu da Devlet İs
tatistik Enstitüsünün, Batı standartlarında sağlam ve güvenilir verileri zamanında üretip bi
limsel bir şekilde analiz ederek yorumlayacak bir yapıya sahip olmasıyla mümkündür. Çünkü, 
çağımız, bilgi ve enformasyon çağıdır. İstatistik veriler ve bunlardan çıkarılacak bilgiler, yük
sek enformasyon kaynakları arasında en önde gelen bir yere sahiptir. 

Ülkelerin, gelişme çabalarında, gerekli ve yeterli enformasyona sahip olmaları, âdeta ha
yatî bir faktör haline gelmiştir. İstatistik çalışmaları, ülkenin ihtiyaç duyduğu enformasyonu 
sağlamakla çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 

Türkiye'de üzerinde durulan en önemli noktalardan biri, özellikle kamu kesiminde iş ve
rimliliği ve kaliteyi artırmaktır. Verimlilikle, çalışma koşullarının, doğru orantılı olarak gelişti
ği, bilinen bir gerçektir. 

Kuruluşundan bugüne kadar Devlet İstatistik Enstitüsünün çalışma alanı ve çalışanlar sa
yısının gün geçtikçe artmasına karşın, binalar günün ihtiyaçlarına cevap verecek durumda de
ğildir. Aynı konu, bölge müdürlükleri için de geçerlidir. 

Ayrıca, personelin verimini artırmak için yeterli düzeyde ücret, tabldot, servis otobüsü ve 
lojman gibi imkânların sağlanması da önemlidir. 

Enstitü, destek bulduğu ölçüde, işlevine uygurt bîr yapıya kavuşacak ve güçlenecektir. Bu
nun ise, kamu kesimi olsun, özel kesim olsun, tümüyle ülkemize yararlı olacağı şüphesizdir. 

Buradan yola çıkarak, Devlet İstatistik Enstitüsünün üstlendiği görev ve sorumluluklar 
son derece zordur ve gerçekçi bir bütçeyle desteklenmeyi gerektirmektedir. Zira, 1993 yılı büt
çesi, Enstitüden çok şey beklediğimiz halde, geçen yılın bütçesine denk gelecek niteliktedir, 
enflasyon oranını nazarı itibare alırsak. 1993 yılının enflasyonunu da nazarı itibara alırsak, 
belki de yüzde 70-80 erozyona uğramış şekilde ortaya gelecektir. 

Bu bakımdan, bütçenin desteklenmesi gerekmektedir ve Sayın bakanımızın, Devlet Plan
lama Teşkilatı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gösterdiği önemi, Devlet İstatistik Ens
titüsüne daha ön planda göstermesini, bilhassa arzu ediyoruz. Çünkü, gerek Devlet Planlama 
Teşkilatının gerekse Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, velhasıl tüm kamu kesiminin ça-
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lışmasına yön veren, ışık tutan kuruluş, Devlet İstatistik Enstitüsüdür. Eğer bu kuruluşa önem 
vermezsek, onların yapacağı çalışmalardan istediğimiz neticeyi elde edemeyeceğimiz, hepiniz
ce malumdur. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinin Kuruma, 
Kurum çalışanlarına, ülkemize ve Sayın Bakanımıza hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'
tan temenni ediyorum; bugüne kadarki çalışmalarından dolayı başta Devlet İstatistik Enstitü
sü Başkanına, yöneticilerine ve tüm çalışanlarına grubumuz adına teşekkürler ediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertekin, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, konuşacak mısınız efendim? 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının bütçesinin 

lehinde olmak üzere Sayın Osman Develioğlu'na söz veriyorum.' 
Sayın Develioğlu, buyurun efendim. 
Sayın Develioğlu, süreniz 10 dakika, saat 17.25. 
OSMAN DEVELİ OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kıymetli bü

rokratlar; sözlerime başlarken Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığımızın bütçesi üzerinde siyasî parti grubu mensubu 
arkadaşlarımız değişik konulara değindiler. Aşağı yukarı mesele anlaşıldı. Geçmişte ve günü
müzde rakam kargaşasıyla her ne kadar bazı gerçekler gizlenmeye çalışılsa da, hepimizin ma
lumu olduğu üzere, ülkemiz, ekonomik açıdan büyük bir krizin içerisinde. Devlet İstatistik Ens
titüsü Başkanlığımızın bütçesi dışındaki diğer başkanlık veya bakanlık bütçelerindeki artışlar, 
1991 yılı ile karşılaştırıldığı takdirde hepsinde yüzde 30-36, en fazla yüzde 40 seviyesindedir. 
Bu da gösteriyor ki, 1993 yılındaki yatırımlar, istihdam, işsizlik veya kamu personelinin mağ
duriyetinin giderilmesinde 1992 yılını aratacak derecede olacaktır. Zira, bütçelerdeki artışlar, 
enflasyon rakamlarının altındadır. • _ . 

Ülkemizin tüm mevcutlarını saymak, tespit etmek, önceki yıllarla mukayeseli istatistikî 
rakamları gerçekçi olarak tespit etmek, ilgili devlet Kurumlarına iletmek ve yayımlamak sure
tiyle de sonraki yılların program ve kalkınma planlarına ışık tutan Devlet İstatistik Enstitümü
zün bütçesi, 1992 yılına göre bir miktar artış göstermektedir. Bu fazlalığı, Enstitü Başkanlığı
mızın yapacağı 1993 yılı hizmetleri açısından olumlu karşılıyoruz. 

Cari istatistiklerin değerlendirip, tarım, nüfus, eğitim, öğretim, işsizlik, konut, sanayi ve 
işyeri ve benzeri tüm sahalarda sayımlar yapıp, istatistikî bilgiler üretmek gibi önemli vazifele
ri üstlenip; yapacağı çalışmaları, sağlıklı, gerçekçi, doğru temeller üzerinde yapması gayesiyle 
hazırlanıp, uygulanacak projeler nedeniyle, 1992 yılının bütçesine göre 1993'te diğer kuruluş
lara nazaran fazla bir "artışın getirilmesi bizleri sevindirmiştir. Ancak, diğer kurumlarımızda 
olduğu gibi, meslek içi eğitim ve uzmanlığa ağırlık verilmesi, çalışan personelin özlük hakları 
dahil, ücret ve maaşlar yönünden huzurunun temin edilmesi, rahat çalışacak bir ortamda bü
rokratımızdan daha verimli işler beklenmesi uygun olur düşüncesindeyiz. Zira, yıllardır ve özel
likle 1992 yılında kamu personelinin maaşları, önceki yılların enflasyon rakamlarının da altın
da kalmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü 
gibi, devletimizin geleceği açısından, milletimizin geleceğe yönelik olarak yapacağı çalışma-
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Iar açısından çok kıymetli hizmetler veren kurumlarımızda çalışan bürokratlarımızın, işgal et
tikleri mevkiyle mütenasip şekilde maddî yönden tatmin edildiklerini söylemek mümkün de
ğildir. Bunun acilen düzeltilmesi hepimizin arzusu ve Hükümetimizden talebidir. 

357 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uzmanlık ihdas edilmesi ve 450 eleman alın
ması sevindiricidir. Dünya standartlarında istatistikî rakamlar üretmesini istediğimiz kurulu
şumuza daha çok uzman yetiştirmek, daha çok insanımızı çalışır hale getirmek ve toplanacak 
bilgi ve belgeleri gerçek manada toplamak, ülkemiz açısından, bizler açısından son derece önem
lidir. Tüm yurt köşelerinden sağlıklı bilgi toplanabilmesi için, anketörlük müessesesinin mes
lek haline getirilip, personelin sahasında uzmanlaştırılması, yurt içi görevlere gönderilen per
sonelin tatminkâr yollukla, harcırahla ve müktesep haklarla desteklenmesi arzumuzdur. 

İstatistik açısından dünyanın ileri ülkeleri seviyesini yakalamak zorundayız. Değilse, tah
mini bilgi ve belgelerle, varsayımlara dayanılarak yapılacak kalkınma planları ve hedeflerinin 
hepsi züğürdün rüyası gibi olacaktır. Ülke bizim, insanlar bizim, toprak ve bayrak bizim; biz 
hepsini seviyoruz,̂  sizler de seviyorsunuz. O halde, ülke ekonomisini düze çıkartacak, insanı
mızı mutlu edecek ortamı hep birlikte hazırlamak zorundayız. 

Bu cümleden olarak, demin konuşan bir muhalefet partisi milletvekili arkadaşım, bir İs
kandinav ülkesini örnek vererek, o ülkedeki çalışmalardan, Hükümet ve muhalefetin uyumun
dan, diyalogundan bahsetti. Aslında öyle olması gerekir. Ancak, onlarda, bizde olandan fark
lı bir şey var; karşılıklı hoşgörü ve iyi niyet. Muhalefet partisi milletvekilleri veya bizler kişisel 
görüşlerimizi açıklamak için burada saatlerce konuşsak bile -maalesef altını çizerek ve üzüle
rek belirtiyorum- iktidarla muhalefetin, yıllardır Türk siyasî hayatında, birinin "ak" dediğine 
diğerinin "kara" demesi alışkanlık haline gelmiştir. Asgarî müştereklerde birleşmek gibi bir 
alışkanlık, maalesef, getirilememiştir. İskandinav ülkelerinde, ülkenin tarihinden bugüne ka
dar -diyelim ki 50-60 yıllık tarihi olan bir ülkeyi göz önüne alalım- iki defa genel müdür değişi
yor, o da sadece ölüm nedeniyle. Bizde 4 yılda bir hükümet değişiyorsa 4 yılda bir genel müdür 
değişiyor; 4 yılda değil 4 ayda bir, 6 ayda bir -en fazla 6 ayda bir- personel rejimi, personel 
yasası değişiyor. Her gelen kendi istediği şekle sokuyor; bir türlü iyiyi, doğruyu bulamıyoruz, 
personelimizi rahatlatıp huzura kavuşturamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin kalkınamamasında ve büyüyememesinde, elde edi
lecek istatistikî rakamların yetersizliğinde veya bürokratımızın huzursuzluğunda hepimizin pa
yı vardır. Sayın Başbakanın sürekli olarak tekrarladıkları bir söz vardır: Azamî ölçüde tasarruf 
tedbirlerine riayet edilmesi, millî kaynaklara yönelinmesi; bir de, millet olarak öncelikle Yüce 
Meclisimizden başlamak üzere, bir konsensüs aranması, bir ittifak, bir mutabakat aranması. 

BAŞKAN — Sayın Develioğlu, süreniz doldu efendim. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bir emekli memur veya işçinin 1 milyon 200 bin, 1 milyon 500 bin lira civarında bir maaş

la bir ayı doldurmaya çalıştığı 1993 yılının eşiğine geldiğimiz Türkiye'de, "kıyak emeklilik, ocakta 
maaşlar 35 milyon, Meclis çalışmıyor" şeklinde basında çıkan haberlere hiçbirimiz kulağımızı 
tıkamamak zorundayız. Eğer, tıkayacak olursak, bu Yüce Millet hepimizi cezalandıracaktır, 
haberiniz olsun. 

Milliyetçi Çalışma Partisi milletvekilleri olarak Yüce Meclisimize bir teklifimiz var : Ge
lin, hep beraber parmak kaldıralım, Hükümete destek olalım, 1993 yılında ocak ve temmuzda 
maaşların artışı gündeme geldiği zaman, 5 milyondan yukarı maaş alanların maaşındaki artı-
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şı kaldıralım; konsensüs için başlangıç yeri Meclis olsun; Türkiye genelinde bir ekonomik se
ferberlik için bunun başlatıldığı, tasarrufa riayet edildiği ilk merkez Yüce Meclisimiz olsun. 
Halkımız bunu beklemektedir. 

1993 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü bütçemizin, Enstitü Başkanlığımıza, memleketimize, 
milletimize hayırlı, uğurlu hizmetlere vesile olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. (MÇP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Develioğlu, teşekkür ediyorum. 
Bütçenin aleyhinde, Aksaray Milletvekili Sayın tsmet Gür'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Gür. 
İSMET GÜR (Aksaray) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli bürokratlar; hepi

nizi saygıyla selamlıyorum. 
2000'li yıllara girerken, bilgi çağı ya da enformasyon çağı diye adlandırılan bu dönemde 

toplumların gelişmişliğini gösteren en önemli işaretlerden birisi de, şüphesiz ki, bilgi seviyeleri
dir. Bu seviyeyi gösteren önemli işaretler ise, bu bilgi birikimini toplayan, istediği anda her ku
rumu ve kuruluşa ve hatta şahıslara en kısa zamanda, ulaştırabilen, yani bilgi mobilizasyonu-
nu da sağlayabilen bir yapıdır. 

Bu manada, toplumumuzun her türlü istek, arzu ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde, bunların 
gerçekleştirilebilme imkânlarının araştırılmasında, toplumun her kesiti hakkında detaylı bilgi
lere sahip olunmadan 2000'li yıllarda ülkenin çağ atlaması ve başarıya ulaşması mümkün değildir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, ülkemizde en bağımsız kuruluşlardan biri olmak mecburiye
tindedir. Bu bağımsızlığını siyasî bağımsızlık manasında ifade etmek istiyorum. İstatistik Ens
titüsünün aslî çalışması, hiçbir zaman hükümetlerin arzuları doğrultusunda görev yapmamak
tır. Yani, ülkenin bütün gerçeklerini tüm çıplaklığıyla ortaya koymalıdır ki, çözümü de ona 
göre bulmak mecburiyetimiz vardır. İstatistik bir bakıma bir mantık ve matematik kaynaşma-
sıdır. Matematikte de iki doğru yoktur. Bugün ülkemizde Devlet İstatistik Enstitüsü dışında 
birçok teşkilat değişik istatistikler ortaya koymaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı, ticaret oda
ları, Hazine, Maliye ve Devlet İstatistik Enstitüsü dışındaki özel kurum ve kuruluşlar çeşitli 
anketler ve istatistikler ortaya koyuyorlar; fakat, ne yazık ki bunların pek çoğu, aynı konuda 
aynı rakamları vermiyor. Çıkan anket sonuçlarını da, bazen herkes işine geldiği gibi, yayımlı
yor. Bu da, devlete, devletin kurum ve kuruluşlarına, bürotratlarma, politikacılarına ve hatta 
hükümetlerine karşı olan güvenin menfî olarak etkilenmesine sebep oluyor. ' 

Bu arada, Devlet İstatistik Enstitüsünün, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, milletin birliği
ne, devletin bekasına yönelik sık sık anketler yaptırarak, bunu, ülkenin hassas bölgelerinde özel
likle olmak üzere, devletin televizyon ve yayın kuruluşlarından da sık sık yayınlattırması mec
buriyeti olduğuna inanıyorum. 

Bundan beş altı asır önce, Osmanlı Devleti sağlıklı ve kullanılabilir istatistikler ortaya koy
muşlardır. İstanbul'daki devlet arşivleri araştırıldığı takdirde, bu belgeleri bulmak mümkün
dür. O zamanki, yönetimce, mesela, Tuna Nehrinin kıyısında bilmem ne köyünde yaşayan in
sanların sayısı, meslekleri, işi olmayan insanlar, bunların geçim yolları, evlenecek kız ve erkek
lerin sayısı, hatta çeyizi bulunmayan kızların sayısı ve hatta hafız kızların sayısı dahi bilinir. 
şekle getirilmiştir. Üstelik de o günün şartlarıyla bugünkünü kıyaslamak bile mümkün değil
dir. Onun için, bugün, Devlet İstatistik Enstitüsü bir an evvel bilgisayar ve otomasyon ağını 
kurmak zorundadır. 
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Gerek makro seviyede, gerekse mikro seviyede tüm planlamaların Devlet İstatistik Ensti
tüsünün vereceği gerçek bilgilere ihtiyacı vardır, buna dayanmak zorundadır. Devlet, bugün 
ülkemizde 1 milyon 650 bin civarında memur, 1 milyon 900 bin civarında da işçi istihdam et
mektedir. Diyebilirsiniz ki, kadroların rasyonel kulanılmasıyla bu 1 milyon 650 bin memur ye
rine 850 bin memurla yetînebilinir; fakat, bir gerçek var ki, bugün Devlet İstatistik Enstitüsün
de 1 340 civarında personel çalışmaktadır; eğer etkin bir ülke olmak istiyorsak, bilgi sistemi 
altyapısının ve istatistik altyapısının dünyanın tanınmış yahut da ilerlemiş ülkeleri arasında yer 
edinmesini istiyorsak, bu 1 340 personelin en geç 1995 yılına kadar 5 bin kişilik kaliteli bir 
kadroya çıkarılması mecburiyeti vardır. Bunun, hiçbir zaman gözden uzak tutulmaması gere
kir. İstatistik Enstitüsünün şiddetle uzman seviyede istatistikçi, matematikçi ve ekonomiste, hatta 
bilgisayar mühendisi ve uzmanına ihtiyacı vardır. 

BAŞKAN — Sayın Gür, 2 dakikanız var efendim. 

İSMET GÜR (Devamla)—Peki efendim. 
Türkiye Cumhuriyetinin, gelişmişlik yönünden, dünya ülkeleri arasında ilk 15'lere girebil

mesi için, İstatistik Enstitüsünün kurum ve kuruluşlarıyla beraber iki yıl içerisinde ilk lO'lara 
girebilecek şekilde, en iyi tarzda organize edilmesi gerekmektedir. 

Devlet İstatistik Ensititüsünün, en az on yıllık geçmişe ve gene en az pn yıllık geleceğe dö
nük verileri, kaynak teşkil edecek şekilde toplayıp, koordine etmek mecburiyeti vardır. Tabiî 
bunların yapılabilmesi için her şeyden önce bütçenin de yeterli seviyede olması gerekir. Devlet 
İstatistik Enstitüsü bütçesinin, rakam olarak, 1992 yılına göre 1993 yılında büyük gibi görül
mesine rağmen, yatırımlar bazında 1993 yılı daha küçüktür, yani 1992 yılı yatırım miktarı 25,8 
milyar iken, 1993 yılı yatırım miktarı 22,5 milyar olarak öngörülmüştür. 

Ülkemizde yüzde 70 civarında enflasyonun olduğunu düşünürsek, geçen yıla göre 6,75 
milyar civarında bir alım gücüne sahip olunacaktır. Bununla da nasıl otomasyon kuracağımızı 
merak ediyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, şu anda en önemli iç problemlerinden bir tanesi de, Baş
bakanlığa bağlı teknik bir kuruluş olmasına rağmen, sözleşmeli personelinin ücretleriyle, Baş
bakanlıktaki sözleşmeli personelin ücretleri arasındaki farktır; yani buradaki sözleşmeliler da
ha az ücret almaktadırlar. Ayrıca, Başbakanlık personelinin aldığı fazla çalışma ücretlerini de 
alamamaktadırlar. Sözleşmeli personel meselesinin kesin olarak halledilmesi gerektiği kanaa
tindeyim. Bu olay, aynı zamanda devletimizin kaliteli eleman istihdamı yönünden sıkıntı çek
mesine de neden olmaktadır. 

Bu duygularla, Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinin ve tüm bütçenin ülkemize, milletimi
ze hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) ° 

BAŞKAN — Sayın Gür, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının bütçesi üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 
Bütçenin maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. - > 
Bölümleri okutuyorum : 
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1. — Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri ' - 100 993 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstatistik Verilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hizmetleri 140 507 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 4 235 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 245 735 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

900 
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Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesin 
A — CETVELİ 

09 

Prog. 

101 

111 

900 

990 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
İstatistik Verilerin Derlenmesi ve Değerlendi
rilmesi Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek . 
toplamı 

44 601 342 000 

25 688 695 000 

1 958 035 000 

103 450 000 

Toplam 
harcama 

35 816 758 600 

35 077 603 600 

1802 736 800 

105 600 000 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

— • 

— 

2 850 000 

îp 

8 

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

72 356 522 72 802 699 000 2 850 000 8 

- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1991 malî yılı kednhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
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Bu suretle Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin hayırlı hizmetlere vesile olma
sını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Yüce Meclise teşekkür ediyorum Sa
yın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Biz de teşekkür ediyoruz efendim. 

D)-. SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Ke
sin hesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bugünkü programımızın 4 üncü sırasında bulunan Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 
yılı kesinhesabının müzakerelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet hazır. 

Bahse konu bütçe üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İbrahim özdiş, 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Melih Gökçek, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Güler İleri, Anavatan Partisi Grubu adına Halit Dumankaya, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sayın Cemal Alişan; şahısları adına ve lehinde olmak üzere Sayın Seyfi Şahin, aleyhinde 
olmak üzere Sayın Ahmet Özdemir ve üzerinde Sayın Kadir Ramazan Coşkun söz almışlardır. 

Değerli milletvekilleri, ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İbrahim öz-
diş'indir. 

Sayın Özdiş, buyurun efendim. 
Sayın Özdiş, süreniz 15 dakikadır ve saat 17.55'tir. 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisinin görüş ve düşüncelerini aktarmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, sosyal devlet anla
yışının bir ürünü olarak, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve 
yardıma muhtaç diğer kişilerin maddî, manevî ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ih
tiyaçlarının karşılanmasına, sosyal problemlerinin çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat 
standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin geliştirilmesi ve uy
gulanması amacıyla örgütlenmiş önemli ve gerekli bir kurumdur. Ancak, tüm devlet kuruluş
larında var olan geleneksel amaç dışı kullanım ve uygulamalar, yıllardır bu tür sosyal hizmet 
kurumlarında da aynı hızla devam etmektedir. 

Ülkemiz, iç dinamiğiyle güçlenip gelişerek sanayi devrimini yapamadığından, bir sanayi 
toplumu olamamıştır. Yarı feodal, kan bağına dayalı aşiret toplumuyla tutucu bir biçimde top
lum yapısını sürdürmektedir. Bu eski tip toplum özellikleri, bir kısım istismarcı güçler tarafın
dan kollanarak beslenmektedir. Emperyalizmin, toplumun gerici güçleriyle çıkar işbirliği te
melindeki ittifakı ve bu doğrultudaki çalışmaları gereği geçmişte de olduğu gibi, günümüzde 
de çağdışı felsefeleriyle, toplumu geriye çekmekte ve bilimsel gelişmelerin önünü tıkamaktadır. 
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Yıllardır baskı ve sindirme politikalarıyla susturulan ülkemiz insanları, yeni ufuklara açılma
dığından, bu tür gerici propagandaların kucağına itilmişlerdir. Bugün de insanlar çaresiz ve 
geleceğinden kuşkuludur. Günlük geçim sıkıntılarının pençesinden kurtulamayan halk, yeni 
gelişmeleri izleyememekte, dolayısıyla da bilim ve teknolojinin ışığından uzak kalmaktadır. 

Halen gelenekçi toplum yapımızı sürdürmekteyiz. Çok çeşitli etnik ve inanç özelliklerin
den meydana gelen Anadolu halkı, bilimsel önderlikten yoksun olduğundan, bugününü ve ge
leceğini de, doğal olarak, alışkanlıklarıyla sürdürmektedir. Bilimsel olarak yanlışlıkları ve teh
likeleri ortaya konmuş olan yaşam biçimlerini uygulamaya mahkûm edilmektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülke nüfusumuzun üçte birine yakın bir bölümünü 
oluşturan genç nüfusumuzun evlenme, boşanma, batıl inançlarla tedavi yollan arama, trafik, 
çevre koşullan ve benzerleri gibi etkenlerle özürlüler ve kimsesizler nüfusu da giderek artmak
tadır. Yaşam koşullarının ağırlığı, sosyal güvenceden yoksunluk, sayıları 4 milyona ulaşan 60 
yaşın üzerindeki insanlarımızı da, gelecekleri konusunda ciddî tehditler altında tutmaktadır. 
İşte, böylesi bir ortamda sağlıklı bir neslin yetişmesi, sosyal güvenceden yoksun, kimsesiz, özürlü 
ve bakıma muhtaç durumdaki 10 milyona yakın hedef kitleyi kucaklaması gereken bir sosyal 
hizmet kurumunun bütçesini görüşmekteyiz. 

Kurumun çalışmalarına geçmeden önce, bu kadar büyük bir soruna 890 milyar liralık büt
çeyle bir devlet kurumunun cevap vermesi, doğrusu, olanaklı gözükmemektedir. 

1983 yılında kurulan Sosyal Hizmetler" ve Çocuk Esirgeme Kurumunun on yılda 6 milyon 
korunmaya muhtaç çocuktan ancak 30 binine ulaşılabilmiş olmasının, genel sayının yanında 
ancak göstermelik bir hizmeti gerçekleştirdiğinin hazjn bir belgesi olduğu kanısındayız. 

Sosyal devlet kavramından anladığımız, 6 milyonluk bir kitleye, 30 binlik bir kapasiteyle 
ulaşmak anlayışı olamaz. Bu sonuç, ülkemizde yıllardır devlet örgütünün kendini korumak için 
gösterdiği gayretin binde birini, halkı korumak ve kollamak için göstermediğinin, ne yazık ki, 
açık bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Eğer hedeflediğimiz 30 bin korunmaya muhtaç 
çocukla, 9 bin yaşlı ise, o zaman bu bütçe de, bu sayılara karşı gerçekten oldukça külfetlidir. 
1993 yılında ayrılan 900 milyarlık bütçeyle, 40 bin kişilik bir kitleyle hitap edilecekse, kişi başı
na yapılan harcama yılda 22 milyonu geçmektedir ki, bu da, oldukça pahalı bir hizmet konu
muna gelmektedir. 

Böylesi bir tabloda, insanın aklına, ister istemez sözkonusu sosyal yarayı tedaviye değil, 
istihdam ve kurum personelinin yaşam standardının yükseltilmesine yönelik bir çalışma konu
muna gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gerçek anlamda bu 
alana hizmet verebilmesi için, sosyal hizmet kurumlarının koordineli bir şekilde ve Hükümet 
Programında sözü edilen, "Kadın ve Aile Sorunları Bakanhğı"nın en kısa zamanda kurula
rak, daha ciddî bir organizasyonla, yurt sathında çalışmalarını sürdürmesi gerekmektedir. 

Görüldüğü kadarıyla, Koalisyon Hükümeti ortakları arasında yetki ve sorumluluk payla
şımında, devlet hizmetlerinin yaygın ve etkin bir biçimde sürdürülmesinin, önündeki yeni or
ganizasyonların gerçekleştirilmesinde birbirine pek güven vermediği gözlenmektedir. Günlük 
ihracatlar, oyalama ve vaatlerle zaman doldurma taktikleri çizmekte, deyim yerinde ise, gün
begün birbirlerine el ense çekerek, güreşi uzatıp, kararı hakeme verdirtme düşüncesindedirler. 
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Eğer böyle olmasaydı/sosyal hukuk devleti olma yolunda kurulması vaat edilen icracı yeni 
bakanlıklar, şimdiye kadar birer birer kurulmuş olurdu. Bunun için bir yıllık bir süre hiç de 
az bir süre değildir. Kendi içinde samimî ve tutarlı izlenim bırakmayan Koalisyon Hükümeti, 
zaten halk arasındaki desteğini de her geçen gün kaybetmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, halka en açık ve 
şeffaf kurum olması gerekirken, giderek kendi içine kapanan, bir kısım siyasî hesaplaşma ve 
yer değiştirme kurumu görünümünü almaktadır. Bu yapısıyla da halkın gözünde inandırıcılığı 
yitirilmekte ve gelir kaynaklarının başlıcalarını oluşturan bağışlar da giderek azalmakta, belki 
de sı arlanmaktadır. 

Bu kurum yurtlarında önceki yıllarda basın ve kamuoyu aracılığıyla ortaya çıkarılan yüz 
kızartıcı ve kötü yönetim olaylarının sonuçlarını duyarlı kamuoyumuz hâlâ merakla beklemek
tedirler. 

"Hesap soracağız" iddiasıyla kurulan bu Hükümet, diğer kurum ve kuruluşlardaki yol
suzluklarda olduğu gibi, burada da derin bir sessizliğin içine gömülmüştür. 

Bu konularda geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan iddialar asılsızsa, yanılmış olunabileceğini, 
doğru ise sonuçlarını kamuoyuna açıklamanız gerekmez miydi? Öyle ise, bu sessizliğiniz niye? 
Yoksa, eski yönetim biçimi, bizim şeffaf ve sorgulayan Hükümet üyelerimizin de mi hoşuna 
gitmeye başladı? 

Sayın milletvekilleri, sosyal hizmet kurumumuzun bir yıllık icraatlarına ilişkin ciddî bir 
envantere raslamak mümkün olmamıştır. Hiçbir icraat yapılmamış mıdır; yoksa, açığa çıkma
sından çekinilen konular mı vardır? Doğrusu'merak etmekteyiz. 1993 yılı hazırlık bütçesi şu 
elimizdeki kitapçık bile, ne yazık ki, 1990 -1991 yılı kitapçığının hemen hemen aynısıdır. Sade
ce enflasyon oranında ödenek rakamları değişmiştir. Oysa, bugünkü Koalisyon Hükümetini 
oluşturan partilerin sözcülerinin 1989 - 1990 -1991 yılı bütçe görüşmelerinde yapmış oldukları 
konuşmalarda bakın neler diyorlar : SHP adına konuşan bir sayın milletvekili, Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun birçok eksikliğinden söz ettikten sonra, "hizmetin etkili 
ve kapsamlı bir şekilde ele alınması ve belirli standartlarda uygulanması zorunlu bulunmaktadır" 
diyor. O zaman, aynı parti çatısı altında bulunduğumuzdan ve bu görüşler bizim de görüşleri
miz olduğundan, bu doğru tespite katılıyoruz. Ancak, DYP ile yapılan koalisyonun ille de yü
rütülmesi pahasına yerilen tavizlerin ardı arkası kesilmediğinden, bugün kendileri de hizmeti 
etkili ve kapsamlı bir şekilde belirli standartlara ulaştıramamaktadırlar. 

Zamanın Genel Müdürü, bugünün Refah Partisi Milletvekili Sayın Melih Gökçek'in, söy
lediğiniz, söylenen sayısız yolsuzluk dosyalarının hangisinin takipçisi olduğunuzu, hangi yol
suzluğunu aydınlatıp kamuoyunun bilgisine sunduğunuzu doğrusu merak ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yine 1989 yılında, DYP Grubu adına konuşan bir sayın milletvekili, 
o tarihlerde, "bugünkü haliyle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü
ğünde ciddî ve derin bir bunalım yaşanmakta olduğu anlaşılmaktadır. Her "yerde olduğu gibi, 
burada da bir yangın vardır. Maalesef, bu tarihî çatı altında gözyaşı ve ıstırap hüküm 
sürmektedir" demekteydi. Bu söylenenler gerçekten doğruydu; fakat sizler ne yaptınız, geldi
ğinizde, hangi gözyaşının, hangi ıstırabın hesabını sordunuz? Yoksa, siz hesap sordunuz da, 
bu ülkede yaşayan insanların mı haberi olmadı? Bizler, DYP'nin, muhalefette söylediğini ikti
darda, iktidarda söylediğini muhalefette inkâr eden tutumunu, geçmiş deneyimlerimizde çok 
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gördük; "dün dündür, bugün bugündür" veciz sözünü halkımız da çok iyi bilmektedir; fakat 
büyük bir ustalıkla Sayın Demirel, SHP'yi de DYP'ye benzetti. Sizler, hesap soracağız diye 
geldiniz, peki hesabınızı nasıl vereceksiniz? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal hizmetlerin doğrudan hedef kitlesi, tüm ülke 
halkı ve onun geleceğidir. Sosyal hizmetler ve onların kuruluşları hakkında tutarlı ve ciddî pro
jeler üretilmeden, kanayan yara kapatılamaz. Sosyal ve hukuk devleti anlayışıyla, bilimsel öz
lü, yenilikçi ve çağdaş sosyal hizmet projelerinin üretilerek, çok önemli olan bu ortak davaya 
kararlılıkla sahip çıkılmasının gerekliliğine inanmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın özdiş, 2 dakikanız var efendim. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Tornam Sayın Başkanım. 
Ailelerin yaşam standartlarını yükseltme doğrultusunda adımlar atılmadan, insan onuru 

ve emeği korunmadan, üretimi artırıcı tedbirler alınmadan, kısacası, ülkeye topyekûn refah 
yolu açılmadan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumlar gerçek anlamda 
ciddî ve yararlı, kapsamlı çalışmalar gerçekleştiremezler. 

Beslenmeden, barınmaya; eğitimden istihdama ve mutlu aile kurmaya kadar her konuda 
hizmetlerin yeterince gerçekleştirilmesinin olanakları vardır. Bu temelde, hizmet bekleyen kişi
leri etkin bir biçimde, yetiştikleri çevrelerde, aileleri içinde desteklemeye yönelik etkin bir sos
yal yardım programının en kısa zamanda devreye sokulmasına, özel sektörün ve varlıklı ailele
rin bu hizmetleri yüklenici malî teşvik modellerinin oluşturulmasına, ehliyetli personelin temi
ni için, yeni ve etkili projeler geliştirilmesine ivedilikle gereksinim vardır. 

Bunlarla birlikte, yeni, çağdaş ve gerekli hukukî düzenlemelere gidilmesi halinde, Grubu
muz olarak bu millî davaya ilgimiz ve desteğimiz kesinlikle eksik olmayacaktır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçemizin, ulusumuza, Yüce Meclisimize 
hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özdiş, teşekkür ediyorum efendim. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Melih Gökçek, buyurun. 
Sayın Gökçek, süreniz 15 dakika. Saat şu anda 18.10. 
RP GRUBU ADINA I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şu anda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde gerçekten iki yönlü 

ciddî felaket yaşanmaktadır. Bir tarafta bir sayın bakan ve bir sayın genel müdür tarafından 
yok sayılan hukuk kuralları, diğer tarafta milyarlar sarfedilerek kurulan sosyal hizmet mües
seselerinin, birer birer katledilişi. 

Önce, bürokrasiyi çok iyi tanıdığı zannedilen Sayın Bakan ve Sayın Genel Müdürün ne 
kadar büyük bir cesaretin sahibi olduklarını ve kanunları nasıl hiçe saydıklarını örnekleriyle 
önünüze sermek istiyorum : 

2828 sayılı SÇEK Kanununun 10 uncu maddesi, "Kurumun merkez teşkilatı bir genel mü-_ 
dür, üç genel müdür yardımcısı ile aşağıdaki esas birimlerden oluşur" der ve daire başkanlık
ları, teftiş kurulu, hukuk müşavirliği ve özel kalemden oluşan birimleri de arkasından sayar. 

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 15 inci madde
si, bağlı kuruluşlarda -ki» SÇEK bağlı bir kuruluştur- hiyerarşik kademeler ve birim unvanla-
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rmı aynen şöyle düzenlemiştir : Genel müdür, daire başkanlıkları, şube müdürlüğü, şeflik ve 
memurluk. Biliyorsunuz, kanunla buna bir de genel müdür muavinliği ilave edilmiş vaziyettedir. 

3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (i) bendi ise, aynen şöyle der : "Bakanlık ve bağlı 
kuruluşların merkez teşkilatında 15 inci maddenin (a) ve (b) bendinde gösterilenler dışında hi-
yerarşik kademe teşkil edilemez." Bu açık amir hükümlere rağmen, Sayın Türkân Akyol ve 
Genel Müdürü, bu amir hükümleri hiçe sayarak resmen suç işlemiş bulunmaktadırlar. 

Arslan Kaya imzasıyla genel müdürlüğe dağıtılan 92/31 sayılı genelgeyle, "koordinatörlük" 
adı altında yeni bir hiyerarşik kademe kurulmuş ve buralara birtakım atamalar yapılmıştır. Genel 
müdür muavinleri bu düzenlemeyle tamamiyle devreden çıkarılmıştır. Şu anda genel müdür 
muavinlerinin görevleri, sadece yetkisiz ve etkisiz bir şekilde sabahleyin işe gelip, akşamleyin 
de gitme tarzındadır. Üstelik, koordinatör olarak yetkili imza atmaya yetki verilen personelin 
çoğu da, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu personeli değildir. Bu kişilerin çoğu, 
Maliye Bakanlığı personeli olup, devlet bakanlığında ikinci görev olarak kendilerine vazife ve
rilmiştir. Yani, SÇEK'te üçüncü bir görevle görevlendirilmeleri kanunen mümkün değildir; ama 
Sayın Bakan ve Sayın Genel Müdür "biz yaptık, oldu; var mı ötesi?" diyecek kadar kanun 
tanımazlığa cesaret edebilmektedirler. 

Şu anda bu kişilerin attıkları bütün imzalar, aslında yok hükmündedir. Bugün, sokaktan 
çevrilip, olmayan bir kadroya, statüsü tutmayan bir kişiyi atamak nasıl mümkün değilse, şu 
anda bu koordinatörlerin de atamasının hiçbirinin bu işten farkı yoktur. 

Şimdi, Sayın Akyol'dan özellikle cevaplandırmasını istirham ettiğim sualler şunlardır : 
1. 3046 sayılı Kanunun amir hükümlerine rağmen, "koordinatörlük" adı altında daire 

başkanlıklarının üzerinde bir hiyerarşik kademeyi hangi kanuna göre kurdunuz? 
2. Bu koordinatörlerin büyük bir kısmı Maliye Bakanlığı personeli olmasına ve Devlet 

Bakanlığında görevli olmasına rağmen, bu kişileri SÇEK'te bir üçüncü görevle hangi kanunun 
hangi maddesine göre imza yetkili koordinatör olarak görevlendirdiniz? 

3. Şimdi bu kişilerin imza attığı tüm işler yok sayılacağına göre, devletin uğrayacağı za
rarları kim ödeyecektir? 

4. Sizi bu konuda kim yanlışa sevk etmiştir? 
Gelelim, bürokratik uygulamalarınız sırasında işlediğiniz ikinci suça : 3046 sayılı Bakan

lıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinin başlığı "Bakanlık 
merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller" 
şeklinde olup, bu maddenin (b) bendinde ise "Diğer daire başkanlıkları ile şube müdürlükleri 
hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, 
kaldırılır, aynı bakanlık içerisinde veya bakanlıklar arasındaki bağlantısı değiştirilir" der. 

Oysa, yukarıdaki kanunî şartların hiçbiri yerine getirilmeden, Sayın Bakanın emriyle SÇEK'
te dört tane yeni daire başkanlığı Sayın Bakanın kanun tanımaz kanunuyla ihdas edilmişlerdir. 
Genel Müdür Arslan Kaya imzasıyla yayınlanan 92/31 No'lu genelgede bu husus aynen şöyle 
dile getirilmekte : "Artan ihtiyaçlara, beklenen karşılığın en etkin şekilde verilebilmesi ama
cıyla bakanlık makamının oluruyla yeni daire başkanlıkları kurulmuştur." Bu kurulan daire 
başkanlıkları : Emlak Daire Başkanlığı, Fon İştirakler Dairesi Başkanlığı, Bilgi îşlem Dairesi 
Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığıdır. Şu anda ortada, ne bir kanun, ne de bir Bakan-
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lar Kurulu Kararı vardır; sadece bakanın resmen imzaladığı kanunsuz bir kararla daire baş
kanlıkları kurulmuş ve bu daire başkanlıklarına, maalesef, kanunsuzca atamalar yapılmıştır. 

Şimdi Sayın Akyol'a soruyorum : 
1. Daire başkanlıklarını hangi kanunun size verdiği yetkiye göre kurdunuz? 
2. Kurduğunuz daire başkanlıkları, özellikle Emlak Dairesi ve Fon ve İştirakler Dairesi 

birçok akçeli iş yapmış, birçok ihaleler gerçekleştirmiştir. Kanunsuz kurulan daire başkanlık
ları, yok hükmündedir. Elinizde kadrosu bulunmayan bir atamayı yapmanız da kanunen müm
kün değildir. Siz şu anda kurumun zararını bu durumda kime ödeteceksiniz? 

Bürokratik konuda kırdığınız bir üçüncü pot ise, Teftiş Kurulu Başkanlığının gene 92/31 
sayılı genelgeyle koordinatör olarak görevlendirilen -ki şu anda genel müdür muavini olduğu
nu duydum- Behçet Özceylan'a bağlanması hadisesidir. Oysa, 27 Şubat 1991 tarihli Resmî Ga
zetede yayınlanan Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yö
netmeliğin 3 üncü maddesinde aynen şöyle denir : "Teftiş Kurulu, bir başkanla başmüfettiş, 
müfettiş, müfettiş yardımcıları ile büro şefliğinden müteşekkil olup, doğrudan doğruya genel 
müdüre bağlıdır." Yönetmeliğin bu amir hükmü hiçe sayılmış, Teftiş Kurulu Başkanlığı koor
dinatöre bağlanmıştır. Teftiş Kurulu Başkanının Genel Müdüre itirazına rağmen, uygulama da 
halen korkusuzca devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, SÇEK, şu anda icraatlarının birçoğunda yasal olmayan imzalar taşı
maktadır. SÇEK'te her gün suç işlenmiş olmaktadır. Muamelelerin çoğu yok sayıldığından, 
yarın büyük hukukî problemler kesinlikle ortaya çıkacaktır. 

Ben Sayın Akyol'a, tıpkı bir önceki Sayın Bakan İleri gibi, ilk bakan olduklarında görüş
me talebimi ilettim; "Sayın Akyol, etrafınızda bürokrasiden anlamayan bir yığın bürokrat var. 
Geliniz, sohbet edelim. Size bazı açıklamalarım olacak. Etrafınızı alacak bazı bürokratlar be
nim sizinle görüşmemi, özellikle istemezler; çünkü, bunların hepsiyle çalıştım ve kabiliyet de
recelerini yakinen biliyorum. Size bunları aktarmamdan endişe ederler" dedim. Maalesef, bir
kaç sefer aramama rağmen, yüz yüze görüşme talebim reddedildi. 

Şimdi dediğime geldiniz mi Sayın Akyol? Bakınız, başınıza öyle bir dert aldınız ki, şu 
anda bakanlık makamınızı kullanıp bu işlerden kurtulabilirsiniz; fakat ilk iktidar değişikliğin
de kanun tanımaz tavırlarınızın hesabını, maalesef Yüce Divan önünde vermek zorunda kala
caksınız. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Sen hâkim misin? 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Evet, evet, burada biz devletin vekiliyiz ve devletin 

adına hâkimlik yapıyoruz, evet. 
Gelelim beceriksiz idarecilerin elinde, birer birer katledilen sosyal hizmet müesseselerinin 

acı hallerine : Şu anda yurt ve yuvaların büyük bir ekseriyetinin kamuoyunun önüne çıkacak 
halleri yoktun Nitekim, Sayın Akyol'a, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu hususu teyit etmek 
maksadıyla bir sual tevcih ettim ve dedim ki, "Sayın Akyol, ben SÇEK'te genel müdürlük yap
tığım dönemde televizyon ve gazetelerde yerdiğim müeaddit beyanlarda tüm vatandaşlarımı-. 
zın, özellikle SHP'Ii milletvekillerinin dilediği saatte, izin almadan yurt ve yuvaları denetleme
lerini istedim. Yüzüm ak çıkacağından SHP'Ii arkadaşlarımız bu denetlemeden bile çekindi
ler. Şimdi yurtlar, halkımıza ve milletvekillerine istedikleri saatte açık mı?" Sayın Akyol cevap 
verdiler ve dediler ki, "Kurumlarımızın her zaman ziyaretinize açık olduğunu belirtmek isti-
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yorum. Sayın Gökçek'in sorusuna yanıt : Ancak hiçbir yerde, hiçbir kişi, bakan da olsa, bu 
kuruma geleceğini haber vermeden giremez. Evinize bile misafir kabul etseniz, bir telefon eder
siniz, filan saat diye" dediler. Evet, Sayın Akyol'un cevabı böyle. Bu cevabı orada Sayın Baka
nın verdiğine inanmıyorum. Belli ki ben bu suali sorunca, Plan ve Bütçe Komisyonunda görev
li olan diğer bürokrat arkadaşlardan birisi Sayın Bakana bu cevabı yazıp verdiler. Niye mi? 
Genel müdürlüğüm sırasında yurtları pislik içerisinde gördüğüm ve görevden aldığım yurt ve 
yuva müdürleri tarafından bana da, size uydurulan mazeret aynen uydurulmuştu. 

Ne demek evinize misafir kabul etseniz bir telefon edersiniz? Siz gideceğiniz yurda, yuva
ya önceden haber verirseniz, orayı nasıl denetleyeceksiniz; yurdun ve yuvanın o günkü halini 
nasıl aynen göreceksiniz? Sizin gözünüzü boyamak için o yurt ve yuvada iki saat içinde öyle 
bir seferberlik ilan edilip düzeltilir ki, şaşar kalırsınız. Ben Anadolu'da birçok yurdu ziyaret 
ederken, aynı şehirde ikinci yurdu ziyaret etmeden bir de bakardım ki, orası palas pandıras 
yıkanmış, hazırlanmış. Ben bu hususu kaç sefer tespit ettim. 

Şimdi Sayın Bakan ya kalkıp burada bürokratları tarafından yanıltıldığını itiraf etmeli ya 
da, fikrinde ısrar ediyorsa, ben o zaman şunu demek zorunda kalırım : "Sayın Bakan, yurt 
ve yuvaların temizliğine güvenmiyorsunuz; yani, bu yurtlar sizin yüzünüzü kara çıkaracaklar." 
Eğer gerçek bu ikinci husus ise, maalesef, size derhal istifa etmek düşer ve bu işi becerecek 
bir başka bakanın atanması gerekir diye düşünüyorum. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Seni atayalım oraya, sen iyi yaparsın! 

t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, genel müdürlüğüm sırasında, Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, birçok yeni sosyal hizmet kuruluşunu kazandır
mamız sözkonusu oldu. Milyarlar sarfedilip açılan bu müesseseler, maalesef, bilgisiz ve yete
neksiz idareciler elinde, şu anda, birer birer yok olmaktadır. 

Bakınız, vaktimizin yettiği ölçüde örnekler vermek istiyorum : 
1. Okula gitmeyen çocuklarımızın meslek sahibi olabilmeleri için, Marmara Üniversite

sine METEM adıyla bir proje ürettirdik. Bu proje gereği, her yıl 240 çocuğumuz devamlı öğre
nim görecekler; ayrıca, yaz aylarında ise, diğer çocuklarımız için kısa süreli ve hızlı kurslar 
düzenlenecek idi. Bu müessese, uzun engellemelerden sonra, Sayın Bakan Akyol tarafından 
bizzat açıldı. Bu müessesenin açılış törenine ait video bant elimde. Sayın Akyol, bu projeyi, 
açılışta methede methede bitiremediler, sağolsunlar ve ben hariç, emeği geçen kim varsa teşek
kür ettiler. Bu kursa katılan çocuklara, bu işin öncüleri olduklarını vurgulayarak, bu kursları 
geliştirmeyi vaadettiler. Oysa, şimdi kurs kapalı; kursun eğitimini yüklenen firmayla hangi çı
kar karşılığı olduğunu çözemediğimiz bir nedenden dolayı, Genel Müdür Sayın Arslankaya, 
anlaşma yaparak kursu kapattılar. Kurs kapatılırken yapılan anlaşma ise, tek kelimeyle, baştan 
aşağı suç. Evet suç; çünkü, 50 milyon lirayı aşan anlaşmazlıkların her türlü halli, ancak Danış-
tayın olumlu kararı alındıktan sonra, müşterek kararla mümkün. 14.3.1991 tarihli 3703 sayılı 
Kanunun ek 3 üncü maddesi böyleder; genel müdürün anlaşmazlıklardaki yetkisi 10 milyon 
liraya kadar, bakanın yetkisi 50 milyon liraya kadardır, 50 milyon liradan sonra mutlaka Da-
nıştayın kararı istenir. Oysa, burada Danıştay kararı falan yok, resen iptal edilmiştir. 

Bakanlığa, Başbakanlığa suç duyurusunda bulunuyorum; bu anlaşmanın feshi ile kimler 
çıkar sağladı, bu da araştırılmalıdır. 

Bu arada, bu kursun feshedilmesiyle birlikte, özellikle yaşı dolan bir yığın çocuğumuz so
kakta kalmıştır; şu anda yurda alınmamaktadırlar. Sayın Bakan, siz bu kursu açtıktan sonra, 
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buranın niye kapatıldığını ve bu çocukların akıbetinin ne olduğunu takip edebildiniz mi? Şim
di, yanınızdaki bürokratların "burayı açacağız" diye size yanlış bilgi vereceklerini buradan tah
min edebiliyorum. Açamazlar; çünkü, buradaki aletlerin büyük bir ekseriyetini sağa, sola da
ğıttılar. Yazık giden milyarlara ve de yazık o zavallı çocuklarımıza. Bize göre yapılan, tek keli
meyle cinayettir. 

2. İstanbul'da, köprüaltı çocuklarımız için, Avrupa standartlarının çok üstünde, kur
muş olduğumuz bir çocuk misafirhanesi var idi. Burada, benim zamanımda, en az 200 çocuk 
rehabilite edilerek, tekrar ailelerine veya yurt ve yuvalara teslim edildiler. Ancak, hangi akla 
hizmet edildi bilinmez, köprüaltı çocukları için açılan bu misafirhane, kapatıldı. İşlenilen, ci
nayetten de öte, resmen taammüden adam öldürmektir; çünkü, biz;o çocukları köprüaltından 
kurtarmak için bu müesseseyi açtık, maalesef, siz kapattınız. 

3. Benim genel müdürlüğüm sırasında, Yenimahalle 50 nci Yıl Yetiştirme Yurdu, spor 
yurdu olarak tanzim edilmiş ve buraya 2 kapalı spor salonu, 1 spor misafirhanesi, 1 kondisyon 
salonu, 1 sauna, 1 özel Türk hamamı, 2 basketbol sahası, 1 voleybol sahası, 1 de halı saha 
yapılmış idi. Türkiye'nin dört bir yanından seçilen futbolcular, boksörler ve güreşçiler, bu yur
da yerleştirilmiş ve ehil antrenörler elinde yetiştirilmeye başlanılmış idi. Hatta, Ankara, SÇEK 
Spor, ilk yıl üçüncü kümeden ikinci kümeye, ertesi yıl da ikinci kümeden birinci kümeye, 
şampiyon olarak, yükselme başarısını göstermişti. Gel gelelim, bu yıl, hem amatör takım, hem 
de genç takım, yani SÇEK'in amatör ve genç takımları, küme sonuncusu olup, küme düşecek
ler. SHP'Ii bakanların icraatı, maalesef, sporda da, SÇEK'i tıpkı SHP'ye benzetmiş ve küme 
düşecek hale getirmiştir. 

Yurttaki sporcu çocuklar dağıtılmış, spor misafirhanesinde, dün Sayın Güler lleri'nin, bugün 
de Sayın Akyol'un partili misafirleri kalmaya devam etmektedirler. Yazıktır Sayın Akyol, ya
zıktır, acıyın bu çocuklara. Bize düşman olabilirsiniz, bizim icraatımıza düşman olabilirsiniz; 
ama oradaki çocuklara, sırf bizim icraatımızı ortadan kaldırmak pahasına, lütfen zulmetme
yiniz. Çocukların kaç tanesi bizzat beni arayarak ağlamışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, toparlayın efendim. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
4. Ayaş Kız Yetiştirme Yurdu, Uğur Dündar'ın programına konu olan bir yurt idi. Bu 

yurt, zamanımızda tamamiyle kız yurdu olarak tefriş edildi ve kızlarımız bizim zamanımızda 
Ayaş halkıyla son derece mükemmel bir diyalog içerisine girdiler. Ne zaman ki, yurt müdiresi, 
Melih Gökçek'in Keçiören Belediyesinden getirdiği bir eleman olduğu gerekçesiyle görevden 
alındı, yurttaki başıbozukluk da o andan itibaren başladı. 

Yurttaki başıbozukluk, Ayaş halkı tarafından defaatle Sayın Akyol'a iletildi, hatta son 
seferinde Sayın Akyol'un gözü Ayaş halkı tarafından konunun basına aktarılacağı şeklinde 
tehdit edilmek suretiyle korkutulmaya çalışıldı; bunun üzerine, Sayın Akyol'un emriyle, yurt
taki kızlarımız, Hatay ve Burdur'a dağıtıldılar. Dağıtılan bu yurt, şimdi ağır zihinsel özürlüler 
için hazırlanıyor. 

Bu ne bilgisizlik, bu ne israf!.. Bakınız, burası kız yurdu olarak yapıldığı için, başta özel 
tatbikat mutfakları ve özel çamaşırhaneleri, banyoları olmak Üzere, tamamıyla kızlarımız için 
özel olarak tanzim edilmiştir. Yataklar ranza tarzındadır, yerler boydan boya halıdır. 
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Ağır zihinsel özürlüler için bunların hepsinin kaldırılması gerekir. Bu, çok büyük masraf 
ve israftır. Bu aklı hangi sosyal hizmet ustası (!) veriyor, şaşırıyorum. Bir tarafta zihinsel özür
lülere yer açılırken, güya açılmaya çalışılırken, hazırlanmış zihinsel özür müesseseleri; yani re
habilitasyon merkezleri ise, tam tersine, yuvalara çevrilmekte. 

Bakınız, Ünye'de özel olarak zihinsel özürlüler için özel bir rehabilitasyon merkezi yaptır
dık; içini de yurt içinden ve yurt dışından almış olduğumuz özel rehabilite malzemeleriyle do
nattık. Şimdi, hangi akıllı (!), bilmiyoruz, bu yeri zihinsel özürlülere hizmet verecek yer ol
maktan çıkarmış ve maalesef çocuk yuvası olarak hizmete sokmuştur. 

Aynı şekilde, İzmit - Yarımca'da, İstanbul Eğitim Fakültesiyle protokol imzalanmak sure
tiyle bir zihinsel özürlüler rehabilitasyon merkezi açmayı planlamıştık; üniversite, kendi öğre
tim görevlilerini ve öğrencilerini burada istihdam edecek ve süper bir tatbikat alanı olacak iken, 
Genel Müdürlük bu projeyi de iptal ederek, bu yeri de yurt haline getirmiş; burası için almış 
olduğumuz tüm aletler ise depoya atılmıştır. 

Bu nasıl uygulama, anlamıyorum! Bir tarafta iki tane hazır rehabilitasyon merkezi kapa
tılıyor, öteki tarafta ise, kız yurdu, rehabilitasyon merkezi yapılıyor. 

Böyle bir bilinçsizlik, böyle bir israf, gerçekten, bugüne kadar görülmüş şey değil. 
Sonuncu örneğimiz ise şu : Niğde'de yatalak özürlüler için bakım ünitesi olarak kurmuş 

olduğumuz ve özel yataklar alınmak suretiyle yatalaklar için tefriş etmiş olduğumuz bakımevi, 
maalesef, şimdi huzurevi haline getirilmiştir. Oysa şu anda Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu bünyesindeki birçok huzurevimizde özel bakıma muhtaç olan bir yığın yaşlımız var; 
bunlara hizmet verecek, ihtisaslaşmış bir tek bakımevimiz mevcut değil. Hangi üstün fikirli 
(!) bu projeyi mahvetti, bunları da bilebilmek, gerçekten mümkün değil. 

Sayın Bakan, vakit kısa olduğu için, anlatacağım onlarca hadise ve örneği burada tekrar 
edip anlatamıyorum. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. 

Benim, sizi şu anda çok hırpalayan ve yüzde yüz haklı olduğum meselelerde ortaya koy
duğum hakikatler, mutlaka sizi rahatsız edecek ve hemen birbuçuk seneden beri tam oniki in
celemeden geçen ihale dosyaları, yarından tezi yok, onüçüncü defa incelenmek üzere sizin em
rinize amade olacak. 

Peşinen, geçen bütçede söylediğim gibi, bir sefer daha tekrar etmek istiyorum : Lütfen, 
geliniz, bu bulduklarınızı, demin Sayın CHP sözcüsünün de ifade ettiği gibi, birtakım iddiala
rı televizyonda halkın huzurunda sizinle karşı karşıya tartışalım; özellikle tartışalım, ki benim 
bugün burada dile getirmekten dahi haya ettiğim çok ağır birtakım konuları kamuoyuna da 
maledebilelim. 

Şimdi, buraya çıktığınızda, sorduğum suallere, lütfen cevabınızı bekliyorum. Lütfen, kal
kıp, Sayın Durmuş Fikri Sağlar gibi, sorulan sualler yerine demagojilerle bize cevap vermeyi
niz. Bizim hakkımızda bir iddianız var ise, bu iddiaları ayrıca Meclise getirin, tartışalım. Şim
di konu sizsiniz ve sorulan suallere cevap istiyoruz. 

Değerli Meclisin değerli üyelerine saygılar sunuyorum. 
Sağolun. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Emrin olur! 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, teşekkür ediyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Güler tleri'ye söz veriyorum. 
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Sayın İleri, sizin de konuşma süreniz 15 dakikadır; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA GÜLER İLERİ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti grubu adına görüşlerimi belirtmek için söz almış bulunuyorum. Grubum 
ve şahsım adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Toplumumuz tarihin her döneminde korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç üyelere katkı
da bulunmak, sorunlarını çözmek, onların da insanca yaşamaları için önlemler almıştır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Cumhuriyet hükümetlerinin konuya verdi
ği önemin somut bir göstergesidir; ancak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, top
lum yaşamımızda sosyal devletin sorumluluklarını, çağdaş, laik, sosyal hukuk devleti anlayı
şıyla güç durumda kalan, korunma, bakım ve yardım gereksinimi olan çocuk, genç, yaşlı, sa
kat, muhtaç ailelere yardım sunmak zorunda olan bir kuruluştur. Üstelik bu konu, kişilerin 
yardım ve merhamet duygularına terk edilemeyecek kadar ciddî, devletin sorumluluk üstlen
mesi gereken bir yurttaşlık hakkı olan konudur. 

Devlet - yurttaş işbirliğinin gönüllü katkılarının önemi ve anlamı büyüktür. Ancak, çağı
mızda varılan nokta, temel sorumluluğun devlete ait yurttaşlık hakkı olduğu ve sosyal hizmet
ler alanlarında gerçekleştirilecek hizmetlerin, bilimsel, bilgiyle özel ihtisas elemanlarıyla her 
türlü ayrımın dışında sürdürülmesi ve insan sevgisiyle dolu uzman elemanlarla yürütülmelidir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 2828 sayılı Yasa çerçevesinde, korunmaya, 
bakım ve yardıma muhtaç çocuk, genç, yaşlı, sakat ve ailelere hizmet vermekle ödevli bir ku
rumdur. Kurumun hizmet verdiği grupların özelliği gereği, bu hizmet zor, ekonomik açıdan 
pahalı, ancak kutsal bir hizmettir. 

Ekonomik ya da sosyal nedenlerle tarihin her döneminde, her toplumda sosyal hizmetlere 
ihtiyaç duyan kişi, grup ve aileler olmuştur. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 
şu anda korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerimize yuva ve yetiştirme yurtları, koruyucu aile 
ve evlat edinme uygulaması ve ekonomik nedenlerle çocuklarına bakamayan ailelerin destek
lenmesine yönelik aynî ve nakdî yardım uygulamalarıyla Türkiye'nin hemen her iline dağılmış 
vaziyette hizmet vermektedir. 

Koruyucu aile yanında bugüne kadar yaklaşık 2 bin çocuğa hizmet verilmiştir. Durumları 
uygun görülen ailelere de kurumdan evlatlık verilmektedir. Çocuklarla ilgili korunma kararla
rı, uzman elemanlarca yapılmalıdır ki, böyle yapılmadığından olacak 3 bin civarında çocuk 
ve genç, kuruma kabul edilmek için sıra beklemektedir. Bu durumun halli için devlet bakanlığı 
ve Adalet Bakanlığı arasında işbirliğinin geliştirilmesinde fayda vardır. 

Kurumda genel olarak 0 -18 yaşları arasındaki çocuklara bakılmakta, bu yaş sınırı öğren
cilerle sanat öğrenenlerde 20 - 25 yaşa kadar uzatılmaktadır. Özürlüler ve kimsesiz kız çocuk
ları için bu yaş sınırı daha da uzundur. 

Yurttan ayrılan çocuk ve gençlerin iş edinmelerini amaçlayan 3413 sayılı Yasa gereğince 
gençlerimize iş verilmektedir; fakat bazı kuruluşların buna uymadıkları bilinmektedir, öyley
se bu kuruluşları devlet bakanlığı, Yüce Meclise ve kamuoyuna açıklamalıdır. 

3413 sayılı Yasa ile ilgili bir başka önemli güçlük, bu Yasanın'iyi anlatılamadığı hallerde 
bazı gençler "devlet bana nasıl olsa iş bulacak" diye eğitimlerini yarıda bırakmaktadırlar ve 
aileleri tarafından doğru beyanda bulunmayıp bu hakkı kötüye kullanmaktadırlar; bunun önüne 
geçilmelidir. 
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Kurumun korunmaya muhtaç çocuklar alanındaki ağırlıklı hizmeti, yuva ve yurtlardır. Bu 
yuva ve yurtların önemli bir bölümü, çocuğun fiziksel ve duygusal gelişimi açısından uygun 
olmayan binalardır. 

Kurumun, yatırım politikasında, koğuş, kışla tipi kurumları terk etmesi ve belirli bir plan 
çerçevesinde yapılmasını gözden geçirmesi gerekir. 

Kurum içinde çalışan idarecilerin, "sürü psikolojisinde yetişen çocuklar*' diyerek, çocuk
ların ruhsal dengesini bozacak demeçler vermemeleri gerekir. 

Bu yuva ve yurtlar 24 saat hizmet veren yerlerdir; üç vardiye halinde çalışan kuruluşlarda, 
hem nitelik hem.de nicelik olarak 1992 yılında personel alındıysa da, yine yetersizdir. Bir anne
nin evinde bir çocukla gün boyu uğraşması düşünülürse, 35 - 40 çocuğa bir tek bakıcı annenin 
düşmesi, 200 kapasiteli bir yuvada bir tek sosyal hizmet uzmanının bulunması, personel yeter
sizliğinin açık delilidir. O halde, bu sorunun çözümü için şunları uygulamakta yarar vardır : 

Korunmaya muhtaç çocuk ve gençleri, sosyal ve psikolojikaçıdan uygun olduğu hallerde, 
sosyal yardım programlarıyla, kendi öz ailesi yanında bakacak şekilde politika düzenlemelidir. 

Kurumun şu anda uyguladığı aynî ve nakdî yardım yönetmeliğiyle ailelere ödenen miktar, 
^ 130 bin lira gibi yetersiz bir rakamdır. Korunmaya muhtaç tek bir çocuk, Kuruma 2,5 milyon 

liraya malolmaktadır. 1992 yılı bütçesinde ayrılan ödenek 5 milyar liradır; bunun bir bölümü 
de, nakit para sıkıntısı yüzünden ailelere ödenmemiştir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 3294 sayılı Yasa kapsamındaki Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonlarının parasal olanaklarının da, bu alanda kullanılması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Yarınımızın güvencesi çocuk ve gençlerimiz için de özel bir önemi bulunan, korunmaya 
muhtaç çocukların, aileleri yanında desteklenerek, yeterli sevgiye ve dengeli gelişmeye daha kolay 
ulaşabileceklerine inanıyoruz. Bunun içindir ki, koruyucu aileye ekonomik destek sağlayan ye
ni ve etkin arayışlara ihtiyaç vardır. . 

Bu kapsamda, Kurumun, belirli çalışmaları başlattığını ve Medenî Kanunda bu konuda 
yapılması düşünülen değişiklikleri gündeme getirme hazırlığı içinde olduğunu bilmekten ötü
rü de sevinç duymaktayız. Grubumuz, yasal değişiklik önerileriyle ilgili olarak üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirecektir. 

Yuva ve yurtlarda çocukların eğitim olanakları artırılmalıdır. Başarının ölçülmesi için sı
nıf geçme ve üniversiteye girme yüzdesi gibi ölçülere gerek vardır. Sorun, kurumların boya, 
badana ve temizlik sorunu değildir. Kurumun yöneticileri ve ilgilileri sık sık kuruluşlara gitme
li, çocuk ve gençlerle birlikte olmalıdır. Sadece kuruluş denetimi, idarî denetimle yetinilmeme-
lidir. Bu yurt ve yuvalar üzerinde meslekî, bilimsel çalışmaların sonuçları, yöneticilerin başarı
sında dikkate alınmalıdır. 

Bu çocuklarımızdan, sanata yönlendirilen, gerek Kurumun bünyesinde, gerekse piyasada
ki işyerlerinde çalışan çocuklar vardır. 

Kuruma bağlı döner sermaye işletmelerinin tümü, diğer kamu kurumlarının işleri için iha
lesiz iş yapabilir hale getirilmelidir. Maliye Bakanlığının listeleri içine, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu döner sermaye işletmeleri de kesinlikle dahil edilmelidir. 

özellikle büyük kentlerimizde sokak çocukları ve ayrıca sokakta yaşamayıp, ağır ve kötü 
koşullu işlerde çalışan ve her an ailelerden kopma aşamasında olan çocuklarımız, büyük sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Bu çocuklarımıza yönelik proje ve uygulamalara Kurum öncülük etmelidir. 
Bu konuda vurgulayacağımız son nokta; korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerimiz, hiçbir 

biçimde çağdışı düşüncelere alet edilmeden, ülkesine, Cumhuriyete, Atatürk devrimlerine yü
rekten inanan, başarılı, yurtsever gençler olarak yetiştirilmelidir. 

Basın yayın organlarıyla yakın işbirliği kurularak, çocukların psikolojik durumları göz 
önünde bulundurularak, tüm çocuklan üzecek, güç durumda bırakıp örseleyecek demeçler ve
rilmemelidir. Bu olumsuzluklar, yasal çerçeveler içinde yapılmalı ve kendi içlerinde hallolmalıdır. 

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün hizmet verdiği grup
lar içinde, yaşlılarımızın da özel bir önemi vardır. Kuruma bağlı 31 huzurevinde yaklaşık 3 bin 
yaşlı yurttaşımıza bakılmaktadır. Büyük şehirlerimizde huzurevlerine talep fazladır. Bir yaşlı
nın huzurevindeki ortalama masrafı 3 milyon liradır. Bunun içindir ki, yaşlı yurttaşlarımız için 
kendi aileleri yanında bakılmalarına olanak sağlayacak destek hizmetlerle, kendi evinde yaşa
mını sürdürmek isteyenlere yönelik yeni modellere ihtiyaç vardır. 

Sosyal demokrat belediyelerimizin öncülük ettiği, yaşlıların, gündüzleri boş zamanlarını 
değerlendirmelerine imkân sağlayacak yaşlı merkezlerinin kurulmasında yarar görülmektedir. 
Yeni yapılacak huzurevlerinin, günlük, kısa dönemli politik hedeflerle huzurevine talebin çok 
düşük olacağı yerlerdeki uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

Sakat yurttaşlarımızın sorunu gündemdeki en acil sorunlardan birisidir. Bu alanda, önce
likle, koruyucu, önleyici hizmetlere ağırlık verilmelidir. Çocuk Esirgeme Kurumu, sakatlara 
yönelik hizmetlerin koordinasyonunun sağlanmasından sorumludur. Görme, ortopedik, işit
me ve zihinsel özürlü yurttaşlarımıza yönelik yeni yatılı ve gündüzlü meslekî ve tıbbî rehabili
tasyonlara, koruyucu, eğitici hizmetlere ihtiyaç vardır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı 28 kreş ve gündüz bakımevi vardır; 
yaklaşık 3 500 kapasitelidir. Kreşlere, öncelikle büyük şehirlerde ihtiyaç vardır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler ve diğer kamu kurumları ve özel kuruluşlara tek
nik, idarî yönden önderlik yapmalıdır ve işbirliğini geliştirmelidir. 

Millî Eğitim Bakanlığında görev alan öğretmenlerle, bu Kurumda çalışan öğretmenlerin 
arasındaki maddî farklılık çözülmelidir. 

Görüldüğü gibi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, çok önemli bir işlevi yeri
ne getirmektedir. Kurulması gecikmiş olan "Kadın Bakanlığı"nın bir an önce sıkı bir takibe 
alınarak, Meclisin gündemine getirilmesini, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak arzu 
etmekteyiz. Bu bakanlığın kurulmasından sonra, 2022, 3294 ve 4109 sayılı yasalarla dağınık 
olarak uygulanan ve etkinliği azalan hizmetlerin düzeleceğine inanıyoruz. 

Kurumun nierkez teşkilatında çalışan personel, kadro karşılığı sözleşme imkânından ya-
rarlandırılmıştır; fakat taşra teşkilatında çalışan personelin, çalışma koşulları son derece ağır
dır. Bu durumun da düzeltilmesini bekliyoruz. 

Bu inançlarla, Grubum ve şahsım adına saygılar sunuyor, Kurumun bütçesinin ülkemize 
ve hizmet verdiği tüm gruplara hayırlı olmasını diliyorum. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İleri, teşekkür ediyoruz. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Halit Dumankaya. 
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Sayın Dumankaya, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Dumankaya, süreniz 15 dakika, saat 18.42. 
ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 1993 yılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Gru
bum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kuruluş amaçla
rına baktığımızda, ülkemizde önemli bir sosyal fonksiyonu yerine getirmek için kurulduğunu 
görmekteyiz. Günümüzde, sosyal hizmetler kavramında ifadesini bulan, kişi ve ailelerin kendi 

x bünye ve çevre şartlarından ve kontrolleri dışında oluşan maddî ve manevî sosyal yoksunlukla
rın giderilmesine, ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hizmetler, tarih boyu, millî kültür ve gele
neklerimizde yer almıştır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, korunmaya, bakıma veya yardıma muh
taç, aile, çocuk, yaşlı ve diğer kişilerin, maddî, manevî ve sosyal yoksulluklarının giderilmesine 
ve gereksinmelerinin karşılanmasına ve çözümlenmesine yardımcı olmak, hayat standartlarını 
yükseltip, sistemli ve programlı hizmetlerini sağlamakla görevli bulunmaktadır. * 

Yüzyıllar öncesinde, ecdadımız bu müesseseleri kurmuş, ülkemizde sosyal hizmet, sosyal 
yardım, asırlarca, Islamiyetin, sosyal adalet ilkesine dayalı kurallarında ifadesini bulmuş ve 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, öksüz, yetim, kimsesiz çocukları koruma, gözetme ve inanç 
anlayışı nedeniyle vakıflar şeklinde teşkilatlandırılarak, insanlık aleminin hayret ve gıptayla 
baktığı emsalsiz uygulamalara dönüştürülmüştür. Bu güzel geleneğin hemen her devirde, millî 
vicdan halinde yaşadığı, geliştiği gözlenmektedir. 

Anavatan İktidarı döneminde sosyal hizmet anlayışı ve uygulamalarında, millî kültür ve 
geleneklerimize dayalı, çok önemli ve Cumhuriyet tarihinde bu alanda yeni bir merhale sayıla
bilecek, teşvik, tedbir ve kurumlaşmaya gidildiği görülmüştür. 

2828 sayılı Kanunla, dağınık bir vaziyette olan Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Sos
yal Hizmetler Enstitüsü, Muhtaç Çocukları Koruma birlikleri ve Türkiye Çocuk Esirgeme Ku
rum Derneği, tek çatı altında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü
ğü bünyesinde teşkilatlandırılarak, hizmet bütünlüğü, verimlilik ve disiplin sağlanmıştır. 

Anavatan iktidarı, sadece yoksul, kimsesiz çocuklara yurtlarda bakmakla sorunlarının hal
ledilemeyeceği düşüncesiyle, gelişmiş ülkelerde uygulanan, yerinde yardım amacıyla, Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Fonu ve bu fona bağlı olarak, yurt çapında teşkilatlandırılarak, sos
yal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları eliyle, sosyal hizmet, sosyal yardım uygulamalarına 
yepyeni bir boyut ve zenginlik kazandırmış; aile hizmetlerine önem ve öncelik verilmiştir. Böy
lelikle, millî bütünlüğün ve dayanışmanın pekiştirilmesinde temel unsur olan aile müessesesi
nin her bakımdan güçlendirilmesi esas ilke olarak kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan döneminde, millet olarak üzerine titrediğimiz ve önem 
verdiğimiz Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde, gerçekleştirdiğimiz bü
yük hizmetler yapılmıştır. Öksüz, kimsesizlerle, güçsüzleri himaye etmek bizim millî şiarımız 
olmuş; toplumumuzda güçlü bir şuur olarak var olan, temel hizmet anlayışını daha da güçlen
dirip, zenginleştirmeye büyük önem verilmiştir. 
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Anavatan döneminde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
faaliyet alanında gerçekleştirilen hizmetler, gerek nicelik, gerekse nitelik bakımından artırılmıştır. 

Çıkartılan, 2828 sayılı Kanunla, korunmaya muhtaç çocuk kavramı içine hangi çocukla
rın girdiği tespit edilmiş bulunmaktadır. Ancak, bu kanun çerçevesinde ülkemizde ne kadar 
korunmaya muhtaç çocuk olduğu hususunda kesin bilgiler, bugüne kadar elde edilememiştir. 

Anavatan döneminde yetiştirme yurtlarında barındırılan çocuklardan ortaokulu bitiren
lerin, meslekî liselere yönlendirilerek, kısa yoldan, toplumda geçerli bir meslek sahibi olmak 
için hayata hazırlanmalarına önem verilmiştir. Bu maksatla, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığının yönetmeliklerinde yaptırılan bir değişiklikle, parasız yatılı okulların kontenjan
larının yüzde 15'i, korunmaya muhtaç çocuklara ayrılmıştır. 

Yüksekokullara devam eden çocuklarımız için, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
na bağlı yurtlarda, öncelikle parasız barınma ve yemek yeme imkânları, kredi ve burs yönet
meliklerinde yapılan değişikliklerle mümkün hale getirilmiştir. 

Herhangi bir nedenle bir üst öğretim kurumuna devam etmeyen çocuklarımızı hayata ha
zırlamak için, bunlar, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, piyasada veya 
Kurumun kendi bünyesindeki atölyelerde çalıştırılarak, çırak, kalfa, usta olarak hayata atılma
ları sağlanmıştır. 

3143 sayılı Yasaya eklenen bir maddeyle de, kamu kurum ve kuruluşlarına alınacakların 
binde 1 oranının, korunmaya muhtaçlıkları kalkmış gençlere ayrılması sağlanmış ve bu işlem
lerde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü koordinatör olarak gö
revlendirilmiştir. Bu şekilde, her yıl devam etmesi lazım gelen uygulamalarla, yetiştirme yurt
larında yetiştirilmiş ve ayrılmış çocuklarımızın istihdam problemleri ortadan kalkmış olacaktı. 

- Bu koalisyon iktidarının ise, bu uygulamayı sürdürmesi mümkün görünmüyor. Çünkü, 
bu kadroları kendi yandaşlarıyla doldurmuştur. 

İktidarımız döneminde aynî ve nakdî yardım yönetmeliği çıkartılarak, bu yurtlarda kalan 
çocuklar, yeni bir değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle belli ölçülerde ve sürelerde ekono
mik yönden desteklendikleri takdirde, ebeveynleriyle birlikte olabilme imkânlarına sahip olan 
çocukların, aynî ve nakdî mahiyetteki sosyal yardımlardan faydalanması uygulanmasına baş
lanmıştır. 

Yine, iktidarımız döneminde yurt sathında oluşturulan Sosyal Yardım ve Dayanışma Fo
nuyla, bütün yurtta muhtaç ve fakir insanlarımıza yardım eli uzatılmış, toplumumuzun en kutsal 
varlığı saydığımız aileyi korumak için, Aile Kurumu Başkanlığı kurulmuş, problemli ailelere 
yardımcı olmak için danışma merkezleri, çocuk ve kadın misafirhaneleri kurulmasına önem 
verilmiştir. 

. Değerli milletvekileri, sosyal hizmet anlayışı ve uygulamalarımızla, millî kültür ve gele
neklerimize dayalı çağdaş ve modern kurumlar oluşturulmuştur. Sosyal amaçlı birçok kuru
luş, tek çatı altında toplanarak, dağınıklık giderilmiş, hizmetlerde bütünlük, disiplin ve verim
lilik sağlanmıştır. Dünyada sosyal hizmetler politikalarındaki değişmeler de göz önüne alına
rak, "kurumda bakım yerine, evde bakım" politika değişikliğini başlatmış, sosyal hizmet kav
ramıyla beraber, aile politikalarını da birlikte mütalaa ederek "en iyi sosyal kurum, ailedir" 
fikrinden yola çıkılmıştır. Onun içindir ki, aileyi ne kadar güçlendirebilirsek, aile içi dayanışmayı 
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ne kadar sağlam temellere oturtabilirsek, o takdirde, bu yurtlara, yuvalara ve huzurevlerine 
daha az nispette ihtiyaç olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi gelelim bu Koalisyon Hükümetinin, bu Kurumla ilgili tutumlarına. 
Koalisyon Hükümeti, seçim meydanlarında, "Yolsuzlukların hesabını soracağız; kör ku

ruşu yiyenin yanına bırakmayacağız" diyerek iktidara gelmiştir. Hatta, yolsuzluklarla uğraşan 
bir de devlet bakanını görevlendirdiler... 

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunu bağladıkları bir Devlet Bakanı ise, işe başlar 
başlamaz, bu Kurumun içerisinde konusunun erbabı ne kadar çalışan varsa, onları görevden al
maya başlayarak, bir kısmımda tedirgin ederek, akraba tayinleriyle Kurumda bir huzursuzluk 
yaratmıştır. Oysa, Kurumu daha ileri götürmek için, Kurumun ihtiyaçlarını ülkenin temel doğ
rultusunda inceleyip, sağlıklı, kalıcı ve faydalı politikalar üretme yerine, Kurumu âdeta bir parti
nin ilçe binasına, misafirhanesine çevirmiştir. Oysaki, bu Kurum tarafından yürütülen sosyal hiz
metler, devletimizin insana duyduğu sevgi ve saygının göstergesi olacaktı. Sorunları çözülmüş, 
derdi dinlenen insan, saygı görmüş insan, toplumun, huzurlu ve mutlu insanıdır. 

Personeli huzursuz eden bir bakandan orada barınan yavruların huzurlu olmasını sağla
ması, elbetteki, beklenemez. 

Sayın hanımefendi Bakan, Kurumu kadro yönünden huzursuz etmekle kalmamış, toplu
mumuzun temel direği olan aileyi, kısa dönemde yıprattığı da görülmüştür. 

Diğer taraftan, görevi, kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukları barındırmak olan Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Aile Kurumuna tahsis edilmiş ödenekleri de lüzum
suz olarak kullanmış ve bunun bedelini de, bakanlığıyla ödemiştir. Ancak, Hükümet Progra
mında ve Koalisyon Protokolünde "Yolsuzlukla uğraşacağım" diyen bu Koalisyon Hükümeti, 
beni, bu bakandan özür diletmeye mecbur etmiştir. 

Bu Koalisyon Hükümetinin içinde bulunan bazı bakanlar, bu bakanın yaptıkları yanlış
lıkların kat be kat fazlasını yapmış durumdadırlar. Hatta, aynı partinin milletvekili feryat edi
yor, "şu bakan, ihalelerle devleti büyük ziyana uğratmıştır; araştırın" diyor; yine bu Koalis
yon tarafından korunuyor! 

Yine, diğer taraftan, bankaların bağlandığı bir bakan da milyarları alıyor, kullanıyor ve 
yine o da "Baba" tarafından korunuyor... 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Ama, her şey meşru zeminde... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli milletvekilleri, kanunlara uydurmuş olabi

lir; ama, bu protokolde "Kanunsuzlukların üzerine gideceğim" diyen bu Hükümetin, bunla
rın da üzerine gitmesini bekliyoruz. 

Basına da sesleniyorum; "efendim, çiğköfte yemiş." 
Ne olmuş çiğköfte yediyse! Herif nane yiyor, onu yazmıyorsun da, çiğköfte yiyeni yazı

yorsunuz!.. ,_. 
Yine konuma geliyorum. 
CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Gazete haberlerini bırak da, kendi görüşünü söyle. 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Konuma geliyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, siz beni duymuyorsunuz galiba. 
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HALtT DUMANKAYA (Devamla)—Efendim? 
BAŞKAN — Toparlayın lütfen. 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Koalisyonun ve Sayın Ba

kanın, İcadın bakanlığından vazgeçip geçmediğini bilemiyorum; ancak, bu konuda da birkaç 
söz söylemek istiyorum. 

Her şey, her iş bitti de, şimdi iş, aile müessesesinin tahribine mi kaldı?! 
Aile, cemiyetin çekirdeği ve temel kurumudur. Aile içinde, kadın ve erkek, eşit haklara 

ve farklı vazifelere sahip bulunmaktadır. Bu farklı sorumluluk birbirini öyle tamamlar ki, biri 
öbüründen bağımsız ve ayrı düşünülemez. Bu görevlerin layıkıyla yerine getirilmesi, kadın ve 
erkeğin hak eşitliğiyle mümkündür. Aile içinde cinsiyet ayrımı, artık tarihin karanlıklarına ka
rışmıştır. 

Avrupa Konseyince düzenlenen İktidarda Kadın konulu panelde konuşan Sayın Bakan, 
"İslama göre, kadın, ikinci planda kalıyor. Dolayısıyla, eşitlik konusunda Türk kadınının işi 
daha zor. İslamiyet yüzünden, pratikte en beter ülkelerden biriyiz" demiştir. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ayıp etmiş, bakan öyle söylemez. 
HALtT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, İslam, gelişmeye ve kadına 

büyük önem vermiştir, tslamdan önce Arabistan'da kız çocuklarının kumlara gömülerek öl
dürüldüğü dönemde Peygamberimiz, kadını almış, toplumumuzun önüne oturtmuştur. 

İslam, kadına büyük önem vermiştir. Peygamberimizin, hadisinde, "Cennet anaların aya
ğının altındadır" diyerek kadına verdiği önemi işaret etmiştir. Oysaki, bu iş Hıristiyan Avru
pa'da öylesine ters işlemiştir ki, asırlar boyu kadına, Batı'da pis, murdar, günahların kaynağı 
gözüyle bakılmış; bu ülkelerde Ortaçağda kadın İncil'i, değil okumak, elini bile süremezdi. 
Medeniyetin kaynağı sayılan İsviçre'de bile kadının seçme ve seçilme hakkı on - onbeş sene 
ileriye gitmez. Bizde ise, Anayasamızın 41 inci maddesinde, "Aile, Türk toplumunun temelidir" 
denilmektedir, tnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 2 nci maddesinde ise, "Herkes ırk, renk, 
cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ve toplumsal köken, doğuş, statü gibi, her
hangi bir ayırım gözetmeksizin bu bildirgede ileri sürülen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir." 

Aynı bildirgenin 16 ncı maddesinde de, "Herkes yasa önünde eşittir. Ayırım gözetmeksi
zin, yasa tarafından eşit koruma hakkı vardır. Aile, toplumun doğal ve temel birimidir, toplum 
ve devlet tarafından korunur" hükmü yer almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu kanunî imkânlara rağmen, ülkemizde kadınların bazı kesimle
rinin geri kalmışlığı düşünülürse, bu, bir kanun meselesi değildir; bu, bir eğitim ve kültür me
selesidir. Yoksa, bir cinsin, özel kanunlarla, aile toplumundan dışlanmak suretiyle toplumdan 
soyutlanarak ileriye götürülmesi mümkün değildir. 

Diğer çok önemli bir husus da, her gün televizyonda ve renkli basında yapılan reklamlarla 
âdeta nikâha karşı bir tutum oluşturulmasıdır; bu tür reklamlarda, anne kavramının dışlana
rak, yerine kadın kavramının kullanılmasıdır. 

Korkarım ki, tasarıda, ileride, eşinden ve çocuklarından soyutlanmış bir kadın tipi ortaya kon
maktadır ki, böyle bir kanun, hem ahlakî ve hem de millî törelerimize ve de Anayasamıza aykın 
olacaktır. Zamanla da böyle bir tasarı rafa kaldırılır; ancak, aile mefhumu tahrip edilerek, Batı 
tipi bir aile ortaya çıkarılmış olur. Geç de olsa, Batı bu gerçeği anlamış, çökmüş aileleri yeniden 
tesis etmek için şimdiden harekete geçerek, 1994 yılını, "aile yılı" olarak ilan etmiş durumdadır. 
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Sayın öğretim üyesi ve hekim Bakanımızın bu ayırımcı safsatadan vazgeçip, Anavatan Partisi 
Grubu tarafından Meclis Başkanlığına sunulan "Aile Bakanlığı" yasa tasarısını ele alıp, nok
san ve fazlalarını gözden geçirip, bir an evvel yasalaşmasına yardımcı olmasını bekliyoruz. 

1992 yılını, Bakanlık için kayıp yıl olarak görüyoruz. 1993 yılında partizan davranışlar
dan kaçınarak, dürüst, çalışan, inançlı ve imanlı bürokratları kıyıma uğratmadan, verimli ça
lışmasını diliyoruz. 

1993 yılı bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Grubum ve şahsım adına hepinizi se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Pumankaya. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cemal Alişan; buyurun Sayın Alişan. (DYP sırala

rından alkışlar) 
Sayın Alişan, zatı âlinizin süresi de 15 dakikadır ve saat 19.00. 
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 huzurunuzdayım. Bu vesileyle Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bilindiği gibi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin en önde gelen 
sosyal güvenlik kuruluşlarından ve refah amaçlı yardım kuruluşlarından biridir. Bu Kurum, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, il ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma va
kıfları, Emekli Sandığı, Yaşlılar Sosyal Güvenlik Dairesi, Kızılay Yardım Sevenler Derneği ve 
benzer nitelikteki çeşitli kuruluşlarla birlikte, Türkiye'de yaşayan insanların sosyal veya eko
nomik nitelikli sorunlarına çözümler getirmeye çalışmaktadır. 

Kuşkusuz, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun, Türkiye'nin sosyal politika
sına ilişkin kurumlar arasındaki yeri son derece özel ve önemlidir. Kurum, millî mücadelenin 
içinden çıkıp gelmekte ve şehitlerimizin çocuklarının sıcak bir yuvaya ve aile şefkatine kavuş
turulması gibi, ulvî bir misyona sahip bulunmaktadır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun hizmet verdiği gruplar içinde, korun
maya muhtaç çocukların özel bir önemi vardır. Bilindiği gibi, bu Kurum, çocuk yuvaları, ye
tiştirme yurtları, kreş ve gündüz bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri gibi sos
yal hizmet kuruluşları vasıtasıyla, 312 birimde 30 bin civarında insana hizmet sunmaktadır. 

Bu hizmetler yapılırken 551 milyar lira olan 1992 bütçesi, şimdi 898 milyar Türk Lirasına 
çıkarken, yüzde 63 artış göstermiştir. Bu artışı yeterli bulmamakla birlikte, bütçe şartları için
de olumlu karşılamaktayız. 

Kurum, bu çocuklara, yuva ve yurtlar, koruyucu aileler, evlat edinme ve ailelerin parasal 
olarak desteklenmesi yoluyla hizmet vermektedir. 

Yuva ve yurtlarda bakım, hem çocukların gelişimi açısından sorunlar yaratabilmekte hem 
de çocuk başına aylık maliyet 2,5 milyon Türk Lirası civarında olmaktadır. Bu nedenle, yalnız ' 
ekonomik nedenlerle çocuklarını yuvaya vermek isteyen ailelere, ekonomik yardım sağlanmaktadır. 

Kurumun aynî, nakdî yardım hizmetleri, halen, ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. 1992 
yılında 5 milyar lira olan ve yaklaşık 4 mifyar Türk Lirası serbest bırakılıp kullanılan aynî, 
nakdî yardımların, 1993 yılında da artırılması gereklidir. Halen nakdî 130 bin Türk Lirası aylık 
yardım yetersizdir. 
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Kuruma kabul için sırada bekleyen 3 bin çocuk ve gencin ailesine ve halen bakılan 25 bin 
gençten, duruma uygun ailelere 1993 yılında aylık 500 bin liradan az olmamak üzere yardım 
yapılmalıdır. Bu yardımın yapılması da tarafımızdan uygun mütalaa edilmektedir. 

Bu konuda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Sosyal Yardımlaşma Vakıf
ları arasında işbirliği geliştirilmelidir. 

Yuva ve yurtlara, öz ailesinin yanında bakımı mümkün olmayanlar alınmalıdır. 
Yuva, yurtlar, huzurevleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin fizikî şartlarındaki düzelmeler 

memnuniyet verici olmakla birlikte, bu konudaki çabaların, nitelikli personelle takviyesi ge
rekmektedir. 

1993 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun örgütlenmesinde, ilçe sos
yal hizmetler şubelerinin kurulmasına ağırlık verilmelidir. Kurumun kanunu, ilçe şube müdür
lüklerinin kurulmasına müsaittir. Bu, hem hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesini kolay
laştıracak hem de il olacak ilçelerimizde hazırlıkların başlatılmasına imkân sağlayacaktır. 

Kurumumuz öncelikleri arasına, sakat yurttaşlarımız alınmalıdır. Sakatlara yönelik, hem 
yatılı kuruluşlar artırılmalı hem de danışmanlık, meslek edindirme, bireysel bakım ve bağım
sız hareket becerilerini kazandıran rehabilitasyon faaliyetleri bu merkezler aracılığıyla yürütül
melidir. 

Türkiye'nin nüfusunun ağırlıklı bölümü, her ne kadar kentlerde yaşamaya başlamışsa da, 
köylerimizdeki muhtaç vatandaşlarımız ihmal edilmemelidir. Yaşlı, sakat ve korunmaya muh
taç çocuklarımıza ulaşılmalıdır. 

Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışan sosyal hizmet personelinin titizlik-, 
le seçilmesi ve iyi çalışan başarılı personelin ödüllendirilmesi gerekmektedir. 

Bu Kurum, günlük siyasî çekişmelerden arındırılmalıdır. Bu konuda olumlu gelişmeler ol
makla birlikte, Kuruma bağlı kreşlerde çalışan öğretmenler maddî ve manevî yönden haksızlı
ğa uğratılmaktadırlar. Bu öğretmenlerimizin, maddî yönden emsallerine göre 1,5 milyon lira 
civarında zararları vardır. Bu öğretmenlere eğitim öğretim tazminatı, diğer kurumlarda oldu
ğu gibi, yeniden verilmelidir. Aksi halde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünye
sinde kreş öğretmeni kalmayacaktır. 

Kurumdaki gençlerin çalıştırıldığı döner sermaye atölyeleri geliştirilmelidir. Bu suretle, genç
ler hem iş öğrenecek, meslek edinecekler hem de Kurum ekonomik tasarruf sağlayacaktır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu atölyeleri, diğer kamu kurumların ihalesiz 
iş verebileceği kapsam içine, Maliye Bakanlığınca yeniden alınmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Geç
mişte çok ihmal edilip tahrip edilen bu Kurum, yeniden yapılanma sürecine girmelidir. 

Kurumun ana amacı, yoksul, muhtaç, yardım ve korunma bekleyen tüm vatandaşlarımıza 
devletin sıcak elini uzatabilmektir. Bu el, bilgiyle, doğrulukla, dürüstlükle, sevgiyle ve ihtisasla 

. uzanmalıdır. Sosyal Hizmetler, bir sadaka hizmeti gibi düşünülmemelidir. Sosyal devletin te-
' mel sorumluluğu, ihtiyaç içindeki yurttaşına, sosyal sigortalarla, sosyal yardımlarla ve sosyal 
hizmetlerle ulaşmaktır. c, 

Çağımızda, sosyal hizmetler, bir bilim dalı ve çok yönlü ihtisas alanıdır. 
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Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun salt idarî ve malî yönden öne çıkarıl
ması, organizasyonun böyle yapılması, esas ihtiyaç sahiplerine, çocuğa, sakata, yaşlıya ulaşıl
masını engellememelidir. Her kurumun idarî ve malî sorumlulukları vardır; ancak, ana amaç
lar gözden kaçırılmamalıdır. 

Bundan kastım şudur : Bilhassa, Kurumda çalışan personelin sosyal hizmet uzmanı ol
masına önem ve ağırlık verilmelidir. Kurumun bu çerçevede yeni yatırımlara ihtiyacı vardır. 
Bunların önem sırasına göre gözden geçirilmesinde fayda mülahaza etmekteyiz. 

Bazı kuruluşların 1993 yılında hizmete açılması; açık değilse, bir an önce tamamlanarak 
hizmete açılması uygun olacaktır. 

Bu arada, zaman zaman, kamuoyuna, yuva ve yurtlarla ilgili üzücü olaylar yansıyabil-
mektedir. 

Bunların spekülatif amaçlarla kullanılmasını, tüm korunmaya muhtaç çocuklarımızı et
kileyip, karalayacak halde sunulmasını hoş karşılamıyoruz. Ancak, bu tür olayların, tek tek 
de olsa, meydana gelmesini istemiyoruz. 

Burada, özel sorunu olan çocuklar ve gençlere yönelik ayrı kuruluşlar oluşturulmasını, 
üniversite ve hastanelerin psikiyatri bölümleriyle işbirliğinin geliştirilmesini faydalı görmekte
yiz. Örneğin, yakından izlediğimiz bazı olaylarda, küçük yaşta tecavüze uğramış, uyuşturucu 
kullanır hale gelip, ailesince terk edilmiş bazı sorunlu gençlerimizin, diğerleriyle birlikte aynı 
yuvalarda bulunmasının sıkıntılarını gördük. 

Yılların ihmaliyle oluşmuş bu ve benzeri durumların önlenmesi ve kurumun yıpranma
ması için yeni tedbirler alınması uygun olacaktır. 

Elbette ki, 25 bin çocuk ve gencin, 3 bin yaşlı, 1 000 sakat ve 3 500 kreş çocuğunun bakıl
dığı Kurumda bazı sorunlar olacaktır. Bunların en aza indirilmesi ve ortadan kaldırılması için 
sürdürülmekte olan çabaların artırılmasını diliyoruz. 

Benden önce konuşan bazı arkadaşlarım, 1989 yılındaki konuşmalarımıza atıfta bulun
dular. Yalnız, 1989'da değil, 1990, 1991, 1992 yılı bütçelerinde de Grubum adına ben konuş
muştum. Ancak, burada şunu özellikle, o zamanki Genel Müdüre hatırlatmak istiyorum : 1991 
yılı bütçesine bir bahaneyle gelememişti veya gelmemişti diyelim; şimdi, Sayın Bakana birta
kım sorular yöneltti. "" 

O soruların muhatabı Sayın Bakanımızdır, mutlaka cevap verecektir; ancak, kendisine o 
günkü şartlarda sorulan soruların, yaptığı yolsuzluklarla ilgili soruların cevabını halen verme
miştir. Tabiî, şu anda burada bir milletvekili olarak bulunmaktadır. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Yolsuzluk yapan da şerefsiz, onu söyleyip ispat etme
yen de şerefsizdir, orada söyleyip, ispat etmeyen de şerefsizdir... 

CEMAL ALIŞAN (Devamla) — Bu yolsuzlukların üzerine, yanlışlıkların üzerine gidil
mediği için, kendisi, belli ölçülerde haklıdır. Kendisine, o tarihlerde bana yolladığı bir haberi 
de hatırlatmadan geçemeyeceğim : "Milliyetçi bir arkadaşımızın, benim üzerime bü kadar gel
mesini anlayamıyorum" demişti. Ben de o lafı getiren kardeşime, "Milliyetçi insanlarda yan
lışlık olmaz" demiştim. 

t. MELÎH GÖKÇEK (Ankara) — Ben de cevap veriyorum : Elinde bir şey var da vermi
yorsan şerefsizsin... 
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CEMAL ALtŞAN (Devamla) — Değerli milletvekileri, o Kurumun, o tarihte, başkanı ol
duğu spor kulübü için kullananlar, onunla da yetinmeyip, şimdi atamalardan şikâyet ettikleri 
halde, kendi yakınlarım, arkabalanm, hiç sosyal hizmet uzmanı olmadığı halde jeologları, sosyal 
hizmet kuruluşlarının başına getirenlerin de söyleyecek fazla bir şeyi olmamalıydı bana göre. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakanımızın, kamuoyuna yansıyan demeçlerinde, kadın konusuna verdiği ağırlığı 
takdirle izliyoruz. Ancak, dileğimiz, sosyal hizmetler konusundaki ilginin de daha çok artırıl
masıdır. Bu konuda bize düşen her türlü desteği kendisine vermeye hazırız. Bu arada, Kurum, 
kendisine destek veren hayırsever vatandaşları da onore ve teşvik etmeyi unutmamalıdır. 

Bu vesileyle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesinin memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Âlişan, teşekkür ediyorum efendim. 
Lehinde, Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Sahin'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Şahin. . 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan değerli milletvekilleri; Sosyal Hizmetler ve Ço

cuk Esirgeme Kurumu, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aileleri, çocukları, özürlüleri, 
yaşlıları ve diğer kişileri hedefleyip, onların seviyesini yükseltmek, maddî ve manevî problem
lerini halletmek üzere devletin kurduğu bir sosyal hizmet kurumudur. 

Burada konuşan arkadaşlarımız, sadece çocuk meseleleri, teşkilatın problemleri ve tayin
ler üzerinde durmuşlardır. Benim konuşacağım konu, özellikle ailelerin ve yaşlıların korunma
sına dair olacaktır. Malum olduğu üzere, hepimiz -inşallah ömrümüz uzun olur- yaşlanacağız, 
yaşlandığımız zaman -bir hekim olarak söylüyorum- beyninize daha az kan gidecek, ağrıları 
fazla duyacaksınız, işitmeniz iyi olmayacak, gözleriniz iyi görmeyecek, iyi hareket edemeye
ceksiniz, çevredeki her türlü uyarılar sizi daha rahatsız edecek, herkesin konuşmasından daha 
çok alınacaksınız, aczin ve kaybetmenin bir ortamı içerisinde olacaksınız. Böyle bir psikoloji 
içerisinde, çok paranız olsa bile, bedeninizi kaybettiğiniz için çok sıkıntılar içinde olacaksınız, 
çevreye adapte olamayacaksınız. 

Böyle bir insanı korumanın yolu ne olabilir? Bunun tek bir yolu vardır; insanlar, yaşlan
dıktan sonra ailesi tarafından korunmalıdır. Yani, o sevgiyi, o iltifatı, o onore edilmeyi, çevre
den her türlü saygıyı görebilecek; yaşlandıktan sonra bile, kendisini çevreye uydurabilecek bir 
halde olacak ve o yaşlı insanı koruyacak tek kurum ailedir. Bu saydığımız çocukları koruyacak 
olan, doğuştan gelen içgüdüyle hayatını bile verebilecek kadar aşırı olan sevgi ve koruma duy
gusuyla hareket eden ailedir. Aynı zamanda, özürlüyü de koruyacak olan ailedir. "Hasta var
dır, tedavi edelim, hastalık vardır, onu da tedavi edelim; ama, ölçü, insandır, insanı tedavi edelim" 
diye koruyucu hekimlikte bir kaide vardır. Bu nedenle, bütün bunları koruyacak en önemli 
müessesenin aile olduğu kanaatindeyiz. O halde, ilk korunacak müessese aile olmalıdır. 

Siz, bir yaşlıya, özürlü ve bakıma muhtaç bir çocuğa beş hemşire de tahsis etseniz, bir 
kâşanede de yaşatsanız, o, annesinden duyduğu sevgiyi, hazzı, hiçbir zaman çevresinden gör
düğü muhabbette duyamayacaktın Bu bakımdan, ailenin korunması en önemli faktör olmalıdır. 

Peki, aile nasıl olmalıdır ki, bu insanlar korunabilsin? Değerli milletvekilleri, Türk Mille
ti, dünyayı binlerce yıl idare etmiş bir millettir. Dünyayı idare etmesinin özelliği, kendi ailesin
den gelen bir büyüklüktür. Türk aile tipi, çok sağlam kurulmuş bir aile tipidir. Bundan dolayı, 
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kendi yakın çevresine, çocuklarına, hanımına, büyüğüne, küçüğüne çok saygı ve sevgiyle dav
ranır; hatta, çok geniş aile olduğu için de, yakın akraba ve tallukatına da iyi davranır, yardım: 

larda bulunur. 
Aileyi bu şekliyle korumak için, birinci derecede, ona gelen tecavüzleri önlemek lazımdır. 

Üzülerek söyleyelim ki, Türkiye'deki hukukî yapılanmanın yanlışlığından, Batı aile tipi, Türki
ye'ye zorla enjekte edilmeye çalışılmaktadır. Bu aile tipi, insanları tamamen birbirinden kopar
makta; ailenin fertlerini birbirine karşı düşman hale getirmekte; babayı, evlada; karıyı, kocaya; 
kardeşi, kardeşe düşman etmektedir. O halde, bu düşmanlığın önüne geçebilecek sevgi bağları
nın, maddî ve manevî bağların yeniden tesisi konusunda, hukukî tedbir almaya belki bugünkü 
Hükümetin gücü yetmez, -başka hükümetlerin de gücü yetmez; daha sağlam millî bir hüküme
tin tesisi gerekiyor- ama, bu konuda, en azından, bir imaj, bir düşünce tarzı meydana getirilirse, 
o zaman ailelerin korunması konusu gündeme gelir ve bu mevzu, inşallah, toplumumuzu, birbi
rini daha çok seven, sayan, birbirine karşı tahammülü olan insanlar haline getirir. 

Düşüncelerim şudur ki, aileyi, çok yönlü maddî ve manevî destek halinde bir arada tutan 
millî unsurların daha çok propaganda edilebileceği ve Sayın Bakanımızdan da, bu konunun 
üzerinde özellikle durularak, karı - koca arasındaki fizyonomik şartları da göz önüne alarak, 
şahsiyet eşitliğini, hukuk ve hak eşitliğini getirebilecek bir ortamı sağlamasını bekliyoruz. Ka
dın - erkek eşitliği meselesi, hiçbir zaman demagoji konusu olmamalıdır. Kadın ve erkek orga
nik olarak aynı değildir; ama, şahsiyet ve hukuk olarak eşit olmalıdır. Bu eşitlik, ısrarla bu' 
konu üzerine getirilip yoğunlaştırılmalıdır. Kocanın, hanımına karşı hanımının kocasına; ba
banın evladına ve çocukların da birbirlerine karşı olan saygısı, sevgisi artırılmalı ve birbirlerini 
koruyacak duygular içerisinde olmalıdır. 

Son olarak sizlere, çok iyi aileniz olması, çevrenizin ve çocuklarınızın, yaşlandıktan sonra 
da size saygıyla davranması ve hitap etmesi, gelinlerin, kaynanalarını daha çok sevmesi, özel
likle Güler Hanıma da inşallah kendisini dövmeyecek, saçını yolmayacak bir gelin nasip etme
si temennisiyle, bu bütçenin, memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan 
diliyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şahin, teşekkür ediyorum. 
Aleyhinde olmak üzere, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Özdemir; buyurun efendim. 
Sayın özdemir, süreniz 10 dakikadır. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, saygıdeğer bürok

ratlar; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Devlet olmanın temel şartı, vatandaşlarının hayat standardını yükseltmek, maddî ve ma

nevî sıkıntılarına çare bulmak, fertleri mutlu, refah ve huzur içerisinde yaşayan bir toplum mey
dana getirmektir. Milletimizin, "devlet baba" geleneği oldukça eski ve köklü bir tarihe sahip
tir. Devletimiz ve milletimiz, tarih boyunca yoksuluna, dul ve yetimine, özürlüsüne, hastasına 
yardım etmenin çeşitli metotlarla yolunu ve çaresini bulmuştur. 

Sosyal değişmelerin tabiî sonucu olan endüstrileşme ve şehirleşme, toplumların sosyal ya-, 
pisini ve ilişkilerini de değiştirmektedir. Aile, birtakım fonksiyonlarını yerine getirememe gibi, 
güç ve zor durumlarla karşılaşmaktadır. Bu durum, daha çok, ailedeki çocuk, hasta, yaşlı ve 
sakat gibi fertleri etkilemektedir. Dolayısıyla, zaten ekonomik sıkıntı çeken aileye ve onun ko
runmaya, ilgiye muhtaç fertlerine destek olacak, güçlendirecek hizmetlere ihtiyaç vardır. 
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Ülkemizde, bu hizmetler, çocuk yuvası, yetiştirme yurtları, huzurevleri ve rehabilitasyon 
merkezleri tarafından yürütülmektedir. Bu hizmetler, ülke genelindeki 236 kuruluş tarafından 
30 608 vatandaşımıza verilmektedir. Bu hizmetlerin yeterli olduğunu söylememiz mümkün de
ğildir. Bu konuda, gerek çocuk yuvalarında, gerekse yetiştirme yurtlarında binlerce çocuk sıra 
beklemektedir. Sıra bekleyen bu çocuklara Hükümetimizin daha geniş tedbirlerle hizmet gö
türmesi ve bu insanların bir an evvel sokaklardan kurtarılması dileğimiz ve arzumuzdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer önemli bir konu da, özürlülerimizin durumla
rıdır. özürlüler konusu da, herkesin düşünmesi ve üzerinde durması gereken bir konudur. En 
iyimser tahminlere göre, memleketimizde özürlü sayısı beş milyonun üzerindedir. Bu beş mil
yon özürlüye karşılık, rehabilitasyon merkezlerinde ancak 520 özürlüye hizmet verilebilmekte
dir. Bugün dört binin üzerinde sıra bekleyen özürlü bulunmaktadır. Hükümetin, bu konu üze
rinde de titizlik göstererek, bu insanlarımızı topluma kazandırmalarını beklemekteyiz. Üzüle
rek ifade etmek istiyorum ki, bir yıllık Hükümet faaliyetlerinde yeterli çalışmalar yapılmamış, 
bu kurumlar kamuoyunda yara almış, toplumun itimadını kaybetmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3413 sayılı Kanunla, devlet kadrolarının yüzde l'i, 
korunmaya muhtaç çocuklara ve özürlülere ayrılmasına rağmen, Kurum, çeşitli kurumlarla ve 
bakanlıklarla koordineyi sağlayamadığından, kanunda öngörülen amaca ulaşılamamıştır. Bur 
nun en bariz örneği, sekiz yıl önce, Fatih Yetiştirme Yurdundan ayrıldığı belirtilen ve dünkü 
basında da yer alan, Ali Uyar adındaki kardeşimizin intihar etmek suretiyle hayatını yitirmiş 
olmasıdır. 

Hükümet, iktidara geldiği günden beri demokratikleşmeyi ve şeffaflaşmayı dilinden dü
şürmediği halde, diğer bakanlıklarda olduğu gibi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
munda da, görevden alma, tayin ve nakillerde gene şampiyon duruma gelmiştir. Bu Kurumda
ki 33 şube müdürü, 14 daire başkanı ve çok sayıda memur görevinden alınmış veyahut da baş
ka yerlere sürülmüştür. 

Bu Kurumda, tehlikeli boyutlara varan kadrolaşma hareketi sürdürülmektedir. 
22 bin civarında yurt ve yuva çocuğu, öğretmenlerin tayinleri neticesinde, yerlerine ata

nan1 ve öğretmenlikle alakası olmayan kişilerin ve idarecilerin sorumluluğuna itilmiştir. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; bu kurumlarda meydana gelen birkaç olaya değinmek istiyo

rum : Ankara'da bulunan ve en büyük kapasiteye sahip Saray Rehabilitasyon Merkezinde, çe
şitli defalar, mesai saatleri dışında, personelin içkili olarak merkeze geldiği ve burada bulunan 
öğrencilere sarkıntılık edildiği belirtilmektedir. Bu konuda, Sayın Bakanın ve Genel Müdürün 
haberdar olup olmadıklarını kendilerine soruyorum. 

Yine, devlet memuruna sendika kurma hakkı verilmediği halde, sendika kurmak amacıy
la, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü salonunda "657'ye karşı 
omuz omuza" diyerek, mesai saatleri içerisinde toplantı yapıp slogan atanlardan, Bakanımı
zın ve Genel Müdürümüzün haberi olup olmadığı; haberleri varsa, bu insanlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığını öğrenmek istiyorum. 

Yine, son aylarda, kamuoyunu ve basını işgal eden, Türkiye genelindeki yurtlarda meyda
na gelen nahoş olaylar hakkında ne gibi tedbirler alındığını -burada söylemeyi uygun bulmadı
ğım olaylar hakkında- öğrenmek istiyorum. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Mesela?.. 
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. FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — Söyle canım... 
AHMET ÖZDEMİR (Devamla) — Tecavüze uğrayan birtakım kişiler bulunduğu hakkın

da, Bakanımızın ve Genel Müdürümüzün ne gibi tedbirler aldığını öğrenmek istiyorum. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli)— Açıkla, biraz açıkla... 
AHMET ÖZDEMİR (Devamla) — Açıklarsak mahcup olursunuz. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Niye mahcup olalım canım... 
AHMET ÖZDEMİR (Devamla) — Yine, İstanbul Bakırköy Yetiştirme Yurdunda kalan 

200 civarında çocuğun sokağa atılmak istenmeleri doğru mudur? Basında ve bazı televizyon 
kanallarında verilen bu habere karşı herhangi bir tedbir alınmış mıdır? 

Son olarak, bu kurumlara alınan çocuklar ve özürlüler üzerinde de partizanlık yapılmak
tadır. Fakir ve yoksul ailelere mensup binlerce özürlü sıradave sokakta beklerken, halen Hü
kümet üyesi olan bir bakanımızın ve eski SHP milletvekilinin çocuklarının bu kurumlara yer
leştirilmeleri mevzuata uygun mudur? Dışarıda sıra bekleyen özürlüler karşısında bunlara bir 
öncelik tanınmış mıdır? Bunların cevabını da Sayın Bakanımızdan bekliyoruz. 

1993 bütçesinin, Bakanlık mensuplarına ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özdemir, teşekkür ediyorum. 
Hükümet adına Sayın Akyol, buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan, süreniz 15 dakikadır efendim. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Bakanlığımın bütçesi üzerinde söz alan, eleştiri

leriyle, olumlu olumsuz görüşleriyle ve ilgileriyle katkıda bulunan saygıdeğer milletvekilleri başta 
olmak üzere, hepinizi saygıyla selamlayarak, teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. 

İzin verirseniz, eleştirilere toptan yanıt vermeden önce, Bakanlığımın statüsü konusunda 
bir kısa bilgi arz etmek isterim. Devlet Bakanlığı, iki bağımsız kurum; bir tanesi Kadının Sta
tüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, diğeri -adı üzerinde- araştırma kurumu olan, Aile Araş
tırma Kurumu -kanun hükmünde kararnameyle kurulmuş- ile birlikte bir yan kuruluştan olu
şur. Bugün bütçesini tartıştığımız Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 2828 sayılı 
özel yasasıyla idare edilen en geniş kapsamlı, kadrosu ve sorumluluk alanı en yaygın teşkilata 
sahip nitelikte özel bir kurumdur. 

Sözünü ettiğim bu üç kurumdan ilk ikisinin, teşkilat kanunumuz çıkıncaya kadarki temel 
işlevleri, ağırlıklı işlevleri, teşkilat dışında tümüyle toplumsal ve bilimsel araştırmaya yöneliktir. 

Burada vereceğim bilgi, belki, saygıdeğer iki parti sözcüsünün sorusuna da yanıt olacak
tır. Bunların ikisi de, son derece özel ve uluslararası'imza koyduğumuz anlaşmalar gereği ola
rak kurulmuştur. Yani, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesinden günümüze, ka
dın ve erkek mutlak eşitliği yanında, toplumda kadına karşı yapılan her türlü ayırımcılığa kar
şı olma -imza koyduğumuz- temel ilkesi doğrultusunda bir Kadının Statüsü ve Sorunları Gene! 
Müdürlüğü kurulmuştur. 

Yine, 1994 yılının Dünya Aile Yılı olması nedeniyle, değişen dünyamızda, değişen toplum
larda, ailenin o naif yapısı ve dengesinin maruz kalabileceği her türlü olumsuz etkiye karşın 
ailenin korunmasını içeren özel bir nitelik için kurulmuştur. Ne biri diğerinin yerini almakta
dır; ne aile kurumunun kurulması, kadının statüsü ve sorunlarını ortadan kaldırmaya yeter, 
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ne de kadının ayrı bir ünitede, kendisine karşı yapılan tüm ayırımcılığa karşı yalnız bizim top
lumumuzda değil, tüm dünyada yıllar boyu süregelen farklılıkların ortadan kaldırılmasına aile 
kurumunun mevcudiyeti yeter. 

Aile kurumu, gerçekten demokrasinin en küçük nüvesi ve toplumun bir aynası niteliğin
dedir; çok özel bir yapısı vardır. 

Kadının sorunlarının büyük bir kısmının, çeşitli ekonomik konum ve durumlardaki ka
dınlarda aileden kaynaklandığı da bir gerçektir. Onun için, özenle vurgulama fırsatı verdikleri 
için konuşmacılara teşekkür ederek şunu açıklamak zorunluluğu duyuyorum : Her iki kurum 
birbiriyle bağlantılı, birbiriyle iç içe; fakat her ikisinin kapsamındaki konu ve sorunlar birbi
rinden farklıdır. Bu iki kurumu kurmada özellikle katkısı olan iki saygıdeğer eski bakana, Ai
leyi ve kadını ayrı bir statü olarak yerleştiren Sayın tmren Aykut'a -bu konuda büyük hizmet 
vermiştir, o dönem kendi bakanlığına bağlıydı- ve Sayın Cemil Çiçek'e, huzurlarınızda teşek
kür ediyorum. 

Şimdi de, açıklamamın, en büyük eleştiri konusu olan bölümüne geçmek istiyorum : tzin 
verirseniz, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun özel yapısından bahsetmek is
tiyorum. 

Bu Kurumun özel yasası 1983'te çıkmıştır; ama, bu Kurumun mevcudiyeti ve Cumhuriyet 
tarihinin en eski sosyal hizmet kurumu niteliği, kendine çok özel ve hâlâ da aşılmamış önem 
ve değer taşır. 1983'teki yasa, Kurumun yeni statüsünü düzenlemiştir. Kurum, ta İstiklal Savaşı 
yıllarında Himaye-i Etfal adıyla kurulmuştur. 

Kurum, özel yasası gereği, ekonomik ve sosyal yoksunları himaye etmeye yöneliktir. Bun
lar, devletin koruma altına aldığı ekonomik vesosyal yoksunlardır. "Yoksul" değil, "yoksun" 
diyorum, "mahrum" diyorum. Bunların içerisinde, yeni doğmuş ve terk edilmiş bebekten, ço
cuklara; gençlerden, özürlülere kadar geniş ve yaygın bir yelpaze mevcuttur. Yaşlı huzur ve ba
kımevleri, kreşler, bir yaşına kadar bebeklere bakılan yatılı kreşler, bir yaş - beş yaş arası ço
cuklara bakılan gündüz kreşleri ve yurtlar... 

Bir yanlış anlamaya meydan vermemek için şunu belirtmek istiyorum : Sayın Seyfi Şahin, 
öğretmenlerin niteliğinden söz ederken, onların tehlikesini vurguladı. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarındaki çocukların eğitimi, bölgenin 
okullarında yapılır. Bu yurtlar, korunmaya alınmış çocukların -adı üzerinde- barınması, bes
lenmesi, korunması, yurt işlevi yapması, bir tür evinin yerini alması niteliğindedir. 

Eğitim kurumlarına müdahaleye ne yetkimiz, ne de öğretmenlerle doğrudan bir ilişkimiz 
vardır. . 

Bu yuvalardaki personelimiz, hizmetlilerimiz, sosyal hizmet görevlisi yuva anneleri, yuva 
bakıcıları, -geceli ya da gündüzlü- personel nitelikli hizmet görevlileridir, sosyal hizmet veren 
kadrolarımızdır. Kuşkusuz, bunların da eğitimde dolaylı yeri vardır, yani annenin, evdeki kişi
lerin de bir ölçüde yeri vardır; ama, unutmayınız, eğitim yaşındaki çocuklar, sekiz saat, bu 
kadroların dışında okullardadır, yöre okullarındadır. 

Bu Kurumun bakmaya mecbur olduğu kitle için kapasitesi maalesef, sadece onda bir do
layındadır. Bugün, otuz bin dolayında himaye ettiğimiz kadrolarımız vardır. Korumaya aldığı
mız her bir genç ve çocuklarımızın kabaca bir hesabını yaptık. Bunların, çıplak ve giydirilmiş . 
maliyetleri, bir ay için, bir çocuk adına 2,5 milyon Türk Lirasıdır. Eğer bu kurumları; yani, 
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bina, araç, gereç, mülk olarak, bunları bir yere vermiş olsaydık, çalıştırsaydık, bu maliyet bir 
misline çıkabilirdi. Bu Kurumun kuruluşundan bu yana mal varlığı, kayıtlı ve şarta taalluk eden 
koşullu hibe niteliğindedir. Bir kısmı bunun dışındadır, tasarruf hakkı vardır. 

Görevi devraldıktan sonra benimle birlikte göreve atanan arkadaşlarıma huzurlarınızda 
tek tek ve ayrı ayrı teşekkür etmek ve saygılarımı sunmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, bunlar ilk olarak bir işlev yaptılar; Kurumun mal varlığını tespit etti
ler. Bilir misiniz ki, hiçbir tanesinin, doğru bir senedi sepeti, kaydı ve kuydu yoktu. Bu Kurum 
öylesi bir mal varlığına sahiptir ki, belki de devletin bütçesine denk nitelikte, taşınmaz mal, 
değerli senet, hibeyle verilmiş ve veriliş amacı dışında kullanılması mümkün olmayan, büyük 
oranda mal varlığı vardır. Arkadaşlarımın yalnız istanbul'da tespit ettikleri ve bütünüyle, yani 
senedi sepeti, kaydı kuydu ve demirbaşıyla yeniden elden geçirdikleri yalnız bir arsanın bedeli 
1.7 trilyon değerindedir. 

Bütün bunlar şartlı olduğu ve ancak amacına uygun olarak kullanıldığı için, çok geniş 
bir kadrom, şimdi, bu Kuruma yeni kapasite açmak için bir kaynak yaratmanın uğraşı içerisin
dedirler. Örneğin, arazinin bir kısmını büyük kompleksler halinde eğitim kurumlarına dönüş
türürken, -bakımevlerine, kreşlere ve özürlü ya da bakıma muhtaçlara- bir kesimini de, bunla
rın bakım gelirini sağlayacak vakfiyeler olarak düzenlemek aşamasındadırlar. 

Bunu söylerken, hemen ve çok haksız olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
ve Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekilliği dokunulmazlığına sığınarak, hepsi de yalan ve 
gerçek dışı olan beyanlarıyla soru soran, bir parti temsilcisine yanıt vermek istiyorum : Bunlarla 
bu kadar uğraşırken, kendisinin burada yalan beyan ettiği gibi, hiçbir yerde kadrolu ve kanunsuz 
bir tayin yapılmamıştır; görevlendirme yapılmıştır. (SHP sıralarından alkışlar) Devlet Bakanlı
ğından, orada çalışmak üzere görevlendirilmişlerdir. Bunun yapılmasının tek nedeni de, kendile
rinin görevi devrettikten sonra meydana çıkan yolsuzlukların boyutunu araştırmak için çok geniş 
kadroların hizmete alınmasından kaynaklandı. Bunu söylemeyecektim, fevkalade üzgünüm; çünkü, 
bunlar tahkikat konusudur ve Sayın Gökçek'in şahsî tahkikat evrakları da tamamıyla ilgili Sayın 
Bakanımızın dosyaları arasında ve tahkikat aşamasındadır. (SHP sıralarından alkışlar) Aslında, 
devlet bürokrasi anlayışım ve devletin kurumlarına saygım gereği, bugüne dek, Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki müzakereleri de dahil, bunu söylemedim. Kendileri orada bir soru sorup çık
tıklarında, gıyaplarında verdiğim cevapların hiçbirinde bu ifadem yoktu; çünkü, dinleme neza
ketini göstermediler; ama, şimdi yeri geldi, buna mecbur oldum. Beni, bu beyanı yapmak zorun
da bıraktıkları için kendilerine teşekkür ediyorum; aksi halde yapmayacaktım. 

Tahkikat evrakları, çok büyük meblağlara varan suiistimallerin dosyaları Sayın Kilercioğ-
lu'ndadır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, saygıdeğer milletvekilleri ve soru sahiplerine yanıt vermek istiyorum, tik yaptığı
mız işlem, bütün mal varlığımızı temel bir tadat etme işlemiydi. Onun dışında, aşağı yukarı 
dokuz on ay arası bir dönemde, mevcut olan kapasitemize 10 kadar yeni tesis kattık. Bu 10 
kadar yeni tesis ve mevcut tesislerdeki kapasite artırımı nedeniyle ortaya çıkan personel gerek
sinimi için iki temel sınav açtık. 590 personel için açılan sınava, 23 bin dolayında başvuru oldu 
ve sınav -başka bir yol bulunamadığı için- ÖSYM sistemiyle yapıldı. 

Sayın milletvekilleri, huzurlarınızda Partimin mensupları tanıktırlar; eğer bir tanesi için 
-hak ettiğinin dışında- farklı ve siyasî işlem yaptıysam, en çok kendileri bana dargındırlar, ifa
de buyursunlar istirham ediyorum. 
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Biz, mevcut ihtiyaca göre adam almaya çalıştık. İkinci açtığımız sınav, tamamıyla uzman 
kadroları açısındandı; yani, hukuk müşavirliği, sosyal hizmetli, pedagog, psikolog vesaire. Oraya 
da 200 kadar personel alındı, aynı sınavla ve sadece sınavla... Bunu da bilgilerinize arz etmek 
istiyorum. 

Bunun dışında, eğitim ve kültür etkinlikleri artırıldı. Çocuklarımıza, okuma zevki ver
mek için faaliyetlerimiz oldu; sanat faaliyetlerimiz oldu. Yarışmalarla, müzike vesairelerle, ço
cuklarımızın yuva olarak benimsedikleri kurumlarındaki yaşam biçimlerine biraz renk, biraz 
güzellik, biraz kültür ve birçok da sevgi katmak istedik. 

Bu çocuklarımız, tam dört ay öncesi, Saraybosna'da ilk olaylar başladığı zaman 20 bin 
dolayında, beyefendiler, imza topladılar; "dünyada barış istiyoruz; savaşlara son verin; çocuk
lar ölmesin" diye. Bu imzaların tamamı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderildi. Bu 
çocuklarımız, ta yuvanın üçüncü sınıfından başlamak üzere, resimleriyle, o çocukların öldüğü 
ortamın ortadan kaldırılması yönünde katkıda bulundular; ama, ne kadar hazindir ki, sergile
rini açtık, tanıklarımız oldunuz, konuklarımız oldunuz; hiçbir zaman; normal okulların ço
cuklarının yaptığı bir etkinlik gibi ilgi görmedi... 

Saygıdeğer Başkanım ve saygıdeğer milletvekilleri; bu vesileyle huzurlarınızda bir ricada 
bulunacağım. Son üç konuşmacı, birçok çirkin ve gizli olay varmışçasına imalı birtakım laf
larla, bu yuvalarda, bu kurumlarda çirkin hadiselerden söz ettiler. 

Bu çirkin hadeseleri, yaşıma, doktorluğuma ve kadın olmama bağışlamanız dileğiyle, açık
lamak isterim. 

Olay, Muğla'da, Millî Eğitim Bakanlığına ait bir kurumda, bir bekâret muayenesi nede
niyle çıkan bir olayla gelişti. Bizim kurumlarımızla uzak yakın hiç ilgisi yoktur. Orada, mua
yeneye gönderilen iki genç kızdan birinin intihar etmesiyle ortaya çıktı. Bunun dışında, teca
vüzler olduğu, çirkin ilişkiler bulunduğu... Bütün bunları yaparken, ellerinizi vicdanınıza koy
manızı rica ediyorum. Varlıklı, büyük imkân sahibi insanların, her kademede ve her biçimde 
bütün gayretlerine rağmen yetiştirebildikleri, yetiştiremedikleri çocukları ve gençleri her gün 
gazetelerde okuyorsunuz; bu gençlerin içinde olan olayların son derece daha altında, bir ya 
da iki talihsiz olay var ise, derhal üzerine gidilmiştir. 

Bu muayeneler konusuna gelince : tik intiharla -ki, göreve yeni başlamıştım- ortaya çıkan 
olaydan sonra, aynı gün, tüm vilayetlerimizin valiliklerine, kişiye özel, çok saygı dolu bir tali
mat gönderdim : Eğer, yasal gerekçelerle ya da sağlık nedeniyle bir muayene gereği varsa, bu
nun büyük bir özenle, mahremiyet içinde, insan onuruna, bir genç kız, bir kız çocuğu veya 
erkek çocuğun onuruna ve haysiyetine yakışır bir biçimde yapılmasını istedim. Onun için, Be- -
yefendi, size şimdi söylüyorum : O kurumları evleriymiş gibi benimsetmeye çalıştığımız, çoğu 
kez aileden yoksun olan bu çocuklarımızın tümüne rücu edebilecek -dışarıdakinden farksız 
gibi görünen- bu olayları bu'kürsüye getirmeyin. Böylesi bir gazete haberine veya başka yerler
den duyduğumuz bir habere inanmadan önce, bu kürsüye getirmeden önce, sizlerden istirham 
ediyorum, bana sorun, cevap vereyim. 

İkinci sorunuzu cevaplayacağım : Sanırım, o da size aitti ve birkaç gün önce basında çı
kan haberlerde de yer alan, İstanbul Bakırköy'de bir yuvadaki intihar olayıyla ilgiliydi; ama, 
eğer o değilse, izin verin, öncelikle o soruyu cevaplayayım. 

Bu olay, yedi yıl önce, 18 yaşını doldurduğu için Kurumumuzdan ayrılmış bir çocukla ilgi
lidir. Çocuğun nasıl bir işe girdiğini bilemiyorum; çünkü, vefat etmiş bir insanın arkasından 
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bir şey söylemek, ne hakkına ne cesaretine ve ne de haksızlığına aracılık yapmak istemiyorum. 
Bu çocuk, iki erkek arkadaşıyla otururken, arkadaşlarından biri, anlaşılamayan bir sebepten 
dolayı öldürülmüş. Olay çok yeni ve sonucu tahkikat belirleyecek. Bu çocuk da arkadaşının 
öldürülmesinin üzüntüsünden, maalesef -gencecik bir insan, fevkalade üzüldüğümü söyleyeyim-
intihar etmiş. Bu olayın, ölen çocuğun, zamanında o yuvada yetişmiş olmasının dışında Ku
rumla hiçbir ilgisi yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu yuvanın boşaltılması meselesine gelince : Bu yuvayı birkaç kez 
ziyaret ettim ve buranın fevkalade harap ve kontrolsüz olduğuna tanık oldum. Burası, çok bü
yük bir arazi içindeydi. Yuvayı, 18 yaşını geçmiş, 25 - 27 yaşına gelmiş, verdiğimiz işleri beğen
mediği için yuvadan çıkmayan, orayı da sadece geceleri yatmak için kullanan -yuvaların önemli 
bir özelliği; oraya herhangi bir saatte polis dahil kimse, müsaade olmadan giremeyeceği için, 
gençler o güvenceyi kullanarak geceleri yatmak için kullanıyorlar- gençler doldurmuş. Bu ço
cuklardan 18 - 20 tanesi, kendilerine bulunan işleri de kabul etmemişler. Dahası var; bu çocuk
ları aileleri geri almak istemiş; ama, oraya da gitmemişler. Üstelik, bina dökülüyor, elden geçe
cek. Gittiğimiz zaman, hakikaten yıkıntı halinde olduğunu gördük. Sonuçta, diğer çocuklar 
yurtlarımıza dağıtıldı, kalan 18 tanesi için de özel yer kiralandı ve oraya yolladık; fakat, bir 
rahatlık ve serbesti ortadan kalktığı için, sanki çocukların, orada kalmak istemelerinin özel 
bir sebebi varmış gibi bir duygu hâkim oldu ve televizyonlar da bunu haber konusu yaptı. Eğer 
bunu bana sormuş olsaydınız, size çok açık ve net bir şekilde anlatırdım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ben, asıl, yaptıklarımızı ve yapmak istediklerimizi sizlere arz 
edecektim. Sayın Başkanım eğer izin verirlerse, kalan süremi de bunları anlatmakta kulla
nacağım. 

BAŞKAN — Efendim, maalesef, süreniz kalmadı. 

DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Çok özür dilerim; ama, bunları söy
lemeye mecburum. Lütfen izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Tabiî, ama... 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Lütfettiniz, kısa keseceğim efendim. 
Şimdi, kapasite artırımı konusunda ciddî sorunlarımız var. Biraz önce, bakmakla yüküm

lü olduğumuz çocukların, sadece onda birine bakıyoruz demiştim; bu konuda ne yapılabilir, 
diye düşünüyoruz. -

Birincisi, yeni yasal düzenlemelerle evlat edinmeyi kolaylaştıracağız ve mümkün olan oranda, 
devletin koruması altına alınan çocukları, doğal bir aile ortamı içinde büyütmeyi amaçlıyoruz. 

İki ncisi, koruyucu aile servisini iyice yaygınlaştıracağız. Biliyorsunuz, bunda amaç; aile
lere belli miktarda para vererek, koruma altına alacakları ya da koruyacakları çocukları aile 
ortamı içinde büyütmektir ve bu husus son derece önemlidir. 

Üçüncü ve en yeni projemiz şudur : Her bir çocuk, devlete ortalama 2,5 milyon liraya 
maloluyor. Halbuki bu paranın yansını vererek, bu çocuklara kendi ailelerinin sahip çıkması, 
onların yanında büyümesi imkânına sahibiz. Çünkü, sanıyorum, birçok saygıdeğer arkadaşı
mın bilmediği bir gerçek var : Sanmayınız ki, koruma altına aldığımız çocukların aileleri yok
tur, kimseleri yoktur, bulunmuş çocuklardır, yalnızdırlar. Bu çocukların yüzde 80'i, aileleri ta
rafından, ekonomik yoksunluk yüzünden, çocukları bir yuvaya, eğitime kavuşsunlar diye dev
letin korumasına veriliyor. Eğer bu ailelere, bu çocukların bize maloldukları paranın yarısını 
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verseniz, bunlar kendi aile çatısı altında, kendi aile ortamı içinde büyütebileceklerdir. Bunun 
bugüne kadar düşünülmemesini hayretle ve esefle karşılıyorum. 

Daha, eleştireceğim çok şey var; ama, onların kararını mahkeme verecek. Başka bir şey da
ha söyleyeceğim : Elbet bu dokunulmazlıklar ilelebet devam etmeyecek arkadaşlarım. Dokunul
mazlığa sığınıp, cevabının verilmeyeceğini sanarak buralarda iftira, buralarda haraket etmesin
ler; çünkü, bunların her biri -Plan ve Bütçe Komisyonu dahil- zabıtlara geçiyor. (SHP sıraların
dan alkışlar) O zabıtlardan bir gün kendilerine hesap sorulacağını bilmelerini istiyorum şimdiden. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Bakan, televizyona var mısın? 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Hayır, televizyona yokum; çünkü, 

ben onu reklam etmek istemiyorum. Ben sizin için mahkemeye varım Beyefendi. 
Sayın Başkanım, bunun için, tüm arkadaşlarımın desteklerine ve katkılarına ihtiyacım ol

duğunu söylemek istiyorum. Bu destek ve katkı, buradaki çocuklarımızın, her birimizin kendi 
evinde özenle yetiştirdiği, el bebek gül bebek evlatlarımızdan farklı olmadan, onların onuru, 
onların haysiyeti, onların kişiliği, onların duygusallığı, en güç dönemde, bizim himayemizde 
yaşarken içinde bulundukları koşulları düzeltmek, her birimizin tek tek görevidir. Burada da, 
ailelerde olduğu gibi, olumsuzluklar olabilir. Ailelerin, kendi evlatlarını yetiştirirken, bütün 
gayretlerine rağmen, kadere bağlı olmak üzere, çocuğa bağlı olmak üzere, yapamadıkları bü
tün bunlardan fazla değil, hatta belki bir ölçüde eksiktir; çünkü, bu yavrucaklar şefkate muh
taçtır, insan muamelesi görmek isterler, kullanılmak istemezler. 

Bilir misiniz ki, görevi yeni devraldığımda, sayın halefimden önceki yönetim için, bana 
gelen genç kızlar, genç delikanlılar bir tek şey istediler : "Yalvarırız, bu kurumun adını değişti
rin. Yurt çocuğu olmakla, bütün bir ömür kafamızı kaldıramamaktan, utanç duymaktan artık 
kurtulmak istiyoruz; buna bir başka ad koyun, ev deyin, okul deyin, başka bir şey deyin; ama, 
bize yurt çocuğu dedirtmeyin" dediler. 

İşte, bu "yurt çocuğu" lafı, birtakım boyalı magazinin sansasyonel yayınlarından kaynak
lanan yanlış izlenimlerden biridir. Bu yanlış izlenimler nedeniyle Ayaş Yurdunu değiştirdim. 

İzin verirseniz, bu da Sayın Gökçek'e yanıt olacaktır. Bir akşamın geç saatinde görmek 
için gittim; çünkü, oradan tepkiler geliyordu/Önce birisi, arabayı görünce, "Bakan geliyor" 
dedi; içinden ben inince, kadın olarak yakıştıramadığı için "Aa Bakan değilmiş" dediler ve 
ben o sayede içeri girebildim, o sayede o yurdun içindeki, o bahsedilen halı döşeli yerlerin, 
o bahsedilen yeni yapılan binanın, o bahsedilen mutfakların ve banyoların içini olduğu gibi 
görme talihsizliğim oldu. ' - ; . . . 

Çocuklarımla konuşurken -bunlar genç kızlardı- çok tutucu bir ortamda, çok ilginç bir 
konumda ve yerde, önünden her gelip geçen erkeğin, b yurtta bulunan her genç kızı, kullanıla
bilir bir meta olarak görme alışkanlığının faciasını dinledim onlardan. Okula gidip gelirken 
bile insanlardan rahat değillerdi; çünkü, yurt çocuklarıydı, çünkü genç kızlardı... 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Önce öyle değildi, sizin zamanınızda değişti. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Sizin ayrılmanızdan dört ay sonra 

beyefendi; bir sene, iki sene öncesi. 
Sayın milletvekilleri, o yurdu boşalttık; bugün, o kurum, rehabilitasyonu da içine alan 

bir eğitim kurumu haline gelecek. 
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Son sözüm de şu meşhur METEM Projesi. Elimde yazılı belgeler var; bu METEM Proje
sinin nasıl ve niçin kurulduğunu söylemeyeceğim; ama, kapatılmasının bir suiistimal değil, eğer 
suiistimal varsa, yapılırken olanlar nedeniyle olduğunu ifade etmek istiyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) . 

Değerli arkadaşlarım, bu METEM Projesi, aslında son derece ideal bir projedir. Ben, açar
ken fevkalade saygı duydum; ama, bilir misiniz ki, 150 tane çocuk için planlanan 7 milyar do
layında bir para için sadece 89 tane çocuk eğittiler. 

1. MELÎH GÖKÇEK (Ankara) — 240. Bilmiyorsun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Bu çocukları, biz, şimdi, aynı aracı 

ve gereci, üstelik parası ödenmiş, mecbursunuz, yazılmış; onun yarısını geri aldık; ödediğimiz 
7 milyar dolayında ve o projede, o binada bugün Millî Eğitim Bakanlığımız, ücretsiz o hizmeti 
verecektir. Biz, hocalarıyla yapılmış olan kontratları iptal ettik, daha doğrusu kontratları uzat
madık. Ne kapatılmıştır ne ihmal edilmiştir ne eğitimden kalmıştır; tam tersine, devletin Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan meslekî teknik kadrolar bu eğitimi devam ettirecektir. 

Sizin müsaadenizi çok kötüye kullandığım için özel özür diliyorum Sayın Başkanım. 
Hepinize sabrınız için teşekkür ediyor, tüm katkılarınıza saygılarımı tekrarlıyor, sağolun 

diyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Söz istiyorum Sayın Başkan. (DYP ve SHP sıraların

dan gürültüler, "Ne konuşacak?" sesleri) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, müsaade buyurun, rica ediyorum. (DYP ve SHP sı

ralarından gürültüler) 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Yüzü mü var ki konuşacak? 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Utanmadan, bir de söz mü istiyor; hangi yüzle ko

nuşacak? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Çulhaoğlu, müsaade eder misiniz?.. 
Burada, kimin yüzü var, kimin yüzü yok; bunu, biri, diğeri için takdir edecek değil... 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — İktidar ya kendileri... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Değerli milletvekilleri, öğleden sonraki çalışma süremiz bitmek üzeredir. 
Elimizdeki konunun ikmaline kadar süre uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Süre uzatımı kabul edilmiştir. 
Buyurun efendim. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Efendim, dilekçe vermiştim; ayrıca bir daha tekrar edi

yorum; Sayın Bakan da aynı şekilde yolsuzluklarım olduğunu iddia etti ve sataşma yaptı. Ce
vap vermek istiyorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz lütfen. 
• Sayın Gökçek, yazılı talebiniz vardı; Sayın Alişan'ın, yolsuzluk yaptığınız yolunda isnatta 

bulunduğunu ifade buyurmuştunuz. 
Zabıtları getirttim -zaten, konuşmayı ben de takip etmiş idim- bu zabıtlardan da anlaşılı

yor ki, şahsınıza sataşma vardır. Ancak, İçtüzüğün 70 inci maddesi, size, sadece açıklama hak
kı verir. Rica ediyorum, çok kısa, iki kelimeyle açıklamanızı yapın, yeni bir sataşmaya, yeni 
bir söz verimine fırsat vermeyiniz. 
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IV. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. —Ankara Milletvekili t Melih Gökçek'in, Samsun Milletvekili CemalAlişan'm kendi

sine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN — Sataşma dolayısıyla, buyurun Sayın Gökçek. 
İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Cemal Alişan Beyin -burada mı bilemiyorum- ve 

Sayın Bakanın, her ikisinin de söylemiş oldukları yolsuzluklar konusunu açıklamak istiyorum. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Bakana cevap veremezsin. 
İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Efendim, Sayın Bakan da aynı konudan bahsetti. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Açıklamanı yap. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Gökçek, açıklama yapacaksınız. 
İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Alişan'ın bahsetmiş olduğu konu, benim Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptığım dönemde, özellikle OR
SAN'dan almış olduğum tefriş malzemeleriyle ilgiliydi. Bununla ilgili olarak, neden oradan 
aldığıma dair, milletvekili olduğu için, Mecliste birtakım sualler tevcih etmişti. Ben, o konuya 
açıklık getirecek cevapları da vermiştim, bir kere daha vermek .istiyorum.. 

Oradan, yaklaşık 9 milyar liralık tefriş malzemesi aldık; ama, bu tefriş malzemelerini, is
tesek, Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla gene ORSAN'dan alabilirdik; Devlet Malzeme Ofisi ka
nalıyla alsaydık, yüzde 19 daha fazla para verecektik. Bunun resmî evraklarının hepsi dosya
nın içinde mevcuttur. -

KAMER GENÇ (Tunceli) — Devlet Malzeme Ofisinden alsaydın da, yüzde 19 daha fazla 
ödeseydin. 

BAŞKAN —- Sayın Genç. 
İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Ne mahzuru var? Yazık değil mi fazladan verilen bu 

paraya? İşte, sen bu kadar anlıyorsun bu işi! 1 milyar 800 milyon liraya iki tane daha yurt tefriş 
etsem daha iyi olmaz mı? Bu paraya yazık değil mi? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen anlamadığın için aldın!.. 
BAŞKAN — Sayın Gökçek siz açıklamanızı yapın. * 
KAMER GENÇ (Tunceli) —Devlet Malzeme Ofisinden alırsa devlete gider. 
BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade eder misiniz; olmuş bir olayı yeniden geri çeviremezsiniz, 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Böyle yalan gerekçelerle bizi kandırmaya çalışmasın. 
BAŞKAN — Sayın Genç, yalan olduğunu nereden biliyorsunuz? Beyanda bulunuyor sa

yın milletvekili. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Getirsin, göstersin faturasını. 
İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Peki efendim. Şunu söyleyeyim Sayın Genç : Siz, bi

rinci olarak şu konuyu bilmiyorsunuz; Devlet Malzeme Ofisinin katalogu vardır. Bu katalogun 
içinde, bütün firmaların satmış olduğu mallar vardır. Bu malların arasında, bizim ORSAN'
dan olmaş olduğumuz mallar, gene ORSAN adıyla vardır. Yani, ben, Devlet Malzeme Ofisin
den istersem, ORSAN'dan alıp bana verecek; ama, ben, bu takdirde Devlet Malzeme Ofisine 
1 milyar 800 milyon lira fazla para ödeyeceğim demektir. Bunlar dosyada var; eğer dosyada 
varsa siz, yoksa ben, milletvekilliğinden istifa edelim, var mısınız? Hodri meydan, haydi, er
kekseniz cevap verin, haydi bakalım... (SHP Sıralarından gürültüler) 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Çocuk gibi davranma. 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, siz açıklamanızı yapın lütfen. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bunun üzerine, Sayın Alişan'a ben gerekli cevabı ver
dim ve müşterek bir dostumuz aracılığıyla, Sayın Alişan'a "Gerçekten, Sayın Alişan'a da mil
liyetçi bir arkadaş diyorlar, bunu niye böyle yapıyor da, benden sormuyor?" diye sordurdu
ğumda, o arkadaşa şöyle bir cevap verdiler : "Sayın Melih Gökçek'ten bir tayin istedim, o ta
yini yapmadılar. O tayini yapmadıkları için, ben de kalktım, bu sualleri sordum." 

Tabiî, Sayın Alişan'ın vereceği başka-cevap yok. Herkesin altında bir hesap var... Sayın 
Alişan, Sayın Bakana birçok tayini yaptırabilir, onu özellikle söyleyeyim... 

Burada, şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yolsuzlukların boyutlarını araştırmışlar da, 
şöyle olmuş da, böyle olmuş da... Geçen sene bu bütçede de görüştük, aradan bir sene geçti; 
biz kalktık, iki ay içerisinde Bakan hakkında, Bakanın yolsuzluğunu ortaya koyup istifasına 
vesile olduk... Bir seneden beri iktidarsınız, daha yolsuzlukları bilemediniz ve Sayın Bakan 
kalkıp şu kürsüden, "seninle tartışamam" diyor. Niye tartışamaz?.. Çünkü, kamuoyunun önünde 
rezil rüsva olur; öyle deliller söylerim ki... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Tartışmaz; seviyen düşük! 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (istanbul) — Estağfurullah! Kelimelerine dikkat et! 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Senin seviyene inmez... 
I. MELtH GÖKÇEK (Devamla) — Şuradaki arkadaşımızın söylediği konuları biz söyle

meye utanıyoruz. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü olduğum için... (SHP sıralarından 
gürültüler) ' 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Ne seviye varmış sende! 
BAŞKAN — Sayın Gökçek... Sayın Gökçek... 
t. MELtH GÖKÇEK (Devamla) — ... Sayın Bakana da isterse belgelerini veririm. (SHP 

sıralarından gürültüler) 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, teşekkür ediyorum. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Şu seviyeye bak!.. Utanmaz adam!' 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz... (SHP sıralarından gürültüler) 
Değerli milletvekilleri, bu saate kadar gerçekten sabır gösterdiniz; rica ediyorum. 

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

1. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun Tasarıları 
ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/460, 1/461; 1/493, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (Devam) 

D) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KUR UMU GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜ (Devam) 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Ke-
sinhesabı 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri... . .. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, son söz milletvekilinindir; söz istiyorum... 
BAŞKAN—Sayın Genç, buyurun efendim; ne buyuruyorsunuz?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, Bakandan sonra, son söz milletvekilinindir, söz 

istiyorum... . 
BAŞKAN — Durun efendim, müsaade buyurun; kürsüye buyurmayın Sayın Genç, şöyle 

buyurun... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim Bakan konuştu, son sözü istiyorum; son söz millet

vekilinindir. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... Sizden önce... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz isteyen varsa mesele yok; tamam. 
BAŞKAN — Eee, bir müsaade buyurun... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Başka isteyen var mı? 
BAŞKAN — Arkasını dinlemiyorsunuz ki siz... 
Efendim, Sayın Hükümetin cevabından sonra, İçtüzüğün 62 nci maddesine göre, Sayın 

Kadir Ramazan Coşkun önceden söz talebinde bulunmuşlardı; o sebeple, Sayın Coşkun'a söz 
veriyorum. 

Buyurun efendim. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ko

nuşmama başlamadan önce hepinizi en samamî duygularımla selamlıyorum. 
24.5.1983 tarih ve 2828 sayılı Kanunla, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Sosyal Hiz

metler Enstitüsü, Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 
Derneği, tek çatı altında, "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü" 
bünyesinde teşkilatlandırılmıştır. 

29.12.1989 tarih ve 296 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan ve 16.3.İ990'da 
resmen faaliyete başlayan Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu ile 28.10.1990 tarih ve 3670 sa
yılı Kanunla Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Erken seçim'kararıyla, bu alanlarda, hizmette bütünlük, disiplin ve verimliliğe ulaşabil
mek için, aile bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki düşünceleremiz gündeme getirileme
miştir. Hükümetin kurulmasıyla birlikte, yeni bir bakanlık kurulması hazırlıkları başlatılmış
tır. Bu düşünceye katılıyoruz. 

Sayın Bakan Güler lleri'nin döneminde, Kadın ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanmıştı, çalışmalar yapılıyordu. Buna göre : 

a) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
b) Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. 
Anahizmet birimi olarak oluşturulmuş, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü bağlı kuruluş olarak düşünülmüş, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı kaldırılmıştı. 
» Daha sonra, Sayın Bakanımız döneminde bu çalışma biraz daha değiştirildi, Kadın ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısında : 
a) Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 
b) Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü (burada, Sosyal Araştırma Genel Müdür

lüğünün başına "Aile" ilave edildi), 
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c) Dış ilişkiler Daire Başkanlığı 
Anahizmet birimleri olarak oluşturuldu. 
Bağlı kuruluş olarak da, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 

düşünüldü. Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının bu tasarıda da kaldırılması düşünülüştür. 

Sayın milletvekilleri, aile, her çağda ve her toplumda, en temel ve en tabiî sosyal birim 
olarak varolagelmiştir. Bu yönüyle aile, tarihî ve sosyolojik bir vakıa olmanın ötesinde, top
lumlar için hayatî bir önem ifade eder. Anayasanın 41 inci maddesinde, "aile toplumun temelidir" 
denilmektedir. Ailenin çözülmesi, bir milletin, bir devletin çözülmesidir. Bu sebeple, aile mü
essesesi, bu müessesenin sağlık ve mutluluk içinde devamı, millî varlığımızın ve bekamızın da 
temel şartıdır, Aile müessesesinin önemi ve vazgeçilmezliği üzerinde bir dönem tereddütler ya
şayan modern toplumların, bugün, aşılması zor sosyal problemlerle nasıl sarsıldıklarına hep 
birlikte şahit oluyoruz. 

Birleşmiş Milletlerin, 8 Aralık 1989 tarihinde aldığı bir kararla, 1994 yılını "Aile Yılı" olarak 
ilan etmesi, bu gerçeğin açık bir işareti ve ifadesi olmuştur. Türkiye'de, aile bireylerine (kadın, 
erloek, çocuk, yaşlı) ve engelliler ile sosyal himaye ve desteğe muhtaç diğer kişilere götürülecek 
hizmetleri çözümlemek için kurumlar oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Sayın'milletvekilleri, yukarıda belirttiğim mevcut kurumlar dışında, yardımlaşma ve da
yanışma fikri ve bilincini devlet ve toplum katında güçlendirmek ve Türk toplum geleneğinde 
kuvvetli bir şuur olarak var olan bu duyguyu modern şartlara göre temellendirmek üzere çalış
malar ve düzenlemeler yapmak üzere, sosyal yardımlaşma ve dayanışma; 

Ailenin, kendi kültürel gerçeklerimiz temeline dayalı yeni sosyal politikalar geliştirilip güç
lendirilmesine yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek, bu alanda yayın ve des
tekleyici aile eğitimi programları oluşturmak üzere faaliyet gösteren bağlı kuruluşlara ait gö
revlerin yerine getirilmesini koordine için, aile eğitimi; 

Yaşlıların, hayatlarını, sağlık, huzur ve güvenlik içerisinde sürdürmelerini sağlamak üze
re, uluslararası sözleşmelerin "yaşlıya hizmeti, evine götür" ilkesinden hareketle, içinde yaşa
dığı aile ortamına maddî ve manevî destekler geliştirmek, aile çevresinden kopan yalnız ve muhtaç 
yaşlıların bakım ve topluma entegrasyonunu sağlamak üzere düzenlemeler yapmak, yaşlıların 
tecrübe ve birikimlerini topluma hizmet şekline dönüştürmek ve sosyal ve ekonomik aktivite-
ler ve istihdam imkân ve fırsatları meydana getirmek üzere program ve politikalar geliştirmek 
için, yaşlı hizmetleri; 

Doğuştan veya sonradan, hastalık veya kaza sonucu beden veya ruh kabiliyetlerini çeşitli 
derecede kaybeden kişiye sağlığını tekrar kazandırmak veya mevcut kudret ve yeteneklerini ge
liştirmek; fiziksel, psikolojik, sosyoekonomik ve meslekî yönden kendi kendine yeter ve üret
ken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak için engelliler; 

Hizmet birimlerinin acilen oluşturulması düşüncesindeyim. 

tnsan, aile ve toplum kaynaklı sorunların ve bu sosyal sorunlarla ilgili yeni tedbir, uygula
ma ve politikaların bir bakanlık seviyesinde kontrolü ve geliştirilmesi düşünülerek, Aile Ba
kanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifimiz Başkanlığa verilmiştir. Bu kanun 
teklifimizde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ikiye ayrılmıştır. 
Buna göre : 

a) Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, 
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b) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
c) ICadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 
d) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 
e) Aile Eğitimi Genel Müdürlüğü, 
f) Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
g) Engelliler Genel Müdürlüğü, 
Olmak üzere, anahizmet birimleri bu teklifimizde belirtilmiş, Aile Araştırma Kurumu Baş

kanlığı da ba^lı kuruluş olarak düşünülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, 14.3.1992 tarih ve 7.92/347 sayıyla müracaat ettiğim Aile Bakanlı
ğının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifim anayasa Komisyonuna sevk edilmiş, oy-" 
saki, aynı konuda daha sonra verilen, Hükümetin hazırladığı, Kadın ve Sosyal Hizmetler Ba
kanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna 
sevk edilmiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Normal... 
VELİ ANDAÇ DURAK (Adana)— Normal... 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (Devamla) — "Normal" demeyiniz. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanımdan, burada, huzurunuzda şunları arzu ediyorum : 
1. Bu teklif ve tasarı, komisyonlarda beraber görüşülmelidir. 
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AK YOL — Komisyonların bileceği iş... 
KADİR RAMAZAN-COŞKUN (Devamla) — Efendim, ikisi de aynı olduğundan, teklifi

mi Anayasa Komisyonundan alıp, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna verebiliriz veya en azın
dan, teklifimi değerlendirmeniz icap edebilir. 

2. Bu teklif ve tasarı, bürokratlarınızla ve bu işin uzmanlarıyla birlikte tartışılmalıdır. 
Yani, teklif ve tasarı, kamuoyunda da tartışmaya açılmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bütçesinin milletimize hayırlı olmasını Ce
nabı Allah'tan niyaz eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 

bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Soru?.. Yok. - ' . ' • ' 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler işaret bu

yursun... Kabul etmeyenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Şimdi, bölümleri ayrı ayrı okutuyorum : 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1993 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 152 647 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Genel Sosyal Hizmetler 735 353 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler....Kabul edilmiştir. 
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Prog. 
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900 Hizmet Prc 
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A ç ı k l a m a 

»gramlarına Dağıtılamayan Transferler 
- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

0 : 2 

Lira 

10 000 000 000 

898 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
Türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 195 808 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 702 192 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 898 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiştir. 

2 .— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1991 Malî Yılı Kesinhesabı \ 
BAŞKAN — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1991 malî yılı kesinhesabının 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



Bölümleri okutuyorum : 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1991 M 

A — CETVELİ 

Erte 
Genel ödenek Toplam devr 

Prog, A ç ı k l a m a : toplamı harcama öd 

101 ' Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 39 104 102 600 34 422 799 100 
BAŞKAN — Kabuledenler... Etmeyenler... Kabuledil-

. -mistir. ' 
111 Genel Sosyal Hizmetler ' 263 950 725 000 273 752 430 800 

RAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. -

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler , 5 257 122 700 6 860 595 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. . " -

990. Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 54 428 488 200 48 277 916 700 6 15 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. . v 

TOPLAM 362 740 438 500 363 313 741 800 6 15 
. . RAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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Gelir 
türü 

2 

3 

5 

8 

B — CETVELt 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kişilerce Yapılan Şartlı Bağışlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum ve Müesseselerce Yatırılan Paralar 

Tahmin 
Lira 

85 000 000 000 

208 199 000 000 

— 

— 

Tahsilat 
Lira 

64 953 542 300 

218 200 000 000 

109 393 900 

48 168 522 800 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 293 199 000 000 331431459 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle, bütçesi ve kesinhesabı kabul edilen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğüne başarılar diliyorum. 

DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkan, size ve Yüce Kurulumuza teşekkürlerimi 
arz etmek istiyorum. 

Sağolun. 

BAŞKAN — Hayırlı olsun efendim. 

Değerli milletvekilleri, desteğinizle ve gayretinizle, bugünkü programımız, hemen hemen süresi içeri
sinde ikmal edilmiştir; teşekkür ediyorum. 

Programdaki kuruluşların bütçeleri ile kesinhesaplafını görüşmek için, 14 Aralık 1992 Pazartesi günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.17 
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1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

' . 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. —• 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan, ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 2. — 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

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 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


