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Kanunu Tasarıları ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 
3/1581) (S. Sayıları: 747,750,748,749) 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

1. - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
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. 2. - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
B) HAZİNE VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
1. - Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

C) DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 
1. - Denizcilik Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
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1. - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
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1. - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

F) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2. - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Bulgaristan'dan gelen soydaşla

rın hukukî statülerine ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Vekili Murat Karayalçın'm yazılı cevabı 
(7/5031) 

2. — Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, olağanüstü hal bölgesindeki eğitim-
öğretim sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı 
cevabı (7/5318) 

3. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, trafik kazalarına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5394) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak dört oturum yaptı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Meclisi Fede

ral İcra Konseyi Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısının, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyetinin hukukî varlığının sona er̂  
miş bulunması nedeniyle, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre geri verilmesine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi okundu; Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarının geri verildiği açıklandı. 

Bosna - Hersek olayları konusunda araştırma yapmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonu üyelikleri seçiminin, bütçe görüşmelerinden önce yapılması hususu kabul edildi ve siyasî par
ti gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri, komisyon üyeliklerine seçildiler. 

Başkanlıkça, söz konusu Komisyonun, 13.12.1994 Salı günü saat 14.00'te toplanarak, Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimini yapmalarına ilişkin bir duyuruda bulunuldu. 

1995 Malî Yılı Genelve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/771, 1/772; 1/754, 3/1580; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 748,750,749), görüşmelerine de
vam olunarak; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 

Başbakanlık, 
1995 Malî Yılı bütçeleriyle, 1993 Malî Yılı kesinhesapları kabul edildi. 
Başkanlıkça, ilgili bakanların mutabakatıyla, Sağlık Bakanlığı bütçesinin 16.12.1994 Cuma 

günü; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 21.12.1994 Çarşamba günü; Orman Bakan
lığı bütçesinin 17.12.1994 Cumartesi günü ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin de 20.12.1994 Salı 
günü görüşüleceğine ilişkin bir duyuruda bulunuldu. 

14 Aralık 1994 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere, 00.33'te birleşime son verildi 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Işılay Saygın 
İzmir İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Abbas İnceayan Kadir Bozkurt 

Bolu Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

@ . 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 rici Birleşimini açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka

nunu Tasarılarıyla, 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Ka
nunu Tasarılarının görüşmelerine devam edeceğiz; ancak, görüşmelere başlamadan önce, Başkan
lığın Genel Kurula sunuşları vardır; onları arz edeceğim. 

II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Mümtaz Soysalın istifasıyla boşalan Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Murat Karayalçın'ın atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3 ı'1670) , 

BAŞKAN - Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mümtaz Soysal'ın istifası ile boşalan Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Murat Karayalçın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğin
ce atanmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - (10/218 ve 219) esas numaralı Meclis Araştırana Komisyonu Geçici Başkanlığının, Ko

misyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (311671) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 10/218 ve 219 esas numaralı, Bosna-Hersek konusundaki 

Meclis Araştırması Komisyonunun; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçiminin yapıldığına da
ir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bosna-Hersek'te.son günlerde yoğunlaşan Sırp saldırıları ve katliamları konusunda araştırma
lar yaparak, millî siyasetimizin uygulanmasında icra makamlarına destek sağlamak amacıyla kuru
lan Meclis Araştırması Komisyonu; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13.12.1994 
Salı günü saat 14.00'te toplanmış ve kullanılan oy pusulalarının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve so
yadları belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
ı Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 
(10/218, 219) Esas Numaralı Meclis 

Araştırması Komisyonu Geçici Başkanı 
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14.12.1994 
Ankara Milletvekili 

Ankara Milletvekili 
Amasya Milletvekili 

Malatya Milletvekili 

0 : 1 
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T.B.M.M. B : 52 
Başkan : Sait Kemal Mimaroğlu 
Başkanvekili : Mehmet Vehbi Dinçerler 

i Sözcü : Mehmet Tahir Köse 

Kâtip : Oğuzhan Asiltürk 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. - Cumhurbaşkanı Süleyman DemireVih, Portekiz'e yapacağı ziyarete katılacak milletvekil
lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1672) 

BAŞKAN - Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; 
okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, vaki davete icabetle, bir heyetle birlikte 15-17 
Aralık 1994 tarihlerinde Portekiz'e yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekille
rinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Tansu Çiller 

Başbakan 

Liste 
Mehmet Batallı 

Emin Kul 
Zeki Nacitarhan 

Cemal Alişan 
Fethullah Erbaş 

Gaziantep 
İstanbul 
Kars 

Samsun 

Van 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları : 747, 750, 748, 749) (1) 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
1. - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, programa göre, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı büt
çesi ile kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Bütçe üzerinde söz isteyen sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum: 

(1) 747, 750,748, 749 S. Sayılı Basmayazüarı 12.12.1994 Tarihli 50 nci Birleşim Tutanağına 
eklidir. 
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Grupları adına söz isteyen sayın üyeler: ANAP Grubu adına İstanbul Milletvekili Selçuk Ma-

ruflu, DYP Grubu adına Aksaray Milletvekili Mahmut Öztiirk, Refah Partisi Grubu adına Karaman 
Milletvekili Zeki Ünal, SHP Grubu adına Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler: Lehinde, Trabzon Milletvekili'Koray Aydi'rj£ aleyhin
de, Denizli Milletvekili Adnan Keskin. 

Çalışmalara başlarken, arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum: Görüşmemiz gereken çok sayıda 
bütçe var; konuşma sürelerine, lütfen herkes riayet etsin. Konuşma sürelerini uzatmayacağım. 

İlk söz, ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu'nun. 
Sayın Maruflu, süreniz 15 dakikadır. 
Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; bugün, benim de, bir zamanlar mensubu olmaktan iftihar ettiğim, Devlet Planlama Teşkila
tı bütçesini görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Sözlerimin başında, hepinize saygılar sunuyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, 1995 yılı programına ve bütçesine şöyle bir baktığımız zaman, bu 
programın ve bütçenin, daha önceki üç yılın bütçelerinde olduğu gibi güven vermeyen, inandırıcı 
olmayan; Türk halkinm, mutluluk, adil gelir dağılımı, Refah dağılımı özlemlerine cevap vermeyen 
bir bütçe olduğunu görüyoruz. 

Bunu söylerken, bir önceki yılın ekonomik programıyla ilgili olarak bazı karşılaştırmalar yap
mak istiyorum. Örneğin, bir yıl önce, 1994 yılı bütçesi hazırlanırken, tarımda 5,4; sanayide 4,8; hiz
metlerde 4,7 ve gayri safî millî hâsılada da 4,5 oranında bir büyüme hızı öngörülmüştü. 

1994 yılı sonuna yaklaştığımız bugünlerde, sektörlerle ilgili bu rakamlara baktığımız zaman, 
hedeflenen rakamların gerisinde kalındığı görülmektedir. Büyüme hızı, tarımda yüzde 2,5; sanayi
de yüzde 1,9; hizmetlerde 3,2 oranında eksi olarak gerçekleşmektedir ve gayri safi millî hâsılanın 
artış hızı, Cumhuriyet tarihimizin en düşük büyüme hızı olan eksi yüzde 5'ler seviyesine inmiştir. 
Nihayet, dışticarct açığında, ithalatta, ihracatta, öngörülen hedeflerde sapmalar bulunmaktadır. 
1994 yılı bütçesinin bu şekilde olması, bize, 1995 yılı ile ilgili olarak umut vermemektedir. 

Değerli millitvekillcri, 12 Aralık 1994 günü saat 17.25'te Sayın Başbakan, burada, bütçenin tü
mü üzerinde bir konuşma yaptı; bize ufuk turu attıracağını söyledi; tam 40 dakika dış politikayı an
latmaya çalıştı; onu da tam anlatamadı; bu arada Çeçenistan'a "Çeçistan" dedi. Gördük ki bu ufuk 
turunda her ülkenin yerini ortaya koydu; fakat, bir türlü Türkiye'yi bir yere koyamadı; bunun nede
ni, son üç yılda, Türkiye'nin, dünyada görülmemiş şekilde, dünya ülkeleri birinci liginden, üçüncü 
ligine inmesidir. Sayın Başbakan, bu ufuk turunda, dünyada makro dengelerin değiştiğini, finans 
dünyasında sermayenin tabana yayıldığını, ülkelerin birleşerek, NAFTA, APEC gibi ekonomik bir
likler haline geldiğini söylerken, Türkiye'yi, bir türlü bu ülkeler arasında bir yere koyamadı. 

Değerli milletvekilleri, size çok ilginç bir şey anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dünyada, ül
ke itibar değerlendirmesi yapan kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlar arasında Moody's ve Standart and 
Poor's kuruluşları en meşhurlarıdır. Şimdi, son olarak, belki, bundan bir hafta, on gün önce gazete
lerde okumuşsunuzdur; bu, kuruluşların yaptığı değerlendirmeler, Amerikan Merkez Bankası tara
fından bir eleştiriye tabi tutuldu. Buna, Başbakan çok sevinmiş; hatta, kendisi sevinmekle kalma
yıp Başdanışman Porfesör Emre Gönensay da sevinmiş. Sayın Başbakan şunları söylüyor: "Bun
lar, Devlet Bakanıyken bana geldiler, 'Türkiye'nin durumu kötü, notunu düşüreceğiz' dediler; fakat, 
ben Başbakan oluncaya kadar beklediler, kendilerine 'yapmayın, etmeyin, önümde seçim var' de
dim, benim iki defa kredi notumu düşürdüler; şimdi, onların da kredi notu düştü, oh olsun. 
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Şimdi bakın, Sayın Başbakan neleri ima ediyor: 

Sanki, kendisinin hazırladığı UDİDEM modelinde, "ilk yılın sonunda enflasyonu yüzde 30'a, 
500 gün sonunda yüzde 10'a indireceğim" diyen kendisi değil; sanki, enflasyon yüzde 136'lara çık
mamış; sanki, daha iki gün önce ete, süte, akaryakıta, tekel ürünlerine, şekere, çaya, her şeye zam 
yapılmamış; sanki, Anavatan Partisinden, 47 milyar dolar olarak devraldığı dış borçları, bugün 70 
milyar dolara çıkarmamış; sanki, 86 trilyon olarak devraldığı iç borçları bugün 600 trilyon civarı
na getiren kendisi değilmiş. 

Sanki, 700 lira olan ekmeğin bugün 6 bin liraya, beyaz peynirin 210 bin liraya, portakalın 30 
bin liraya, etin 250 bin liraya, pirincin kilosunun 80 bin liraya, kuru fasulyenin 70 bin liraya ve yu
murtanın 3 200 liraya çıkmasının sorumlusu kendisi değilmiş gibi, bu uluslararası kuruluşların yap
tığı değerlendirmelerin biraz yanılgıyla sonuçlanmasından dolayı seviniyor. 

Değerli milletvekilleri, aslında önemli olan bu uluslararası kuruluşların notlan değildir. Tabiî, 
dünya itibar sıralamasında o kuruluşların notlarının önemi vardır; ama, ben, Sayın Başbakana esas 
kredi notunu milletimizin vereceği düşüncesindeyim. Yapılacak ilk seçimlerde bu notun milletimiz 
tarafından ne kadar düşük bir şekilde verileceğini hep beraber göreceğiz. 

Şunu da ifade etmek istiyorum. Yine belki dikkatlerinizden kaçmıştır, 2 Aralık 1994 günü, 
Türkiye'de, Hükümet, Resmî Gazetede yayımlanan bir listeye göre, etten, beyaz peynirden, tereya
ğından, fasulye ve bakliyattan alınan fonları indirdi. Bu fonları indirme işi, aslında, Türk çiftçisi
ne, et, süt ürünleri üreten üreticilere zarar vermekten başka bir şey değildir; ama, bunu mecburî ola
rak yaptı. Şimdi, ben, kendisini ve Hükümeti, Türkiye'nin ziraat politikasına zarar vermekle suçlu
yorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün görüşmekte olduğumuz Devlet Planlama Teşkilatı, çok önemli 
bir kuruluşumuzdur ve ifadesini Anayasalarımızda bulan ve 30 Eylül 1960 yılında 91 sayılı Yasay
la kurulmuştur. Plan, bir ülkenin kaynakları ile ihtiyaçları arasındaki dağılımı, en optimal, rantabi 
ve gerçekçi bir şekilde öngörmektir. Devlet Planlama Teşkilatı, kuruluşundan bu yana 6 kalkınma 
planı ve bu planlara ilişkin yıllık programlar ve icra planlarını hazırlamıştır. Fakat, ne acıdır ki, 
1.1.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi gereken yedinci beş yıllık kalkınma planı, bu Hükü
metin bir aczi olarak hazırlanamamıştır ve plan, bir yıl ertelenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, kalkınmasını, ekonomik ve sosyal sektörlerdeki ilerleme
sini artık ertelemeye imkânı yoktur; buna zaman kalmamıştır. Türkiye, 2000'li yıllara, 21 inci Yüz
yıla giden çok önemli bir dönemecin başındadır. Bu nedenle, Türkiye'yi, 2000'li yıllara hatta, öte
sine taşıyacak olan bu yedinci beş yıllık kalkınma planının ertelenmesinden dolayı üzüntülerimi 
bildiriyorum. Ben, inanıyorum ki, Devlet Planlama Teşkilatındaki uzman arkadaşlarımızın, yedin
ci beş yıllık kalkınma planını hazırlamakta hiçbir sıkıntıları olamazdı; ama, bildiğiniz gibi, plan bir 
strateji öngörUsüdür; bu strateji ve uzun vadeli perspektif hedefler, kısa görüşlü olan bu Hükümet 
tarafından verilemediğinden plan ertelenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı, zaman içinde çok Önemli fonksiyonlar ifa 
etmiştir. Diğer bîr ifadeyle, acaba DPT olmasaydı, planlı kalkınma dönemi başlamasaydı, ülkenin 
hali ne olurdu diye düşünmek istiyorum. Yalnız, son zamanlarda, özellikle, 1980'li yıllarda, dünya 
ekonomisinde meydana gelen değişmeler, Türkiye'yi de etkilemiş ve bildiğiniz gibi, Anavatan Par
tisi döneminde serbest piyasa ekonomisi, paranın konvertibilitesi, özelleştirme gibj yeni konseptler 
yürürlüğe girmiştir. Bu konseptlerin içinde, Devlet Planlama Teşkilatının fonksiyonlarının yeni 
baştan ele alınmasında zaruret olduğunu düşünüyorum; çünkü, bir zamanlar kamu sektörü için em
redici olan ve özel sektör için yol gösterici olan plan fikrinin, bundan böyle yeni bir yaklaşımla ele 
alınması gerekir, diye düşünüyorum. 
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Planlama teşkilatı, bundan böyle, hükümetlere, karar, politika ve proje üretme fonksiyonların

da birinci derecede yakın, müşavirlik yapan bir kuruluş olarak öngörülmelidir ve bu bağlamda, bir 
yıldan fazla Meclisimizin gündeminde beklemekte olan Devlet Planlama Teşkilatı Yasasinın, Hü
kümetçe geri çekilerek, 1995 yılından başlayarak, 21 inci Yüzyıla yönelik bir planlama anlayışı 
içinde yeniden tadil edilmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirilmesini düşü
nüyorum. 

Yine, bizim görev yaptığımız dönemlerde olduğu gibi, bir zamanlar 70-80 teknik uzman ve 
bunlara yardımcı olan 30-40 personelle, bilemediniz 100-.120 kişilik bir planlama anlayışı tekrar 
geriye getirilmelidir. Değerli milletvekilleri, bugün bin kişilik bir planlamaya, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu şartlarda gerek olmadığını düşünmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, burada ifade etmek istediğim husus, Planlama Teşkilatının -daha önce 
söylediğim gibi- hükümetin 1 inci derecede yardımcısı, müşavirlik yapan bir kuruluş halinde işle
vini sürdürmesidir. Aslında, Türkiye'de planlama teşkilatı, hiçbir zaman, bugün ortadan kalkan ko
münist bloktaki merkezî planlama teşkilatları gibi, fonksiyon ifa etmemiştir. Bilindiği gibi, planlar 
özel sektör için yol gösterici ve teşvik politikası yoluyla teşvik edici bir mahiyette devam ettiril
miştir. Kamu sektörü için de, emredici olmuştur. O zamanın şartları içinde, belki, bunu uygun kar
şılamak gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümetin, Türkiye'yi iflas durumuna getirdiği bir dönemde, Plan
lama Teşkilatına büyük görevler düşmektedir. Elimde bir rapor var; bu, Devlet Planlama Teşkila
tının, Gümrük Birliği konusunda hazırladığı bir,raporun, Başbakan Sayın Çiller tarafından beğenil-
meyerek hasıraltı edildiğine dair bir rapordur ve burada hakikaten benim üzerinde önemle durdu
ğum hususlar vardır. Burada, deniliyor ki: "Devlet Planlama Teşkilatı* hakikaten, gerçekleri ifade 
eden bir rapor hazırlamıştır; Devlet Planlama Teşkilatının dışındaki kuruluşlar her şeyi tozpembe 
gösteren bir rapor hazırlamıştır." Bu raporun, mahiyetini ve sonuçlarını merak ediyorum. Buraya 
gelecek olan Planlamadan sorumlu Bakan arkadaşımızın bunu açıklamasını bekliyorum. 

Değerli arkadaşlar, yedinci beş yıllık kalkınma planından bahsederken, Planlama Teşkilatının, 
Türkiye'yi, 21 inci Yüzyıla taşıyan bir yaklaşım içinde bu planı yapması düşüncesinde olduğumu 
söylemiştim. Şimdi, toplumsal sistemi, ekonomik düzeni ne olursa olsun, yeni bir vizyona ihtiyaç 
vardır. Dünyadaki bu yeni vizyonu yakalayamayan ülkelerin, 21 inci Yüzyıldaki gelişmiş ülkeler
le olan açıklığı ve farkı giderek artacaktır. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, 1 dakikanız var efendim; rica ediyorum, bitirin sözlerinizi. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Bu nedenle, Anavatan Partisinin görüşleri olarak ifade edeceğim hususların, yedinci beş yıllık 

kalkınma planında mutlaka, dikkat nazarına alınmasında zaruret vardır diye düşünüyorum. Bu te
mel görüşleri, şu şekilde özetlemek mümkündür: 

Bölgeler arası dengesizlikleri giderilmiş, ülkenin her yanında benzer yaşam standartları sağla
nan, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, bağnaz ve tutucu tüm düşünceleri aşmış, her konuyu öz
gürce tartışıp; doğruları bulan, ekonomisi viabil, yatırım, ihracat hamlesi büyük, 2015 yılına kadar 
en az 110 milyar dolar ihracat, 35 milyar dolar turizm gelirini hedefleyen, her iline uçak, tren, ge
lişmiş havayolu ile ulaşılabilen, her bölge ve ilinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) -
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz; çünkü, başta da söylediğim gibi, süreyi 

uzatmayacağım efendim. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Peki, efendim. 
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...bütün bu hususları öngören ve bir refah devleti olma hedefini yakalamış olan bir vizyonla, 

yedinci beş yıllık kalkınma planı, üzün, perspektif plan olarak ele alınmalı ve Türk Milletinin, Türk 
insanının layık olduğu güçlü bir ülkeyi sağlayan bir plan olarak düşünülmelidir. 

Bu düşüncelerle, Devlet Planlama Teşkilatının 1995 yılı bütçesinin hayırlı olmasıhfdiliyorum 
ve hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
DYP Grubu adına, Mahmut Öztürk; buyurun efendim. 

Sayın Öztürk, süreniz 15 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, Sayın Maruflu eski bir planlamacıdır, bana göre ağabeydir. Kendisine saygım 
vardır, sözlerini, saygıyla karşılıyorum. Ancak, konuşması esnasında, planlamadan, Planlama Teş
kilatından hiç bahsetmedi. Sanki, bir hal müdürü gibi, sebze fiyatlarından bahsetti; yani, bunu doğ
ru bulmuyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Olmadı... Hal müdürü denir mi? O lafını düzelt, o laf ya
kışık almadı. Bir milletvekiline, hal müdürü denmez... Olmaz... Ayıp!.. Ayıp!.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - "Gibi" dedim; ama... 
BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyin. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Peki, düzeltiyorum; ama, burada et, sebze fiyatlarından 

bahsedilmez. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Olmaz... Ayıp!.. Ayıp!.. Bir milletvekiline hal müdürü 
denmez. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Hal müdürü gibi dedim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Olmaz... Olmaz... 
BAŞKAN - Rica ediyorum, müdahale etmeyin. Sayın Öztürk, sözünü düzeltiyor. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın Kalemli, siz hal müdürünü başbakan yaptınız, say

gı duyduk. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Ayıp!.. Ayıp!.. Ayıp! Bu yaptığınız ayıptır. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Niye öyle... Başbakan yaptınız... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -Şu çatı altında, yakışır şekilde konuşun... 
BAŞKAN - Sayın Kalemli, lütfen... Rica ediyorum... Sayın Kalemli... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Niye kızıyorsunuz ki... Saygı duyuyoruz dedik; başka ne 

dedik ki... Bırakın canım şu şeyleri Allahınızı severseniz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) -Şu çatı altında, yakışır şekilde konuşun... 
BAŞKAN-Sayın Öztürk, rica ediyorum... Siz konuya devam edin. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Bir şey demedim ki ben... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Nasıl demcdin canım... Kalktın, milletvekiline, hal mü

dürü dedin. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Hal müdürüyken Başbakan oldu dedik, ne dedik... 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Yakışıyor mu...Yakışıyor mu... 

BAŞKAN - Sayın Kalemli, siz Başkanvekilisiniz. Burada, düzeni sizin sağlamanız lazım. Lüt
fen oturur musunuz... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Size teessüf ederim... Teessüf ederim... 
BAŞKAN - Lütfen siz konuşmaya devam eder misiniz, efendim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Efendim, biz bir şey demedik ki. Kötü anlatmadık yani.;. 

BAŞKAN - Efendim, arkadaşlarımız tepki gösteriyorlar. Demek ki, tepki alacak şekilde ko
nuşmayın. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Tabiî, plan fikri, insanlık tarihi kadar eskidir. Özellikle, ül
kemizde... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)-Sayın Kalemli, siz Başkanvekilisiniz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Evet, Başkanvekiliyim; ama, Meclisin mehabetine yakı

şır şekilde konuşulması lazım. 
BAŞKAN - Sayın Kalemli, lütfen, Başkanvekilisiniz... Rica ediyorum.,. 
Buyurun Sayın Öztürk. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Özellikle, ülkemizde, plan fikri, cumhuriyet tarihi kadar 
eskidir ve Cumhuriyet Hükümetleri zamanında, gerek Birinci Sanayi Planı, gerek İkinci Sanayi 
Planı ve gerekse ondan sonra uygulanan planlar, ekonomik uygulamalar, plan fikrine yakışır şekil
de hazırlanmıştır. Ancak, 1961 yılında, plan kavramı, Türk Anayasasına girmiş ve 1963'ten bugü
ne kadar, 6 plan uygulanmıştır ve 7 nci planın da çalışmalarına başlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi, tabiî, 1990'h yıllarda- 1990'h yılların ikinci yarısına girej--
keN - plan ve planlama kavramına genel olarak bakmak icap eder. Birincisi; özellikle, 1984 yılın
dan sonra, Devlet Planlama Teşkilatı ülkemizde lüks olarak gösterilmiş, tek adam bilir felsefesiy
le, plan fikrinden uzaklaşılarak keyfi uygulamalara, keyfi yatırımlara geçilmiştir, ikincisi; ekono
miyi yönlendiren ve bugün için çıkmazda olan, kamu kurum ve kuruluşları arasında ahenkli çalış
ma kopmuş; sanki, birbirinin rakibi gibi davranmışlardır. Maliye Planlamaya, Hazine Maliyeye, 
Merkez Bankası hepsine, İstatistik diğerlerine... Yani, ekonomiyi yönlendiren kamu kurum ve ku
ruluşlar arasında, bir aheng yerine bir rekabet başlamış ve birbirinin rakamlarını çürüten açıklama
lar yoluna gidilmiştir. Bu sürtüşme, hâlâ devam ediyor. 

Bir diğer durum; özellikle, devlet, planlama fikrinden uzaklaşmış, bazı politikacılar, bazı ku
rum ve kuruluşların bürokratları, Devlet Planlama Teşkilatını, sanki ortadan kalkması gereken bir 
kurum gibi, âdeta kalkınmanın Önünde engel bir kuruluş gibi hedef göstererek, kötüleme yoluna 
gitmektedirler. Bunun etkisi, şu anda da devam ediyor. 

Yine, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her türlü ekonomik ve sosyal faaliyetlerin planlamasında da 
isabet kaydedilmemiştir: bu da, ekonomiyle ilgili kurum ve kuruluşlar arasında ahenk olmadığın
dan dolayıdır. Yine, özellikle, Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı ekonomik anlaşmaların 
çoğunu ya ilgisiz kuruluşlar ya da yetkisiz kuruluşlar yapmış, Devlet Planlama Teşkilatı devre dı
şı bırakılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şöyle bir ekonomik tablo içerisinde, hangi hükümet, icraat başın
da olursa olsun, hedeflediği ekonomik politikalarını tam manasıyla uygulayamaz. Teşvik, yatırım, 
ithalat, ihracat, kredi, borçlanma, finans, borsa, tahvil, kur, altın ve vergi gibi temel ekonomik gös
tergeler, çok farklı kuruluşlar tarafından tespit edilmekte ve yönlendirilmektedir. Bunların en az 
yetkisiz olanı da Planlama olmaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi, 2000'li yıllara girerken, planlama ne olmalıdır; esas tartı

şılması gereken konu budur. 2000'li yıllara girerken, artık, küreselleşen dünya diyoruz, globalleşen 
dünya diyoruz, dünya ekonomisi diyoruz; ülke ekonomisinden çıktı, dünya ekonomisi diyoruz. Kü
reselleşen dünyaya giderken, Türkiye'de planlama ne olmalıdır; esas tartışılması gereken konu bu
dur. 

Planlamaya iki önemli görev düşüyor: Biri, iç görev; ülke için planlama, biri de, dünya eko
nomisi için planlama gerekiyor. Dünya ekonomisi için planlamaya geçerken, bakıyoruz Türkiye, 
süratli bir şekilde ikili ve çok taraflı, bağlayıcı anlaşmalar içerisine giriyor. Ekonomik bağlayıcı an
laşmalara girerken, Planlamanın tespit edeceği çok yönlü politikalar olması lazımdır ve Planlama
ya da bu görevin verilmesi lazımdır. Tartışılması gereken de budur. Türkiye'nin artık şu anda taraf 
olduğu en azından 15-20' nin üzerinde ekonomik anlaşmalar vardır. Planlama bunun politikalarını 
tespit etmek zorundadır. 

Yine Planlamaya düşen dış görevlerden birisi de, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu her 
türlü, kredi, hizmet malı, teknoloji transferi ihtiyacını tespit etmek ve buna göre yönlendirmesini 
yapmaktır, hükümetlere buna göre tavsiyede bulunmaktır. 

Planlama yine, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu veya duyacağı çok yönlü, uluslararası ekonomik 
politikaları üretmek zorundadır. 

Yine Planlamaya, bloklaşmadan çıkarak, hızla küreselleşen dünya ekonomisine uygun rotayı, 
Türk ekonomisine vermek ve yeni alternatif ekonomik politikaları üretmek görevi düşmektedir. Yi
ne, dünya ekonomik pazarlarına girmek isteyen özel sektörün ve kamu sektörünün ihtiyaç duydu
ğu ve duyacağı her türlü bilgi, hukukî ve idarî altyapıyı hazırlama görevi düşmektedir. 

Yine Planlamaya, ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancı sermaye için gerekli idarî ve ma
lî, hukukî teşvik tedbirleri almak ve onlara yol göstermek görevi düşmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Planlamaya, böyle dış görevler düşerken, iç görevler de düşmek
tedir. Bunlar da şunlardır: Özellikle kamu ve özel sektörün imkân ve kaynaklarını millî ekonomi
nin ihtiyaç duyacağı alanlara yönlendirme görevi düşmektedir.Planlamaya yine, yöresel, bölgesel 
ve genel kalkınma politikaları tespit ederek, bunları uygulamaya koyma görevi düşmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; yıllık programların ve kalkınma planlarının Türkiye'nin ihtiyacı 
doğrultusunda uygulanmasını koordine etmek ve bunların takibini yapmak Planlamaya düşmekte
dir. 

Yine, ekonomiyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşları arasında her türlü koordinasyonu sağlama 
görevi Planlamaya düşmektedir. Hükümetlerin ekonomiyle ilgili ihtiyaç duyduğu ve duyacağı al
ternatifli ekonomik politikaları üretmek Planlamaya düşmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; kamu ve özel sektör yatırımlarını birbirlerine rakip olmaktan çok, 
yardım edici alanlara ve birbirini destekleyici sahalara çekme görevi düşmektedir. Özellikle, kal
kınmada öncelikli yöreleri tespit etmek, bölge ve il kavramı yerine, Türkiye'nin genelinde ilçe kav
ramını getirme olayı planlamaya düşmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye 1963'ten beri bölgesel kalkınma olayına gitmektedir. Böl
gesel kalkınma olayından Türkiye hiçbir şey kazanmamıştır. Kaynaklarımız israf olmuş ve otuz 
otuzbeş yıldır, kalkınmada öncelikli yörelerde bir adım ileriye gidilmemiştir; çünkü, devletin kay
nakları yerine gitmemiştir. Onun için, Türkiye'yi kendi elimizle, bölgesel kalkınma yerine -Kara
deniz Bölgesinde, Orta Anadolu'da, Akdeniz'de, Ege'de, Trakya'da, Batı Karadeniz'de- hangi böl
gede ilçe kavramında kalkınacak yer varsa; bölge yerine ilçe kavramını getirmek ve Türkiye'nin ih
tiyaç duyduğu bu alanlara yeni teşvikler getirme imkânı yaratılmalıdır. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi, biraz daha, Devlet Planlama Teşkilatındaki durumdan bah

setmek istiyorum. Özellikle, 1984 yılından itibaren Planlama, sürekli huzursuz kılınmıştır. Sayın 
ANAP iktidarlarının "biz biliriz" ve "tek adam" felsefesiyle Türkiye'yi yönetmesi sonucu, planla
ma kavramı ve Devlet Planlama Teşkilatı bir boşluğa itilmiştir. Teşkilat kanunu sürekli iptal edil
miş ve Devlet Planlama Teşkilatı, ücret konusunda, diğer kamu kurum ve kuruluşların gerisinde bı
rakılmıştır. Ücret ve kadro kanununda personel arasında ikilik yaratılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bir devlet kendi personelinin -kamu personeliniN - haklarını mah
keme kararıyla arattırıyorsa, "devlet" kavramında şüphe var demektir. Bugün, Devlet Planlama 
Teşkilatında oniki onüç yıldır çalışan, rüştünü ispat etmiş arkadaşlar, uzmanlık haklannı mahkeme 
kapısında aramaktadır. Bu, Devlet Planlama Teşkilatının üst yöneticilerine hayır getirmez; Sayın 
Bakana da hayır getirmez ve orada bulunan uzman arkadaşlarımıza da hayır getirmez. Bu ikiliğin, 
bu ayrılığın mutlaka giderilmesi lazım. Bu arkadaşların, mahkeme kapısında hak aramaktan kurta
rılması lazım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi, bir konu var. Bunu, çok açık ve seçik konuşmak lazım. 
Devlet Planlama Teşkilatı, genelde siyasîler veya bazı bürokratlar tarafından günah keçisi haline 
getirilmektedir. Efendim, işte, şu projeyi Devlet Planlama Teşkilatı 1994-1995 yılı yatınm progra
mına almadı, o zaman, şu yönden dolaşalım da bunu projeye aldıralım, deniyor. Şunu sormak la
zım: Acaba, Devlet Planlama Teşkilatına bu kadar kaynak verildi de, uzmanlar, bu projeleri yatı
rım programına almadı mı? Kaynak tahsis edilmiyor veya hükümetin ekonomik politikası doğrul
tusunda kıt kaynak tahsis ediliyor, projeler programa girmiyor ve Devlet Planlama Teşkilatı hedef 
gösteriliyor; bundan uzaklaşmak lazım. 

Bir diğer konu: Ücretler ve personel arasında ikilik yaratan uygulamalara derhal son verilme
lidir. Memurlar ve diğer teknik elemanların durumları iyileştirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Devlet'Planlama Teşkilatı, tam on yıldır -sözlerimin başında da 
söyledim-^ hukukî bir boşluk içerisinde. Bir teşkilat kanunu çıkmadı; burada, hem ANAP Hüküme
ti döneminde hem de bizim Hükümetimiz döneminde aylarca, yıllarca bekledi ve bu kanun çıkarı
lamadı. Teşkilat Kanunu çıkmayan, statüsü boşlukta kalan bir kurumun personelinden, bu devlet ne 
bekleyebilir? Onun için, Devlet Planlama Teşkilatı Kanun Tasarısını yaralamadan -bu ülke geçmiş
te bu kurumdan çok istifade etti; eğer, bugün ve gelecekte istifade etmek istiyorsa, imtiyaz tanıma
dan; ama, haklarını da yaralamadaN - süratli bir şekilde çıkarılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu kanun tasarısında huzursuzluk yaratan maddelerin ayıklanma
sı gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bciı, bu arada Sayın Bakanı tebrik etmek istiyorum. Her ne kadar, 
kalkınmada öncelikli yöreleri ilçe bazında getirmediyse de, sanayide teşvikli yöreleri getirerek, 
özellikle, organize sanayi bölgelerinde teşvikli yatırımları getirerek, hiç olmazsa, Türk ekonomisi
ne ve yatırımcılarına bir nebze olsun rahat nefes aldırmıştır. Diliyorum ve umuyorum; bu uygula
manın finansal kaynağı da desteklenerek, teşvik tedbirleri sadece kâğıt üzerinde kalmayarak, ban
ka kapılarında yatırımcıları süründürmeden; bu sanayide öncelikli yörelerin kapsamı, daha da ge
nişletilerek, Türk ekonomisinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirerek ekonomiye kazandırmak 
gereğine inanıyorum. 

Bu vesileyle, Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin, önce, Devlet Planlama teşkilatında çalı
şanlara, devletimize ve milletimize hayırlı olması dileğiyle Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
(DYPye SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
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Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. 

Sayın Ünal, süreniz 15 dakikadır; lütfen, süreye riayet edin efendim. 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet 
Planlama Teşkilatının 1995 yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere, Refah Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Devlet Planlama Teşkilatı, 30 Eylül 1960 yılında kurul
muştur; yani, yaklaşık 34 yıllık bir kuruluşumuzdur. Devlet Planlama Teşkilatı, bu uzun süre için
de, devletin, siyasî, ekonomik ve kültürel tercihleri istikametinde politikalar üretmiş; teknik ve ko
ordinasyon hizmetleriyle hükümetlere yardımcı olmuştur. Özellikle ülke kaynaklarının rantabl ve 
rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi, millî gelirin artırılması, refahın yaygınlaştırılması, sosyal 
adaletin sağlanması ve bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi konularında önemli görevler üst
lenmiş ve bu meyanda uzun vadeli planlar ve yıllık programlar hazırlamıştır. Bu cümleden olarak, 
Devlet Planlama Teşkilatı, planlı döneme girdiğimiz 1963 yılından itibaren 5'er yıllık 6 tane kal
kınma planı hazırlamıştır. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, bilindiği gibi, 31 Aralık 1994 günü 
son bulacaktır. 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren, yedinci beş yıllık kalkınma planının yürürlüğe gir
mesi gerekirken, bu Hükümetin beceriksizliği yüzünden, yedinci beş yıllık kalkınma planı, bilin-' 
meyen bir tarihe ertelenmiştir. Hesapları karıştıran ve hedefleri tutturamayan üç yıllık DYP-SHP 
Hükümeti, 1995 yılı geçiş programıyla vaziyeti idare etmeye çalışmaktadır. 

Değerli arakadaşlarım, daha önceki plan dönemlerinde bazı inişler ve çıkışlar olmuştur; ancak, 
bu yılki gibi kötü bir yıl hiç olmamıştır. Resmî verilere baktığımız zaman, 1994 yılının ilk üç ay
lık döneminde, sabit fiyatlarla gayri safî millî hâsıla artı yüzde 3,5 iken; bu rakam, ikinci üç aylık 
dönemde eksi yüzde 10,3 olmuş; üçüncü üç aylık dönemde ise, eksi yüzde 8,6 olmuştur. Yıl sonu 
itibariyle gayri safı millî hâsıladaki büyüme, daha doğrusu küçülme, eksi yüzde 3,8 olarak tahmin 
edilmektedir. Halbuki, Hükümetin 1994 yılındaki büyüme hedefi artı yüzde 4,5 idi. 

Konuyu, ana sektörler itibariyle irdelediğimiz zaman, gelişmelerin hiç de iç açıcı olmadığını 
görmekteyiz. DYP-SHP Hükümeti 1994 programını yaptığı zaman, tarımda yüzde 3, sanayide 
yüzde 5,4, hizmetlerde ise yüzde 4,8 büyüme oranlarını hedeflemişti. Şimdi ise durum oldukça 
farklı görülmektedir. 

1995 yılı geçiş programında beliritlen, 1994 yılı gerçekleşme tahminleri ise şöyledir: Tarımda 
eksi yüzde 2,5, sanayide eksi yüzde 1.9, hizmetlerde ise eksi yüzde 3.2'dir. 

Değerli arkadaşlar, bu tablo karşısında ekonomi iyiye gidiyor, ülkemiz zenginleşiyor, fert ba
şına düşen gelir artıyor, vatandaşlarımız rahatlıyor, işsizler iş buluyor diyebilir miyiz? Tabiî ki ha
yır... Aksine, 1993 yılına göre dolar bazında gayri safî millî hâsıladaki düşüş yaklaşık yüzde 22, 
fert başına düşen millî gelirde ise yüzde 24 olmuştur. 

Eski seriye göre 1995 yılında gayri safî millî hâsıla 4 katrilyon 339 trilyon lira olacaktır. Ca
ri fiyatlarla bu rakama ulaşılsa bile, Türk Lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi sonucunda, 
gayri safi millî hâsıla, reel olarak düşecektir. ' 

1994 yılı programında 1 dolar ortalama 17 750 lira olarak hedeflenmişti. Bu hedef şu anda çok 
aşılmış ve 29 750 lira olarak tahmin edilmektedir. 1995 yılındaki hedef ise, 42 280 liradır. Bu he
defin tutturulması da, şu anda zor görülmektedir. İyimser bir tahminle dolar kurunu 50 bin lira ola-ı 
rak kabul etsek bile, eski seriye göre, Türkiye'nin 1995 yılındaki gayri safî millî hâsılası 86 milyar 
dolar, yeni seriye göre ise 120 milyar dolar olacaktır. 

İşin ilginç yanı "kalkındık, çağ atladık, Batıhlaştık" derken, Türkiye'nin 1970 yılında gayri sa
fî millî hâsılası 12.9 milyar dolarken, 1950 yılında asker gönderdiğimiz ve 8,8 milyar dolar gayri 
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safi millî hâsılasıyla bizden çok geri olan Güney Kore, şimdi bizi geçmiş ve gayri safî millî hâsıla
sı 329 milyar dolara ulaşmıştır. İkinci Dünya Harbinden mağlup ve perişan bir durumda çıkmış 
olan Japonya ve Almanya kısa zamanda yaralarını sarmışlardır. 1993 yılında, Japonya'nın gayri sa
fî millî hâsılası 4.3 trilyon dolar, Almanya'nın ise 1.7 trilyon dolardır. İV' 

Dünya Bankasının 1992 yılı verilerine göre, Türkiye, millî gelir itibariyle 12d'ülke arasında 
26 ncı sırada, fert başına düşen gelir itibariyle de 50 nci sırada bulunmaktadır; maalesef, giderek 
aşağı sıralara düşmektedir. 

İkinci Dünya Harbine girmediği halde, Türkiye, geçen elli yıllık bir zaman diliminde, maale
sef, kalkınmasını tamamlayamamıştır. 

Elli yıldır ülkemizi yöneten zihniyetler, "Batılılaşacağız" derken, Batı'nın sadece barını, pav
yonunu, içkisini, viskisini, dansını benimsemiş, onların tekniğini, teknolojisini, iş disiplinini, çalış
ma temposunu göz ardı etmiştir. Bu zihniyetler, geri kalmışlığın sorumluluğunu, yönetimde söz sah 
ibi olmayan ve yetmiş yıldır "kaçak adam" rolünü oynayan İslâmın üzerine yıkmak suretiyle, ken
dilerini mazur göstermeye çalışmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin geri kalmışlığının sebeplerini burada tartışacak değilim; an
cak, şu da bir gerçektir: Kendi değerlerimizi atıp, Batının değerlerini almaya başladığımız 1839 
Tanzimat Fermanından bugüne kadar tam 155 yıl geçmiştir ve işte ülkemizin uluslararası arenada
ki yeri gözler önündedir. 

Değerli milletvekilleri, gayri safî millî hâsıladaki performans kötü de, diğer ekonomik göster
geler çok mu iyidir; maalesef, Hükümet bu alanda da başarılı olamamıştır. "500 günde enflasyonu 
yüzde 10'a indireceğiz" demişlerdir, enflasyon yüzde 140'lara dayanmıştır. Dış borçlar, 1983'dc 18 
milyar dolar iken, 1991 'de 50 milyar dolara çıkmış, bu Hükümet, 50 milyar doları, üç yılda 70 mil
yar dolara çıkarmıştır. 1983'te 3 trilyon olan iç borç, 1991'de 94 trilyon olmuş, bu Hükümet, 94 tril
yonu, üç yılda 600 trilyona çıkarmıştır. Her iki borç da, maalesef, giderek artmaktadır. Bir yılda or
talama olarak Türk Lirasının dolar karşısında 15 bin lira değer kaybettiğini dikkate alarak, kabaca 
bir hesap yapacak olursak, 70 milyar dolar olan dış borcumuz, bir yılda yaklaşık 1 katrilyon lira 
artmış olacaktır. 

Ayrıca, 31.12.1993 ile 21.10.1994 tarihleri arasında doların, mark ve yen karşısında yüzde 14 
değer kaybetmesinden dolayı Hükümet, kur riskini elimine eden hedging pozisyonuna giremediği 
için, yaklaşık 7 milyar dolar kaybımız olmuştur. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen, dış ticaret 
açığının 5.5 milyar dolara indiği, cari işlemler dengesinde fazlalık olduğu ileri sürülebilir. 

Negatif büyümenin -ithalatı düşürdüğü için - ilk bakışta cari işlemler dengesinde olumlu bir 
etkisi olduğu düşünülebilir; ancak, küçülen ekonomilerde, döviz kaynağı olan ihracatın ihtiyaç 
duyduğu mal üretiminin, ciddî darbeler yiyeceğini hatta, istihdam gibi bazı sorunları da beraberin
de getireceği hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Planlama Teşkilatı, bütün bu ekonomik göstergelerin ne manaya 
geldiğini, ekonominin nereye gitttiğini, gerçek rakamların ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Hatta 
öyle ki, bütçe açığının 198 trilyon değil, bu rakamın çok çok üzerinde olduğunu da bilmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı gibi teknik bazda çalışması gereken bir teşkilatın üzerine siyasî oto
ritenin gölgesi düşerse, o teşkilattan sağlıklı bilgileri almak da çoğu zaman mümkün olmaz. Ne za
man ki, Devlet Planlama Teşkilatı, yetenek bilgi ve tecrübeye değil de, ideolojik tercihleri ön pla
na çıkarmıştır, işte o zaman, Devlet Planlama Teşkilatı etkinliğini yitirmiştir. Benim tanıdığım ba
zı değerli elemanlar, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin görevden alınmışlardır ve konuyla ilgili ola
rak verdiğim yazılı soru önergeme bile cevap verilmemiştir. 
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Onun için diyorum ki, Devlet Planlama Teşkilatı, ya kimliğini, şahsiyetini, ağırlığını koyacak 

ya da klasik bürokrasinin çarkları arasında kaybolup gidecektir. 

En önemlisi de, Devlet Planlama Teşkilatı, parasal ekonomiyi değil, reel ekonomiyi öngören; 
ülke kaynaklarını, israfa kaçmadan ve önceliklerini tespit ederek en rasyonel biçimde kullanılması 
gerektiğini bilen veya bilmesi gereken bir teşkilattır. 

Bilindiği gibi, 1 katrilyon 331 trilyonluk bütçeden, yatırımlara ayrılan pay yüzde 128.5 trilyon 
liradır. Genel bütçedeki oran ise, yüzde 9.4' tür. 

Yine, bilinmektedir ki, köy ve mezra olarak 78 bin yerleşim biriminin yüzde 38'inde sağlıklı 
ve yeterli içme suyu yoktur. Buralarda yaşayan insan sayısı 10 milyondur. Bu 10 milyon insanın 
içme suyu için ayrılan para, sadece 1 trilyon 345 milyar liradır. 

60 milyonu çok yakından ilgilendiren Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bütçesinde yatırıma ay
rılan para miktarı ise, 1.8 trilyondur. Peki, sadece, Ankara, İstanbul, İzmir gibi birkaç şehrimizde 
belirli bir kesime hitap eden devlet tiyatroları, bale ve opera hizmetleri için ayrılan para ne kadar
dır biliyor musunuz; 1 trilyon 824 milyar liradır. Bu gerçekleri vurgulamaktan amaç, sanata karşı 
olmak değil, halktan kopuk kesimlerin ve iktidarların dikkatlerini çekmek, aynı zamanda içme su
yu, yolu, işi olmayan, cebinde hastane parası bulunmayan çilekeş Anadolu insanımızın ıstırapları
nı dile getirmektir. Bu sorunlan çözmek de elbette ki, Hükümetin görevidir. Mademki, insanımızın 
alınteri, 70 yıllık KİT'ler özelleştiriyor, öyle ise, devlet de, tiyatroları, opera ve baleleri özelleştire-
bilir. Her alanda liberalleşme rüzgarlarının estiği bir ortamda devlet, tiyatroculuktan, bale ve ope
radan elini eteğini çekmelidir. Eğlenmek isteyenler, kendi paralarıyla eğlenmelidirler. Böylece, sa
natçılar, hem memuriyetten kurtularak sanatlarını serbest bir ortamda daha rahat geliştirme imkâ
nını bulacaklar hem de daha çok para kazanacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, bale ve opera gibi Batı sanat dallan, bilindiği gibi, Hıristiyan Avrupa 
kültürünün ürünleridir. İslamî kültürde, bale ve operanın yeri yoktur. Siz, bana bir Batı ülkesi gös
terebilir misiniz ki, İslam kültürünü, kendi halkına empoze etmek ve yaygınlaştırmak için bütçesi
ne milyarlarca lira para koymuş olsun. Böyle bir ülkeyi bilen varsa lütfen bana söylesin. Ümit ve 
temennim odur ki, ülkenin yalnız ekonomik, sosyal değil, aynı zamanda kültürel çıkarlarını da gö
zetmek mevkiinde bulunan Devlet Planlama Teşkilatı gerekli hassasiyeti gösterir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Devlet Planlama Teşkilatı bütçesine, baleyi de karıştırdınız; teşekkür ederim. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman)-Para oradan ayrılıyor. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ne oldu Sayın Başkan, bir şey mi var? 
BAŞKAN - Olayın, bu bütçeyle ilgisi yok efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır efendim, alakası var; o kadar kaynak tahsis ediyorsu

nuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Başkan olarak sen ne karışıyorsun? 
BAŞKAN - Bunun Kültür Bakanlığı bütçesiyle ilgisi var; orada tartışacağız. 

Her bütçenin hakkını vereceksiniz. Neyse, tamam... 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Tahir Köse; buyurun efendim. 
Sayın Köse, süreniz 15 dakika. 
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SHP GRUBU ADINA MEHMET TAHÎR KÖSE (Amasya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye, kalkınma planları çerçevesinde, kalkınmasını sürdüren, dengeli büyümeyi, refahı 
yaygınlaştırmayı kendisine hedef alan bir ülkedir. Devlet Planlama Teşkilatı, bu hedefler doğrultu
sunda çalışan, ülke ekonomisine yön veren ve değerli uzmanları bünyesinde barındıran bir kurulu
şumuzdur. 

1995 yılından itibaren, Türkiye, yedinci beş yıllık kalkınma planıyla kendisini 2000 yılına ta
şıyacak, 21 inci Yüzyılla bağlantısını kuracaktır. 1960'lardan günümüze kadar, Türkiye'de, azım
sanmayacak, gözle görülür gelişmeler kaydedilmiştir. Kişi başına düşen millî gelir, 200 dolardan 2 
000 dolar seviyelerine ulaşmış, hatta geçmiş; ihracat, 300 milyon dolardan 15 milyar dolara çık
mış; eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, haberleşmede azımsanmayacak merhaleler kaydedilmiştir. Bu 
olumlu gelişmelere rağmen, Türkiye'nin kalkınmasını ve gelişmesini yeterli bulmak mümkün de
ğildir. Türkiye, altyapı yatırımlarını çok daha fazla yapabilmeli, kamu gelirlerini bu yönde kulla
nabilir duruma gelmelidir. Buna engel olan kamu kesimi açıkları, mutlak surette azaltılmalıdır. 

Bugün, bütçe giderleri içerisinde faiz, oldukça büyük boyutlara gelmiş olup, bütçe içerisinde 
personel giderlerinden daha yüksek bir rakama ulaşmıştır. Bu rakamlara, şöyle bir bakacak olur
sak; 1995 yılında personel harcamaları için ayrılan ödenek 420 trilyon lira olarak görülmekte, faiz 
giderleri ise, 388 trilyon lira gibi çok büyük bir rakama ulaşmıştır. Bunu, daha, açık olarak şöyle 
ifade edebiliriz: 420 trilyon liralık personel harcamalarının içinde, devletin, vergi geliri olarak ge
ri alacağı bir kısım vardır. Bunu, yaklaşık 120 trilyon lira olarak düşünürsek, bütçe içerisinde, per
sonel harcamalarına ayrılan para, 300 trilyonken faiz ödemeleri, 388 trilyon lira gibi büyük bir yer 
tutmaktadır. 

Geçen yılla mukayeselerine şöyle bir baktığımızda; personel harcamalarındaki artış yüzde 
58.5, yatırım harcamalarındaki artış yüzde 51.9, faizlerdeki artış ise 78,4 rakamına ulaşmıştır. Bu
rada da, aradaki çarpıklık, diğer kalemlere göre bariz olarak kendisini göstermektedir. Zaten, Tür
kiye'nin temel sorunu da burada yatmaktadır. . 

1991'den günümüze kadar geldiğimizde, faiz borç miktarlarının her yıl ikiye katlanarak gel
diğini görüyoruz. Bu yıl sonunda da ulaşılacak rakam. 600-700 trilyon lira dolaylarında olacaktır. 
Diğer bir deyimle, faiz giderlerini bütçemizden çıkardığımız zaman, bütçemizin fazla verdiği bile 
yine görülmektedir, yaklaşık 190 trilyon lira fazla vermektedir. Ne yapmamız lazım? Tabii ki, bu
nun böyle gitmesi doğru değildir. , 

Hükümetimiz, 1994 yılında vergi gelirlerini artırmıştır. Yaklaşık 100 trilyon liralık bir ek ver
gi almıştır; ama, bir kaç tane işlemi, eşzamanlı olarak yapmadıktan sonra, alınan vergi gelirinin de 
ülkeye getirdiği fazla bir şey olmamaktadır. Hükümet, bu iç borçlarla ilgili radikal bir takım ted
birler de almak zorundadır. 1995 yılında, bu borcun önüne geçilebilmesi ve yeni projeler geliştiril
mesi içini Devlet Planlama Teşkilatı uzmanları, Hükümete öneriler götürmektedir. Bunların içinde 
en radikal tedbir de düşünülebilmelidir. Tabiî, faiz gelirlerinin bu şekilde artmış olması, Türkiye'de 
rant gelirlerinden kazanç sağlayan zengin bir zümreyi de doğurmaktadır. Bu, bence, enflasyonun 
da ana nedenlerinden biridir. 

Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı, bölgesel kalkınma için, az gelişmiş bölgelere daha fazla ya
tırım yapılmasını sağlayan yeni çalışmalar içindedir. Bunun için -Sayın Öztürk'ün söylediği gibi-
organize sanayi bölgelerini de kapsayan yeni bir çalışma gündeme gelmiştir. Aslında, konunun ta
mamı Hazinenindir; ama, zaten teşviklerle ilgili çalışmalar yapan Devlet Planlama Teşkilatı uz
manlarının, birtakım çalışmalar daha yapmasını istiyorum. 
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Ben, konuya daha değişik bir açıdan yaklaşacağım. Özelleştirme Yasası kabul edildi; fakat, 

Türkiye'de, özel sektörün, özelleştirilen kuruluşlara fazla talip olmamasının ana nedenini, yürürlük
te olan teşvikler olarak görüyorum. Eğer, bugünkü teşvik sistemiyle yeni tesis yapmak, özelleştiri
lecek tesisleri almaktan daha kârlıysa, özelleştirmeye rağbet olmayacaktır. Türkiye'de de bugün bu 
sorun vardır. Yani, konuyu biraz daha açacak olursak; örneğin, çimento fabrikaları satılıyor, bun
lara sadece bir teklif veriliyor veya hiç verilmiyor. Bunun sebeplerini araştırmak lazım. Bence, bu
nun ana nedeni şudur: Yeni fabrika yapan bir işletmeci, özelleştirme yoluyla satın alacağı fabrika
dan daha ucuz, daha az bir parayla yeni fabrika yapabiliyor. 

Buradan şuna gelmek istiyorum; Özelleştirme Yasası kabul edildi. Özel sektörü, o şekilde teş
vik etmeliyiz ki, işletmeciye, özelleştirilen fabrikaları almak, yeni yatırım yapmasından daha fay
dalı, daha kârlı olsun. Kanımca bu yönde bir çalışma yapılması gereklidir. 

Yine, Devlet Planlama Teşkilatının, 1995 yılında, kamu yönetiminin yeniden yapılanmasıyla 
ilgili ciddî çalışmalar ortaya koyması lazımdır. Bugünkü devlet yapısıyla, hepimizin birtakım sı
kıntılar çektiğini biliyoruz. Yeni bir kamu yönetimi çalışması, 1995 yılından itibaren ivedilikle or
taya konulmalıdır. 

Yatırımlara gelince; yatırımlar, siyasî müdahaleden uzak ve realitelere uygun bir şekilde ya
pılmalıdır. Bugün, her bakanlığın programında çok sayıda yatırım gündemdedir. Bu ihaleler yıllar
ca sürmekte, birçok yıla sari olarak devam etmektedir; bunun neticesinde de, yatırım programına 
alınan işler bitmemektedir. Bunu, 3 yıldır, Hükümetlerimiz döneminde, titizlikle uyguladığımızı 
sanıyorum. Mümkün olan en az sayıdaki proje programa alınarak, programda olanların süratle ta
mamlanması sağlanıyor; yani, programa alınan bir iş, bir iki yıl içinde bitmelidir, on onbeş yıl sü
ren işler olmamalıdır. Maalesef, bunlari hâlâ devam ediyor; ama, son yıllarda yapılan uygulamay
la buna titizlik gösterildiğini ifade etmek istiyorum. 

Burada, iç borç ve dış borçla ilgili olarak yapılacak fazla bir şeyimiz tabiî ki yoktur. Onlar, dı
şarıya taahhüt ettiğimiz ve gününde yerine getirmemiz gerekli olan şartları taşıyan meselelerdir; 
ama, iç borçlarla ve bunların azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmalı ve özelleştirmeyle bağlantı
sı kurularak, iç borçlarda -radikal dediğim meseleyi biraz daha açacak olursam- konsolidasyon da 
dahil birtakım formüller üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Türkiye'nin, 1995 yılında yapacağı en 
önemli iş olarak, bunu görüyorum. 

1995 yılı Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin, ülkemize ve kuruluşun çalışanlarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın Hükümet, konuşacak mısınız efendim? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
AYKON DOĞAN (İsparta) - Bu konuşmacıdan sonra konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şahısları adına, lehte, Sayın Koray Aydın; buyurun efendim. 
Sayın Aydın, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
KORAY AYDIN (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime başlarken, hepinizi say

gıyla ve hürmetle selamlıyorum. 
1995 yılı Devlet Planlama Teşkilatı bütçemizin, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
Hepimizin çok iyi bildiği üzere, ülkemiz, 1994 yılında, makro ekonomik hedefeler açısından, 

problemlerle dolu olan bir yıl yaşamaktadır. Sürekli hale gelmiş kamu açıklarının ve kamu harca-
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malarının borçlanma yoluyla karşılandığı ülkemizde, son yıllarda dış kaynakla beslenen bir büyü
me sürdürülmektedir. Dış kaynak temin edilmesi ise, büyük ölçüde Türk Lirasının suni olarak ya
bancı paralar karşısında değerlendirilmesi sonucunda gerçekleşmiştir. 

1994 yılı öncesinde, gerek ithalatın ucuz hale gelmesi sonucunda dış ticaret açığının cumhuri
yet tarihinde görülmedik bir seviyeye ulaşması gerekse iç faizlerin yüksek olması nedeniyle kısa 
vadeli sermaye girişinin hızlanması, ülkeyi içinde yaşadığımız ekonomik bunalıma süreklemiştir. 

Tabiî ki, ekonomik bunalımın sebepleri, sadece bahsettiğim bu iki konu değildir. Esasen, ül
kemizin yukarıda söylediğim yapısal meselelerinin çözülememesinden kaynaklanan kronik prob
lemleri, olayların ters yönde gelişmesine de neden olmuştur. 

1994 yılı makro ekonomik hedeflerinin açıklanmasından hemen birkaç ay sonra yaşanan dö
viz kriziyle meydana gelen olaylar, ekonomimizin ne kadar hassas bir durumda olduğunu açık bir 
şekilde ortaya koymuştur. Hepimizin yakından bildiği gibi, Hükümet, geldiği nokta itibariyle de, 5 
Nisan ekonomik önlemler planını uygulamak zorunluluğunu duymuştur. Bu konudaki görüşlerimi
zi o zaman geniş bir şekilde ifade etme, açıklama imkânını bulmuştuk. 

1994 yılında yüzde 4,5 olarak hedeflenen gayri safî millî hâsıla artışının, negatif olarak, eksi 
3,8 olarak gerçekleşeceği de kamuoyuna açıklanmıştır. Öngörülen, 1994 yılı.enflasyonunun yüzde 
55 olmasına rağmen, yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşeceği de bir vakıadır. 

KİT için öngörüleri zararın 36 trilyon olmasına rağmen, yapılan büyük oranlı zamlarla bunun 
da 70 trilyon lira olarak gerçekleşeceğinin anlaşılması, konunun vahametini de ortaya koymakta
dır. 

1994 yılı dış ticaret ve ödemeler dengesi hedeflerinde de çok büyük sapmalar vardır. Dış tica
ret dengesinin daralması olumlu bir sonuç gibi gözükmekle beraber, büyük ölçüde ithalatın azal
masından kaynaklanmaktadır. Büyümenin negatif olmasının bir nedeni de buradadır. Cari işlemler 
dengesi ise, programlananın aksine, fazla verecektir. 

Bütçe uygulaması konusunda, Hükümet, daha hassas davranarak, bir ölçüde, daha iyi bir uy
gulama gerçekleştirmiştir. Hepimizin çok yakından bildiği gibi, yedinci beş yıllık kalkınma planı 
ertelenerek bir yıllık geçiş programı hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu, bizce olumlu bir gelişme
dir. Çünkü, plan hazırlıklarında kullanılacak ve baz alınacak rakamların istikrarlı verilere dayandı
rılması zarurîdir. Ancak, 1996 yılında başlanacak plan için kullanılacak verilerin de, bir plan için 
çok sağlıklı olup olmayacağı tartışılabilir. Ayrıca, 1996 yılının seçim yılı olması ve yeni iktidarın 
kendi görüşleri doğrultusunda bir plan hazırlamasına imkân tanınması için, planın, 1997 yılında 
başlatılması yararlı olur düşüncesindeyiz. 

Değerli arkadaşlar, Hükümet, 1995 yılı gayri safî millî hâsıla artış hızını yüzde 4,4 olarak be
lirlemiştir. 1994 yılında gerçekleşmesi beklenen negatif yüzde 3,8'lik büyüme hızından sonra bu 
hedefin gerçekleşmesi iddialıdır. Bu büyüme hızına ulaşabilmek için, yatırım ve üretimde bir pat
lama olması gerekmektedir. Bu patlama da, ancak, ithalatın artırılmasıyla mümkün olabilir. Özel
likle sanayi ve hizmetler sektöründeki -sırasıyla- yüzde 4,9 ve yüzde 4,3'lük hedeflerin sağlanma
sı güç gözükmektedir. 

İddialı bir diğer hedef ise, enflasyon oranının yüzde 100'lerin üzerinden ortalama yüzde 22,5'e 
düşürülmesinin hedeflenmesidir. Enflasyonu çok hızlı bir şekilde düşürerek büyüme hedefinin tut
turulması ise, hemen hemen imkânsız gibidir. 

1995 yılı için, ihracatın 2 milyar dolar artırılarak 19,5 milyar dolara, ithalatın ise 27 milyar do
lara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Belirlenen hedefler doğrultusunda, dış ticaret açığı da 5,5 mil
yar dolardan 7,5 milyar dolara yükselmektedir. Cariişlemler dengesinin ise 500 milyon dolar civa
rında fazla vermesi beklenmektedir. 
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Türkiye'nin, 1995 yılı içinde en önemli problemlerinden biri, yaklaşık 12 milyar dolar dış borç 

anapara ve faiz ödemesi yapma zorunda olmasıdır. Bu konu da, sadece ekonomik olarak değil, si
yasî anlamda da ülkemizin 1995 yılındaki en büyük problemlerinden biri olacaktır. 

1995 yılında, sabit sermaye yatırımlarının, reel olarak yüzde 6,1 oranında büyümesi öngörül
mektedir. Toplam yatırımların yüzde 76,3'ü özel kesim, yüzde 23,7'si ise kamu kesimi tarafından 
gerçekleştirilecektir. Son yıllarda, özellikle ulaştırma sektöründe, yatırımlarda meydana gelen azal
ma da dikkat çekicidir.. 

Yatırımlarla ilgili ifade etmek istediğim çok önemli bir olay var: 1995 yılı Programı incelen
diğinde, 1994 yılı Programında yer alan toplam 4 387 projenin 1511 tanesi aynı yıl programa alın
mıştır, geriye kalan 2876 projenin 563 tanesi 1985 yılı öncesine dayanmaktadır. Değerli arkadaş
lar, bu da çok önemli bir rakamdır. 1975 yılı öncesi başlanan proje sayısı ise 86'dır; dikkat edin, 
1975 yılı öncesi başlanan proje sayısı... 1985 yılı öncesi projelerin, toplam proje stoku içerisinde
ki paylan yüzde 40'ın üzerindedir. Burada, üzerinde önemle durmak istediğim nokta, projelerin 
âdeta sürünmesi ve bir an önce üretime sokulamamasıdır. Bu olay, enflasyonun sebeplerinden biri 
olduğu kadar, kaynakların rasyonel kullanımını da etkileyen çok önemli bir faktördür. Ancak, pro
jeler, bitiş tarihi itibariyle değerlendirildiğinde, Hükümetin hedeflerinin daha tutarlı olduğunu da 
görmekteyiz. 

1995 yılı Programının bir diğer önemi ise, 1996 yılı başlarında gümrük birliğine katılmamızı 
sağlayacak bir geçiş programı olmasıdır. Gümrük Birliği konusunda yapılan çalışmalann yeterli ol
duğu kanaatinde değiliz. Bir an önce, sektör, hatta mal bazında çalışmalar yapılmalı ve eksikler gi
derilmelidir. Aslında, birkaç sektör ve hassas mal dışında, ülkemizin bu konuda çok ciddî bir prob
lemi olacağı kanaatini taşımıyoruz. Ülkemizaçısmdan önemli olan, Avrupa Birliğine tam üye olun
madan Gümrük Birliğine gidilmesinin sakıncalar getirebileceğidir. Tam üye olunmadığı için, ülke
miz, Komisyon kararlarına katılamayacak, bu da siyasî yönden millî çıkarlarımıza ters düşebilecek
tir. 

Değerli arkadaşlar, biraz da, 1995 yılı konsolide bütçe açığı üzerindeki görüşlerimi özet ola
rak ifade edip, sözlerimi toparlamaya çalışacağım. 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 198 tril
yon liralık açıkla Meclisimize gelmiştir, Plan ve Bütçe Komisyonunda bizlerin yaptığı çalışmalar 
sonucunda da, bu açıkta öyle çok büyük bir değişme olmamıştır. Öngörülen bu açığın tutturulma
sı zor bir hedef olarak görülmektedir. Personel harcamaları ve faiz ödemeleri haricindeki harcama 
kalemleri, iddialı hedefleri ihtiva etmekle birlikte, mahiyetleri itibariyle de, ödenekleriyle sınırlı ka 
lemlerdir. 

Bütçe hazırlanırken, memur maaşlarının üçer aylık dönemler itibariyle; yüzde 8 ilâ yüzde 9 ci
varında artınlacağı öngörülmüştür; ancak, 1995 yılının ilk çeyreğinde yüzde 15'lik bir maaş artışı
nın belirlenmesi, değişik kesimlerin, özellikle memur kesiminin, daha yüksek ve ayrıcalıklı maaş 
artış talepleri ve toplumda bu manada yükselen talepler, personel harcamaları hedefinin aşılacağı
nı daha bugünden gösteren işaretlerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Ayrıca, hepinizin bildiği üzere, işçiler için, 1995 yılında ücret artışı öngörülmemiştir. Son ge

lişmeler de göz önünde bulundurulduğunda, bunun da imkân dahilinde olmadığı görülmektedir. Bu 
durumlar dikkate alındığında, yıl sonunda, personel harcamaları ödeneğinin asgarî 40 trilyon lira 
civarında aşılacağını bugünden söylememiz mümkündür. 
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Bir diğer önemli konu da şudur: Bütçede yer alan iç borç faiz ödeneği 296 trilyon liradır. Bu 

hedef, borçlanma faiz ödeneklerinin ciddî şekilde düşürüleceği ve uzun vadeli borçlanmaya ağırlık 
verileceği varsayımları altında çizilmiştir. Şu andaki gelişmeler, bu konuda bizi endişeye sevk et
mektedir. Borçlanma faiz oranlarında ve borçlanma vadesinde hedefin tuturulamaması durumun
da, yıl sonunda, faiz ödeneği, asgarî 100 trilyon lira da aşılmış olacaktır. 

Vergi gelirleri hedefi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aydın, lütfen, teşekkür edip inin. Ben, size 1 dakika süre verdim, daha sü
re vermem... Rica ediyorum..., 

Kimseye süre vermeyeceğimi baştan söyledim. 

Teşekkür ediyorum efendim. 

KORAY AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, hoşgörünüze(l) teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, aslında bu konudaki bütçe rakamlarını toparlayarak sözlerimi tamamla

mak arzusundaydım; ama, Sayın Başkanın ısrarlı tutumunu görerek, sözlerimi burada bağlıyor; 
1995 yılı bütçesinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; hepinizi, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydın. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan; buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Süreniz 15 dakika, Sayın Bakan. 
ADNAN KESKİN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Bakan hep övgüleri dinledi, bir de yergi

leri dinleseydi; şimdi, neye cevap verecek? 
BAŞKAN - Sizin keyfinize göre değil, Sayın Bakanın söz alacağı zaman İçtüzükte belirtilmiş

tir. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin değerli üyeleri; sözleriminin başında Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
ADNAN KESKİN (Denizli) - Sayın Başkan, İçtüzüğe göre belli; ama, bir siyasî nezaket var

dır. Sayın Bakan hep övgüleri dinledi, neye cevap verecek?!. 
BAŞKAN - Kaç senedir burada çalışıyorsunuz; usulü öğrenin... 
ADNAN KESKİN (Denizli) - Bir siyasî nezaket vardır... 
BAŞKAN - Sayın Keskin, lütfen... Şimdi, çıkıp konuşursunuz, sizi de dinler. 
ADNAN KESKİN (Denizli) - Ne dinleyecek!.. 
BAŞKAN--Lütfen... Rica ediyorum... 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Burada, grubu ve şahsı adı

na söz alan bütün arkadaşlarıma... 
ADNAN KESKİN (Denizli) - Al takke, ver külah işi bu. 
Zaten plan diye bir şey getirmediniz ki; ne konuşacaksınız!.. 
BAŞKAN - Sayın Keskin, şimdi konuşacaksın; sus diyorum sana!.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - ....Planlama Teşkilatı büt

çesi üzerindeki eleştirileri, açıklamaları ve katkıları dolayısıyla, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 
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Planlama, toplumların kendi geleceklerini görebilme ve kaderlerini yönlendirme çabalarına 

ilişkin olarak ortaya çıkmış bir görevdir. Bu sebeple, diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere 
baktığımızda, farklı isimler altında olsa dahi, bu fonksiyonu yerine getiren -Türkiye'de olduğu gi
bi- benzer organizasyonların bulunduğunu görmekteyiz. 

Türk kamu hayatında, devletin Anayasadan kaynaklanan planlama görevini yapan Devlet 
Planlama Teşkilatı, 1960 yılında kurulduğundan bu yana, ülkemizin planlı kalkınmasında çok 
önemli görevler deruhte etmiş ve bunları da başarıyla bugüne kadar getirmiş bulunmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, kuruluşundan bugüne kadar, ülkemizin kalkınmasının planlanma
sında, hiçbir zaman emredici bir plan anlayışına girmemiştir. 1980'li yıllara kadar olan uygulama
da, piyasa mekanizması genel ilke olarak benimsenmiş, özel kesim potansiyelinin yeterli olmadığı 
bölgelerde ve alanlarda kamu girişimlerine ağırlık veren bir yaklaşım benimsenmiştir. 

1980'li yıllardan sonra ise, planlama yaklaşımlarında, piyasa mekanizmasını hâkim kılacak ku
rumsal düzenlemelere ağırlık verilirken, makro politikaların koordinasyonu ve piyasa düzeni için
de çözümlenmesi güç olan altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine önem verilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, başarılı görev ve hizmet süresi içerisinde, Türk siyasî hayatına de
ğerli devlet adamları ve Türk bürokrasisine de değerli uzmanlar yetiştirme özelliğini, kuruluşundan 
bugüne kadar koruyagelmiştir. 

2000'li yıllarda, dünyada, bölgelerde, uluslararası alanda beklenilen gelişmelerin karmaşıklı
ğı, bilim ve teknolojinin ulaşabileceği noktaların tahminindeki güçlükler ve bunların birbirleriyle 
olan çok boyutlu iletişimlerinin yaratacağı iktisadî, sosyal ve kültürel problemlerin çözümü ve ül
keyi refah toplumu düzeyine ulaştırmak için siyasî otoriteye yardımcı olacak Devlet Planlama Teş
kilatımız, bugüne kadar üstlendiği görevleri bugünden sonra da aynı dirayet ve başarıyla devam et
tirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmacıların belirttiği üzere, bugün için, Devlet Planlama Teşkilatı, 
bir yasadan mahrumdur; ama, kanun hükmünde kararname, Hükümet tarafından Yüce Meclise arz 
edilmiş bulunmaktadır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının yeni bir yasaya kavuşturulması ko
nusunda, grupların birlik ve beraberliğiyle, birkaç gün önce gösterdiğimiz davranışı, önümüzdeki 
günlerde, Planlama Teşkilatının kanun hükmündeki kararnamesinin yasalaşmasında da gösterece
ğimizi ümit etmekteyim. 

Devlet Planlama Teşkilatı, 720 kişilik uzman, uzman yardımcısı, destek personel, teknik per
sonel ve üst yönetici kadrosundan oluşmaktadır. Bu arkadaşlarımızın pek çoğu kendilerini, kendi 
alanlarında yetiştirmiş, yurt dışında ve yurt içinde lisansüstü eğitimler görmüş ve mesailer sarf et
mişlerdir. 

Burada değinilen bir konuya, huzurlarınızda temas etmek istiyorum. O da, niçin ara programın 
yapıldığı konusudur. Bunu, bazı konuşmacı arkadaşlarım gayet tarafsızca dile getirmişlerdir. Ger
çekten, 1994 yılı, ekonomik dengelerin çok değiştiği bir yıldır. 1994 yılındaki ekonomik gösterge
lere istinaden, 5 yılı kapsayacak bir kalkınma planı yapmanın güçlüğünü gören Hükümetimiz, Yü
ce Meclise başvurmuş, 1995 yılında bir ara program ihtiyacıyla huzurlarınıza gelmiştir. Getirilen 
yasa tasarısı kanunlaşmış ve 1995 yılı için bir ara program -geçmişte iki defa denendiği şekilde-
kabul edilmiştir. 

Bu itibarla, 1995 yılındaki bu ara programı yadırgamamak lazımdır. Bizim sosyal hayatımız
da, devlet hayatımızda ara programlar vardır. Hükümetin bu konudaki kararı isabetlidir. 

Bu ara program konusundan sonra, konuşmacı arkadaşlarımın da belirlediği üzere, Türki
ye'nin, artık yedinci beş yıllık kalkınma planının arifesinde ve hazırlıklarının yapıldığı şu günler-
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de, yeni bir plan anlayışına, yeni bir plan stratejisine ihtiyacı vardır. Ben, kısaca, bu plan strateji
sinden ve anlayışından bahsetmek ve bu konuda bilgi vermek istiyorum. 

Bugün, bilgilerin yerine ulaştırılması, bilgilerin ulaşımındaki zaman kaybı, bu iletişim sırasın
da bilgilerin zayiata uğraması, bilgilerin kullanımında önceliklerin yapılması, bilgilerin etkin ve ve
rimli şekilde kullanılması günümüzün en önemli sorunudur. Bu anlayışla, süratli bir bilgi iletişimi
ne, bilgi önceliklerine, bilgi etkinliklerine ve bilgilerin verimli kullanılmasına imkân verecek bir 
plan anlayışından hareketle, merkezde detaylı kaynak tahsislerini öngören bir plan yerine, daha 
çok, global ve stratejik tahsislerin yapılmasını öngören bir plan anlayışı, yedinci plana hâkim ola
caktır. 

İkinci bir husus, bugüne kadar, alt sektörlere inen çok detaylı mikro bir anlayıştan ziyade, ye
dinci planda, ekonomide büyüme, istihdam, fiyat istikrarı, bölüşüm, dış ticaret, dış borçlanma ko
nularındaki hedeflerin, ülkemizin iç ve dış şartları çerçevesinde, uzlaştırıcı bir biçimde seçilmesi
ne yönelik planlama gayretleri yer alacaktır. 

Yedinci planda, makro göstergelerin 1995 yılında istikrar kazanmasıyla, beş yıla yönelik, çok 
isabetli makro tahminlerin ve tahlillerin yapılacağını da huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Yedinci plana girerken, 1995 yılında, kamu maliyesinde bir dengenin, ihracatı teşvik eden, dış 
talebi dengeleyen, gerçekçi bir döviz kurunun, istihdamı kolaylaştıracak gelir ve ücret politikaları
nın, üretimi teşvik edecek bir faiz politikasının hâkim olacağını huzurlarınızda ifade ediyorum. 

Yedinci kalkınma planına, birtakım mikro tahlillerden ziyade ana sorunları çözecek bir plan 
anlayışı hâkim olacaktır. Bu çerçevede, ülkemizde 14 ana sorun, yedinci plan çalışmalarında tespit 
edilmiş ve bu 14 ana soruna ilişkin kurumsal düzenlemelerin yedinci planda belirlenmesi kararlaş
tırılmıştır. Bu ana sorunları huzurlarınızda saymak istiyorum: 

Türkiye'nin yeni bir vergi idaresine ve geniş tabanlı, adil, dengeli bir vergi yapısına kavuştu
rulma ihtiyacı birinci sorun olarak görülmüştür ve buna ilişkin kurumsal düzenlemeler yapılacak
tır. 

Hepinizin bildiği üzere, Özelleştirme Yasası buradan çıkmıştır. Yeni plan anlayışı, ikinci so
run olarak, özel sektöre daha çok önem ve öncelik veren ilkeleri içerecektir. 

Üçüncü sorun olarak, sosyal güvenlik sistemi konusu ele alınmış ve sosyal güvenlik kurumla
rı arasında birlik, beraberlik ve denge, hedef seçilmiştir. 

Dördüncü sorun, destekleme ve teşvikler konusunda yeni politikaların geliştirilmesidir. Bu ko
nuda da yedinci kalkınma planında birtakım kurumsal öngörüler yer alacaktır. 

Beşinci sorun olarak, eğitim konusu ele alınmıştır. 2000'li yıllara yaklaştığımız bugünlerde 
çevremize baktığınız zaman, Batı ve Doğu Avrupa'daki -Rusya dahil- ülkelerin yaşlı bir nüfusa sa
hip olduklarını görürsünüz. Türkiye'de ise genç bir nüfus vardır. Bu genç nüfusun, bütün çevremi
zin ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, düşünme, algılama, problem çözme, yeni
liklere açık, beceri düzeyi yüksek, toplumsal ve bireysel faydayı dengeleyecek bir yapıda yetiştiril
mesi için gerekli hazırlıklar yedinci planın en büyük bölümünü oluşturacaktır. 

Altıncı sorun, sağlık hizmetlerinin yurt düzeyinde sağlıklı ve dengeli bir şekilde dağılımı ve 
önleyici sağlık hizmetlerine daha çok öncelik gösterilmesi konusudur. Yedinci planın sağlık sorun
larımıza yaklaşımı bu yöndedir. 

Yedinci sorun, altyapı, ulaştırma, habarleşme, enerji ve telekomünikasyon konularına ağırlık 
verileceği hususudur. 

Sekizinci husus, kamu hizmetlerinde etkinlik ve mahallî idarelerin güçlendirilmesi, meselele
rin merkezde değil, daha çok mahallinde çözümlenmesine yönelik politikaların benimsenmesidir. 
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Dokuzuncu sorun, dış ticaret politikalarında, Avrupa Birliğine entegrasyonda, küreselleşme ve 

bölgesel entegrasyonlarda, memleketimizin önümüzdeki beş yıl içinde izleyeceği politikalardır. 

Onuncu sorun, malî piyasalarda etkinliğin artırılması ve dünya piyasalarıyla entegrasyondur. 
Onbirinci sorun, devlet, düzenleyici değil gözetici bir rol oynayacaktır; ancak, bu çerçevede, 

tüketiciyi koruyacak, antikartcl yasalarıyla tröstleşmeye imkân vermeyecek, rekabet hukukunun 
oluşması ve piyasaların sağlıklı işleyişi için üzerine düşen görevi yapacaktır. 

Onikinci husus, işgücü piyasalarında çalışma barışma yönelik kurumsal düzenlemelerin yapı
lacak olmasıdır. 

Onüçüncü husus, çevre, yedinci planın üzerinde durduğu en önemli konu olması nedeniyle bu 
konuda da gerekli kurumsal düzenlemelerin yapılacak olmasıdır. 

Memleketimizde fertler arasındaki gelir dağılımı yanında, bölgeler arasındaki gelişme de 
önemlidir. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, yedinci planın benimsediği 
ondördüncü temel noktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu şekilde ve kısaca, yeni plan anlayışını size sunduktan sonra, bir neb
ze de, burada dile getirilen, yaşadığımız ekonominin ve günün sorunlarıyla ilgili eleştirelere cevap 
vermek istiyorum. 

Daha önce konuşan değerli konuşmacıların ve iki gün önce Anamuhalefet Partisi Sayın Lide
rinin açıklamalarıyla da gündeme geldiği üzere, 1994 yılındaki ekonomik sorunların ne noktada ol
duğu konusunda oldukça ileri eleştirilerde bulunuldu; özetle, denildi ki "biz, 1991 Türkiyesini arı
yoruz" 

Değerli arkadaşlarım, 1991 yılından 1994 yılına kadar geçen zaman içerisinde, değişim, 49 un
cu ye 50 nci Hükümetlerin, bozulan ekonomik dengeleri tekrar yerine oturtmasından ibaret olmuş
tur. 

Şimdi, Türkiye'nin, 1991 yılındaki ekonomik durumunu, sosyal durumunu, Anamuhalefet Li
derinin beyanlarıyla huzurlarınıza getirmek istiyorum; bakın, 17 Temmuz 199İ'de ne diyor: "Çe
telerin, terörün başını ezeceğim." Yani, Anamuhalefet, 1991'in 17 Temmuzunda -sekiz yıllık ikti
darında- kabulleniyor, terörün ve dağlara çıkmış, birtakım bölgeleri işgal etmiş çetelerin... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanız var efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - . . . başını ezemediğini... 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Sayın Bakan, kaç tane köy boşaltıldı biliyor musunuz!.. 
5 bin tane okul kapatılmadı mı?!. 

BAŞKAN — Müdahele etmeyin. Rica ediyorum... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu
rada enflasyondan şikâyet edildi. Bakjn, ne diyor Sayın Yılmaz: "Bu kadar sürede, Sayın Özal'ın 
sekiz yılda düşüremediği enflasyonla ben nasıl başa çıkabilirim?" İşte, enflasyonu kabul eden; ama, 
enflasyonla başa çıkamayacağını 1991 'in -tarihi de burada- sonlarına doğru, açıkça ifade eden bir 
konuşma. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Aklına göre konuşuyor... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bakın ne diyor: "Enflas
yonda, maalesef, başarılı olamadık; neler yapacağız 1991' de iktidara gelirsek; tüm KİT'ler özel
leştirilecek.;." Bu kanunu biz çıkardık. "Kamu bankaları özelleştirilecek; ekonomi dış rekabete açı
lacak..." Bunları, biz yaptık, yeni... 
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HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Siz, ne zaman yaptınız?!. 

ENGİN GÜNER (istanbul)-TÜRKSAT'ı da mı, siz yaptınız?!. 
DEVLEr BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - "Kur politikası, ihracaatın 

geliştirilmesi yönünde olacak; vergi yapısı değiştirilecek; sanayi, haksız rekabetten kurtarılacak" 
diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Siz değil, biz yaptık... 

BAKAN - Sayın Bakan, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Son cümleyi, şöyle getir

mek isityorum değerli arkadaşlarım. 
1991'i isteyen Anamuhalefet Lideri, kendini şöyle tanımlıyor: "Ben, en acemi, en taze lide

rim." Memleketin yönetimini, bu milletin, artık, yeniden, acemilere tevdi etmesine gerek yoktur ve 
buna da Sayın Aşık, sert bir tepki gösteriyor; diyor ki: "Bu ne biçim ifadedir." Sayın Yılmaz da 
"tek başımıza iktidar olamayız; bari, Doğru Yolla koalisyon yapalım" diyor ve arkasından, Özal-
Yılmaz gerginliği... Bunlara değinmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bana da -Devlet Bakanı olarak- diyor ki: "Efendim, siz işçiyi, memuru 
ezdiniz." 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Yalan mı?... Yüzde 40 fakirleşmedi mi memur?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Kendi beyanıdır "ortadire-

ği ezdik, ihmal ettik." Bu, sizin ifadeniz. 1991... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Şu anda enflasyon kaç, Sayın Bakan?.. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Yüzde 140'a çıkardınız... 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Bakan, bunları yapmak için, erken seçime gitmek 

istiyoruz... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Eylül 1991: "Ortadireği, 

işçiyi, memuru, esnafı ihmal ettik..." 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Bu yıl, memurun, emeklinin reel geliri yüzde 40 düşmedi mi; 
ona cevap verin... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen efendim... Son cümlenizi söyleyin... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, bütün bunları bir ta

rafa bırakacağız; sayın konuşmacılar da, 1994 yılında ekonomideki dengeleri yeniden ihdas etme
ye çalışan bir hükümetin gayretlerini bir tarafa bırakacak, 1991 Türkiyesini gerisin geriye isteye
cek... 1994 Türkiyesi, 1991'den çok daha ileridir. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Buna inanıyor musunuz Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Dünya şartlarıyla ileridir; 

güç olarak İleridir. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sen de Başbakan gibi masalcı olmuşsun Sayın Bakan. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Enflasyonu yüzde 140'a çıkardınız. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Ama, şu da vardır ki, de
ğerli arkadaşlarım, işte "ben acemi bir yöneticiyim, acemi bir iktidarız; biz, esnafı, memuru, işçiyi 
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ezdik, terörü önleyemedik; Sayın Özal, bu enflasyonla sekiz yıl başa çıkamadı, biz nasıl çıkacağız" 
deyince, size git diyen olmadı. İktidarı bırakana, bu milletin tekıar iktidarı nasıl tevdi edeceğini 
yüksek takdirlerinize sunarım. 

Sayın Başkan, teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Şahsı adına, aleyhinde, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin. 
Buyurun efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Aramızdaki fark bu Sayın Başkan; biz, 
1991'i bile bu millete layık görmüyorduk; onlar, bugünkü durumu bile fazla görüyorlar; yani, mil
lete layık gördükleri bu. 

BAŞKAN - Efendim, onu, hükümete anlatıyorsunuz zaten, söylüyorsunuz. 
Buyurun Sayın Keskin. 
Süreniz 10 dakikadır; lütfen, süreye riayet edin efendim. 
ADNAN KESKİN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Tunceli'nin kaç köyü kaldı?.. 
BAŞKAN - Biz onu söyledik efendim. 
ADNAN KESKİN (Devamla) - ...demokratikleşme paketi için nutukların sıkıldığı bir Türki

ye ortamında, Parlamento üyelerinin konuşturulmaması için rafine yöntemlerin uygulandığı bir 
Parlamentoda, bütçe görüşmeleri yapıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Keskin, sürenizi durduruyorum, bir dakika... Bizim parlamenterleri konuş
turmama gibi bir isteğimiz de yok, arzumuz da yok. İşte, kabul ettiğiniz... 

ADNAN KESKİN (Devamla) - Sayın Başkan, daha ne söylediğimi dinlemediniz ki müdaha
le ediyorsunuz yukarıdan; niye alınıyorsunuz; yani, nasınnıza basılmış gibi siz niye alınıyorsunuz? 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Rica ediyorum... 
Şurada, kabul edilen programa göre -Yüce Kurulun kabul ettiği program var burada- bugün, 6 

bütçe var; her bütçede 7 arkadaşımız konuşuyor; sorular var... 
ADNAN KESKİN (Devamla) - Siz niye alınıyorsunuz Sayın Başkanım?!. Ne söyledim ki?.. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Rica ediyorum... "Konuşturulmuyoruz" diyorsunuz da... 

Şimdi, 7 arkadaş konuşacak her bütçede ve 6 bütçe var; 42 kişi eder. Herkese 1 dakika fazla verir
sek, 42 dakika eder; 5 dakika verirsek 210 dakika eder. 

ADNAN KESKİN (Devamla) - Sayın Başkan, aşağı sıralarda otururken böyle davranmıyor-
dunuz, böyle söylemiyordunuz. 

BAŞKAN - Lütfen efendim... Lütfen... 
Buyurun, buyurun... 
ADNAN KESKİN (Devamla) - Aşağılarda otururken böyle konuşmuyordunuz ama. . 
BAŞKAN - Konuşmayın!.. 
ADNAN KESKİN (Devamla) - Demek ki, bir hataen çıktığınız o kürsüde başka türlü düşün

celere kapıldınız. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Ben yaptığımı iyi bilirim. 
ADNAN KESKİN (Devamla) - Sayın milletvekilleri, daha cümlemi tamamlamadan, Sayın 

Başkan müdahale etme gereğini duydu. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Yanlış konuşuyorsunuz. 

ADNAN KESKİN (Devamla) - Sayın Ahmet Sayın, bütçe görüşmeleri sırasında, yanlış konu
şup konuşmamanın takdirini yurttaş yapar; onu, sen yapamazsın. (CHP sıralarından alkışlar) 

Daha, bütçe görüşmesi sırasında, bir milletvekilini az konuşturabilmek için, hepsi aynı üslup
ta ve aynı marka olan insanların konuşmalarını tamamladıktan sonra, aleyhte konuşmak isteyen bir 
kişinin konuşmasını dinlemeden, Sayın Bakanın kürsüye davet edilmesi, aslında, yapılacak eleşti
rilerden korkmanın, ürkmenin bir sonucudur; ama, korkunun ecele faydası yoktur. Bu Hükümet, 
önünde sonunda gidecektir. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri) 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Birleşmiyor musunuz?!. 

ADNAN KESKİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, rantiye kesiminin danışmanlığını yaptığı 
günlerde, Türkiye'nin, o tarihte içinde bulunduğu borç stokunun korkutuculuğunu ortaya koyabil
mek için, ekonominin borç krizine gireceğini ilan eden; siyasî erki kullanmaya başladığı 1991 yı
lındaki iç borç stokunu yüzde 500 artırarak 500 trilyona çıkaran; dış borcu, 33 milyar dolar artıra
rak 70 milyar dolara yükselten; 1991 Kasımında, İktidarlarının ilk yılında, enflasyonun yüzde 38'e 
indirilerek, sonraki yıllarda daha da aşağıya çekileceğini, insanımızın önüne hedef olarak koyan; 
yaşam pahalılığını, 1994 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 150 artıran ve bu politikaların mimarı 
unvanını alan; işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin cebinden elini çıkarmayan; "bu sürenin so
nunda, çalışanların durumu düzelecektir; eğer, düzelmezse, benden hesap sorunuz" diye efelenen; 
gemi karaya vurunca, çalışanlar sokağa dökülünce, kurtuluşu, siyasette tırnak tutturabilmek için, 
gölgesine sığındığı babasını suçlayarak, analığa soyunarak topluma pembe senaryolar çizmekte bu
lan; hiçbir ilkesinden, kuralından haberdar olmadığı ekonomi uygulamasının mihenk taşında orta
ya çıktığı beceriksizliğinin somuta yansımasında; dersini okuttuğu dönemlerde "bu iktidar ekono
miden anlamıyor; enflasyon, zam yaparak önlenemez" diye çalım atarak tırmandığı Başbakanlık 
koltuğuna oturduğu günden bu yana, halkımıza zamsız gün yaşatmayan; kendi mal varlığını kısa 
zamanda büyütme beceri ve kerametini gösterebilen; Türkiye ekonomisini küçülten, batıran; bece
riksizlik abidesi olan; istikrarsızlığa sürüklediği parasını pula çeviren; insanını yaşamdan bıktıran; 
Türkiye'yi güvenli görmediği için mal varlığını yurt dışına kaçıran; vergi fukarası; arsa spekülatö
rü; oğlu, villasının bitişiğindeki askerî birlikte vatanî görevini yapan; cumhuriyetin Başbakanlık 
makamında, cumhuriyet düşmanı tarikat şeyhleriyle gizli toplantılar yapan... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Ayıp!.. Ayıp!.. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Kim o?.. Kim?.. 
ADNAN KESKİN (Devamla) - ...yetkisiz eşine, yabancı elçilerle toplantılar düzenleten; işçi

nin, köylünün, esnafın, çiftçinin, memurun, emeklinin hak istemi gündeme geldiğinde şahin kesi
lip, polisleri seferber eden; faizcilerin, karaborsacıların, istifçilerin, patronların talepleri söz konu
su olunca muhabbetkuşu gibi tatlı tatlı öten çifte pasaportlu bir siyasetçinin başında bulunduğu kad
ronun, Türkiye'nin, yağmalanmadan, hortumlanmadan, çalmadan ve çırpmadan kurtarılabilen kıt 
kaynaklarını, bireysel tercihlerle, günü kurtarmayı hedefleyen gösteriş projelerine; usulsüzlük, yol
suzluk çağrışımı yapan tasarruflarların, siyasî yandaşlarla dostlara, akrabalara aktarıldığı inancının 
pekiştiği bir Türkiye ortamında, ülke kaynaklarının, rezervlerinin dökümünü ortaya çıkarıp, verim
li bir biçimde kullanılmasını sağlayacak programları hazırlayarak, ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmanın hızlı ve dengeli biçimde gerçekleşmesinin yöntemlerini üretmekle yükümlü Devlet 
Planlama Teşkilatı bütçesini görüşüyoruz.' 

Değerli milletvekilleri, plan, kalkınmanın hızını artırmak, ekonomide yapısal değişikliği sağ
lamak, işsizliği azaltmak, gelir dağılımını daha adaletli hale getirmek, bölgeler arasında dengesiz-
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ligi gidermek, gelişmiş ülkelerle aradaki gelişmişlik farkını azaltmak isteyen ülkeler için kaçınıl
mazdır. 

Planlamayla, belirli bir dönem için, toplumun amaçları saptanır, bu amaçlara ulaştıracak he
defler belirlenir ve belirlenen hedeflere götürecek politikaların birbirleriyle tutarlı olabilmesine ça
lışılır. 

Politikaların yaşama geçirilmesi ve gerekli büyük projelerin ortaya çıkarılması planlamayla 
olasıdır. 

Planla, ülke kaynaklan etkili şekilde kullanılabilir; ekonomik ve sosyal yaşamda kaydedilen 
gelişmeler doğru biçimde saptanır. 

1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı, "plan değil pilav isteriz" saptırmalarına kar
şın, bu işlevini yerine getirmiştir. 1980 yılından sonra, sabah kalkılınca akla gelenleri, dost, ahbap 
isteklerini "ekonomik ve sosyal politikalar" diye yaşama aktaran anlayış, planlamanın etkinliğini 
yitirerek, çelişkili hedefleri ve uygulamaları toplum yaşamımıza oturtmuş, Türkiye'yi üretim yö
rüngesinden alıp, fınans yörüngesine yerleştirmiştir. 

1995 yılına yedinci beş yıllık kalkınma planından yoksun giriyoruz. Bir plan hazırlama bece
risini bile gösteremeyen siyasal iktidarın bakanı, burada, Sayın Başbakan gibi, geleceğe dönük 
pembe tablolar çizdi. 

1994 yılında yaşanan kriz gerekçe gösterilerek, yedinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanma
mış, 1995 yılı için de bir geçiş programı yapılmıştır. 

Kriz dönemleri, özel sektörler için belirsiz olabilir. İktidar koltuğu, önünü göremeyen, uygu
lanan politikaların kriz yaratacağını bilemeyen, krizi aşmak için gerekli önlemleri alamayan insan
ların işgal edeceği mevki değildir. Uygulamaya soktuğunuz politikaların yaratacağı krizi bilmiyor- < 
sanız, krizi aşacak yöntemleri devreye sokacak yetenek ve bilgiden, beceriden yoksunsanız, ne otu
ruyorsunuz iktidar koltuğunda? 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Onlara söyle, onlara. 
ADNAN KESKÎN (Devamla) - îşgal ettiğiniz TRT ekranlarından ne hakla, geleceğin aydın

lık olacağına ilişkin öyküler anlatıyorusunuz? 
Krizin aşılmasında, en etkili araç olan planı erteleyerek, ülke insanını yeni kötülüklerle karşı 

karşıya bırakıyorsunuz. 

Plana dayanmayan... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Pilavcı bunlar, pilavcı. 

ADNAN KESKİN (Devamla) -...yıllık fiyat artışlarının yüzde 150 dolayında olduğu, aylık fi
yat artışlannın yüzde 10'a yaklaştığı, yüzde 6'lık gelir azalmasının, yoksullaşmanın yaşandığı bir 
ortamda hazırlanan 1995 geçiş programı ve bütçesi, iyi öykü anlatan annenin, çocuklannı uyutmak 
için anlattığı masallarla doludur. 

Türkiye, öykülerle, masallarla, içi boş laflarla, iyiyi, güzeli, refahı, iç barışı, kalkınmayı yaka
layamamıştır. Bundan sonra da yakalayamaz. 

BAŞKAN - Sayın Keskin, lütfen, konuşmanızı bağlar mısınız efendim. Bakana da biraz mü
samaha tanıdım, size de tanıyorum; lütfen bitirin konuşmanızı. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Çok güzel konuşuyor Sayın Başkan. 
ADNAN KESKİN (Devamla) - Türkiye'nin kalkınması, kıt kaynaklarını, hedefleri seçilmiş 

bir sanayileşme politikasını yaşama aktaran özendirici ve yönlendirici planlamayla özdeştir. 
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Türkiye'yi böyle bir yapısal değişikliğe götürebilmek için, önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç 

vardır; cinsiyet değişikliğiyle, TUrlciye, böyle bir yapısal değişikliğe gidemez. (DYP sıralanndan 
gürültüler) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Ayıp!.. Ayıp!.. Yakışmaz sana, ayıp!.. 

ADNAN KESKİN (Devamla) - Bu zihniyet değişikliğini yapacak olan siyasal organizasyon, 
Cumhuriyet Halk Partisidir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Ayıp!.. Ayıp!.. 

ADNAN KESKİN (Devamla) - O partinin sosyaldemokrat politikaları, Türkiye'nin sanayileş
mesini gerçekleştirecektir; refahı, ülke topraklarında yaygınlaştıracaktır; Türkiye, iç banşı yaşaya
caktır. 

Hepinize saygı sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keskin... 
ADNAN KESKİN (Devamla) - "Ayıp" di yen. arkadaşım, dönsün, biraz da seçim bölgesine 

baksın... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Ayıp!.. Ayıp!.. 
BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, Devlet Planlama Teşkilatı... 
ADNAN KESKİN (Devamla) - Sen çok bağırdın... 
BAŞKAN - Sayın Keskin, lütfen kürsüden iner misiniz? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Ayıp!.. Ayıp!.. 

, ADNAN KESKİN (Devamla) - Sen çok bağırdın zamanında, sen çok. bağırdın... 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, rica ediyorum. Efendim, herkes kendi anlayışına göre konuşur. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray)-Ayıp!.. Ayıp!.. 
ADNAN KESKİN (Devamla) - Nesi ayıp?!. Nesi ayıp?!. 
BAŞKAN - Sayın Keskin... Sayın Keskin, lütfen kürsüden iner misiniz? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Bir bayanın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olması şeref

tir... Şereftir... 
ADNAN KESKİN (Devamla) - Sen öyle farz edebilirsin. 
BAŞKAN - Lütfen, arkadaşlar... 

ADNAN KESKİN (Devamla) - Bayanların geleceğini de karartma. Sen öyle yorumlayabilir
sin. 

BAŞKAN - Sayın Keskin... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) -Ayıptır! Ayıptır!.. 

BAŞKAN - Sayın Keskin, konuşmanızı bitirdiniz, lütfen kürsüden inin. 
Sayın milletvekilleri...' 
ADNAN KESKİN (Devamla) - Çok seviyorsan, başından eksik etme! 
BAŞKAN - Sayın Keskin... Sayın Keskin, lütfen iner misiniz kürsüden. 
ADNAN KESKİN (Devamla) - Sayın Başkan, müdahale etmesin. 
BAŞKAN - Efendim, ben müdahale ediyorum; siz kürsüden bir inin bakalım... 
ADNAN KESKİN (Devamla) - Niye müdahale ediyor? ; 
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BAŞKAN - Efendim, ben onu sustururum; siz bir inin kürsüden. 

ADNAN KESKİN (Devamla) - Yani, bu ülkenin sıkıntılarını söylemeyecek miyiz? (DYP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen... Rica ederim... Konuşmanızı yaptınız. Televizyon çekim yapıyor diye 
olayı serfleştirmeyelim, rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır. 
Soru sorma istekleri vardır. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, alınan karar gereğince, bu bütçede, gruplar adına yapılan 
konuşmalar 15 dakika olduğu için, soru sorma ve cevap verme süresi de 15 dakikadır. 

Şimdi, soru sormak isteyen sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Sayın Engin Güner, 
Sayın Hasan Basri Eler, Sayın Coşkun Gökalp, Sayın Hasan Akyol, Sayın Mehmet Scvigen, Sayın 
Zeki Ünal, Sayın Halit Dumankaya, Sayın Elaattin Elmas, Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Salih Ka-
pusuz, Sayın Ahmet Arıkan, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Mehmet Sağdıç 

Sırayla, soru sorma işlemine başlıyoruz. Soruları kısa soralım; çünkü, 13 arkadaş soru sora
cak. 

Sayın Engin Güner, buyurun efendim. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Hükümete 
aşağıdaki soruları yöneltmek istiyorum: 

Birinci sorum: Bilindiği gibi, önümüzdeki dönemde Gümrük Birliğine geçilecektir. Devlet 
Planlama Teşkilatının, Gümrük Birliği konusunda hazırladığı bir raporun hasır altı edildiği Sayın 
Başbakan tarafından söylenmektedir. Bu raporun içeriğinde neler vardır, niçin hasır altı edilmiştir? 

İkinci sorum: Yedinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanamamıştır. Bunun nedeni, bu Hükü
metin, hepimizce malûm olan basiretsizliği, tembelliği ve beceriksizliği midir; yoksa, gene eskiden 
olduğu gibi, plan değil de, pilav anlayışının bir ürünü olarak, planı ortadan kaldırmak ve Devlet 
Planlama Teşkilatının gerekli olmadığı inancından mı kaynaklanmaktadır? 

Üçüncü sorum:'Bilindiği gibi, ekonomideki hedefler hiçbir zaman tutmamıştır. Ekonomide 
yüzde 4,5'lik bir büyüme öngörülmüşken, yüzde 5'lik bir küçülme olmuştur. Enflasyon yüzde 10'a 
düşürülecek denirken, yüzde 140 mertebesine yükseltilmiştir. 

BAŞKAN - Yorum yapmayın; rica ediyorum, kısa sorun. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Yani, hedefler tutmamaktadır. Hükümet, Devlet Planlama Teş

kilatının raporlarına itibar mı etmemektedir, yoksa, Devlet Planlama Teşkilatının verdiği rakamlar
da mıdır hata? Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Basri Eler, buyurun. 
Sayın Eler, sorunuzu yorumsuz ve kısa sormanızı rica ediyorum; çünkü, 15 dakikada 13 arka

daşımız soru soracak. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Teşekkür ederim Başkanım. 
Uygulanan yanlış politikalar neticesi, Marmara ve Trakya tarıma dayalı kalmıştır. Başta Edir

ne olmak üzere, bu yöredeki illerin, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınması konusunda 
bir program ve planlama var mıdır; varsa ne zaman başlayacaktır? 

İkinci sorum: 1991 yılında defalarca belirtmeme rağmen, Meriç Nehrinin kuruması, Meriç 
Nehri boyunca sulu tarımla uğraşan çiftçiyi perişan durumda bırakmıştır. Buna önlem olarak, aynı 
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Bulgaristan'daki gibi, nehir boyunca göletler ve barajlar sistemi yapılmasını önermeme rağmen, 
Meriç Nehri kurumuş; akan suya, geçmişte, boşu boşuna, Bulgaristan'a döviz ödenmiştir. Bunun 
yerine, baraj ve göletler yapılması konusunda Bakanlığın ne gibi planları vardır? 

BAŞKAN - Onu, Bayındırlık Bakanlığının bütçesinde sorun Sayın Eler. ••• ^' 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Efendim, Planlamaya sorulur bu. Sayın Başkanım, bunu, 
şimdi... ' 

BAŞKAN - Bunun, Planlamayla ilgisi yok. 
Buyurun, devam edin. 

HASAN BASRl ELER (Edirne) - Biz, bunu da biliyoruz; Planlamaya, bir planı soruyorum; 
niye konuyu saptırıyorsunuz... 

BAŞKAN - Hangi sorunun, hangi bakanlık bütçesinde sorulacağını lütfen bilelim. 
Buyurun. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Ben biliyorum; yirmiyedi senelik memuriyetim var; her şe
yi bilirim ben. 

BAŞKAN - Efendim, memuriyette olmak, her şeyi bilmek anlamına gelmez. ,f> 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Biliyorum ben... 

Meriç Nehri kurudu... 
BAŞKAN - Lütfen, sorunuzu sorar mısınız... Rica ediyorum, sorunuzu sorun. (CHP sıraların

dan gürültüler) 
HASAN BASRl ELER (Edirne) - Soruyorum... 
Meriç Nehri kurudu; balıklar dahi kuruduğunu anladı, akan suyun istikametinde kaçtı; ama, 

alıklar anlayamadı!.. 
Sayın Başkan/Balkanlardaki gelişmeye paralel olarak, hem Balkanlardaki etkinliğimizi artır

mak hem de o yörede ambargo uygulanan Bosna'ya, Makedonya'ya karşı bir seçenek olması için 
ve Yunanistan'ın da Ege'deki limanlarının önemini azaltmak için, geçmişte başlatılan -defalarca di
le getirdiğim- Edirne-Burgaz- Üsküp demiryolu ve oto transit yolunu, ülkemizin ekonomik ve tu
rizm potansiyelini artırmak için, Enez'e ve Edirne Limanına... 

BAŞKAN - Sayın Eler, bu konunun görüştüğümüz bütçeyle ilgisi yok, rica ederim... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Efendim, bekleyin... 
BAŞKAN - Efendim, otoyollarla, Devlet Planlama Teşkilatının ne ilgisi var? 
Bakın, şu anda bu görüşmeler televizyonda yayınlanıyor ve yüce millet de bunlara şahit olu

yor. Hiç olmaza, milletvekilinin, Türkiye'deki gerçekleri bilecek bir seviyede olduğunu, soruları
mızla kanıtlayalım. 

Rica ediyorum, bu bütçeyle ilgili soru sorun. (ANAP, CHP ve RP sıralarından gürültüler) 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, yorum yapmayın; bir milletvekilinin 

konuşması hakkında yorum yapamazsınız. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, biz burada öneri getiriyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, sorulan benim aracılığımla soruyorsunuz; son iki soruyu sorulmamış 

kabul ediyorum. 
Başka sorunuz var mı? (CHP ve RP sıralarından gürültüler) 
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HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Sorum var. Yalnız, bu sorular sizi rahatsız ediyor; çünkü, 

biz, düşünen ve yaratıcı bir partinini temsilcisiyiz. 
Bakınız, Türkiye'nin kurtuluşu için, Balkanlardaki etkinliğimiz için, Edirne'yi, Enez'e ve ... 

BAŞKAN - Bu sorunuzu, lütfen, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinde sorun. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, bu yolun yapımı için, Edirne'nin, Enez Li
manına ve Tekirdağ Limanına bağlanması için, Sayın Bakanım bana söz verdi. Burada "yalan" de
sin, ben kabul ediyorum. Sayın Bakanın cevabı sizi yalancı duruma düşürecek. 

Bunu ne zaman programa alacaksınız Sayın Bakan? Bu konuda bana söz vermediniz mi? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Verdim. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Bakınız "verdim" diyor. 

BAŞKAN - Efendim, söz vermişse, yapacaktır. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — İşte, ben de, "ne zaman programa alınacak" diye soruyo
rum; Edirne'yi, Enez'e ve Tekirdağ'a, demiryolu ve karayoluyla ne. zaman bağlayacağını soruyo
rum. 

Sayın Çetin de bu projeyi uygulamaya koymuştu; ama, sık sık bakan değiştirdiğiniz için, prog
ramda kopukluk oluyor; hatırlatma yapıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Eler, bu davranışı size yakıştıramıyorum. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Ben de size yakıştıramıyorum. 
BAŞKAN - Efendim, 2 dakika konuştunuz. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sizin bu tavrınız, konuşmamın insicamını 
bozmuştur. O yüksek kürsüde oturunca, her şeyi doğru bildiğinizi zannediyorsunuz. Geçmişte, se
lefinize yapılan davranışlara bizi de mecbur etmeyin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Arkadaşlar, lütfen, soru soralım; burada, televizyon kameraları karşısında meydan nutukları 

atmayalım. , 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, şu anda görüntü kapalı, soruları naklen 

yayınlatmıyorsunuz. 
BAŞKAN - Böyle olursa soruları verdirmeyeceğiz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Tabiî verdirmezsiniz, işinize gelmez. Meclis Televiz
yonunun yayınını daha başlamadan kapattınız. 

BAŞKAN - Lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanımdan... 
BAŞKAN - "delaletinizle" değil, "aracılığınızla" Türkçe konuşalım... (CHP ve RP sıraların

dan gürültüler) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yerleşmiş bir uygulama.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, ben öz Türkçe kullanmayı severim; ama, "de

laletiniz" kelimesi de sık kullanılmaktadır. (CHP ve RP sıralarından "yerleşmiştir" sesleri) 

BAŞKAN - "Aracılığınızla" derseniz daha iyi... 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) Şunu söylüyorum Sayın Başkan: Burada, hangi sorunun Sa

yın Bakana tevcih edileceğini, sizler değil, bizler biliriz. Rica ediyorum... 

BAŞKAN - Efendim, soruyu Başkana soruyorsunuz; Başkan, uygun görmediği soruyu Hükü
mete yöneltmez, usul budur. (CHP ve RP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ne münasebet?!.. 

BAŞKAN - Tabiî, efendim, böyledir; "aracılığınızla" bu demektir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Efendim, biz buraya birilerinin icazetiyle gelmedik, halkın 
oyuyla geldik. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Burası Danışma Meclisi değil; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Siz milletvekilinin iradesini bağlay amazsınız Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, usulleri öğrenin, öyle konuşun. 

Buyurun Sayın Gökalp, sorularınızı sorun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Efendim, zamanı iyi kullanmak için sorularıma geçiyorum. 
Tarımın problemleri çözülmeden, Türkiye'nin problemlerinin çözülebileceğine inanıyor musu

nuz?.. 
Devlet Planlama Teşkilatı ve Hükümet, tarıma niçin üvey evlat muamelesi yapıyor? 
1993 yılı ekim döneminde -belgesi elimde- 1 milyon 940 lira olan DAB gübresinin tonu, 1994 

yılının ekim ayında, yaklaşık 13 milyon Türk Lirasına niçin çıkarılmıştır? Devlet Planlama Teşki
latından çıkıyor bunlar. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Lazım olduğu için!.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Zamcı Hükümet olduğu için. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Lazım olduğu için, 2 milyon liralık gübreyi 13 milyon lira

ya çıkardınız. 
BAŞKAN - Sayın Gökalp, rica ederim, sorularınızı sorun da öteki arkadaşlara sıra gelsin. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Efendim, müsaade buyurursanız, soracağım. Lütfen, laf at

masın arkadaşlar. 
1994 yılı ekim sezonu sona erdikten sonra, kimyevî gübrelerde yaklaşık yüzde 10 indirim yap

mayı, Hükümet, sezon başında niçin düşünmemiştir? 

1995 yılı içerisinde, yurt dışından, ülke ihtiyacı için ne kadar buğday ithali öngörülüyor ve bu
nun için ne kadar para ödenecektir? 

Tarım kesiminin millî gelirden aldığı pay, neden her sene, kasıtlı olarak düşürülmektedir? 

AHMET SAYIN (Burdur) - Öyle uygun görüldüğü için. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Tarımda üretim planlamasının yapılması niçin düşünülmü

yor? 
Tarımda destekleme fiyatları, dünya fiyatlarının üçte biri olarak tespit edildiği halde, neden, 

Sayın Başbakan ve devlet bakanları "dünya fiyatları düzeyinde tarım ürünlerine fiyat verdik" di
yorlar 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Onu, Tarım Bakanlığının bütçesi görüşülürken soracak
sın!.. 
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BAŞKAN - Doğrusu da o yani. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Devlet Planlama Teşkilatının ... 

BAŞKAN - Rica ediyorum, devam edin de yalnız, öteki arkadaşların hakkını yiyorsunuz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Lütfen... Sorularımın bir kısmını daha sormadım efendim. 
1994 yılında ülke ekonomisi yüzde kaç küçülmüştür; ülke ekonomisinin küçülmesini başarı 

olarak mı değerlendiriyorsunuz? 

Sorularım bu kadardır, teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Sayın Hasan Akyol, buyurun efendim. 

HASAN AKYOL (Bartın) - Sayın Başkan aracılığınızla, Sayın Bakanıma bazı sorular tevcih 
etmek istiyorum. 

5 Nisan 1994 ekonomik istikrar kararlarında bazı KİT'lerin kapatılmasına karar verillmiştir. 
Bunlardan en önemlisi, Zonguldak TTK'ya bağlı birtakım müesselerdir. Bunlar yılbaşına kadar 
özelleştirilemezse kapatılacaktır. Aynı zamanda, Karabük için de aynı şey söz konusudur. Bu ra
porların, Devlet Planlama Teşkilatınca, 5 Nisan kararlarına destek olmak amacıyla hazırlandığı 
açıktır. 

Sorularımı soruyorum: Devlet Planlama Teşkilatının 1994 yılı programında, bu KİT'lerin özel
leştirilmesi, olmadığı takdirde, kapatılması, özellikle de maden ocaklarının ve Karabük-Demir Çe-
lik'in kapatılması yeralıyor muydu? 

İkinci sorum: Devlet Planlama Teşkilatı bu raporunu hazırlarken, Zonguldak, Bartın ve Kara
bük çalışanlarının, o yörede yaşayan insanların, esnafın ne duruma düşeceğini hesaplamış mıdır, 
hesaplamamış mıdır? Hesaplamışsa, bu KİT'lerin yerine ne yapılmak isteniyor, hangisi başlamış
tır. 

Üçüncü sorum: Devlet Planlama Teşkilatı, yeraltı madenciliğinde kârlılık olmadığını bilir. Bu 
nedenle, özel sektörün yeraltı madenciliğine girmeyeceği açıktır. Bu, açıkça, bu maden ocaklarının 
kapatılması demek değil midir? 

Dördüncü sorum: Zonguldak TTK ve Karabük Demir-Çelik'e gereken yatırımlar yapılsaydı, 
yolsuzluk, savurganlık ve özellikle politika buralara sokulmamış olsaydı, bu KİT'ler, bugün, bu du
ruma düşer miydi? • ' - . , , . . 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Mehmet Sevigen, buyurun. 
Arkadaşlar, soru sorma süresinin bitimine çok az zaman kaldı, onun için, sorularınızı kısa sor

manızı rica ediyorum. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aracılığınızla soracağım 

sorulara Sayın Bakan cevap verirse çok sevinirim. 
Her türlü konu, genelde Devlet Planlama Teşkilatından geçtiği için, Devlet Planlama Teşkila

tına her türlü soru sorulur. Sizin, milletvekili arkadaşlarımızla ilgili söylediğiniz bazı sözler var; 
ama, buradaki milletvekillerinin hepsinin kendine göre bir özelliği, bir yeteneği vardır; boşuna bu
raya gelmemişlerdir. Bu milletvekilleri, bu ülkenin evlatlarıdır. 

Şimdi, soruya geçiyorum: Özellikle 5 Nisan kararlarıyla ilgili olarak yayımlanan Devlet Plan
lama Teşkilatının raporuyla, İstanbul'da, Beykoz Deri ve Kundura fabrikası ile Bakırköy Hazır Gi-
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yim Fabrikamız başta olmak üzere, 1 tane fabrikamızın, tesisimizin kapatılacağı kamuoyuna duyu
ruldu. Burada çalışan insanlarımız çok mağdur oldular. Her gün işten atılma korkusu, üretimin dur
ma noktasına gelmesi, çok ciddî boyutlarda üretim sorunu meydana getirdi ve ülkemiz korkunç za
rarlara uğradı. 1994 yılı programında, Ortadoğunun en büyük ileri teknolojisine sahip bu tesislerin 
kapatılması öngörülüyor muydu? Öngörülmüyor ise, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının bütün
lüğünü bozan, 1994 yılı programına aykırı olan böyle bir görüşü, Devlet Planlama Teşkilatı nasıl 
vermiştir? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Zeki Ünal, buyurun efendim. 

ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana bir soru tevci etmek is
tiyorum: Devlet Planlama Teşkilatı, en son, illerin gelişmişlik sıralamasıyla ilgili bir rapor neşret-
miştir. Orada, Amasya İli 37 nci sırada, Karaman İse 38 inci sırada bulunmaktadır. Yani, Karaman, 
Amasya'dan daha geri olarak gösterilmesine rağmen, şu anda kalkınmada öncelikli iller statüsüne 
tabi değildir; fakat, Amasya kalkınmada öncelikli iller arasındadır; bunun sebebi nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Sayın Dumankaya, buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakana üç tane soru 

soracağım: 
Birinci sorum: 1991 yılında memur sayısı 1 623 490; 1994 yılında memur sayısı 1 830 000 ; 

yani, yaklaşık 207 bin yeni memur alınmış. Emekli olanların yerine de 50 bin civarında memur 
alınmıştır. Bu memurların alındığı bakanlıkların dökümünü istiyorum. 

Şimdi, burada, şu vardır; SHP'nin günahını alıyoruz, DYP'nin günahını alıyoruz; bakanlıkla
rın dökümünü verirseniz, bu memurları hangi bakanlıklar almış; DYP'liler mi daha çok almış, 
SHP'liler mi daha çok almış; onu öğreneceğiz. 

İkinci sorum: 1995 yılında ne kadar yeni dış borç almayı düşünüyorsunuz, hedefliyorsunuz; ne 
kadar dış borç ve faizi ödenecektir; dış borçlarda azalma mı, artma mı olacaktır? 

Üçüncü sorum: Halkı ezen o meşhur 5 Nisan kararlarından sonra, Sayın Başbakanımız, yılın 
son altı ayında enflasyonun yüzde 20'ler civarında kalacağını defalarca beyan etti. Temmuz, ağus
tos ve eylül aylarında mevsimlik olarak ve genelde de her yıl, enflasyonun düşük çıkmasını, Sayın 
Başbakan, "enflasyonu kontrol altına aldık" lafıyla defalarca tekrarlamıştır. Şimdi ise ekim kasım 
enflasyonu yüksek çıkarak, rakamlar yüzde 30'ları geçmiştir. Aralık enflasyonunu da ilave edersek, 
yüzde 40'lara varacaktır. Bu yeni rakamlara göre, 1995 yılı deflatör ve yıllık enflasyon oranlarının 
tahmini ne olacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın arkadaşlar, 15 dakika doldu; arkadaşlara, 5 dakika daha ek süre verdim; Lütfen, kısa ve 

öz soralım efendim. 
Buyurun Sayın Elmas. 
ELAETTİN ELMAS (İstanbul) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan bir sorum ola

cak. 
Hükümet, plansız ve programsız iş yapmayı alışkanlık haline getirdiğinden, Devlet Planlama 

Teşkilatını etkisiz durumuna getirmiştir. Planlamaya yeni bir veçhe verecek olan Devlet Planlama 
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Teşkilatı Yasa Tasarısı iki yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bekliyor; ne zaman ya
salaşacak? 

Sorum budur efendim» 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Hacaloğlu, buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (istanbul) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana bir sual sor
mak istiyorum. 

Bilindiği gibi, kamu kesimi açıkları, enflasyonun temel nedenlerinden biridir. Türkiye'de, 
1993 yılında, yüzde 12,1 olan, kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safî millî hâsılaya oranının, 
bu yıl, yüzde -12,1'den - 7,5'e indiği söylenmekte ve 1995 yılında da yüzde 5,1'e ineceği belirtil
mektedir. Maastricht Anlaşması kapsamında, AT ülkelerinde de, maksimum, bunun yüzde 5'e ka
dar çıkabileceği öngörülüyor. Demek ki, Türkiye, kamu kesimi açıklarını bir makul noktaya geti
rebilme şansını yakalamış halde. Ona rağmen, enflasyon yüzde 130'larda. Devlet Planlama Teşki
latı, 1995 yılı programı ve yedinci plan sürecinde, Türkiye'de, eşitsizliğin, enflasyonun temel kay
naklarından biri olduğuna ilişkin, enflasyonun oluşumuna ilişkin bir yeni bakışı, yeni bir tahlili dü
şünmekte midir? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Kapusuz, buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, delaletlerinizle, Sayın Bakanımızdan, aşağıda
ki suallerimin cevabını istirham ediyorum: 

1- Büyüme hedefleri, 1994 yılında, maalesef, tespit edilen hedeflerin gerisinde kalmış, hatta 
eksi sonuç vermiştir. Aynı şekilde, doların değerinin tespitinde de, bu Hükümet, maalesef, yine ba
şarısız olmuştur. 1995 yılı için tespit edilen hedefler hangi politikalarla gerçekleştirilecektir? 

2- Biraz önce, Sayın Bakanımız, yedinci beş yıllık plan prensiplerini tespit ederken, vergi re
formu ve vergi yasası üzerinde hassasiyetle durdular. Şu anda, sadece geçen yıl, Kayseri gibi mer
kezî ve sanayileşmiş bir ilde, 2000 esnaf kepenk kapatmış, mükellefiyetini sona erdirmiştir. Götü
rü Vergiye tabi -enflasyonun yüzde lOO'den daha fazla olduğu bir ortamda- bu küçük esnaflar için 
tespit edilmiş, mülk değeri 20 milyon, kira bedeli 3 milyon olan bu rakamlar, acaba -bunların ha 
yatiyetini devam ettirme noktasında- bu yeni düzenlemede değiştirilecek mi? Bunları tarihten sil
meyi, ortadan kaldırmayı mı düşünecekler; yoksa, bunlar mükellefiyetlerini devam ettirebilecekler 
mi? 

3- Tenkit, etmiş oldukları Anavatan Partisi iktidarları, enflasyonla mücadelede başarısız ol
muştur; kendileri de, iki katma çıkararak, enflasyon vasıtasıyla bu milleti ezmişlerdir. Acaba, yeni 
dönemde, 1995 yılında, bu milletin enflasyon vasıtasıyla ezilmeye devamı sürecek midir? 

4- Öncelikli illerin sıralanmasında, il merkezleri baz kabul edilir. Kayseri merkezi gelişmiş 
olabilir; ama, ilçeleri, maalesef, gelişmemiştir. Bu noktadan hareketle, özellikle, yeni dönemdeki 
plan ve programda, acaba, ilçeleri baz alıp, gelişmişlik sıralamasını yeniden gözden geçirmeyi dü
şünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sağdıç. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Sayın Başkan, bir sorum olacak. 
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Yedinci beş yıllık kalkınma planının ertelendiğini biliyoruz. Aslında, bu, Anayasa emri oldu

ğu halde, hazırlanmadı, ertelendi. Yeni bir plan yapmayı düşünüyorlar mı; eğer, düşünüyorlarsa, 
bir zaman verebilirler mi? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Arıkan; buyurun. 

AHMET ARIKAN (Sivas) - Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki sorularımı Sayın Hüküme
tin cevaplandırmasını rica ediyorum. 

Anavatan kötü idare etti diye, kendileri de Anavatan'ın peşinden gitmeye devam edecekler mi?. 
Kötü, kendine örnek olur mu? 

AHMET SAYIN (Burdur)-SayınBaşkan, böyle soru olmaz. 
BAŞKAN - Böyle soru olmaz. 
Arkadaşlar, bakın, eğer keyfî sorular sorarsanız, konuşmanızı yarıda keserim. Tam sekiz daki

ka tolerans tanıdım; şimdiye kadar, arkadaşlar istismar etmedi; sizden de rica ediyorum... 
AHMET ARIKAN (Sivas) - Sayın Başkan, bir saniye bile sürmez. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Anavatan'ın neresi kötü? Anavatanla ne alakası var?.. 
Sorunu sor! 

BAŞKAN - Sayın Arıkan, bakın, rica ediyorum... 
AHMET ARIKAN (Sivas) - Anavatan'dah borcu kaç milyar dolar aldılar ve şimdi, kendileri 

kaç milyar dolara çıkardılar? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Onu sor... 
AHMET ARIKAN (Sivas) - Devlet Planlama Teşkilatını, IMF mi idare ediyor, yoksa Hükü

met mi idare ediyor? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Peki, sorularınız soruya benzemedi; ama, neyse... . 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sayın Başkan, o takdir size ait değil. ' 
BAŞKAN - Son soruyu, Sayın Yakın soracak. 

Buyurun Sayın Yakın. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, Devlet Planlama Teşkilatının, hâlâ bir teşkilat ka

nunu yoktur. Devlet Planlama Teşkilatı, çok iyi amaçlarla ve niyetlerle kurulmuştur; fakat, şu an
da, bürokratik engellemeleri en fazla yapan merkeziyetçi bir planlamadan dolayı, DPT'nin şu an
daki uygulamaları, yatırımların gecikmesine, sermaye ve para kaybına sebep olmaktadır. 

Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonunun üyeleri dahil, hiçbir milletvekili, şu anda, kendi illerin
de hangi yatırım planlarının yapıldığından bihaber olarak, bütçe, Genel Kurula inmiş bulunmakta
dır. Yatırımlarda hesabı,' siyasî otorite vermektedir, siyasîler vermektedir. Onun için, yeni teşkilat 
kanunu yapılırken, siyasî otoriteye ve siyasîlere, bu yatırımların belirlenmesinde ve tespitinde, da
ha fazla yetki veren bir teşkilat kanununun çıkarılması düşünülmekte midir? 

İkinci sorum: Devlet Planlama Teşkilatının vermiş olduğu büyüme hızı, dolar kuru, enflasyon 
oranı ve bütçe açığıyla ilgili hesaplar, her yıl yanlış çıkmaktadır. Acaba, bu, Devlet Planlama Teş
kilatımızın, bu işi bilmediğinden mi oluyor; yoksa, siyasî baskılar neticesinden mi? Bu, her zaman 
için geçerli... 
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Üçüncü sorum: Afyon ne zaman kalkınmada öncelikli iller arasına alınacaktır? Çünkü, Afyon, 

40 inci sıradadır ve 40 ırıcı sıranın önündeki bazı iller alınmasına rağmen, maalesef, Afyon için hâ
lâ şu ana kadar bir işlem yapılmamıştır? 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 

, Sayın Bakan, süreyi de çok aştık: Uygun görürseniz, size de 2 dakikalık bir süre vereyim. O 
2 dakika içinde, cevaplandırdıklarına cevaplandırın, ötekilerini de yazılı cevaplandırın. Kursura 
bakmayın; zaten 15 dakikayı da 10 dakika aştık... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan,.5 dakika için
de, herhalde cevaplandırırız. 

BAŞKAN - Peki, 5 dakika da size söz veriyorum. 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Önce, Sayın Güner'in soru
larına değinmek istiyorum. Devlet Planlama Teşkilatı çeşitli raporlar hazırlamaktadır. Elbette ki, 
gümrük birliği konusunda da rapor hazırlamıştır. Burada muhtelif raporlar vardır. Hiçbir raporun 
hasıraltı edilmesi ve gizlenmesi söz konusu değildir. Elinizdeki rapor hangisi ise, o konuyu birlik
te tezekkür etmeye hazırız. 

Hazırlanan göstergeler neden tutmamıştır diye soruluyor. Bu bir tahmin olayıdır. Bakınız, fi
yat artışları konusunda, 1983 yılından beri sapma var. 1983 yılında deflatör 20, gerçekleşme 
30,5'tir; yüzde 52'lik bir sapma vardır. 1984 yılında deflatör 25, gerçekleşme ise 50,3'tür; yüzde 
101lik bir sapma vardır. Bunlar, bütün ülkelerin ekonomik hayatlarında söz konusudur. Bakınız, 
OECD ülkelerinin tahminlerinde de bunlar vardır. Bunlar, dünya konjonktüründeki ve ülke ekono
misindeki gelişmelerle ilgili tahminlerdir; adı, tahmindir. 

Devlet Planlama Teşkilatının -elimizden geldiği kadar- isabetli tahminler yapmasına ilişkin 
önerinizi de elbette takdirle karşılıyoruz, Hükümetimiz de bu gayret içindedir. 

Bakın, bütçe açıklarında da bunu ifade edebilirim. 1983 yılında 168 milyarlık bir açık öngö
rülmüş, 296 milyar gerçekleşmiştir; yani, bu sapmalar oluyor. 

Mesela, 1994 yılında 192 trilyonluk bir açık öngörülmüş, 139 trilyon gerçekleşmiş; yani, düş
müş. Bunlar, ekonomi hayatında, Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyada da rastlanan olaylardır. 

Sayın Eler'e çok kısa cevap vereceğim. Trakya'daki -sanayi kuşağı çerçevesinde- organize sa
nayi bölgesi olan ve olmayan illerimizin hepsi, yeni br teşvik rejimine kavuşturulmuştur; bu konu
yu Sayın Eler'e iletiyorum. 

İkinci konu, Balkanlardaki gelişmeye ilişkindir: Biliyorsunuz, Burgaz, buradan Sofya, Make
donya; Makedonya'dan Triyeste'ye -Arnavutluk üzerinden - bir otoyol projesi vardır. Otoyol pro
jesine bağlı olarak da, Tekirdağ Limanının bu otoyola bağlanması üzerinde proje çalışmaları de
vam etmektedir. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Enez Sayın Bakan, Enez?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Burada, Tekirdağ Limanı 

esas alınmıştır. Oradaki diğer yan limanlar üzerinde de etüt çalışmaları devam ediyor. 

Meric'e bağlı gölet çalışmaları hakkında, etüt olarak, Devlet Su İşlerinden daha detaylı bilgi 
alabilirsiniz. 

Sayın Gökalp'e özet bilgi vermek istiyorum. 1993 yılında 3,5 trilyonluk girdi desteklemesine 
karşın, 1994 yılının kasım ayı sonu itibariyle, 7 trilyon 688 milyarlık destekleme ödemesi yapılmış-
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tır. Yani, 1994 yılında tarımın desteklenmesinde yapılan harcamalar, bir önceki yıla göre yüzde 
100'ü aşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, destekleme politikasının temel hedefi şudur: Kura bağlamışsınız... İhraç 
ettiğiniz ürünün, örneğin pamuğun fiyatını bugünkü dolar kurundan öderseniz, tarım, en büyük des
teklemeyi almış olur. 15 bin liralık bir dolar kuruna bağlı pamuk fiyatı başkadır, 40 bin liralık bir 
dolar kuruna bağlı pamuk fiyatı başkadır. 1994 yılı, dolar kuru yoluyla, tarım ürünleri üzerindeki 
vergilerin kaldırıldığı bir yıldır. 

İkinci olarak, DAP gübresi konusunda, köylüye ilk defa, yüzde 30'luk, doğrudan doğruya bir 
vergi iadesi söz konusudur ve bu iadeler, Ziraat Bankası tarafından yapılmaya devam edilmektedir. 
1994 yılı sonunda, DAP gübresinin fiyatı, 5 Nisandaki fiyata doğru geri çekilmiştir. Onun için, 
köylünün, gayri safî millî hâsıladan aldığı pay, 1994'teki ürün mahsulünde, tabiat şartlarından kay
naklanan gerilemeye rağmen, daha ileri bir noktada tutulmaya çalışılmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, 1 dakikanız var. Lütfen, 1 dakika içinde, cevap verebildiğiniz soru
nun cevabını verin; geri kalanları yazılı olarak cevaplandırın. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Hasan Akyol'un soru
larını yazılı olarak cevaplandıralım; çünkü, daha çok özelleştirmeyle ilgilidir. 

Sayın Sevigen'in sorusu da aynı mahiyettedir. 
Sayın Ünal'ın Amasya ve Karaman karşılaştırması, son çıkan sanayi kuşakları yoluyla düzel

tilmiştir. 
Sayın Dumankaya'nın memurlara ilişkin sorusu vardı. Enflasyondaki sapmaları burada cevap

landırdım; yani, enflasyondaki sapmalar, geçmiş dönemde de var, bu yılda da var. Tahmindir; ama, 
isabetli tahmin yapmak lazımdır. 

Memur sayısı konusu, Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığının bir ko
nusudur. Doğrudur, bu kadar artma olmuştur. Devletin küçülmesi çerçevesinde, bunun daha da 
azaltılması hedeftir; bu husus, geçmiş on yıldan beri en çok konuşulan konudur. 

Sayın Elmas'ın, kanun hükmündeki kararnamelerin bir an önce çıkarılmasının Devlet Planla
ma Teşkilatına daha da güç vereceği konusuna aynen katılıyoruz ve bir an önce çıkarma gayreti 
içerisindeyiz. 

BAŞKAN - Öteki sorulara lütfen yazılı olarak cevap verin Sayın Bakan; çünkü, süre çok geç
ti... 

DEVLEr BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Üç dört arkadaşımız kaldı. 
Bunlara, cevaplarını... 

BAŞKAN - Olur mu?!. Daha 6 tane bütçe görüşmesi var; rica ediyorum... Onlara da yazılı ola
rak cevap verin. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Hayır, cevap versin... Konuşan Türkiye... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, Sayın Haca-
loğlu ve Sayın Kapusuz'un soruları, büyüme hedefleriyle ilgilidir. Bunlar tahmindir. Bu tahminle
ri biraz önce açıkladım. Büyüme hedefleri, önümüzdeki yıllarda izlenecek ekonomi politikalarına 
göre değişecektir... 

BAŞKAN - Tamam, Sayın Bakan, çok teşekkür ederim. 
Sağ olun. ^ 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Evet, diğer sorulara yazılı 

olarak cevap vereceğim. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki 

görüşmeler bitmiştir. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. ••• h' 

Bölümleri okutuyorum: 

1. - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 248 675 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Planlama Hizmetleri 368 525 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. > 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 2 700 000 000 

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

999 Dış Proje Kredileri 42 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 661 900 000 000 

BAŞKAN -Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri

ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : . 

TOPLAM 

Genel ödenek 

toplamı 

269727931000 

A 

Toplam 

harcama 

236510421000 

- r F T V F T .İ 

İptal edilen 

ödenek 

40802 200000 

Ödenek dışı 

harcama 

7642621000 

Ertesi yıla 

devreden ödenek 

57 931000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1995 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiş

tir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan... • , 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, bir hususu dikkatlerinize arz etmek, ayrıca zabıt

lara geçirmek için söz aldım. 
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Meclis çalışmalarının, aziz milletimize Meclis-TV vasıtasıyla nakledilmesi, son derece olum

lu bir husustur ve bu konuda da, hiçbir ayırım yapılmadan, hiçbir siyasî grubu ve milletvekilini ön 
plana çıkarmadan; tamamen tarafsız bir yayın yapılacağı, bizzat Sayın Meclis Başkanımızca duyu
rulmuştur. 

Buna rağmen, bugün, hayretle öğrendiğimize göre; bütçe görüşmelerinde son derece önemli 
bir yeri olan, milletvekili arkadaşlarımız tarafından sorulan ve kamuoyunu da aydınlatıcı nitelikte 
olan sorular, TV'den sesli olarak verilmemekte, sadece görüntü verilmektedir... 

BAŞKAN - Efendim, sesli olarak verilemez; çünkü, orada mikrofon yok... 

\ Efendim, anlaşıldı; zaten, sizi yarım saat konuşturacak değilim! Anladım efendim... 
ENGİN GÜNER (İstanbul)-Bir dakika Sayın Başkanım!.. 
Ben, sizin dikkatinize arz ediyorum. Bu sorular verilmemekte; daha ikinci gününde sansür uy

gulanmaktadır. Ben bunu dikkatinize sunuyorum. Yayınların daha ikinci gününde sansür uygulan
maktadır. Bu konuda Sayın Meclis Başkanına da ayrıca bir dilekçeyle müracaat edeceğiz. 

BAŞKAN - Efendim, bakınız, karşınızdaki kameranın kırmızı ışığı yanınca, o soru veriliyor 
demektir. Ses gitmez tabiî; çünkü, orada mikrofon yok. 

Tamam efendim, o konuyu, Başkanlık Divanı olarak, ayrıca bir düşünelim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sansür uyguluyorsunuz, sansür... 
B) HAZİNE VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

' BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, programımıza göre, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu tasarısının görüşme
lerine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini almıştır. 
Bütçe üzerinde; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Rıza Gönül, Refah Partisi Grubu adı

na Sayın Abdullah Gül, SHP Grubu adına Sayın İbrahim Tez, ANAP Grubu adına Sayın Işın Çe
lebi, şahısları adına, lehinde Sayın Muharrem Şemsek, aleyhinde Sayın Algan Hacaloğlu söz iste
mişlerdir. 

Şimdi, müzakerelere başlıyoruz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ali Rıza Gönül; buyurun efendim. 
Süreler; gruplar adına 15'er dakika, kişiler adına 10'ar dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
milletvekilleri; hepinizi, Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Hazine ve Dış Ticaret, Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki görüş ve düşüncelerimizi, ekonomik 
göstergeler ışığında, icra programıve 1995 yılı hedeflerini birlikte inceleyerek, Yüce Kurulunuza 
arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1980 yılı, 24 Ocak kararlarıyla başlayıp, Türk ekonomisindeki yapısal 
değişiklik ve dünya ekonomisiyle entegre olma politikaları çerçevesinde -ithal ikâmesine dayalı 
politik uygulamalar yerine- ihracata yönelik sanayileşme politikalarına geçilmiştir. Bunun tabiî so
nucu olarak, kamu finansmanı araçlarının etkin kullanımı ve yönlendirilmesi ihtiyacı da beraberin
de ortaya çıkmıştır. Dışa açılma ve dünya ekonomisiyle entegrasyon politikalarına ağırlık verilme-
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si, Türkiye'nin, uluslararası sermaye piyasalarını sürekli izlemesini ve bu kuruluşlarla ilişkilerini, 
dış finansman ihtiyaçları çerçevesinde yürütmesini zorunlu hale getirmiştir. İç ve dış borçlanmanın 
artan şekilde kullanılmaya başlanmış olması, etkin ve yaygın denetim zorunluluğunu da ortaya çı
karmıştır. Bankacılık, sermaye piyasası, menkul kıymetler borsaları, sigortacılık alanlarında mey
dana gelen atılımlar, bütçe dışı fonların malî disiplini ve etkin kullanımı, klasik finans kaynakları 
dışında yabancı sermaye yatırımları, yüksek finansman ve teknoloji gerektiren projelerin gerçek
leştirilmesi için ihtiyaç duyulan koordinasyon ve organizasyon görevleri, belirlenen ekonomik he
deflere ulaşmakta kullanılan teşvik politikaları gibi daha birçok görevler, klasik maliye anlayışının 
dışında, Hazine ve dış ticareti, Maliye Bakanlığından ayrı olarak yapılandırma gereğini ortaya çı
karmıştır. ~ • 

Özellikle, çeşitlenen uluslararası ticarî ilişkiler, yabancı müteşebbisleri teşvik edici ve millî 
kuruluşlarımızın rakipleriyle rekabetini dengeleyici imkân sağlayan serbest bölgeler tesisi ve ülke
mizin gümrük birliğine girişiyle ilgili hazırlıkları yürütme ve ülke çıkarlarıyla uyumlu ve sağlıklı 
işleyişini sağlamak gibi önemli işlevlerin, etkin, hızlı, tek elden yönlendirilmesi, teknik ve hukukî 
zaruretler ışığında dış ticaret ve ekonomik politikaların süratli yapılandırılması gibi zaruretler, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının önemini ortaya koymuş ve artırmıştır. 

Sonuç olarak, memnuniyetle ifade edelim ki, kurumun önemini değerlendiren Yüce Meclisi
miz, kurumun idarî yapılanmasını sağlayan, kuruluş kanunu tasarısını, uzlaşma içinde, geçen haf
ta yasalaştırmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, ana hatlarıyla ülke ekonomisine bakarsak; dünya 
ekonomisinde 1990 yılında görülen ve başlayan durgunluk, birçok sanayileşmiş ülke ekonomile
rinde yeni politikalar izlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde ise, 
her ne kadar, 1992 ve 1993 yıllarında yüzde 6'ların üzerinde yüksek bir büyüme hızı gerçekleştiril
miş ise de, enflasyon ve işsizlik, en önemli sorunlar olarak önemini ve güncelliğini korumaktadır. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda artan kamu açıkları, özellikle 1989 yılından itibaren reel iş
gücü maliyetinde görülen verimliliğin üzerindeki artışlar ve Türk Lirasının yabancı paralar karşı
sında reel olarak değer kazanması biraz evvel belirttiğimiz gibi, kronik hale gelen işsizlik ve enf
lasyonla birlikte, dış açığın giderek bozulduğu bir ortam yaratmıştır. 

Sürekli olarak artan kamu açıklan, yurt içi faiz oranlan üzerindeki ağır baskısını sürekli kılar
ken; ekonomideki likidite kontrolünü güçleştirmiş, hızla büyüyen cari işlemler açığıyla birlikte, dö
viz piyasalarındaki talebi artırmıştır. Bu durum, ekonominin rekabet gücünün zayıflamasına, kısa 
vadeli ve yüksek faizli bir dış borçlanma yoluyla yurt dışına küçümsenmeyecek kaynak transferi
ne de yol açmıştır. 

Yılların olumsuz uygulamaları ve birikimi sonucu, 1994 yılı ocak ayından itibaren alınan bir
takım tedbirlere rağmen, piyasalarda sürekli bir istikrar sağlamak mümkün olamamıştır. Bunun ta
biî sonucu olarak, Türk ekonomisinde radikal kararların alınması zarureti ortaya çıkmış; ekonomi
nin iç ve dış dengelerindeki bozulmaları önlemek; malî piyasalar ve döviz kurlarına istikrar kazan
dırmak; enflasyonu düşürmek ve kontrol altına almak; ihracatı artırarak dış ticaret açığını küçült
mek ve dolayısıyla cari işlemler dengesini sağlamak; ekonomik büyümeye yeniden işlerlik kazan
dırmak ve kalkınmayı sağlıklı yapıda sürdürebilmek amacıyla, istikrar önlemleri yanı sıra, yapısal 
reformları da kapsayan radikal ekonomik kararları alma ve uygulama zaruretini ortaya çıkarmıştır. 
Hükümetimiz, cesaretle, 5 Nisan Ekonomik Önlemler Uygulama Planını bu nedenle yürürlüğe koy
muştur. Alman ve uygulanan tedbirler sonucunda, memnuniyetle ifade edelim ki, bütçe açıkları 
azalmış, para ve döviz piyasalarında istikrar sağlanmış, Merkez Bankası rezervleri en yüksek sevi
yeye yükselmiş, dış ticaret dengesinde müspet gelişmeler gözlenmiştir. İhracatın ithalatı karşılama 
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oranı yüzde 51'den yüzde 74'e yükselmiş; bütçe açıklan, Ekim 1994 tarihi itibariyle, yerini fazlalı
ğa bırakmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1994 yılıyla, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plam dönemi 
tamamlanmış olmaktadır. 1995 yılından itibaren, yedinci beş yıllık kalkınma planının uygulanma
sına başlanması gerekirken; kalkınma planının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasının bir 
yıl ertelenmiş olması nedeniyle, 1995 yılında bir geçiş programı uygulanacaktır. Programın temel 
amacı; kamu açıklarının azaltılması, enflasyonun düşürülmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın, 
sosyal dengeleri de gözeten, sürdürülebilir bir temele oturtulmasıdır. 

1994 yılında varılan hedefler ile, geçmiş yıllara ait bazı kıyaslamalar yapabilmek ve geçiş 
programının uygulanacağı 1995 yılı hedeflerini mukayese edebilmek için, büyüme ve üretim yapı
sı, kaynakların kullanımı ve yönlendirilmesi, dış ekonomik ilişkiler, kamu finansman dengesi, fi
yatlar, tarım ürünleri destekleme fiyat ve alımları bölümlerini, kısaca, ana hatlarıyla irdeleyip, va
rılan ve varılması umulan hedefleri, özellikle ele almak istiyorum: • 

Büyüme ve üretim yapısına baktığımız zaman; jmalat sanayiinde 1993 yılında gözlenen yük
sek oranlı büyüme, 1994 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir. Aynı dönemde, hizmetler sektö
rü katmadeğeri de yüzde 4 oranında artış kaydetmiştir. 

Yine, aynı dönemde, tarım sektöründe yüzde 1,1 gerilemeye rağmen; 1994 yılının ilk çeyre
ğinde, gayri safî millî hâsıla büyüme hızı yüzde 3,5 oranında gerçekleşmiştir. 

Malî kriz ve sonra uygulanan radikal istikrar programı sonucu iç talepte kaydedilen daralma, 
malî piyasalar ve döviz kurlarındaki belirsizliğe bağlı olarak üretim, yatırım ve ihracat kararlanmn 
belirli bir süre ertelenmesi, yılın ikinci çeyreğinde kötü hava koşulları, ciddî stok birikimleri, ima
lat sanayiindeki üretim ve kapasite kullanım oranının gerilemesi, ithalattaki yüzde 36,3'e varan dü
şüş gibi gelişmeler sonunda, gayri safî millî hâsıla, yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dö
nemine göre, sabit fiyatlarla, yüzde 10,6 oranında gerilemiştir. 

Ancak, istikrar tedbirlerinin uygulanması sonucu, yıl sonu itibariyle gayri safî milî hâsılanın, 
yılın tamamında yüzde 3,8 oranında gerileyeceği tahmin edilmektedir. 

1995 yılında ise, gayri safî millî hâsılanın, sabit fiyatlarla, yüzde 4,4 oranında artması hedef
lenmiştir. Buna göre de, fert başına gayri safî millî hâsılanın, sabit fiyatlarla, 1995 yılında 2 821 
dolara yükselmesi beklenmektedir. 

Üretimin yapısına bakarsak; kısaca izah ettiğimiz gibi, 1994 yılı itibariyle, tarım sektörü üre
timinin yüzde 2,2, sanayi sektörü üretiminin yüzde 2,3, hizmetler üretiminin yüzde 3,2 oranlarında 
-1993 yılı fiyaüarıyla- gerilemesi beklenmektedir. 1995 yılı geçiş programındaysa, tarım sektörü 
üretiminde yüzde 2,5, sanayi sektörü üretiminde yüzde 5, hizmetler sektörü üretiminde yüzde 4,3 
oranlarında artışların gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Kaynak kullanımı ve yönlendirilmesine gelince: Yukarıda kısaca izah ettiğimiz üzere, 1994 yı
lında toplam kaynakların yüzde 9 oranında azalacağı tahmin edilmekle birlikte, özel ve kamu sabit 
sermaye yatırımlarının gayri safî millî hâsıla içindeki paylarının, 1994 yılında, sırasıyla, yüzde 16 
ve yüzde 4,9 olması beklenmektedir. Toplam kamu sabit sermaye yatınmları içerisinde de, ulaştır
ma, haberleşme, enerji, diğer kamu hizmetleri, tarım ve millî eğitim, sırasıyla, ağırlıklı yatırım sek
törleri olmuşlardır. 

Yatırım teşviklerine gelince: 1994 yılının ocak-ağustos dönemi itibariyle, 1993 yılına göre, ta
rım ve madencilik sektörlerinin paylarında önemli bir değişme olmamış, hizmetler sektörünün pa
yı artmıştır. Döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşvikinde de, 1994 yılı ocak-ağustos döneminde yapı
lan 4,9 milyar dolarlık döviz tahsisine karşılık, 11,9 milyar dolarlık ihracat ve döviz geliri taahhü
dü alınmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, ödemeler dengesine bakarsak; konuşmamızın başında da genel olarak 

kısaca değindiğimiz üzere, özellikle 1989 yılından itibaren hızla artan kamu finansman açıkları, re
ci işgücü maliyetinde de, verimliliğin üzerindeki artışlarla birleşerek, iç talebe dayalı bir büyüme 
yapısını oluşturmuştur. Bu arada da , yurt içi reel faiz oranlarının yüksek seviyeye gelmesiyle bir
likte, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, kısa vadeli sermaye girişinin hızlanmasına sebep 
olmuş; bunun tabiî sonucunda ithalatın dış finansman imkânları kolaylaşırken, Türk Lirasının reel 
olarak değer kazanması sonucu, ihracat pazarlarında rekabet gücü zayıflamış ve böylece, ithalat 
hızla artmış, ihracat gerilemiş ve dışticaret açıkları büyümüştür. 

Kısa vadeli dış borçların, toplam dış borçlar içindeki payının hızla artması... 
BAŞKAN - Sayın Gönül, 1 dakikanız var efendim. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - ...dış ticaret açığının yükselme eğilimini koruması, uluslara
rası piyasalardan borçlanma imkânlarını ciddî olarak daraltmıştır. Bu, 1993 yılında 14,2 milyar do
lara yükselen dışticaret açığının ve 6.4 milyar dolar olarak gerçekleşen cari işlemler açığının sağ
lıklı bir yapıya kavuşturulması zaruretini ortaya çıkarmış ve alman 5 Nisan ekonomik önlemler uy
gulama planı sonucu, ihracat, 1994 yılı haziran ayından itibaren hızlı bir artış eğilimine girmiştir. 
İhracatın, yıl sonu itibariyle yüzde 14 oranında artarak 19,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşme
si beklenmektedir. 

Bu dönemde de, ithalattaki yüzde 23,5 oranındaki azalma sonucu, ihracatın ithalatı karşılama 
oranının yüzde 76,1'e yükseleceği... < 

BAŞKAN - Sayın Gönül, rica ediyorum, son cümlelerinizi söyler misiniz efendim. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Hayhay Sayın Başkan. 
Dışticaret açığının da 14.2 milyar dolardan, 67,6 oranında azalarak 4,6 milyar dolara düşece

ği tahmin edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi, ülke ekonomisinin te
mel yapısını oluşturan bir kurumu ve ülke ekonomimizin dününü, bugününü ve yarınını 15 dakika
lık bir süre içerisinde Yüce Kurulunuza arz etmek imkânı yoktur. 

Tabiî ki, vaktimizin dolmuş olması nedeniyle sözlerimi burada keserken, en son olarak şunu 
ifade etmek istiyorum: Şüphesiz, ekonomide birtakım sıkıntılar vardır. Ülkemiz ve milletimiz bü
yük ve güçlüdür; bu sıkıntıların üzerinden mutlaka gelecektir. Hükümetimiz, özellikle, destekleme 
alımlarındaki politikasıyla, 1994 yılında, tarımdan karnını doyuran insanlarımızın -alınterinin de
ğerlendirilmesi bakımından - ürünlerine çok iyi bir fiyat vermek suretiyle büyük bir rahatlık yarat
mıştır; bu nedenle, buradan, Hükümetimize teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Her türlü siyasî mülahazanın dışında, eksik ve yanlışları ortaya koymanın da görevimiz oldu
ğunu belirtir; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1995 yılı bütçesinin memleketimize hayırlı ola
cağı inancıyla, Yüce Kurulunuza en derin saygı ve sevgilerimi sunanm.(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gönül. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah Gül; buyunın efendim. 
Sayın Gül, süreniz 15 dakika. 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Ha

zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi bildir
mek için huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce şunu belirteyim: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uzun sü
redir çıkarılamayan teşkilat kanununu çıkarmış bir Meclisle karşı karşıyasınız. Maalesef, Türki-
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ye'nin ekonomisini ve ekonomi politikasını en ağırlıklı bir şekilde hissettiren Hazine, senelerdir 
teşkilat kanunu olmadan devam edegelmiş; bu yüzden, atılan birçok imzalar, alınan birçok borçlar, 
bir noktada hukukî boşluğu bile doldurmuştur. Tabiî ki, üzücü olan şey şudur: Türkiye için bu ka
dar önemli olan bir teşkilatın kanununu, nasıl olur da, üç senedir işbaşında olan bir İktidar çıkara
maz. Bildiğiniz gibi, bu kurumun teşkilat kanununun bazı maddeleri, bu Mecliste görüşüldüğü hal
de, yarıda kalmış ve geri çekilmiştir. Aynı şekilde, Devlet Planlama Teşkilatıyla ilgili kanun tasa
rısı -ki, biraz önce konuştuk- hâlâ gündemdedir. Bir kitap haline gelen Türkiye Büyük Millet Mec
lisi gündeminin 1 inci ve 2 nci sıralarındaki kanun taşanları bunlardır. Nihayet, bu bütçe görüşme
lerinde, kanunu olmayan bir teşkilat olmasın diye, bildiğiniz gibi, muhalefetin ve iktidarın işbirli
ğiyle, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığıyla ilgili Kanun çıkarılmıştır ve en azından, hukukî bir 
boşluk doldurulmuştur. Bu, Hükümet için, Uç senedir, büyük bir zaafiyettir. Hele, Türkiye'nin bü
yük bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu ve krizde de birinci derecede sorumluluğu olan bir 
müsteşarlığı düşünürseniz, bu müsteşarlığın bu şekilde boşlukta bırakılması, gerçekten, Hükümet 
için büyük bir acziyet ifadesi olmuştur. 

Ayrıca, hepinizin bildiği gibi, gerek Devlet Planlama Teşkilatı gerekse Hazine, uzun süreler, 
hep vekâletlerle idare edilmiştir; bu kadar çok yetkisi olan, milyonlarca dolar borç alıp veren, teş
vikler veren bu kurumlar -şu anda tabiî öyle değil- uzun süre, hep vekâletle yönetilmiştir; dolayı
sıyla, devlet de bir noktaya kadar yozlaştırılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, Hazineyi konuşurken, biraz önce konuşan arkadaşımın da ifade ettiği gibi 
-ekonominin önemli bir kurumunu konuşuyoruz- ister istemez Türkiye'nin ekonomik tablosunu bu 
vesileyle tekrar gündeme getirmek zorundayız. Bildiğiniz gibi, üç seneyi geçen bir süredir iktidar
da olan bu Koalisyon Hükümeti, maalesef, halkın, milletin problemlerini, sorunlarını çözeceği yer
de... Ki, o umutla getirilmiştir; 1991 yılında yapılan seçimde, "mevcut iktidar, halkın dertlerine ça
re bulamıyor; acaba, başkaları bulur mu" diyerek, vaatlere de, kapılan millet, başka bir hükümeti, 
Doğru Yol Partisi-Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyon Hükümetini İktidara getirmiştir. 

Şimdi, hepinize soruyorum: Üç sene içerisinde hangi gösterge, hangi problem daha iyiye git
miştir? Halk, hangi probleminde daha çok nefes almıştır? Halk, hangi meselesi için "elhamdülillah, 
hiç değilse şu meselemiz halloldu" demiştir; sağlık meselesi mi; ulaştırma meselesi mi, geçim me
selesi mi? İşsizlere, iş mi bulunmuştur? Vergi adaleti mi gelmiştir? Hangisi?.. 

1991 yılıyla, şu anki -1994 yılı sonu- ekonomik göstergeleri alıp karşılıştırırsınız, hepsini.ne
gatif göreceksiniz. Ekonomik kalkınma mı, Türkiye'nin kalkınması mı?.. İşte, Türkiye, cumhuriyet 
tarihinde ender rastlanır şekilde, yüzde 3,8 gerilemiştir. Nüfusu artan Türkiye, problemleri artan 
Türkiye, yüzde 3,8 daha gerilemiştir. 

Enflasyon mu, hayat pahalılığı mı; alın bakalım, yüzde 50'lerde olan enflasyon -millet "bizi 
. bundan kurtarın" diyerek sizlere oy vermiştir ve işbaşına gelmişsinizdir- bakın bakalım bugün yüz
de kaçlardadır; yüzde 140'lardadır, yüzde 150'lere vurmuştur. 

İşsizlik mi; alın bakın bakalım, işsizler ordusu daha mı çoğalmıştır, daha mı azalmıştır? Ke-
pcnkler kapanmaya devam mı etmektedir; yoksa, yeni işyerleri mi açılmakta, yeni fabrikalar niı 
açılmaktadır; ekonomide büyük bir canlanma mı vardır? 

Biz, bunları, eğer bu İktidarın ilk yıllarında söylüyor olsaydık, haklıydınız, "daha niye konu
şuyorsun, yeni işbaşına geldik" diyebilirdiniz; fakat, biz bunları, neredeyse dört senesini doldur
makta olan bir iktidara söylüyoruz. Gönül isterdi ki, neredeyse dört seneye yaklaşan bir yönetimin 
sonunda, Türkiye'nin meselelerinin, tabiî ki "tamamı çözülmüş olmayacaktı; ama, hiç değilse, bir 
kısmının çözülmüş olduğunu, bir kısmının da çözülme yoluna girdiğini görmemiz gerekirdi. 
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Değerli arkadaşlarım, maalesef, üç senelik, üçbuçuk senelik yönetim sonunda, halkımız, mil

letimiz, yine, yaşamıyormuş gibi yaşamaya mahkûm edilmiştir, umutsuzluğa mahkûm edilmiştir, 
karamsarlığa mahkûm edilmiştir. 

Bu Hükümetin eline iki fırsat geçmişti, birisi, İktidar olduğunda eline geçmişti, "biz, bu Hü
kümetten enkaz devraldık" demişti. Tabiî, o ilk sene haklan vardı; yeni işbaşına gelmişlerdi, söy
leyecek bir şeyimiz yoktu; fakat, üç senenin sonunda, üçbuçuk senenin sonunda -ki, bu söz doğ
ruysa diyorum- hâlâ bu edebiyatlar yapılmaktadır. Birinci bütçeye "enkaz bütçesi" dediler, ikinci 
bütçeye "restorasyon bütçesi" dediler, üçüncü bütçeye "ekonominin bozulan dengelerini yerli ye
rine oturtma bütçesi" dediler. Peki, şimdi soruyorum: Bu bütçe nedir? Ekonominin o bozulan den
geleri -yani, enflasyon, iç borçlar, dış borçlar, kalkınma gibi dengeler- yerli yerine oturtulmuş mu
dur veya oturtulma yoluna sokulmuş mudur? Daha da insaflı konuşuyoruz; yani, bu bozulan şeyle
rin istikameti doğru yöne sevk edilmiş midir? İki senenin sonunda, bunun böyle olmadığı görülmüş 
ve nihayet yeni Başbakan, 5 Nisan kararları alınırken, gazetelere, milletin parasıyla, vergi olarak 
toplanan paralarla verilen milyarlarca liralık ilanlarda "ekonomik terörle karşı karşıyayız, dipsiz bir 
kuyunun içine düşüyor gibiyiz" demiştir ve bunu, Hükümetin başı, Başbakan, itiraf etmek zorunda 
kalmıştır ki, biz bunu iki senedir söylüyorduk. 

5 Nisan kararları alınmıştır; bir nevi zehir gibi, acı bir reçete millete içirilmiştir. Ne olmuştur; 
herkes "tamam, bazı sıkıntılara geçici olarak katlanalım" demiştir. Yeni vergiler gelmiştir, zamlar 
gelmiştir, dövizde inanılmaz şekilde, görülmemiş şekilde büyük artışlar söz konusu olmuştur. Bu 
artışlar olurken, bazı bankalar, bazı bankerler, bazı spekülatörler, elinde döviz tutanlar servetlerine 
servet katmışlardır. Bütün bunlar acemice yapılmıştır. 

Peki, bütün bunlar olmuş, acı reçete içilmiştir de ne olmuştur? Bu millet, 5 Nisan kararlarına 
katlanmıştır da, 5 Nisan kararlarından sonra Türkiye düzlüğe çıkmış mıdır? İşte, enflasyon gittik
çe artmaktadır, bu ayla beraber yüzde 140'ı geçmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu açıdan, uygulanan ekonomik politikalara, bu politikaları uygulayan 
insanlara, dolayısıyla bu Koalisyon Hükümetine güven kalmamıştır. Eğer, işin başında bazı tedbir
leri alsalardı, seyrederdik. O tedbirleri almamışlardır, 5 Nisanda aldıklarını iddia etmişlerdir. Hat
ta, şu şekilde çeşitli gerekçeler göstermişlerdir: "Biz, şimdi ilk defa hayat veriyoruz, tulumbaya ilk 
defa su koyuyoruz, su çıkaracağız, refaha kavuşturacağız, bunlara kısa bir süre katlanmak gerekir" 
denmiştir; ama, ne olmuştur; bu millet, bunlara katlanmanın sonunun olmadığını görmüştür. 

Ücretler reel olarak düşmüştür; maaşlıların, sendikası olmayan işçilerin, sabit gelirlilerin, 
emeklilerin kazancı geriye gitmiştir; reel gelirleri, alım güçleri gittikçe zayıflamıştır. Geçen seneki 
100 liranın değeri, bu sene 65-68 liraya düşmüştür. 

Sabit gelirlilerin maaşlarına yüzde 30-40 civarında zam yapılmıştır; fakat, ne olmuştur: Enf
lasyon, yüzde 140-150'lere ulaşmıştır. Dolayısıyla, pahalılık alıp başını gitmektedir. Hangi malda 
ele alırsanız alın -ister kalemde ister ekmekte ister arabada, traktörde, gübrede, yumurtada alıN -
fiyatlar inanılmaz boyuttadır. Geçen sene tanesi 500 lira olan yumurta, bugün 3 bin liraya çıkmış
tır. Hangisini sayalım; eti mi, benzini mi, mazotu mu?.. Bütün bunlardan, bu Hükümetin ekonomi 
politikası ve bu Hükümet sorumludur. 

Dış borçlara gelince: 72 milyar dolara ulaşmıştır. Dış borçlar hep tenkit edilmiştir. Tabiî, Tür
kiye, kısır bir döngünün içine sokulmuştur; Türkiye, dış borçla, borç ödemeye başlamıştır. Acı olan 
şey budur; maalesef, bunu burada itiraf etmek durumundayız, bu tablo çok acıdır. Türkiye, cari har
camaları ve faizleri ödemek için, borç almaya başlamıştır. 

Geçen ay, hepimiz Plan ve Bütçe Komisyonunda inceledik; dış borçlarla hâlâ araba alınmak
tadır, araba!.. Dünya Bankası kredileri -bakanlıklara bakın - hâlâ cari harcamalara gidiyor. Tabiî, 
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ihtiyacınız varsa, dış borç alırsınız, alacaksınız; ama, onu, rantabl şekilde kullanacaksınız, üretime 
seyk edeceksiniz, o borçlarınızı ödeyecek ve bir probleminizi çözecek bazı şeyler üreteceksiniz. 
Türkiye'de, bu olmamıştır. Bunun sonu yoktur, Milletten, halktan zorla topladığımız bütün vergi
ler, borçlara yetmemektedir. Borç, artı faiz; vergilerin üzerine bir de yeni borç alarak koymaktayız 
ve onu da yeni borçlara ve faizlere vermekteyiz. 

Bu sene dış borç servisi 11,5 milyar dolar. Türkiye, bunu nasıl ödeyecek; işte, yeni borçlarla 
ödeyecek; kendi halkının servetini dışarı akıtacak, üstüne yine borç alacak ve o şekilde örtecek. 

Enflasyon... Bakın, geçen sene bütçe hazırlanırken -çünkü, rakamlara inanacak halimiz yok ar
tık- dendi ki, "Enflasyon yüzde 54 olacak; dolar, ortalama olarak 17 750 lira civarında olacak." 
Şimdi, bakıyoruz, enflasyon kaç oldu; yüzde 140'lara vurdu; dolar, ortalama 30 bin lira oldu; işte 
sene sonu, 38 bine yaklaştı. Geçen sene böyle söylendi, bu sene bu çıktı. Şimdi de deniyor ki, "önü
müzdeki 1995 yılında enflasyon yüzde 43 olacak." 

Değerli arkadaşlar, buna kim inanır; kimse inanmaz. Bu göstergelere hiç kimse inamaz. "Do
lar 42 bin lira olacak" deniyor; dolar, zaten 38 bin liraya yaklaştı. "İthalat 27 milyar dolar, ihracat 
19,5 milyar dolar olacak" deniyor. Eğer, geçen seneki sapmalara, daha önceki sapalara bakarsanız, 
bunlar,büyük sapmalar gösterecektir. 

Biraz önce Planlamanın bütçesini görüştüğümüzde Sayın Bakanımız cevap verirken," Anava
tan Partisi sekiz sene içerisinde enflasyonu durdurdu mu ki, bir nevi, durduramadık diye bizi suç
luyorsunuz" dediler. Bu, zımnen şu demektir: "Biz, durduramayacağız, indiremeyeceğiz" demek
tir. Ama, millet size bu yetkiyi, "ben yüzde 50'lik enflasyondan bıktım, beni kurtar" dediği, siz de, 
"biz kurtarırız sizi" dediğiniz için verdi, onun için size oy verdi ve onun için de, üç senedir, üçbu-
çuk senedir İktidardasınız. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Yüzde 10'un altına indireceklerini söylediler!.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - 500 günde yüzde 10'a düşüreceklerini söylediler!.. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bırakınız 500 günü, bırakınız 100 günü; üç sene geçmiştir di

yorum. İlk sene, Hükümete geldiğinizde, biz bu konuşmaları yaptığımızda, bunu ciddiye almaya
bilirdiniz, hakkınız vardı, vakit vermek lazımdı; ama, size üç sene, üçbuçuk sene verilmiş. Şimdi 
üç senenin, üçbuçuk senenin uygulamasına bakarsak, biz gidecek trendi görüyoruz, daha da felâ
kettir. Bütün çırpınışımız, işte bunun içindir. 

Sayın Başbakan ikide birde çıkıp, "saadet zincirini kırdım, rant gelirlerinin belini kırdım" di
yor; tam tersi oldu. İşte, devalüasyon oldu, ne kadar beceriksiz bir devalüasyon oldu. 

BAŞKAN - Sayın Gül, 1 dakikanız var efendim. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Bu devalüasyon süresi içerisinde, belli mihraklara nasıl pa

ralar kazandırıldı: Dışarıdan gelen sıcak paralar, 5 Nisanda -1 dolar, 40 000TL- Türk Lirasına çev
rildi; 3 aylığına, yüzde 50 faizle hazine bonosuna yatırıldı, ondan sonra yüzde 22 faizle yine hazi
ne bonosuna yatırıldı; 6 ay sonra» 1 milyon dolar, 2 milyon dolar oldu. Evet; bu nedir; bu, sizin ser
vetinizin, varlığınızın dışarıya transferidir. 

Değerli arkadaşlar, aslında söylenecek çok şey var; dış ticaretle de ilgili kısaca bir şey söyle
mek istiyorum. Tabiî, yeni kanunumuza göre, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ikiye ayrılmıştır; 
inanıyoruz ki, ülkeye faydalı olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gül, lütfen, son cümlelerinizi söyler misiniz efendim. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bir iki cümleyle bitire

ceğim. 
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BAŞKAN - Peki; rica ediyorum... 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Dışticarette çok önemli gelişmeler olmaktadır. Türkiye, güm
rük birliğine girmek istemektedir; bu, çok olağanüstü bir şeydir; milletle, Parlamentoda, burada tar
tışılmadan girilmektedir. Gümrük birliğine girdiğinizde, Avrupa ülkeleriyle aranızdaki gümrük 
vergisi sıfırlandığı gibi, dışarıya karşı uygulayacağınız gümrük de, Almanya'nın, İngiltere'nin, 
Fransa'nın diğer ülkelere uyguladığı gümrük seviyesinde olacaktır. 

Siz, Kıbrıs'a da, Türk cumhuriyetlerine de, Almanya, İngiltere, Fransa hangi gümrüğü uygu-
layacaksa, onu uygulayacaksınız ve hatta siz, Kıbrıs'a mal satamayacaksınız, mal da alamayacak
sınız; çünkü, ambargo vardır; Avrupa Birliği koymuştur. Karar organlarının dışında olan bir ülke, 
böyle bir birliğe girmektedir. 

Siz, Türkiye'nin ekonomik durumu, İngiltere'yle, Fransa'yla, İtalya'yla birbirine benzer de, bir 
yarışa girersiniz. Arada öyle büyük bir fark var ki; işte işsizlik, işte enflasyon... Avrupa'da hangi 
ülkede bunlar vardır; yoktur. 

Sayın Başkan, sözlerimi tamamlamadan önce başka bir şey ifade etmek işitiyorum: Dışticaret
te, tabiî, teşvikler önemli bir konu. Şu anda dış ticaret açığı küçük görülüyor; ama, bu, ithalat ta
mamen kısıldığı içindir ve bu zararlıdır. Türkiye gibi kalkınmakta olan bir ülkede, yatırım malları
nın ithalinde bile zorluk çekilmektedir; biz, dışticaret açığımız küçülmüş diye seviniyoruz. İhraca
tı teşvik, hâlâ istendiği kadar yapılamamaktadır. Yüzde 5 primler vardır; çok gecikmeli olarak ve
rildiği için, bu da teşvik anlamını yitirmektedir. 

Değerli arkadaşlar, üzülerek söylüyorum ki, bu göstergelerle, maalesef, 1995 yılma da umut
la bakamıyoruz. Bütün bunlara rağmen, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin ülkemiz, 
milletimiz ve kurumlar için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN--Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Sayın milletvekilleri, program gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyo

rum. 

Kapanma Saati: 12.53 

© 

- 2 4 9 -



T.B.M.M. B : 5 2 14 .12 .1994 0 : 2 
İKİNCİ OTURUM 
AçılmaSaati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 

KATİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim HALİL ÇELİK(Şanhurfa) 

_—.——. © —;—.—; 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, sabahki görüşmelerimiz esnasında Meclis Televizyonu yayınında bir ses 
bozukluğu meydana gelmişti; bu arızanın, TRT'nin vericilerinden kaynaklandığı, yani genel bir arı
za olduğu, dolayısıyla Meclis Televizyonunca yapılan yayınları da etkilediği Başkanlığımıza bildi
rilmiştir. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun bir kuşum yoktur. 

Böylece, ANAP'lı milletvekilli arkadaşlarımızdan Sayın Engin Güner, Sayın Feyzi İşbaşaran, 
Sayın Hali t Dumankaya, Sayın Süleyman Hatinoğlu ve arkadaşlarının Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına verdikleri dilekçeyi de cevaplamış oluyoruz. 

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER {Devam) 

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 11754,311580; 11772; 11755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750,748, 749) (Devam) 

B) HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (Devam) 
1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru

luşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarılarının görüşmelerine devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Öğleden önceki oturumda, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki müzakereleT 

re başlamıştık. 
Şimdi, görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Şimdi. SHP Grubu adına, Sayın İbrahim Tez; buyurun efendim. 
Sayın Tez, süreniz 15 dakika efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara) - Sayın Başkan, süreme özen göstermeye 

gayret edeceğim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına, Bü

yük Meclisin sayın üyelerini en derin saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. 
1995 yılında, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 500 trilyonluk bütçesi, toplam ödenekle

rin 1/3'ünden fazlasını kullanacak olması nedeniyle çok önemli bir bütçedir. Müsteşarlık bütçesi
nin yüzde 78'inin iç ve dış borç ödemelerine ayrılmış olması da, ülkemizde yıllardır sürdürülen 
ekonomik kalkınmanın ve bunun paralelinde, kamu finansmanının borçlamaya dayandırılmasının 
kötü bir örneğidir. 
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1995 bütçesi, 1 katrilyon 331 trilyondur. Bu bütçenin, yüzde 61,2'lik kısmı personel ve borç 

faiz ödemeleridir; bu nedenle, bütçede fazla hareket olanağı, serbesti olanağı yoktur. Üzülerek söy
lemek gerekirse, 1995 bütçesi, 1980'li yıllarda ANAP îktidarlannın uyguladığı politikalann hâlâ 
ipoteği, zorunluluğu ve zorluğu altındadır. Ne yazık ki, 1980-1991 arası bütçeler, borç ve maaş 
ödeme bütçeleri durumuna getirilmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son yıllarda "dünya değişiyor" sözünü çok sık kullandık. 
Gerçekten de, 1980'den itibaren dünya ekonomisinde, dünya politikasında, jeopolitik değerlerde, 
sosyal yaşamda çok önemli değişiklikler oldu; yüzyıllar alan sosyal dönüşümler her an yaşandı; hâ
lâ da yaşanıyor. Büyük reform ve devrim niteliğindeki değişimler, dönüşümler başdöndürücü, iz
lenemez bir hızla sürüyor. 

Yaşayacağımız beş yıl, 2000'li yıllara hazırlık yıllan olma durumundadır. Önümüzdeki beş 
yılda, altyapıya, teknolojiye, eğitime, ihracata, dünyaya tam açılmaya, ekonomiye gereken önemi 
ve özeni gösterdiğimiz takdirde, 2 000'li yıllarda, gelişmiş ülkeler arasında yer almamiz olanaklı
dır. 

Dünyada, ekonomik bir yarış sürüyor. Türkiye, bu yarışın dışında kalamaz, dışında olmamalir 
dır. Türkiye, bu yarışın dışında kaldığı takdirde, sorunların, dertlerin, problemlerin daha da artaca
ğını göz ardı edemeyiz. Türkiye, bu yarışta yerini almak mecburiyetinde, bu yarışta yerini koru-
makj kollamak mecburiyetindedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, avantajlı sektörlere yönelmelidir. Türkiye'nin 
avantajlı sektörleri nelerdir; bunları iyi saptamamız, iyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Av
rupa Birliği ve Gümrük Birliğine hazırlandığımız bugünlerde, bu sorunun cevabını akılcı yaklaşım
larla bulmak zorundayız. 

Her sektör, avantajlı olduğunu söyleyebilir; biz, bunun için yeni kriterler, yeni ölçüler sapta
mak zorundayız. Gümrük birliği için, bunları saptamak ve bunlar için gereken önlemleri de almak 
zorundayız. Türkiye, İsviçre ile saat konusunda yanşamaz; ama, Türkiye ile turizm ve denizcilik 
konusunda da dünyada hiçbir devlet yanşamaz; bunu da, hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız 
gerekiyor. İnsan soyu, tarihi, geçmişi, güneşi, denizi, Türkiye'den başka bir yerde göremez, bula
maz. 

GATT görüşmelerinde, her ülkenin kendi avantajlı sektörlerine yönelmesi, örgütlenmesi, kü
resel gönencin artmasına yönelik kararlar alınmasına neden olmuştur. AVrupa Birliği ise, bu ama
cın daha az ülke içinde gelişmiş küçük bir örneğidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızın, malî disiplini 
önemli ölçüde bozan bütçe dışı fon uygulamalarını düzenlemesini, bunu belirli, somut adımlarla bir 
raya oturtmasını olumlu karşılıyoruz. 

Yine, 1995 yılında, bir önceki yıl için ilan edilen istikrar programında hedeflenen, ekonomi
nin iyileştirilmesi amaçları doğrultusunda etkin bir ekonomi politikasının yürütülmesi gerektiğine 
de inanıyoruz. 

1995 yılında, yaklaşık 100 trilyon lira özelleştirme geliri hedeflenmiştir. Bu para, kesinlikle, 
bütçe açıklarını finanse etmek üzere kullanılmamalıdır. Yasada, bu konuda önlemler de zaten alın
mıştır; özen gösterilmesinin gereğine inanıyoruz. 

Özelleştirme uygulamalarının sosyal boyutu kesinlikle gözden kaçırılmamalıdır. Özelleştirme 
Fonundan kaynak temin edilinceye kadar, gereken durumda işçilerin ihbar ve kıdem tazminatları 
için kullanılmak üzere Hazine büçesine konulan 5 trilyon Türk Lirası, kesinlikle, bu amaç doğrul
tusunda kullanılmalıdır. 

- 2 5 1 - -



T.B.M.M. B : 5 2 14.12.1994 0 : 2 
Özelleştirme performansına dayalı olarak kamu finansman açıklarının düşürülmesi sonucun

da, önümüzdeki dönemlerde sağlanacak ekonomik iyileşmeyle çalışanlara yeterli ücret artışının ya
pılması temel koşul olarak göz önünde bulundurulmalıdır, göz önüne alınmalıdır. 

Özelleştirmede esas amaç, etkinlik artışı olmalıdır. Özelleştirmenin her aşamasında saydamlı
ğa gereken özeni ve önemi göstermek durumundayız. Özelleştirmede rekabctsiz bir piyasa yaratıl-
mamalıdır. Bu duruma kesenkes özen gösterilmesi ve buna müsaade edilmemesi gerektiği düşün
cesindeyiz. 

Tüketicilerin cezalandırılması gibi bir durum yaratılmamahdır. Özellikle ve öncelikle özelleş
tirmede çalışanların zarar görmemesi temel ilke olarak belirlenmelidir, saptanmalıdır ve karar altı
na alınmalıdır. Özelleştirmede amaç, teknolojik gelişmeyi yakalamak doğrultusunda olmalıdır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bütçesi kapsamında, önemli bir konu olarak da teşvik 
fonlarını görüyoruz. Bu fonların, ülke gereklerine uygun olarak makro sektörel planlama gerekle
rine göre kullanılması, ayrıca, realizc edilebilir miktarların üstünde teşvik belgesi dağıtılması ge
rekmektedir. • ^ • 

1995 yılında, Hazine ödemeleri içerisinden, teşvikler için toplam 8 trilyonluk bir pay ayrılmış
tır. Reel teşvik uygulamasına geçilmesinin, teşviklerde süreklilik sağlanmasının ve açık teşvik sis
temi yerine, zamanla, kapalı teşvik sistemine geçilmesinin, Müsteşarlığın, geleceğe dönük projek
siyonları içerisinde yer almasının gerekliliğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel değinmiş olduğum avantajlı sektörlere yönel
me konusunda, müsaade ederseniz, denizcilik sektörüyle ilgili olarak, kısa düşüncelerimi aktarmak 
istiyorum. 

Denizcilik sektörü, dünyamızda, mavi gezegenimizde tüm dünya devletleri tarafından kapsa
mı bakımından çok önemseniyor. 

BAŞKAN - Sayın Tez, isterseniz o görüşleri Denizcilik Müsteşarlığı bütçesinde arz edin. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) - Hayır, gemi sanayiinde teşvikler var, onlarla ilgili olarak... 

BAŞKAN-Peki. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - İhtisas alanına giriyor, Sayın Başkan; biz de istifade etmek 

istiyoruz. 
BAŞKAN - Hayır, arkasından Denizcilik Müsteşarlığı bütçesi var canım. • •,_. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Orada duramıyorsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sana mı soracağım... 
İBRAHİM TEZ (Devamla) - 2000'li yıllarda ülkemizin nasıl bir konumda olacağını, avantaj

lı sektörlere yönelecek olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızın, denizcilik sektörünü, en 
önemli sektörlerden biri olarak görmesi gerektiğini, biraz evvel açıklamıştım. Denizcilik sektörü 
nedeniyle, ülkemizin önüne yeni yollar açılmıştır, yeni fırsatlar çıkmıştır. Bize düşen görev bu fır
satı iyi değerlendirmektir. 

Denizcilik, tüm ülkelerin geleceklerini belirtiyor. Dünyada değişim, doğal olarak ekonominin 
göstergelerinden etkileniyor. Ticaret hacimleri, artık, siyasetin çok dışında tamamen ekonomik de
ğerlere göre belirleniyor. Ekonomik savaş dönemindeyiz. Ülkeler artık dünya ticaretinden daha bü
yük pay almanın lobiciliğini yapıyor. Denizcilik sektörüne daha fazla pay ve kaynak aktarılması
nın ülkemiz ekonomisinin geleceği açısından önemini, Yüce Mecliste, altını çizerek bir kez daha 
vurgulamanın huzuru içerisindeyim. 
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Türkiye için bugün, bir turizm sektörü, tarım sektörü ne kadar önemliyse denizcilik sektörü de 

o kadar önemlidir, o kadar gereklidir. Bu sektörün avantajlı sektör olarak değerlendirilip, denizci
liğimizin sahip olduğu dev potansiyele dikkat çekmek istiyorum. . 

Bu arada, Gemi İnşaat Sanayii Genel Müdürlüğümüze verilen 100 milyarlık bir yardım öde
neğiyle de doğru ve saygın bir karar alınmıştır. Gemi inşaat sanayiinin ülke kalkınmasındaki fonk
siyonel rolü, stratejik önemi dikkate alınarak, teknolojik gelişme çizgisine uygun, modernizasyon 
ve geliştirme projeleriyle desteklenmesi, bu desteklenme politikası içinde sermaye artırılmasının 
ciddî bir araç olarak kullanılmasının uygun olacağı görüşünde ve düşüncesindeyiz. Bu sektörün, 
1994 yılında, ülkemize, 4 milyar dolar döviz getirdiğini, övünerek, göğsümüzü gere gere söyleme
nin de mutluluğunu yaşamak durumundayız. 

Yine, denizcilik atılımıyla, bu sektörün yöneticileri, söz sahipleri bu sektöre gereken önem, 
gereken teşvik, gereken ilgi gösterildiği takdirde; önümüzdeki dört, beş yıl içerisinde, bunu üç, 
dört, beş kat artırmanın ve bunu artırabilecek gücün, potansiyelin burada bulunduğunu her fırsatta, 
her yerde dile getirmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sanayi için hammaddenin ucuza getirilmesi, ihraç malla
rının daha ucuza, büyük miktarlarda ve daha da çabuk taşınması ve rakip ülkelere karşı avantajlı 
duruma geçilebilmesi için, bu sektörü daha da geliştirmemiz gerekiyor. 

Sayın milletvekilleri, enerjisiz sanayi olur mu? Siz, hiç enerji olmadan bir makineyi döndürüp, 
bir malı işleyebilir misiniz? İşte, nasıl ki, enerjisiz sanayi olmazsa olmaz koşul ise, taşımacılık ol
madan da ticaret olamaz. Mallarınızı istenilen yere, istenilen zamanda, istenilen miktarda ulaştıra-
mıyorsak, ulaştıramtyorsanız; kimseye bir şey satamayız satamazsınız, ticaret yapamayız, yapa
mazsınız, ihracat yapamayız, yapamazsınız, ne petrol bulabiliriz, ne ilaç, ne hammadde getirebili
riz, ne tekstil ürünlerimizi satabiliriz, satabilirsiniz, ticaretin geliştirilmesinde de gönenci artıra
mazsınız, gönenci yaygınlaştıranlayız, yaygınlaştıramazsınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, ihracat hacmini ne pahasına olursa olsun artır
mak durumundadır. Ülkemizin artan ithalatı ise, biraz aşağıya çekilmelidir. 1994 yılında yaşadığı
mız ekonomik kriz sonucu, kamu borçlanmasınının önlenmesi için, piyasadan alınan para, çok bü
yük reel faizlerle ödenmeye başlanmıştır. Bu durum da yatırımı felç etmiştir, bu durum da girişim
ciyi yeni atılımlardan, yeni girişim olanaklarından ayırt etmiştir. Bu duruma akılcı olarak iyice bak
mamız gerekiyor. Kamu borçlarının ödenmesi için, reel faizlerinin yükselmesi, hissettiğimiz yükün 
de çoğalmasına neden olacaktır ve ülkemizi daha çok sıkıntıyı sokacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1994 yılı eylül ayı itibariyle iç borcumuz 601.4 trilyona 
yükselmiştir. Bu, çok büyük bir rakamdır. Yine Türkiyemizin toplam dış borcu, 64,8 milyar dola
ra ulaşmıştır. Krizlere karşın borçlar ödeniyor; iyi bir şey; ama, bu kronikleşen soruna çözüm bul
mak durumundayız. Ülkemizin toplam dış borçlarının sürekli artışı, ülkemizi, ülkemizin insanını, 
yurttaşlarımızı, tüm toplum kesimlerini sıkıntıya sokuyor. Oniki yıl içerisinde yüzde 274 oranında 
bir dış borç artışı olmuştur. Bu büyük bir rakam. Yüzde 274 oranında artış, kabul edilemez, içimi
ze sindiremeyeceğimiz bir rakam olarak görünüyor. 

Yine, 1986 yılındaki 17,6 milyar dolarlık dış borcumuz ise'bu denli artmıştır. Burada, geçmiş 
hükümetlerin hataları olabilir; geçmiş hükümetlerin yanlışları olabilir; bugün de olabilir; ama, bu 
yanlışları, bu eksiklikleri burada hep beraber bu sorunu nasıl çözebiliriz, bu yükün altından nasıl 
kalkabiliriz, onun için akıl yormalıyız; onun için, ilgimizi, bilgimizi, düşüncemizi, toplumumuz 
için, üreticimiz için, işçimiz için, köylümüz için, memurumuz için, o konuda, her yönüyle kafamı
zı yormak durumundayız. (RP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

- 2 5 3 -



T.B.M.M. B : 5 2 ' 14.12 ; . 1994 0 : 2 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Muhalefet gibi konuşuyorsunuz Sayın Tez. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Burada yer var... 

İBRAHİM TEZ (Devamla) - Her hükümet, görev başına geldiği zaman ülkenin zenginleşme
si için, ülkenin kalkınması için, ülkenin gönencinin artması için çalışır. Bugün de» 71 yıllık Türki
ye Cumhuriyetimizde, övünerek yaşadığımız bu güzel yurdumuzda, 50 cumhuriyet hükümeti ku
rulmuştur... 

BAŞKAN - Sayın Tez, 1 dakikanız var efendim. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) - Tamam, Sayın Başkan. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağn) - Sabırlı olun Sayın Başkan... Hızını kestiniz... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Muhalefeti siz yapmayın Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Hatırlatalım canım; allah allah... 
İBRAHİM TEZ (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, dünyayla entegre 

olmak durumundadır. Entegre olmadığımız takdirde, dünyayla rekabet edemeyiz. Rekabet edeme
diğimiz takdirde, birtakım piyasalardan silinme durumuna geliriz. Hatta hatta, rekabet edemediği
miz oranda da Türkiycmizde, yurdumuzda işsizlik artar. Rekabete uyum işlemlerini başlatmak du
rumundayız. Ülkemiz, rekabet konusunda, dünyadaki gelişimlere, dönüşümlere uyum göstermek 
durumundadır. Dışarıdan gelecek oldukça fazla yabancı şirketin piyasaya girmesiyle, ülkemizi, re
kabet konusunda korkunç, amansız bir savaş, bir uğraş bekliyor. Onun için Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığımız... 

BAŞKAN - Sayın Tez, lütfen, cümlenizi bağlayın efendim. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika müsaade istiyorum.^ 
BAŞKAN - Peki, buyurun. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Sayın Başkan, zaten, SHP sıraları bomboş; bir de siz muha

lefet yapmayın. 
BAŞKAN - Sizin sıranız da bomboş canım. 

IBRAHÎM TEZ (Devamla) - Ben, tek başıma yeterim. Ben, tek başıma yeterim... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Sizin için buradayız Sayın tez; biz, sizin için geldik. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) - Sosyaldemokratlar adına, tek başıma yeterim ben. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağn) - Sayın Tez, sizi dinlemek için geldim. 

BAŞKAN - Buyurun, siz cümlenizi tamamlayın lütfen. 
FERÎDUN PEHLİVAN (Bursa) - Sayın Bakan, burada, serbest ekonomiye inandığınızı söy

lüyorsunuz, rahmetli Özal gibi. Bunları 1980'den önce de söyleyiverseydiniz. Özal'ı rahmetle anı
yorum. 

BAŞKAN—-Lütfen, müdahale etmeyelim arkadaşlar. 

YL FECRİ ALPARSLAN (Ağn) - Sayın Başkan, SHP sıraları bomboş. 

BAŞKAN - Her grupta b°Ş sıralar var. 
IBRAHÎM TEZ (Devamla) - Biz, her dönem bunları söyledik. Her dönem göğsümüzü gere 

gere, bunları söyledik. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılı bütçesinin özelliklerine bakacak olursak, bu 

müsteşarlığımızın bütçesinin özelliklerine bakacak olursak, bu bütçeyi, ülkemizin ekonomisini 
krizden çıkarma bütçesi ve 5 Nisan istikrar programıyla, ekonomimizin dengelerini yeniden oturt-
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ma bütçesi olarak görüyoruz. Bu bütçeyi, bozulan kamu dengelerini, kamu idaresini, kamu istih
dam yöntem ve koşullarını, ücret politikasını ve carî harcama yöntemlerini yeniden düzeltme büt
çesi olarak görüyorum. 

BAŞKAN-Sayın Tez, lütfen... Son cümlenizi söyleyin. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) - Bu bütçeyi, kamunun borç yükünü, anapara, faiz olarak, yeniden 
yapılandırmayı ve düşürmeyi amaçlayan bir bütçe olarak görüyorum. 

Sürem bitti; 1 dakika veya 2 dakika bana müsaade ettiniz; Grubum ve şahsım adına teşekkür 
ediyorum Sayın Başkan. 

Bu bütçemizin ülkemize, yurdumuza, 60 milyon insanımıza ve Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığında çalışan değerli yönetici arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum; en içten sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Tez. 

ANAP Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi; buyurun efendim. 
Süreniz 15 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1995 

yılı bütçesini tartışırken, her şeyden önce, tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize 1995 yılı bütçesinin 
hayırlı uğurlu olmasını dilerim. 

Özellikle, bu bütçe tartışılırken, öncelikle üzerinde durmak istediğim temel nokta, halkımızın, 
şu anda, bu bütçe tartışmalarını, vakit bulup da izleyebiliyorsa, ne düşündüğünü ve ne hissettiğini 
anlatabilmekten; onu ifade edebilmekten söz etmek istiyorum. 

Özellikle, Hükümetin resmî olarak yayımladığı 1995 yılı programını alıp baktığım zaman, 203 
üncü sayfada ve destek programında, memurların maaşının reel olarak yüzde 20 oranında düştüğü
nün söylenmekte olduğunu görüyorum. Burada, bu belge, çok açık bir biçimde, memur maaşları
nın yüzde 20 düştüğünü söylemektedir. Bu, Resmî Gazetede ilan edilen, son derece önemli bir bel
gedir. Bu bütçe de, bu programa dayandırılmıştır. Emeklilerin maaşı yüzde 20,2 oranında düşmüş
tür. İşçilerin maaşı çok gerilemiştir ve bu hesap yapılırken, bu Hükümetin resmî belgesinde tüketi
ci fiyatlarının yüzde 101 gibi oranda arttığı belirtilmiştir; çünkü, bu, ağustos ayının tahminlerine 
göre yapılmıştır; ama, görüyoruz ki, bugün, fiyat artışları ne yüzde 101 ne yüzde 110'dur. Bugün, 
gazetelerde yer alan, çarşıda, pazarda hepimizin bildiği fiyatlara baktığımızda da, etin fiyatının bir 
yıl içinde yüzde 112, peynirin yüzde 150, nohutun yüzde 200, pirincin yüzde 400 gibi oranlarda 
arttığını; evvelki gün, dün ve bugün yapılan yeni zamlarla da hayat pahalılığının tüketicilerde yüz
de 120'yi geçeceğini görüyoruz. O zaman, bu tablo ne olacak; memurlar, emekliler, satın alma gü
cünde, ücretlerinden yüzde 40 kaybetmiş olacaklar. İşçiler ne olacak; onlar da, bu kadar kaybetmiş 
olacaklar; ama, onların sıkıntıları, problemleri ve hayat pahalılığı, bizini, bugün Mecliste tartışma
mız gereken, en önemli ve temel meseledir. 

Ayrıca, Türkiye, 1994 yılında -beğenseniz de beğenmeseniz de- bir başka önemli problemle 
karşı karşıyadır. Yine, Resmî Gazetede yayımlanmış bütçenin ve Hükümet Programının dayandığı 
bu belge, "Türkiye'de, Ocak 1994'te iş sahibi olup; Aralık 1994'ün sonuna gelindiğinde işini kay
beden ve işsizler ordusuna katılan insanların sayısı 600 binden fazladır" diyor. Yaklaşık 500 bin in
san da eksik istihdam olarak; yani, gizli işsiz olarak niteleniyor; 10 kişinin yapacağı işi 16, 17 kişi 
yapıyor. Türkiye'de, 1994 yılında, 600 binden fazla insan işsiz kalmış. 

Sayın Çalışma Bakanının, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmasını inceledim ve bu
rada basılan bu bilgiler acaba yanlış mı, acaba ben yanılıyor muyum diye düşündüm. İş ve İşçi Bul-
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ma Kurumu Genel Müdürünü de aradım, sordum. Tutanaklardan baktığıma göre, Çalışma Bakanı
nın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmasında -değerli arkadaşım Nevşat Özer bir soru 
sorarak sıkıştırıyor-"işsizlik ve eksik istihdam oranı yüzde 19,8" diyor. 

Yatırımlar düşmüş ve durma noktasına gelmiş; fiyatlar artmış. Peki, bu şartlarda, bu'Parlamen-
toda biz, neyi konuşacağız; elbette, bu insanların nasıl işsiz kaldıklarını ve nasıl iş bulacaklarını ko
nuşacağız. 

Ben, Gümüşpala'da, arsasının probleminden dolayı, evinden atılan ve mahkemelere verilen 
gözü yaşlı insanları biliyorum, Bayraklı'nın, ilçe olması için ne kadar çaba harcıyoruz; ama, en ufak 
bir karar aldıramıyoruz. Bu belirsizlik ve kararsızlık döneminde, Türkiye de, Akaryakıt Tüketim 
Vergisinden Net Aktif Vergisine kadar bir yığın alanda çok önemli hadiseler gelişiyor. 

Değerli arkadaşlarım, biraz iktisat diline uygun konuşursak, fiyat artışları -çok iyi geçen bu 
dönemde(!)- 1994'te acaba ne oldu buna bir bakalım. Geçen yıl bu zamanlar, 1994 yılı bütçesi tar
tışıldığında, belge ve tutanakların gösterdiğine göre, fiyat artışının yüzde 60 düzeyinde olacağı söy
lenmiş; buna karşılık, 5 Nisanda; yani, dört beş ay sonra Türkiye'de enflasyonun yüzde 110 olaca
ğı söyleniyor. Sayın Başbakanın, temmuz ve ekim aylarında, aldığı 5 Nisan kararlarına ilişkin yap
tığı basın toplantılarında, bu yüzde 110'u söylüyor ve bütçe açığının da 105 trilyonda- 110 trilyon
da tutulacağını belirtiyordu. 8 Ekimde yaptığı basın toplantısında bile "bütçe açığı 130 trilyon lira 
olacak" deniyordu; ama, resmî verilere göre bugünkü bütçe açığı467 trilyon liradır. Gerçekleşecek 
miktar ise 180 trilyon liradır. Yani, bu kitapta yazıldığı gibi, kamu kesimi borçlanma gereğinin gay
rı safî millî hâsıla içindeki payı yüzde 7,5 değildir. Bu oran, yeni seriye göre yüzde 10, eski seriye 
göre de yüzde 14'ten fazladır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yapısal sorunları çözemediğimiz sürece bu enflasyon düşmez. Kök
lü tedbirler alamadığımız sürece, tıkanan bu sistemi değiştirmediğimiz sürece, halk için çalışmadı
ğımız sürece bu yapı değişmez. Burada istediğimiz kadar birbirimizi aldatalım, birbirimize istedi
ğimiz kadar laf ebeliği yapalım, rakamlarla oynayıp bozalım; ama, Türkiye'nin temel meselesi olan 
Türk Halkının geçinme problemi her geçen gün geometrik dizi halinde büyümektedir. Türkiye'de 
yaşayan insanlar, bugün, saygıları, gelenek, örf ve âdetleri ve ahlakî değerleri dolayısıyla ağızları
nı açmamaktadır; ama, bu ahlakî değerlere, gelenek örf ve âdetlerine sıkı sıkıya bağlı olan halkı
mız, bir gün gelecek "artık yeter" diyecektir; işte, bu "yeter"i dedirtmeden, bu Parlamentoda bu me
seleye bir çözüm bulmak zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu çözümü bulamazsak, acaba, ne gibi problemlerle karşılaşırız? Bakın, 
burada 1995 yılı bütçesini enine boyuna tartışırız. 1995 yılı bütçesi, matematiksel olarak kendi için
de tutarlı bir bütçe olabilir; ama, iktisat bilimine ve hayatın gerçeklerine hiçbir şekilde uymayan bir 
bütçedir. 

Bugün, memurlar fakirleşti, Türkiye yüzde 5 küçüldü. Geçen yıl, 1994 bütçesini tartıştığımız
da, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,5 büyüyeceği söylenmişti. Daha sonra, 5 Nisanda, bu büyümenin ek
si 1.8 olacağı belirtildi; ama, bugün, Türkiye'nin eksi 5'ten de daha aşağı bir düzeye; yani, eksi 6 
gibi bir noktaya geleceğinden endişe ederim. Çünkü, tarımda gübreye yapılan o garip uygulama, 
köylünün gübre kullanmasına mani oldu, gübre kullanamadı; hiçbir şekilde de sübvansyonunu, 
desteğini alamadı. Tarımda, bugün, çok ciddî bir problem var; ilacını, mazotunu alamıyor insanlar. 
Tarımda, Türk köylüsü, hayatında çekmediği çileyi bu yıl çekiyor ve 1995 yılında ciddî problem
le karşılaşacığız. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ölüyorlar, ölüyorlar... 
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IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Belki, buğday ithal etmek zorunda kalacağız. Şu anda, gayri safî 

millî hâsılanın büyüme oranlarına baktığımda, tarımda eksi 2,2 bir düşüş gözüküyor, bu yıl, bu ra
kam; endişe ederim, eksi 5 olabilir. ' . •• • 

Bakın, değerli arkadaşlarım, 1995 yılında, memur maaşlarını yüzde 53 arttırmayı ve kamu iş
çilerine -sıfır oranında- hiçbir zam yapmamayı bütçede uygun gördünüz. Ben, size, matematiksel 
bir hesap yapayım; bu yılın enflasyonu yüzde 140'a göre, zincirleme etkisiyle gelecek seneye, her 
ay fiyat artışları sıfır olsa bile, yüzde 36 ilâ 40 arasında enflasyon devrediyor. Bu da, Türkiye'de, 
enflasyonun yüzde 80'in altına düşmeyeceğini gösterir. Memurları, işçileri, emeklileri gelecek se
ne daha çok sefalete iten bir bütçeyle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bu kabul edilemez, neden edilemez; Türkiye, bu kadar küçülme
ye, daralmaya layık değil. 1991 yılında Türkiye'de kişi başına millî gelir 2 600 dolardı, bu yıl 2 100 
dolara düştü. Türkiye, 1993'te dendiği gibi yüzde 4,4 büyüscydi, kişi başına millî gelir 2 200-2 300 
dolara çıkabilirdi; yani, o 1991'de bıraktığımız Türkiye'nin bile altında, küçük bir Türkiye'ye sahi
biz bugün. Ne yazık ki, öyle. Türkiye, 1991 yılını, bırakın 1991 yılını, 1993 yılı hedeflerini tuttur
ması için, önünde, üç yıllık orta vadeli ciddî bir istikrar programı uygulamak zorundadır. Türki
ye'ye, 1991 hedefleri, gerçekleşen rakamlar, hayal olmuştur. Onun için, biz, Türkiyemizi, 1991'de-
ki Türkiyemizi geri istiyoruz. Onun için memurun, işçinin, emeklinin hakkını korumak, o hakkını 
almasını temin etmek zorundayız ve bunu, bu Parlamentoda, sonuna kadar mücadele ederek, sağ
lamaya çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlamda, Türkiye, 1995 yılına girerken, yüzde 25 fakirleşmiş ve ilk 
on ayda, küçük ve orta ölçekli sanayide -çok önemli- kapanan şirketlerin oranı, yeni kurulan şirket
lerin oranını aşmıştır. Küçük ve orta Ölçekli sanayici ve esnafın ciddî problemleri var; dükkânları
nı kapatan, Bağ-Kur ödeneklerini yatırmadıklan için hapse atılan insanlar var. Sadece Mene
men'de, geçen ay, 15 işyeri kapandı. 

Değerli arkadaşlarım, bugün artık Türkiye'ye, bu yapıda, geleceğine dönük, çok ciddî, doğru 
ve gerçek bir program sunmak^zorundayız; hepimiz, gerçekten, Türkiye'nin sorunlarını doğru tar
tışmak, doğru öneriler getirmek zorundayız. Eğer doğru öneri getirmezsek, o laf kalabalıkları, bi
zi, bir gün, hayal kırıklığına uğratır değerli arkadaşlarım. 

Bakın,T995 yılında Türkiye'nin en büyük problemi, dış ödemelerindedir. Türkiye'nin dış borç 
geri ödemesinin, 1995 yılında, Ödemeler dengesine göre programı şudur: 

Faiz ödemesi 4.6 milyar dolar, uzun vadeli ödemesi 6.1 milyar dolar, portföy (portfolio) öde
mesi 1.6 milyar dolar olmak üzere, toplam geri ödemesi 12.3 milyar dolardır ve ticarî bankaların 
geri ödemesi de 3 ilâ 4 milyar dolar arasında değişmektedir. Türkiye, 1995 yılında, geriye ödeme
si gereken 15 milyar dolarlık bir kaynak transferiyle karşı karşıyadır; ama, bunun yerine koyacağı 
parayı bulamamaktadır. 

Şimdi, bu noktada, size, ilginç bir tablo göstereceğim. Sanıyorum, teknisyen arkadaşlar, bunu 
bize anlatma imkânını bulacaklardır ve biz de, bu bilgilerden yararlanacağız. Şimdi, gene, Resmî 
Gazetede yayınlanan Hükümetin bu resmî belgesine göre biraz iktisatçı ağzıyla konuşacağım; çün
kü, artık politikacı ağzını sevmiyorum. Türkiye'de, teknisyen ve yeni siyaset anlayışına gerek var. 
O anlamda, doğruları söylememiz ve gerçeklerden kaçmamamız lazım. Bakın, bu Resmî Gazete
de, 33 üncü sayfada, tablo 10 ve tablo 9'da, ekonominin genel dengesi verilmektedir. Burada, çok 
önemli bir şeyi belirtiyorum, bu 9 uncu tabloda, dış kaynaklarla ilgili bölümde, gayri safî millî hâ
sılanın 100 olduğu kabul edilerek, dış kaynakların, bunun yüzde kaçı olduğunu söylüyor; eksi 0,1 
diyor. Yandaki tablo, bu kaynakların, gayri safî millî hâsılanın büyümesine katkılarını göstermek
tedir. Bu tabloda da görülen şu: Türkiye'nin dış kaynağı olan 96 trilyon liradan, 1994 yılında eksi 
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13 trilyon lira kaynak transferi yapılmış; artı 5,7 diyor!.. Anladım, bu gayrî safi millî hâsılaya kat
kı, bu da, yüzde bütün içindeki payı. 

Maliye Bakanlığının 1994 yılı gerçekleşme raporunda, ikinci sayfada, dış kaynak bölümünde, 
yüzde değişimleri gayri safî millî hâsılanın büyümesine katkılarını göstermektedir diyor. Burada 
100 kabul edilen bütün içindeki payını verirken, gayri safî millî hâsılaya katkısını veriyor; eksi 1,7 
diyor. Şu tabloda da, gayri safî millî hâsılaya katkısı artı 5,7; yüzde payı için de eksi 0,1 diyor. 

-••"" Devletin rakamları birbirini tutmuyor arkadaşlarım, bu bütçenin bu anlamda bir mantığı yok; 
böyle tutarsız, böyle birbirini tutmayan şu iki belge... Bunları, Sayın Bakana da takdim edeceğim; 
konuyu bana açıklarlarsa sevinirim. Belki, ben bu meseleyi yeterince izleyememiş olabilirim; ama, 
kendimden çok eminim, bu konuları oldukça iyi bildiğim kanaatindeyim. 

BAŞKAN - Sayın Çelebi, 1 dakikanız var efendim. 
IŞIN ÇELEBÎ (Devamla) - Bu rakamlar arasında, dış kaynaklar arasında, eğer ciddî bir tutar

sızlık varsa -ki, öyle gözüküyor; çünkü- Maliye Bakanlığının yayımladığı şu 1994 yılı programıy
la, bu 1995 yılı geçiş programı -tablo 9, tablo 10 ve burada da tablo olarak verilen Kaynaklar-Har-
camalar dengesindeki tablolar- aynı mantığı göstermesi gerekirken, farklı sonuçlar vermektedir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Birbirlerinden haberleri yok. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Başbakan profesör değil mi?!.. 

İŞİN ÇELEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, benim ricam şudur: Her altı ayda bir bürok
rat değiştirerek, her altı ayda bir bakan değiştirerek hiçbir yere gidemezsiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Çelebi, lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ders veriyor; biraz istifade etsinler. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum; çok teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Zamlardan bahset, zamlardan. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakıN -değerli vatandaşlarıma da söylüyo

rum- özelleştirme, Türkiye için çok önemlidir; Türkiye'nin, yeniden, yeni bir düzene, yeni bir sis
teme geçmesi, yeni bir toplum projesi için çok önemlidir. Biz çok fedakârlık yaptık. Özelleştirme 
Yasa Tasarısının 46 maddesini burada yeni baştan yazdık; ama, 3 üncü maddede -oybirliği madde
sinde- ve 15 inci maddede, kamu hizmetlerinin tanımı ve imtiyaz haklarının denetimi konusunda 
değişiklik yapmayı, hatta Anayasa değişikliği yapmayı teklif ettik; ama, Koalisyonun günlük he
sapları ve iç pazarlığı nedeniyle kabul ettiremedik. Nitekim, TEK'in özelleştirme yasasının, Ana
yasa Mahkemesinde iptal edilmesinin önemli gerekçelerinden biri de, o 15 inci maddedir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, iş yapmaya, Türkiye'nin sorunlarını çözmeye, Türk halkının refahı
nı artırmaya talibiz; o yüzden de, 1991 yılında bıraktığımız Türkiye'yi istiyoruz. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 

Bu arada, Bayraklı'yı da ilçe yapacağız herhalde. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Yalova'nın il yapılmasından sonra. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bu zamlardan ne haber Sayın Başkan; biraz da zam

lardan bahsedelim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
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Bütçenin lehinde, şahsı adına, Sayın Muharrem Şemsek'e söz veriyorum. 

Sayın Şemsek, süreniz 10 dakikadır efendim; buyurun. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Şemsek, biraz zamlardan bahsedin. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; görüşülmekte olan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesiyle ilgili görüşlerimi ifade 
etmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, devlet teşkilatımız içinde, ülke eko
nomimize yön veren önemli birimlerimizden biridir. 21 inci Yüzyıla girmek üzere olduğumuz bu
günlerde, 21 inci Yüzyılın muhtemel fotoğrafını doğru çekerek, Türkiye'yi olması lazım gelen ye
rine oturtabilecek programlan geliştirmeye ihtiyacımız vardır. 

21 inci Yüzyılda, dünyamızda, nüfusun 14 milyar olacağına dair ilmî araştırmalar vardır; mev
cut sanayi üretiminin, en az 10 katina çıkacağına dair bilgiler vardır; haberleşmede, küreselleşme
nin meydana geleceği ve yüksek teknoloji devriminin gerçekleşeceğine dair de tespitler vardır; ay
rıca, 21 inci yüzyıl dünyasının, farklılık ve karmaşıklıkların bir arada yaşanacağı bir dünya olaca
ğı da, tespitler arasındadır. 21 inci Yüzyıl dünyasının, insan haklarında ve hürriyetlerde olabildi
ğince evrensel standartlara ulaşıldığı; hastalık, suç, terör, savaş ve açlıkların bulunduğu bir dünya 
olacağı söylenmektedir. Bu yüzyılın, çevre problemlerinin yaşanacağı, milliyetçi ve manevî değer
lerin yükseleceği bir çağ olacağına dair de görüşler vardır. 

21 inci Yüzyıl dünyasının genel özellikleri olarak bunlar görülürken, böylesi bir dünyada, 
"Türkiye'nin yeri neresidir ve neresi olmalıdır" soruları, cevabını hepimizin bulması gereken soru
lardır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, ekonomik politikalarda, ufkunu çok geniş tutmak durumun
dadır. Türkiye, belli merkezlerin etrafında ve güdümünde, ekonomik hatta siyasî politikalar gütme 
yerine, dünyanın bugün geldiği noktada, kendisi merkez olmak üzere, yeni politikalar geliştirmek 
durumundadır. Gelişmiş, sanayileşmiş, kalkınmış, çağın ilerisinde, yeni dünya düzeni arayışlarının 
kurbanı olmamış, insanları refah ve mutluluk içinde, dünyada sözü dinlenir bir Türkiye'nin politi
kalarını meydana getirmemiz lazımdır. 

Türkiye, büyük imkânları olan ve güçlü devlet tecrübesi olan büyük bir devlettir. Tarihte, 15 
bin kilometre uzunluğunda, 10 bin kilometre genişliğinde bir toprak parçasının üzerindeki coğraf
yayı yönetmiş olan bir milletiz. Yeraltı, yerüstü çok zengin potansiyelimiz; yetişmiş insan potansi
yelimiz var. Gerçekleri görelim; fakat, karamsar olmayalım. Karamsarlığa, hiçbirimizin hakkı ol
madığını düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, devletimizin, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları çözebilmesi 
için hedefini çok iyi tespit etmesi lazım. Bugün, on yıl sonrası itibariyle, onbeş yıl sonrası itibariy
le, Türkiye'nin ulaşması lazım gelen hedefi, beraberce, doğru olarak tespit etmeliyiz. Türkiye'nin, 
bugün, ciddî bir kaynak ihtiyacı vardır; ciddî bir kaynağa ihtiyacı vardır. Türkiye, 500 milyar do
lar kaynağı meydana getirecek bir çalışmanın içine girmek durumundadır. 500 milyar kaynağı bu
larak, on onbeş yıl içerisinde, dünyada, ilk 10'lar arasında bir Türkiye meydana getirmenin planını 
ve programını yapmak durumundayız. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için en başta, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığımıza görev düşmektedir. 

Bilindiği gibi Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ayrılmasını öngören kanun tasarısı, kısa 
bir süre önce, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ayrılmasını öngören kanun tasarısı görüşülürken, Tür
kiye için tespit edilmesi lazım gelen ekonomik politika ve hedeflere uygun bir teşkilatlanmanın ya-
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pıiamadığını müşahede ediyoruz. Kanundan ziyade, yönetmeliği andıracak şekilde çıkartılmış olan 
bu kanun, birçok eksikliği de bünyesinde barındırmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, küçülen dünyada, dışa açılma sürecinde, önemli fonksiyonu olan Ha
zine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığımız, yeni bağımsızlığını kazanan kardeş Türk cumhu
riyetleriyle ekonomik ve ticarî ilişkilerimizi geliştirme yolunda gayret göstermelidir. 

Oysa, çıkarılan kanunda, bu yönde çok ciddî eksiklikler bulunmaktadır. Türkiye'nin, Türk 
cumhuriyetleriyle olan ilişkilerini düzenlemesi yönünde, daha önce hazırlanmış ve Yüce Meclise 
sunulmuş olan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kanununda genel müdürlük seviyesinde bir teş
kilat düşünülmüş olmasına rağmen, son kanunda bunun düşünülmemesi, memleketimiz için ciddî 
bir eksiklik olmuş; Türkiye'nin, bağımsızlığını yeni elde eden Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerinde, 
adeta, geriye doğru bir adım atılmıştır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızca teşvik verilen te
sisler, ciddî olarak denctlenmelidir. Hayali teşvik yatırımlarına fırsat verilmemelidir. Artık, kamu
oyunda ve meydada bu konudaki yolsuzluk olaylarına sık sık rastlamamak durumundayız. 

Değerli milletvekilleri, hayali ithalat konusu da mühim bir meseledir. Bu konuda da çok kötü 
örnekleri olan bir memleket durumundayız. Hayali ithalat konusunda da denetim birimlerimiz va
zifelerini hakkıyla ve vaktinde yaparak, hayali ithalat, hayali ihracat, hayali teşvik gibi milletimi
zin çok hassasiyet gösterdiği soygun yollarını, mutlaka, tıkamah; Türkiye'yi hayali ihracat, hayali 
ithalat, hayali teşviklerin kol gezdiği bir memleket olmaktan kurtarmalıdır. İhracatın artırılması ba
kımından, Dış Ticaret Müsteşarlığımızda ve Hazine Müsteşarlığımızda yoğun bürokrasinin de kal
dırılması lazımdır. Bu konuda da iyileştirici çalışmalara ihtiyaç duymaktayız. Hazine Müsteşarlığı 
bünyesinde bulunacak ve bulunmayacak daire ve genel müdürlüklerle ilgili olarak da yeni bir ça
lışmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. Standardizasyon Genel Müdürlürğü, Teşvik Uygulama Ge
nel Müdürlüğü gibi birçok genel müdürlük ve dairelerin benzeri ve biri birinin aynısı olan kuruluş
lar, diğer devlet dairelerimizde de bulunmaktadır. Hazine Müsteşarlığı bünyesinde yer alan, Teşvik 
Uygulama Genel Müdürülüğünün görevleri yazılırken "..ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması 
için yıllık programlar ve beş yıllık kalkınma planlarıyla belirlenen hedeflerine ulaşmasında kulla
nılacak teşvik politikalarının tespiti..." gibi ifadeler bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığına bağlan
mış durumdadır; bu sebeble fevkalade zayıf kalmaktadır. Çünkü özel sektöre kaynak transferi, Ha
zine haricindeki kuruluşlar marifetiyle yapılmaktadır. Mesela, yatırım indirimi Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü kanalıyla yapılırken... . 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, 1 dakikanız kaldı efendim. Rica ediyorum... 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Hemen toparlıyorum. 
...Gümrük muafiyeti Gümrük Müsteşarlığı marifetiyle uygulanmaktadır. Esas nakit, kredi 

transferi ise, Türkiye Kalkınma Bankası kanalıyla yapılmaktadır. Bu derece dağınık kompozisyon 
içerisinde devletin başarılı olması mümkün değildir. Onun için, bu genel müdürlük ve kuruluşla
rın, daha ciddî bir tahlile tabi tutularak, gerekiyorsa, ekonomi, planlama ve ticaret bakanlığı gibi bir 
bakanlık altında toplanarak, bu kargaşanın giderilmesinde fayda vardır. 

Değerli milletvekilleri, 5 Nisan kararlarının başarıya ulaşabilmesi için, özellikle, -bütünleştiri
ci olarak- yatırım ve ihracat teşvik tedbirlerinin yayınlanması gerekirken, bu kararlar, bir yıllık ge
cikmeyle halen yayınlanmamış durumdadır. Halbuki, frenine basılan ekonominin canlanabilmesi 
için, üretimin, gerek kapasite kullanım oranlarının artırılması gerekse yeni yatırımlara cesaret ve
rebilmek maksadıyla yatırım teşviklerinin açıklanması ve diğer yandan iç alımın düşmesi netice
sinde meydana gelecek daralmanın engellenebilmesi için ihracat teşviklerinin açıklanması gerek-
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mektedir. Bu sayede işsizlik problemlerinin de önüne geçilebilecek, paranın, para kazanması yeri
ne; paranın üretim yapması sağlanacaktır; ancak, bugüne kadar bu eksiklik de giderilebilmiş değil
dir. 

Değerli milletvekilleri, memleketimiz, Gümrük Birliği aşamasına gelmiş durumdadır. Gümrük 
Birliği Anlaşmasının yapılıp yapılmayacağı henüz belli olmamakla beraber, Türkiye, Avrupa Bir
liğine girme kararı karşısında yaptığı hazırlıkları da eksik yapmaktadır. Biz, Avrupa Birliğine giri
şin, Gümrük Birliğine girişin sadece siyasî iktidarların kararıyla olmasının eksik olduğu kanaatin
deyiz. Bunun, Türk Milletinin referandumuna sunulmak suretiyle, "Türk Milleti, Avrupa Birliğine 
girmek istiyor mu istemiyor mu; Gümrük Birliğine girmek istiyor mu istemiyor mu" diye sorula
rak... 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, sürenizi geçtiniz, rica ediyorum son cümlenizi söyleyin efendim. 
Rica ediyorum... 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - ...meydana gelecek karara göre hareket etmesinin fay
dalı olacağı görüşünü ifade ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Yapılan konuşmalara cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan, buyurun efen

dim. 

Süreniz 15 dakika. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin değerli üyeleri; ikinci defa kürsüye gelmiş bulunuyorum; sözlerimin başında hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önce Yüce Parlamentonun, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müste
şarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun çıkarılması konusunda gösterdiği birlikteliğe hu
zurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Önce şunu kabul ediyorum; memleketimizin ekonomik sorunları vardır. Bu ekonomik sorun
lar, herkes tarafından kabul edilmektedir; ki, dünden bugüne ortaya çıkmış meseleler de değildir. 
Biz, burada, bunları defalarca tartıştık; muhalefet de kabul etmiştir-ve biz de bunu söylüyoruz; di
yoruz ki, bu tedbirler, eğer, 1987'de alınabilseydi; 5 Nisan kararları, 1987'de, 1988'de, I989'da, 
1990'da, 1991'de, 1992'de, 1993'de alınabilseydi, bugün bu kadar sert tedbirlere gerek kalmazdı. 
Bunda herkes ittifak; ama, bugün görüyoruz ki, muhalefet sözcüsü arkadaşlarım, geçmişte bu olan
ları bir tarafa bırakarak, sanki dünden bugüne yaratılmış bir sorunmuş gibi... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Dün değil; üç sene, üç... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - ...ekonomik sorunları, bu 
kürsüden, kamuoyuna ifade etmek istiyorlar. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - O zamanki rakamlar da belli, bu zamanki rakamlarda belli; in
saf... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Hele, Devlet Planlama 
Teşkilatında çalışmış arkadaşımızın, ekonomik göstergeleri saptırarak, kamuoyuna buradan mesaj
lar vermesini de hayretle karşılamaktan kendimi alamıyorum. 

Üç gündür burada defalarca şu söz dile getiriliyor. "Biz, 1991 Türkiyesini istiyoruz." Bakın, 
1991 Türkiyesiyle, bugünkü Türkiye arasındaki farkları ben size sayayım. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Rakamlar ortada. 
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DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - 24 üniversite yerine bugün 

Türkiye'de 54 üniversite vardır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Hayır, hayır.... Nereden çıkarıyorsun... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - 30 tane vardı. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar, lütfen. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla). - Evet... Evet, bugün, üç yıl 
içinde, sadece otoyollara yatırılan para 8 milyar dolardır. Üç yıl içinde otoyollara harcanan para 8 
milyar dolardır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hani lazım değildi otoyollar?!. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bakınız, planlamacı ola
rak, maliyeci olarak tetkik ediniz. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Girme o konulara... Hesabını ben soruyorum size; bilme
den konuşmayın. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Taş üzerine taş koymadınız. 
BAŞKAN-Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
Lütfen oturur musunuz. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bütçelerde... 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Üç altın yılı harcadınız. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bütçelerde sağlık yatırım

larına, eğitim yatırımlarına en büyük payların ayrıldığı yıllar 1992,1993 yıllandır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Yeşil kart ne oldu? Hastanelere gittiniz mi? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - 1994 yılında, 1991 yılın

daki büyüme hedefini size sunuyorum: 0.4 oranında büyümüşsünüz 1994 yılında. 
ŞADAN TUZCU (İstanbul)-Yanlış söylüyorsunuz, 1991'dir o; 1991 ... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Yani, bunu mu istiyorsu
nuz. Eğitim yatırımlarının katlandığı,, sağlık yatınmlarımn katlanıp geldiği otoyollara -evet sizin 
başlattığınız; ama, devam edemediğiniz otoyallara- bu hükümetlerin 8 milyar dolar harcayıp bugü
ne geldikleri, 24 üniversitenin, 54 üniversiteye çıkarıldığı Türkiye'yi bırakacağız, hepsini yıkaca
ğız, size daha küçük bir Türkiye getireceğiz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar sükûnetle dinleyelim lütfen. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu 

millet size, 1991 yılında, 1991 Ttirkiyesini bırakıp gidin demedi. Kendiniz, 1991 yılında baktınız 
ki, sabahleyin belgeleriyle ispatladım. Sayın liderimizin sözcüsü şöyledir. Sayın Yılmaz'ın ifadesi 
şöyledir. 10 yılda Sayın ÖzaTın düşüremediği enflasyonu ben nasıl düşüreyim. Bu söz benim mi? 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Artırdınız; ama, iki misline çıkardınız. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, bakıyorum, enflas

yon en çok tenkit ettiğiniz nokta, ama, enflasyon konusunda şikâyet etmeye hakkı olmayan tek par
ti, Anavatan Partisidir, anamuhalefet partisidir. (DYP sıralarından alkışlar) -

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Enflasypnu ağzına almaya hakkınız yok., 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Rakamlar burada, 1983 yı

lında... (ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Bir dakika rica ediyorum... \ 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - ...enflasyonu yüzde 20 ön
görmüşsünüz, yüzde 30,5 olmuş, sapma yüzde 52. 1984 yılma gelelim, yüzde 25'lik hedefiniz var; 
sonuç ne olmuş; yüzde 50 olmuş, sapmanız yüzde 100; her şeyi katlayarak getirmişsiniz... 

MUSTAFA BALOLAR (Eskişehir) - Sayın Bakan, siz, bu seneye bakın, bu seneye... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bu seneden bahsedin, bu seneden... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bu seneye de geleceğiz 

efendim, bu seneye de geleceğiz... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bir 
atasözü var: Taç giyen baş akıllanır. İktidar, iktidarı kullananlara akıl fikir verir. Anlaşılıyor ki, 
Anavatan Partisinin aklı, iktidardan düştükten sonra başına gelmiş (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar; ANAP sıralarından "Aaa..." sesleri) ) 

Evet. Yani, sekiz sene bu memleketi en kötü şekilde yöneteceksiniz, 24 üniversiteye bir tek 
üniversite ilave etmeyeceksiniz... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yedi defada aklınız başınıza gelmedi!.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - ...her yıl 200 bin çocuğu 
üniversite kapılarında bekleteceksiniz; ondan sonra geleceksiniz ve diyeceksiniz ki, biz 1991 Tür-
kiyesini istiyoruz... Size, bu millet, daha 24 Martta ve 4 Aralıkta nerede olduğunuzu son defa ifa
de etti. Size kim, 290 milletvekiliyle İktidarı bırakın gidin dedi, biz mi dedik; diğer partiler mi de
di? Kendiniz bırakıp gittiniz. Şimdi, siz, 290 milletvekiliyle idare edemediğiniz Türkiye'yi, 110 
milletvekiliyle gelip de, bugün 90 milletvekiline düştüğünüz şu kadroyla mı idare edeceksiniz; bı
rakınız bunları değerli arkadaşlarım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, yalnız bir partiyi hedef alarak konuşma yapmayın. Lütfen, genel ce
vap verin, rica ediyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) v 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşla
rım, 5 Nisan kararlarına geldiğimiz gün, izlenen geçmiş politikaların yanlış olduğunu gördük; bu
nu millete açıkça söyledik, dedik ki: İzlenen kamu finansman politikası yanlıştır. Kamu açıklarıy
la, sigorta açıklanyla, teşvik açıklarıyla, mahallî idare açıklanyla bu memleketi yönetmek mümkün 
değildir. Onun için dedik ki, kamu açıkları politikasını değiştiriyoruz. Kamu borçlanma gereği, es
ki seriye göre 14, yeni seriye göre 12,5' tur. 

Son on yılda ilk defa, kamu açıklannın gayri safî millî hâsılaya oranı; yani, kamunun borçlan
ma gereği, yüzde 12,5'dan, yeni seriye göre bu yıl 7,5'a düşmüştür. Sizin on yılda yaptığınız iç ve 
dış borçlanmalar olmasaydı; bu yıl, bütçenin borçlanma gereği de olmayacaktı ve buvyıl bütçe ge
lirleri, masraflarından daha fazla olacaktı. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)-Hiç yatırım yapmadınız ki... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Ama, ne yapalım ki, bu 

milletin sizlerden devraldığı, sadece borçtur. Geliyorsunuz, sanki karşınızda, bunlara cevap veril
meyecekmiş gibi konuşuyorsunuz. 

52 milyar dolar olarak devrettiğiniz borçlar, 1983 yılında 16 milyar dolardı. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Üç yıldır aklınız neredeydi? Hâlâ 1983'desin... 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Aferin, Sayın Bakan. Üç yıl sonra... 
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DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Dış borçları, 3,5 misli ar

tıracaksınız ve geleceksiniz buradan, dış borçların fazlalığı edebiyatı yapacaksınız; bu mümkün de
ğildir değerli arkadaşlarım. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - O zaman sen Gelirler Genel Müdürüydün... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bizim bürokratımızdın... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, şunu ifade ediyo
rum: Kamu finansman politikası yanlıştı; 5 Nisan kararlarıyla bunu düzelttik, millet de bunu tasvip 
etti. 

HALÎT DUMANKA YA (istanbul) - 5 Nisan kararlarıyla, milleti ezdiniz. 

ENGÎN GÜNER (İstanbul) - 5 Nisan kararlan iflas etti. Büyümeyi, yüzde 5 küçülttünüz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - 60 milyon insanın içine 
sindirdiği bu programı, herkes gibi, sizin de içinize sindirmeniz gerektiğini, bir defa daha ifade et
mek istiyorum. 

İşte, kur politikanızın hedefi bu; bakın, 1987 yılına kadar kur politikanız, doğru olarak; enflas
yonun 1-2 pua;ı üstünde seyretmiş. 

HALİT DUMANKA YA (İstanbul)-Doları kaçta bıraktık; şimdi, ne oldu? , 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Dolar kaçtı, ne oldu? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Rakamlarını vereyim: Enf

lasyon 1985 yılında yüzdp 43,2 olmuş, kur artışı yüzde 43 artmış; bu doğru diyorum, bakın bu doğ
ru. 1986'da enflasyon yüzde 29, kur artışı da yüzde 29 olmuş; 1987'de enflasyon yüzde 32, kür ar
tışı yüzde 28 olmuş. 1989 yılına geliyoruz; enflasyon yüzde 64 , kur artışınız ise yüzde 49 olmuş; 
yani 1989 yılında 14 puanlık bir sapma görülüyor. 

1990 yılında kurla enflasyon arasında, yüzde 20'lik bir sapma var. 
Rahmetli Özal size yukarıdan ikazlarda bulunuyordu; yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsu

nuz diyordu. Onu dinleseydiniz, milletin 1991'de size attığı tokatı yemezdiniz. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Maaş kaça düştü dolar bazında? 

HALİT DUMANKAYA(İstanbul) - Siz de öyle bir tokat yiyeceksiniz ki... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - İşsiz sayısını 600 bin artırdınız. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Sayın Bakan, karıştır karıştır, eski defterleri karıştır. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Karıştırmıyoruz. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen; arada bir Meclise gelip de Meclisin düzenini bozmayın. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bi

zim yaptığımız şudur : 1991'in yanlışlarını 5 Nisan kararlarıyla düzelttik. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Bakınız, kur politikasıyla ihracat politikamız değişmiştir, ithalat politikamız değişmiştir. 
Sıcak para girişi önlenmiştir. Memleketin kısa vadeli paralarla ekonomisinin istismar edilmesi ön
lenmiştir. 

Kim iddia edebilir, ücret politikanız doğru muydu?.. 
Sayın Çelebi konuyu burada saptırdı; üzülerek ifade ediyorum; 600 bin işsizin arttığını nere

den çıkarıyorsunuz? İşçi giriş çıkışlarını, işsizlik artışı gibi buradan sunmanızı hayretle karşılıyo
rum. 
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ENGİN GÜNER (İstanbul) - Millet sizi sandığa gömecek Sayın Bakan. 

MUSTAFA BALCILAR (ESKİŞEHİR) - İşten çıkanlar tekrar girebildi mi Sayın Ba
kan?. .Kim tekrar işe girdi ;.600 bin işçiyi çıkardınız? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Evet, 550 bini tekrar iş bul
muştur; 600 bin kişi işten çıkmış ama 550 bin kişi tekrar iş bulmuştur. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bir kişi bulmadı, nerede, nerede işe giren?.. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)-Şimdi ücret politikanızın 
yanlışlığına geliyoruz; bu, belgeleriyle sabittir. Bu politikanın doğru olduğunu söyleyebiliyor mu
sunuz? İşçinin, memurun, esnafın sıkıntı çektiği 1991 yılında, seçimlerin öncesindeki beyanlarınız
la sabittir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Ücret politikanız da yanlıştı, bunu da değiştirdik. (ANAP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sen bu seneye gel Sayın Bakan, enflasyondan bahset. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ta

ban fiyat politikasında hangi yıl, şeker pancarının parasını bir seneden önce ödediniz? 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Bosna-Hersek'teki askerlerin parasını ödeyemiyorsunuz... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Hangi yıl tütünün parası
nı peşin ödediniz; hangi yıl fındığın parasını peşin ödediniz; hangi yıl ayçiçeğinin parasını peşin 
ödediniz?!. Hangi yıl?!. Hangi yıl?!. Bir yıl gösterin! 

ENGİN GÜNER(İstanbul) - Fiyat neydi, şimdi ne oldu? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Onu da ifade edeceğim, 
ona da geleceğim... 

Önce bunu ortaya koyacağız. Hangi yıl fındığın parasını ödediniz, hangi yıl ayçiçeğinin?!. 
(ANAP sıralarından "fiyat ne oldu" sesleri) Hangi yıl?!. Hangi yıl; hiçbir... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Şimdi, buraya gelmişsiniz, çiftçiye verilen gübre politikasına değiniyorsunuz... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Çiftçi sizi dinliyor ama!.. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Buğday ne oldu?!. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değineceğim. 

1993 yılında, çiftçiye yapılan sübvansiyonlar 3,5 trilyon, 1994 yılında yapılan sübvansiyonlar 
da 7,5 trilyonu aşmıştır, 11 inci ayda. Bu mudur?!.. 

METİN EMİROĞLU (Malatya)-Çiftçi, tarlasını nadasa bırakıyor. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Gübre politikası diyorsu
nuz; gübre rakamları ortada... 1994 yılı kasım ayı sonuna kadar 5,5 trilyon dağıtıcılara, 1,6 trilyon 
da çiftçilere olmak üzere, 7,1 trilyon, gübre destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu rakam, 
14.12.1994; yani, bugünkü tarih itibariyledir. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Fiyatı ne oldu?!. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Çiftçi sizi dinliyor.. Çiftçi sizi dinliyor... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Efendim, burada, gübre 
edebiyatı yapmakla, taban fiyatı politikası edebiyatı yapmakla, gerçekleri saptırmakla, kimse bir 
yere varamaz. 
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Çiftçinin alınterinin karşılığının verilmesinin temel hedefi, doğru kur politikası izlemektir. Ku

ru, fiyatın altında tutarsanız, 30 bin lira olan doları 14 bin, 15 bin lira olarak tespit ederseniz, tarım 
ürünlerini yüzde 100 vergilendirirsiniz. 1980'dcn sonra izlediğiniz kur politikasıyla -sadece çiftçi
nin taban fiyatını peşin ödememeniz bir tarafa; tatbik ettiğiniz kur politikasıyla- yabancı fiyatların 
çiftçiye yansımaması yoluyla, çiftçiden aldığınız vergi, onlara ödediğiniz fiyatın kendisi kadardır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Çiftçi sizi dinliyor, Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Evet... Evet.. Bu, budur. 

Gerçek kuru verseydiniz, bizim bu sene ödediğimiz gibi 65 bin lira- parayı bugün çiftçinin eline 
ulaştırabilirdiniz. Eğer, buğdayda, kuru, bu yıl olduğu gibi, gerçek değeriyle belirleseydiniz, 5 bin 
lira ödeyebilirdiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - 5 bin lira vermediniz, 3 bin lira verdiniz, 2500 lira verdi
niz... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Eğer, şekerpancarında, ku
ru doğru uygulasaydınız, bu yıl verdiğimiz gibi, 1 000 lira verebilirdiniz. Bütün bunları bir tarafa 
bırakacaksınız, geleceksiniz, burada, edebiyat yapacaksınız... 

Değerli arkadaşlarım, şimdi,' her konuyu huzurlarınızda tartışacağım. İzlediğiniz vergi politi
kasını, topladığınız vergileri nereye harcadığınızı, biz, bu kürsülerden senelerce dile getirdik 

HALlT DUMANKAYA (istanbul) - Vergi yüzsüzleri ne oldu!.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Burada, vergi yüzsüzleri 

konusundaki kanunu çıkaran biziz. 
' HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Affettiniz!.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Siz, on yıldır niye çıkar
madınız? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Şu anda, tahsil edilmeyen vergi ne kadardır? 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Salma vergiyi siz çıkardınız. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanız var, lütfen, bitirir misiniz efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, biraz süre verin de bu seneyi de anlatsın. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 

memleketin ekonomik meseleleri vardır, biz bunu kabulleniyoruz. Yalnız, bu kürsüde doğruları ve 
rakamları doğru telaffuz edelim. Gelin elbirliği yapalım... 

1994 yılinm nisan ayında "Merkez Bankası rezervlerini.3,5 milyar dolara düşürdünüz" diye, 
bar bar bağırdınız; ama, buyurun, Merkez Bankası rezervleri 7,5 milyar dolar. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Bu seneye gelin... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Ona da geleceğim. 
Dediniz ki: "Millî döviz rezervlerini 12 milyar dolara düşürdünüz." Alın, size 19 milyar dolar 

millî döviz rezervi... 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Bu sene ne oldu?!. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Enflasyon ne oldu, yatırım ne oldu? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ekonominin iflas ettiğini gazetelerde ilan ettiniz. . 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - "Yatırımları durdurdunuz" 

dediniz; televizyonlarda, seçim meydanlarında "bankalardaki döviz tevdiat hesaplarını çekin" diye 
bar bar bağıran sizsiniz; memlekette felaket beyanları veren biz değiliz. Bankalarda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz bitti, lütfen tamamlayın. 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Sayın Başkan, müsaade edin de bu seneyi de anlatsın. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Efendim, "sanayi durdu" 
diyen sizsiniz. Bakın, işte burada, elimde resmî rakamlar var. 5 Nisanda yüzde 60'lara düşen kapa
site kullanımı bugün yüzde 78'lerdedir. Evet, bugün, memlekette hiçbir malın yokluğu çekilmiyor 
ve hiçbir şeyin sıkıntısı yoktur. Burada, köylünün durumunu da izliyoruz, işçinin, memurun duru
munu da izliyoruz. 1995 yılında, memura da, emekliye de reel ücret zammı vereceğiz; bunu da bu
radan açıklıyoruz. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) ^ Sana kimse inanmaz... 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) - 1994 yılında verdiğiniz gibi mi!.. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Zor verirsiniz... 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Bu sene ekonomi büyüdü mü küçüldü mü; onu söyleyin... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Battınız, battınız... Artık, sizin elinizden kimse tutmaz. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, birazda sorulara cevap verirken konuşursunuz efendim. 
Rica ediyorum arkadaşlar... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Onun için, bu devraldığı
mız ekonomik mirasın altında kalacak değiliz; biz, bunu yapamıyoruz, bu işin altından kalkamıyo
ruz deyip, bırakıp gidecek değiliz. Size diyoruz ki: "Gelin, elele verelim..." 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Battınız, battınız... Sizin elinizden kimse tutmaz; ancak, Karayalçın' 
in elini tutabilirsiniz. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şu, Hazine ve Dışticaret 
Müsteşarlığı kanununda olduğu gibi, memleketin meselelerini birlikte çözelim diyoruz, bunları bü
tün muhalefete söylüyoruz. 

Siz bunu yapmazsanız, biz bunu zaten millete söyledik; millet, bizim sesimize kulak verdi. 
Onun için, her halükârda biz bu meselenin altından, Allah'ın inayeti ve milletin desteğiyle kalka-
cağız; buna da inanıyoruz, güveniyoruz, bu güvençle de yolumuza devam ediyoruz. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Keşke öyle olsa.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Gemi batıyor!.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ge
lecek, inananlarındır, yapamayıp da bırakıp gidenlerin değildir. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar; ANAP ve RP sıralarından alkışlar[!]) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, bazı arkadaşlarımız hatibe çok ciddî müdahalede bulunuyorlar. Ben, bu 
arkadaşlarımızın isimlerini televizyondan anons etmek istemiyorum, onun için, bizi bu zor durum
dan kurtarın. \ 

Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Hazine ve Dış Ti

caret Müsteşarlığı bütçesinin aleyhinde konuşmak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. . 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel kürsüye gelen Sayın Bakan, bugünkü çöküntüden, bugünkü 
ekonomik felaketten ANAP'ın sorumlu olduğunu söyledi. Sosyal demokratlar olarak buradan rica 
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ediyoruz, lütfen, aranızda kavga etmeyiniz; çünkü, tekelci sermaye bu kavgadan çok üzüntü duy
makta... (CHP sıralarından alkışlar) 

TEVKtK DİKER (Manisa) - Sosyal demokratlar iktidar değil mi?!. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, 19 Aralıkta, Brük

sel'de, AB'nin Ortaklık Konseyiyle Türkiye arasında, Gümrük Birliği konusunda toplantı var. Tür
kiye, geçiş dönemini yeterince, gereğince kullanmadı, sanayiini hazırlamadı, önlemlerini almadı; 
şu anda, artık kapıya gelinmiş ve konu kucaklanmak zorunda. 

Ben, burada, birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Avrupa Birliğine tam üye olmadan, 
Gümrük Birliğine geçiş tercihini kullanmak isteyen tek ülke Türkiye'dir. Avrupa Birliğinin siyasî 
karar mekanizmalarında yer almadığımız için, veto hakkından yoksun olarak, bugüne kadar hakkı
mızda alınmış ve alınabilecek olan kararlarda veto yetkisini kullanamamanın yaratacağı olumsuz
luklarla karşı karşıya olarak, Gümrük Birliğini değerlendirmek zorundayız. Avrupa Birliği tam 
üyeliğinin, maddî destek, fon ve kaynak olanaklarından tam anlamıyla yararlanmadan Gümrük Bir
liğinin yükünü taşımak zorunda kalacağız. 

Bütün bunlara rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, teslimiyetçi anlayışa girilmemesi 
ve ulusal çıkarlarla çelişecek tavizler verilmemesi kaydıyla, Gümrük Birliğine, arzu edilmesi gere
ken bir süreç olarak bakmakta olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ancak, Gümrük Birliği müzake
relerinin tüm aşamalarında, Ankara Antlaşması ve Katma Protokolünün bütünselliğinin gözardı 
edilmemesinin de büyük önem taşıdığını belirtmek istiyorum. 

Avrupa Birliği, Ankara Antlaşmasına göre bize vermesi gereken tavizleri bugüne kadar ver
memiştir. Malî yardımların, gecikmeleri telafi edici ve güncelleştirilmiş biçimde devreye sokulma
sı sağlanmalıdır. Keza, 1973'te devreye girmesi gerekirken, bugüne kadar tehir edilen Dördüncü 
Malî Protokolün de gereğinin yapılması sağlanmalıdır. 

Avrupa Birliği tarafından, Türkiye'ye yönelik uygulanmakta olan miktar kısıtlamaları ve teks
til kotalarının kaldırılması sağlanmalıdır. 

Avrupa Birliği, antidamping mevzuatını bir korumacılık önlemi olarak kullanmaktadır; buna, 
son verilmesi sağlanmalıdır. Keza, ek süreye ihtiyaç duyduğumuz hassas mallarda, rekabet gücü 
açısından, bir geçiş döneminin sağlanması büyük önem taşımaktadır. , 

Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde yasal olarak yerleşik konumda olan yurttaşlarımıza ikinci sı
nıf muamelesi yapılmasına, artık, son verilmelidir ve yıllardır ertelenen işçilerimizin serbest dola
şım hakkı, Gümrük Birliğinin doğal bir koşulu olarak ele alınmalıdır. Müzakereler bu kararlılıkla 
sürdürülürse çıkarlarımıza uygun olur, destekleriz; ancak, eğer, imzalanacak sözleşme bir teslimi
yet belgesine dönüşürse, bunun hesabını vermek zorunda kalırsınız. 

Değerli arkadaşlarım, örgütlü pazar ekonomisi, hepimizin ortak amacıdır. Emeğe, fırsat eşitli
ğine, tüketiciye, çevreye duyarlı, rekabete, dış dünyaya açık, örgütlü pazar ekonomisi, Cumhuriyet 
Halk Partisinin, çağdaş, sosyal demokrat anlayışının temel amacı, temel politikasıdır. Ancak, son 
ondört yıldır, piyasa ekonomisi aldatmacasıyla uygulamaya konulan vurguncu rant ekonomisi, Tür
kiye'yi bugünkü noktaya taşımıştır. 12 Eylülün koruyucu kanatları altında yeşertilen rant ekonomi
si, ne yazak ki, Türkiye'yi, bir tıkanma ve tükenme noktasına taşımıştır. 

ANAP'ın ve Doğru Yolun özümlediği, benimsediği ve uyguladığı politikalarla, son ondört yıl
dır, örgütsüzlük ve tekelcilik desteklenmiş; repo, rant, faiz, ekonominin temel ekseni olarak alın
mıştır; vurguna, yağmaya ve rüşvete geçit verilmiştir; buna karşın, reel sektörler, üretim, sanayici, 
rantiye kesimlerine yenik düşürülmüş ve dışlanmıştır. 

YÜCEL SEÇKÎNER (Ankara) - Vay vay vay; ne temiz insanlarsınız!.. 
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ALGAN HACALOGLU (Devamla) - Bu anlayışın doğal uzantısı olarak, emeksiz kazanç ve 

köşeyi dönme anlayışı ekonominin temel ekseni yapılmış ve baştacı edilmiştir. Doğaldır ki, bu po
litikaların uzantısında, ekonomi, gelmiş 5 Nisan duvarına çarpmıştır ve ekonomi teknesi, Sayın Çil-
ler'in elinde, karaya oturmuştur. 

Türkiye, bu Hükümetle, işten atılan 100 binlerle, işsizlikte; yüzde 130'a tırmanan enflasyonla, 
hayat pahalılığında, geçen gün, Sayın Çiller'i, göğsü madalyalarla dolu Rus maraşaline benzetme
si çerçevesinde, -ki, herhalde Sayın Erbakan, altına olan merakıyla bu benzetmeyi yapmış da ola
bilir; doğrudur- Türkiye, birçok rekor kırmıştır; bu alanda da elli yıllık rekor kırılmıştır. Türkiye, 
bu Hükümetle, gayri safî millî hâsılada yüzde 5 küçülmeyle, son elli yılın yoksullaşma, sanayi ve 
üretimde çöküş rekorunu kırmıştır. Türkiye, bu Hükümetle, 170 trilyona tırmanan bütçe açıklarıy
la, 665-700 trilyona tırmanan iç borçlanmayla, yüzde 130'lara tırmanan faizler ve devalüasyonla ve 
her geçen gün bir yenisi eklenen zamlarla son elli yılın, bu alanlarda, rekorlarını kırmıştır. En acı
sı, Türkiye, bu Hükümetle, izlediği ücretleri dondurma politikalarıyla; işçilerin, memurların, emek
lilerin ve dar gelirlilerin fakirleşmesinde, ülkede gelir dağılımının daha da bozulmasında, ne yazık 
ki, son elli yılın rekorunu kırmıştır. 

Türkiye, bugün, yüzde 130 enflasyon ve yüzde 5 küçülmeyle, ekonomide, gerçek anlamda 
stagflasyonu yaşamaktadır. Türkiye, böylesini bugüne kadar yaşamadı. Bu bunalımdan, ancak, de
mokratikleşmeyle eşzamanlı olarak uygulamaya konulacak, tüm kesimlerin mutabakatıyla hazırla
nacak; eşitliğe ve ulusal çıkarlara duyarlı, iki yıllık, orta vadeli bir geçiş programıyla çıkabilir. Ne 
yazık ki, Hükümetin, böyle bir anlayış içinde olmadığını, 1995 yılı bütçesinin, böyle bir bütçe an
layışının ürünü olmadığını görmekteyiz. 

Bu bütçe, inandırıcı değildir, gerçekçi değildir, ciddî değildir. Bu bütçe, son yılların en dar, en 
küçük bütçesidir. Bu bütçe, hizmet ve yatırım bütçesi değil, üretim bütçesi değil, faiz ve borç büt
çesidir. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu bütçe, IMF'nin gözünü boyamak için, cila
lanmış, göstermelik bir bütçedir. 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu 1 dakikanız var... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, zam rekortmenidir. 

19 Ocakta 7 800 olan normal benzinin fiyatını, geçen gün 21 600'e çıkarttı; yani, bir yıl içinde 
yüzde 300 artış oldu. Böylelikle, Hükümet, halkımızdan vergi toplamanın da bir kolay yolunu seç
mekte. Bildiğiniz gibi, akaryakıttan alman bedelin 2/3'ü vergi ve fonlardan oluşuyor ve Sayın Ma
liye Bakanı, kalkıyor, basına, zamlara ilişkin olarak "şimdi zorlanırlar; ama, bir süre sonra alışır
lar" diyor. Böylesine pişkin bir Hükümetle karşı karşıyayız değerli arkadaşlarım. (CHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Özelleştirme Yasasını Meclisten geçirdik. Çağdaş bir yasaya ihtiyacı
mız var; ama... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Türkiye'nin, hem özelleştirmeye hem özerkleştirmeye 

hem de demokratikleşmeye ihtiyacı vardır. 
Özellikle stratejik mal, kamusal yarar amaçlı hizmet üreten kuruluşlarda özelleştirmeyi yüzde 

51'le, yabancılara satışı yüzde 30'la sınırlamasını ve kalkınmada öncelikli yörelerde özelleştirmeye 
bu aşamada gidilmemesini, Hükümetten talep ediyor; bu konularda duyarlı olacağımızı belirtiyor; 
hepinize saygılarımı sunuyor; Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bütçemizin Bakanlığımıza ve ulu
sumuza hayırlı olmasını diliyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesi üzerindeki konuşmalar bit
miştir. 

Şimdi, soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini saptayalım... 

Başkanlığa müracaat eden arkadaşlarımız da vardır; şimdi, soru sormak isteyen sayın millet
vekillerinin isimlerini okuyorum: 

1. Sayın Gaffar Yakın 

2. Sayın Algan Hacaloğlu 
3. Sayın Engin Güner 
4. Sayın Coşkun Gökalp 
5. Sayın Hasan Basri Eler 

6. Sayın Mehme^ Sevigen 
7. Sayın Hasan Akyol 
8. Sayın Süleyman Hatinoğlu 
9. Sayın Mustafa Ünaldı 
10. Sayın Zeki Ünal 

11. Sayın Metin Emiroğlu 
12. Sayın Halit Dumankaya 

13. Sayın Salih Kapusuz 
14. Sayın Zeki Ergezen 
15. Sayın Hasan Dikici 

16. Sayın Mustafa Dağcı. 
Ayrıca, 10 sayın üyenin de yazılı sorulan vardır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, soru sorma süresi 15 dakika ile sınırlıdır. Bu ne
denle, soru soracak olan arkadaşların bunu göz önüne alarak sorularını kısa sormaları halinde, di
ğer, soru soracak arkadaşların haklarına tecavüz etmemiş ve onlara da soru sorma imkânı tanımış 
olurlar. 

Şimdi, önce yazılı soruları okutuyorum ve süreyi başlatıyorum; 15 dakikalık süre bittiği anda 
soru sorma işlemini keseceğim. 

ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) - Olur mu öyle, Sayın Başkan!.. Sorularımızı soracağız... 
BAŞKAN - Efendim, daha önce öyle bir karar almasaydınız... Bana ne!.. 
Yazılı soruları okutuyorum: 

i Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Soru: Avrupa Birliği ile gerçekleştirilecek Gümrük Birliğinin, ülkeye yabancı sermaye gelişi
ne katkıları ne olacaktır? 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, soruları tek tek mi cevaplayacaksınız, hepsini mi alacaksınız? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Hepsini alacağım. 

BAŞKAN - Peki. 
Soruları okutmaya devam ediyorum: \ ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını, saygılarımla arz ederim. 
Fethiye Özver 

Tekirdağ 

Soru: İhracatın finansmanında, Eximbank çok müspet bir rol oynamaktadır. 1995 yılında da 
Eximbank'a yeterli kaynak sağlanacak mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aracılığınızla, aşağıdaki suallerimin Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ediyo
rum. 

Saygılarımla. 
Cafer Keseroğlu 

Sinop 

Soru: 1995 yılı plan hedefinde 19,5 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşmak için ne gibi ted
birler düşünülmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aracılığınızla, aşağıdaki sualimin cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
Saygılarımla. , . • 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Soru: Uluslararası rating kuruluşlannm kredi notumuzu düşürmesinden sonra, yurt dışından 
herhangi bir borçlanma yapılmış mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aracılığınızla, aşağıdaki sualimin cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Cebi 

Samsun 
Soru: 5 Nisan kararlarını müteakip, izlenmeye başlanan gerçekçi kur politikası 1995 yılında da 

sürdürülmeye devam edecek midir? (ANAP ve RP sıralarından "soru sahibi yok" sesleri) 
BAŞKAN - Bir dakika efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Saym Başkan.Mehmet Cebi burada mı? 
BAŞKAN -Efendim, soruyu soran arkadaş sorusunu vermiş, Genel Kurul salonundan gitmiş. 

(ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN(Denizli) - Sayın Başkan, Mehmet Cebi burada mı değil mi? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Soru sahibi yok burada! 
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BAŞKAN - Olur mu canım!.. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Sayın Başkan, muhalefetin sözünü kesmek için bunu yapıyor
sunuz. 

BAŞKAN - Efendim... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Hayır, Sayın Başkan... 
HASAN KORKMAZCÂN(Denizli) - Soru sahibi yoksa, soru sorulmaz. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Bu yanlış bir uygulama, Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, hepiniz bir ağızdan konuşmayın lütfen... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, aksi takdirde, karar yetersayısı da yoklama da 

isteriz. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bir dakika, arayacağız... 
Bir dakika yerinize oturur musunuz... Arkadaşlar, ne diyorsunuz siz.. Lütfen oturur musunuz 

yerinize! (ANAP ve RP sıralarından "Oturmuyoruz" sesleri) Oturmuyorsanız, kalkın oynayın... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri).- Siz, böyle bir uygulama yapamazsınız... Bundan sonra bütçe
yi engelleriz... 

BAŞKAN - Olur mu canım!.. Oturur musunuz yerinize! (ANAP ve RP sıralarından gürültü
ler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Oturmuyorum!.. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sözlü sorulan engelliyorsunuz... 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN - Lütfen, oturur musunuz!.. 
Efendim, sabahtan beri size söz vermedim... Lütfen, oturur musunuz yerinize... 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oturur musunuz yerinize... Efendim, yerinize bir oturun da 

karara bağlayalım. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - Her bütçede yoklama istiyoruz... 
BAŞKAN - Sayın arkadaşlarım, eğer, böyle, hep bir ağızdan konuşursak, ben şimdi neyi yö

neteceğim burada!.. Lütfen, oturur musunuz yerinize!.. Evvela yerinize gidiniz ondan sonra... 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, usul hakkında bir şey söylemek istiyorum... 
BAŞKAN - Efendim, tamam; yerinize oturun... 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Usul hakkında bir şey sormak istiyorum... 
BAŞKAN-Tamam, siz oturun; ben size yardımcı olacağım... 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Refah Partisi/oldukça iyi niyetli; sizin çalışmalarınıza yardımcı 

olmak istiyoruz; ancak, bu şekilde devam ederse, yarınki bütçede zorluk çıkarırız... (ANAP ve RP 
sıralarından "yoklama istiyoruz" sesleri) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - O zaman, Başkanı değiştirelim. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, tabiî, böyle, yazılı soru sahibi burada yoksa, sorusunu okutmayaca

ğım. Evvela, soru sahibini arayalım. 
Mehmet Cebi?.. Burada. ' 
Evet, şimdi, sorusunu okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aracılığınızla aşağıdaki sualimin cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Soru: 5 Nisan kararlarını müteakip, izlemeye başlanan gerçekçi kur politikası 1995 yılında da 
sürdürülmeye devam edecek midir? 

BAŞKAN - Turhan Tayan?... Burada. 

Sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aracılığınızla aşağıdaki sualimin cevaplandırılmasını &rz ederim. 
Saygılarımla. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen... Rica ediyorum... Sayın Hükümet soruları dinleyecek. 
Soruyu okumaya devam edin: 

Soru: 1994 yılında, ihracatımızda çok önemli artışlar söz konusu olmuştur. Bu olumlu geliş
meyi sağlayan etkenler nelerdir ve 1995 için beklentileriniz nelerdir? 

BAŞKAN - Sayın Tevfık Diker?.. Burada. 

Manisa Milletvekili Tevfık Diker"in Sorusu: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aracılığınızla,'aşağıdaki sualimin cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Soru: Bir ülkenin kalkınmasında yatırım teşviklerinin rolü tartışılamaz. Avrupa Birliği ülkele
rinde de bu teşvikler, merkezî hükümet ve mahallî idareler düzeyinde etkin bir şekilde uygulan
maktadır. Gümrük Birliği süresince, 1995 yılı yatırım teşviklerinin kriterleri nelerdir, bu konudaki 
hazırlıklar hangi aşamadadır? (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sorumu soracağım, bu hakkımı kısamazsınız... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, size ek süre vereceğim. Yani, bu yazılı sorularla geçen süreyi telafi 
edeceğiz. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) Efendim, 6 dakika geçti, 6 dakika ek süre verece
ğim. Lütfen, konuşmayın. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

Sayın Nurhan Tekinel?.. Burada. , 
Kastamonu Milletvekili Nurhan Tekinel'in sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aracılığınızla, aşağıdaki sualimin cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. , ' 
Soru: Geçtiğimiz dört yıl içerisinde verilen yatırım teşvik belgelerinin tutarı ne kadardır? 
BAŞKAN - Sayın Etem Kelckçi?.. Burada. 
Afyon Milletvekili Ethem Kelekçi'nin Sorusunu: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aracılığınızla, aşağıdaki sualimin cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 
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Soru : Bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi, istihdamın artırılması, gelir dağılımının iyi

leştirilmesi yönünde yeni yatırım teşvikleri öngörülmekte midir? Geçtiğimiz ay yayımlanan "Sana
yi Kuşaklan Düzenlemesi" bu çerçevede değerlendirilebilir mi? Sanayi Kuşağı uygulamalarından 
ne bekleniyor? 

BAŞKAN - Sayın Serdaroğlu?.. Burada. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Soruları iktidar sormaz, muhalefet sorar. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, size ek süre vereceğim dedim; tamam; mesele yok. Yarın sabaha ka
dar çalışırız. 

Buyurun. 
İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun Sorusu: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aracılığınızla, aşağıdaki suallerimin cevaplandırılmasını arz ederim. 
Sorular: 

1.- 1994 yılında, ihracatımızda çok önemli artışlar söz konusu olmuştur. (ANAP sıralarından 
"doğru, doğru!" sesleri, gürültüler) Bu olumlu gelişmeyi sağlayan etkenler nelerdir ve 1995 yılı için 
beklentileriniz nelerdir? 

2.- Avrupa Birliğiyle gerçekleştirilecek gümrük birliğinin, ülkeye yabancı sermaye gelişini ve 
katkılarını izah eder misiniz? 

BAŞKAN - Evet, Sayın Gaffar Yakın, buyurun efendim. 
. HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, usul hakkında bir şey söyleyeceğim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
BAŞKAN - Buyurun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Usul hükümlerinden istifade etmek herke

sin hakkıdır. İktidar milletvekilleri de sözlü sorular yerine, böyle yazılı sorularla gündemi kapatıp, 
müzakerelerin süratle gitmesini istiyorlar. Bu haklarına hiçbir şey demiyoruz; ama, biraz sonra mu
halefetin de yoklama isteyeceğini düşünürlerse, bütün bu taleplerinden vazgeçmek zorundadırlar... 

Şimdi, ben şunu söylüyorum: Bizim, hiç üzülecek bir halimiz yok. Onun için, İktidardaki ar
kadaşlar, yaptıkları bu hareketten vazgeçsin; hatta, şimdiden .vazgeçsin. 

BAŞKAN - Haklısınız Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Onun için, takdir kendilerinde... 
BAŞKAN-Tabiî, tabiî... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Dün, 6 tane bütçe görüşüldü; İktidar Grubu milletvekilleri mil

letvekili değil mi?!. 
BAŞKAN - Efendim... (DYP, ANAP ve RP sıralarında gürültüler) 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Gidin, kendi bakanlarınıza sorun... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Patlama be!.. Konuşma, terbiyeli ol... (Gürültüler) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sen konuş Sayın Turhan Tayan; konuş bakalım... 
BAŞKAN - Bir dakika. Bir dakika... 
Arkadaşlar, lütfen... Rica ediyorum... 
Buyurun Sayın Tayan; siz, benimle konuşun. 
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. TURHAN TAYAN (Bursa) - Muhalefet milletvekilen, her türlü yola başvurarak sual soracak

lar, Hazine bütçesi üzerinde DYP Grubu milletvekilleri som haklarını kullanamayacaklar... Bu ada
let mi?!. İlk defa, arkadaşlarımız bazı konularda sual soracak... 

BAŞKAN-Sayın Tayan, bir dakika... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Bunu başka türlü değerlendirmeye ve de tehdit etmeye hiç hak
ları yoktur. 

Kaldı ki, zatı âliniz, bu beklenmedik durum karşısında, ilave süre vereceğinizi ifade ettiniz. Bu 
ifadeden sonra böyle bir yola başvurmalarını üzüntüyle, esefle karşılıyorum. (ANAP ve RP sırala
rından gürültüler) 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, biz de, karar yetersayısının aranmasını isteriz. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar bir dakika... Bir dakika... Bir dakika efendim... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Arkadaşlar soru sorma işlemine başlanmıştır. 
Sayın Gaffar Yakın, buyurun sorunuzu sorun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, usule ilişkin... 
BAŞKAN - Hayır, söz vermedim size. Rica ediyorum, söz vermedim size. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, usule ilişkin bir şeyi hatırlatmak istiyorum. 
BAŞKAN - Hayır, hatırlatmanıza gerek yok, ben her şeyi hatırlıyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hangi konuyu hatırlıyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın Yakın, buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, ben soru sormayacağım. 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, size söz vermedim, rica ediyorum... Arkadaşımız soru'sor

mak için geldi oraya. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, usule ilişkin bir şeyi hatırlatmam lazım ama! 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşımız geldi, sorusunu sorsun, sonra... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, ben soru sormuyorum, usule ilişkin bir be

yanım olacak. 
BAŞKAN - Hayır, gerek yok. Ben, arkadaşı soru sorması için davet ettim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ben de, sorulardan sonra konuşurum. 
BAŞKAN - Neyse efendim.. Yani, pazarlık yok... 
Buyurun efendim. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, Başkanlığınızın, Türkiye Büyük Millet Meclisin

deki görüşmeleri televizyondan naklen vermesini hararetle tebrik ediyorum, kutluyorum. Böylelik
le milletvekillerinin buradaki çalışmalarını vatandaşlarımız yerinden izlemiş olmaktadırlar. Görü
yorum ki, bu zamana kadar konuşulmadığı ve milletin derdi burada dile getirilmediğinden dolayı... 

BAŞKAN - Rica ediyorum, soru sorun, nutuk atmayın. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sorumu soracağını, sözümü bitiriyorum. 
BAŞKAN - Sorunuzu sorun efendim, burası nutuk atma yeri değil. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sorumuzu soracağız; ama, sesimiz kesilmek isteniyor. 
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BAŞKAN - Arkadaşım, bakın, ben size ek süre veriyorum; ama, her çıkan arkadaş, burada 

böyle nutuk atarsa, öteki arkadaşların hakkı ne olur... . 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bu tutumunuzu kınayarak sözlerime başlıyorum... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen sorunuzu sorun, sormazsanız... ••>' 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sorularımı soruyorum: 
1- Şu ana kadar, teşvik ve krediler sisteminde, Türk nüfusunun yüzde 5'ine teşvik ve kredile

rin yüzde 95'i verilmiştir; yüzde 95'lik kısım, yüzde 5'ten yararlanmıştır. Ne zamandan itibaren es
naf, köylü ve küçük işletmeler korunacak ve kredilerin yüzde 95'i onlara verilecektir? 

2- Hazine, özel bankaların hesaplarını devamlı kontrol etmek mecburiyetindedir. Devlet, bü
tün özel bankalar için, önce "karışmayız" demiş, daha sonra "devlet garantisinde" demiş ve bugün 
bu özel bankalarda hesabı olan yüzbinlerce insanımızın paralan batmıştır. Burada, Hazinenin me
suliyeti nedir? 

3- Bugün, Türkiye'de 15 milyar dolara varan hayalî ithalat vardır, tekstil sanayiimiz tehlikede
dir. Hazine bu konuda hangi tedbirleri almıştır? 

4- Hazine, özel vakıflara, teminat, garanti verebilmekte midir? Benim bildiğim kadarıyla, Ha
zine, vakıflara devlet garantisi veremez; ama, şu anda bazı vakıfların, Hazine garantisiyle alınmış 
dış kredileri vardır. Bu konuda açıklama istiyorum. 

Teşekkür ederim. . 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın televizyon yayıncıları, her milletvekilinin yalnızca bir sorusunu vereceksiniz. (ANAP ve 

RP sıralarından gürültüler) 
ALİ ER (îçel) - Yahu! sen mi karar veriyorsun buna? 
BAŞKAN - Ben öyle karar veriyorum. (ANAP ve RP şıralarından gürültüler) 

ALt ER (İçel) - Sayın Kamer Genç, buna sen mi karar veriyorsun?.. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Hacâloğlu, lütfen sorunuzu sorun. 
ALGAN HACÂLOĞLU (İstanbul) - Bu son yaptığınız uyarı, hukuka ve kurallara aykırıdır. ". 

Lütfen geri alın. 
BAŞKAN - Sorunuzu sormuyor musunuz? 
ALGAN HACÂLOĞLU (İstanbul) - Sorularımın televizyondan verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN - Sorunuzu sorar mısınız? 
Arkadaşlar, bugün 6 tane bütçe çıkaracağız. 
ALGAN HACÂLOĞLU (Istanbul)-Sayın Başkan, üç soru soracağım; ancak, üçünün de bu te

levizyondan verilmesini istiyorum. 
BAŞKAN - Sorun efendim. 
ALGAN HACÂLOĞLU (İstanbul) - Hayır, yermediği sürece başlamıyorum. 

BAŞKAN - Efendim, karşıdaki kamera veriyor görüyorsunuz. 
ALGAN HACÂLOĞLU (İstanbul) - Hayır, bu vermediği sürece başlamıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Algan Hacâloğlu, siz televizyona mı konuşuyorsunuz? Sabahleyin de çık

tınız burada konuştunuz. Şurada 450 milletvekili var, herkesin bu televizyon hakkından sizin kadar 
faydalanma hakkı yok mu? (ANAP, DYP ve RP sıralarından gürültüler) 
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ALGAN HACALOĞLU (tstanbul)-Saym Başkan, sorumu soruyorum. 
ALÎ ER(îçel)-Sana ne yahu!.. Burada kimi verirse versin, sen mi karar vereceksin? 

BAŞKAN - Lütfen, soruyu sorar misiniz... (DYP, ANAP ve RP sıralarından gürültüler.) 

ALGAN HACALOĞLU (istanbul) - Susarsanız soracağım. 
Sayın Bakan, Özelleştirme Yasa Tasarısının geçici 3 üncü maddesiyle... (Gürültüler) 
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica ediyorum... 
Sayın İdare Amirleri, eğer salonda sükûneti sağlayamıyorsanız ara vereceğim. Böyle Meclis 

çalışması olmaz arkadaşlar. (Gürültüler) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara)-Yönetcmiyorsun da ondan. 
BAŞKAN - Yahu! böyle olur mu? Yani, herkes bir ağızdan konuşursa bu Meclis nasıl çalışır? 

Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Özelleştirme Yasa Tasarısının geçici 3 üncü maddesin

de, bizim uyarılarımızla bir değişiklik yapıldı; Ziraat Bankasıyla Halk Bankasının bu aşamada özel
leştirilmemesi, özelleştirme kapsamı dışında tutulması karar altına alındı. 

Şimdi, soruyorum: Bakanlık, bizim uyarılarımıza rağmen, bu iki bankanın, ihtisas bankasına 
dönüştürülmesini yasa tasarısına öneri olarak getirmedi. Amaçlan, bu iki bankanın bugüne değin 
olduğu gibi, bir yağmanın, bir talanın aracı olarak kullanılmasına çanak tutmak mıdır? 

İkinci sualim: 31.12.1993 tarihinde, çalışanların, Kamu Ortaklığı İdaresinde 5 milyar dolar he
sapları vardı. Yüksek Planlama Kurulunun, 11.12.1994 tarihinde aldığı geriye dönük bir kararla, bu 
hesaptaki döviz mevduatı, kur değişiminin dışında tutuldu... 

BAŞKAN - Lütfen, soru sorun, açıklamaya gerek yok. Rica ediyorum... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Soru soruyorum. 
Bir taraftan, 5 Nisan kararlarıyla yapılan devalüasyondan, bazı kulağı delikler yararlanırken, 

emekçilerin 70 trilyona ulaşan... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Lütfen, sorunuzu sorun. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Dinler misiniz... 
BAŞKAN - Soru sorun. Ya soru soracaksınız ya da sözünüzü keseceğim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sorumu soruyorum... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, her soru sormak isteyen yanm saat nutuk çekerse, ne yapacağız... 

(Gürültüler) 
10 dakikalık zamanınız var; daha sonra soru bölümünü keseceğim. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sizi, protesto ediyorum ve sorumu sormuyorum... (CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Buyurun, yerinize oturun. 
Sayın Engin Güner, buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ayıp, ayıp!.. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Siz, bu Meclise layık değilsiniz. 
BAŞKAN - Benim nereye layık olduğumu, sen takdir edemezsin. 
Arkadaşlar, isterseniz Meclisi hiç çalıştırmayın!.. (RP ve CHP sıralarından gürültüler) 
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ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sen çalıştırmıyorsun Meclisi. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Yakışmıyorsunuz... 
BAŞKAN - Lütfen... Rica ediyorum... 
Buyurun, Sayın Engin Güner. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakana aşağıdaki sorularımı sormak isti
yorum. Yalnız, televizyon göstermediği müddetçe de sormam. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, gelin bir karar alalım; televizyon, burada, milletvekillerini tqk tek sa
baha kadar göstersin, hiç konuşma yapmayalım, bütçeleri çıkarmayalım, ondan sonra, gelelim, ak
şama kadar televizyon göstersin bizi!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - O sizin vereceğiniz bir karar değil. (DYP sıralarından gürültü-
' l e r ) ' • . , . . • ' . 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Meclisi kimse baskı altında tutamaz; Meclisi resmen baskı al
tında tutuyorsunuz. (ANAP, RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sorularımı soruyorum. 
BAŞKAN - Değerh arkadaşlar, rica ediyorum... 
Sayın Güner, sorunuzu sorun. 

ENGİN GÜNER(İstanbul) - 1995 enflasyon hedefi yüzde 22,5 olarak gösterilmektedir. Akar
yakıt gelirlerinde yüzde 106'lık bir artış olacakken, gelecek yılın enflasyon hedefini yüzde 22,5 ola
rak göstermek, düpedüz milletle alay etmek demektir. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sayın 
Başbakanın bu tahminine katılmakta mıdır? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum: Bu sene ekonomideki büyümenin yüzde 4,5 olacağı söylenmişken, Türkiye, 
yüzde eksi 5 küçülmüştür. Bu, önemli bir yanılmadır. Bunda, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın payı var mıdır? Ne kadardır? Yoksa, hata, bu basiretsiz, beceriksiz Hükümette midir? 

Üçüncü sorum; önümüzdeki pazartesi günü Bürüksel'de Türkiye için hayatî önemde olan Av
rupa Gümrük Birliğini gerçekleştirme amacıyla Ortaklık Konseyi toplanacaktır. Esefle ve büyük 
bir hayretle bugünkü gazetelerde okudum ki, Sayın Başbakan, dün, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı ile bir toplantı yapıyor ve bu toplantı sonucunda, Avrupa Birliği yetkilileriyle temasa geç
me gereğini duyuyor. Almanya Başbakanıyla ve Birliğin dış ilişkilerinden sorumlu Komisyon Baş-
kanvekili Sir Leon Brittan ile konuşuyor, bugünlerde de Jacques Delors ile konuşması bekleniyor. 

Bu kadar önemli bir toplantıya sadece beş gün kalmışken, Dışişleri Bakanı henüz dün tayin 
edilmişken ve bu kulislerde, Avrupa'nın 15 başkentinde, belki en az bir aydır çalışması, kulis yap
ması gerekirken, şimdi, telefon açıp, Türkiye'nin sorunlarını anlatmayı kim akıl etmiştir? 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bu aklı vermişse, niye sadece beş gün kala vermiştir? Eğer, 
bu inisiyatif Sayın Başbakandan gelmişse aklı nerededir? Sorularım bunlardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Güner, bakın, 5 dakika süre kullandınız. ' , 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, bir 

açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Bu aşamada Komisyon söz.istemiştir; Komisyon Başkanına söz veriyorum. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. Ne yani, benim konuşma hak

kım yok mu burada? 
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İBRAHİM TEZ (Ankara) - Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Tabiî. 
Buyurun Sayın Başkan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; hava, her nasılsa elektriklendi, belki televizyon yayınından oldu, belki başka se
bepten oldu; ama, oldu... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Millet görüyor... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ama, iktidarın tutarsızlığından oldu. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) - Efendim, müsa

ade eder misiniz... 
Binaenaleyh, naçizane, bu kardeşiniz 12 yıldan beri burada. 12 yıllık tecrübelerimden esinle

nerek söylüyorum. 
MEHMET ALP (Kars) - Emekli olacak. 

BAŞKAN - Lütfen, rica ediyorum... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) - İnşallah... Kıs

met... 
Kavga etmenin, gürültü etmenin, birbirimizi itham etmenin hiçbir faydası yok arkadaşlar. Bu

nun sayısız örneklerini daha önce de gördük. Bunlar, bizim parlamenter olmadığımız dönemlerde 
de görüldü. 

Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütçesi. Binaenaleyh, eğer bunu, muhalefetiyle ik
tidarıyla elbirliğiyle çıkaramaz isek, korkarım ki, devlet çarkı işleyemez hale dönüşür. Esasen, bu
rada... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Tersine işliyor çark. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAMI İLYAS AKTAŞ (Devamla) - İzin verir misi

nizin lütfen... 
Ben, şahsen, demokrasiye çok inanan bir insanım. Muhalefetin, haklarını sonuna kadar kullan

masından yana olan bir arkadaşınızım. Binaenaleyh, 1987 ilâ 1989 yıllarında Başkanvekilliğim dö
neminde de, sanıyorum bunu kanıtlamış bir arkadaşınızım; ama, şunu da burada itiraf etmek zorun
dayım; bu olayda iktidara daha çok görevler düşmektedir. 

Binaenaleyh iktidar, Meclisin çalışması konusunda daha çok suhuletle hareket etmek duru
mundadır. Arkadaşlarım beni yanlış anlamasınlar, bu hususu da itiraf etmek durumundayım. 

Efendim, İçtüzük açık; sorular kısa ve öz olmalıdır, soru niteliğinde olmalıdır. Arkadaşlardan 
rica ediyorum, elbette ki, parlamenter olarak hcrşeyi öğrenmek haklarıdır; ama, belirli kurallara da 
riayet etmek durumundadırlar. 

Bu itibarla, şu ana kadar olan olmuş, bundan böyle, Doğru Yol Partisi Grubundan da rica edi
yorum, yazıp verdikleri soruları varsa, geri çeksinler... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Doğru... Doğru... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla)-Muhalefet de, 

hakkı suiistimal etmeden, elbirliğiyle, gönül birliğiyle şu bütçeyi hep birlikte, en iyi şekilde çıkar
maya çalışalım. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Bakana bir ders. verelim de ondan sonra... O bile anladı bu
nu. 
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BAŞKAN - Sayın Yürür, rica ediyorum... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Devamla) - Sayın Yürür, 
İzin verir misiniz lütfen... 

BAŞKAN - Sayın Yürür, rica ediyorum... Lütfen... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Devamla)-Kavga etmenin 
birbirimize ve ülkeye hiçbir faydası olmamıştır. Benim, Yüce Parlamentodan, değerli arkadaşla
rımdan istirhamım budur. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, izin verir misiniz efendim... 
BAŞKAN - Buyrun Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, biraz önce, arkadaşlarımız sorularını arz 
etmeden önce, tutumunuzla ilgili söz rica etmiştim, o safhada bana söz vermediniz; ama, şimdi, Ko
misyon Başkanına usul hakkında söz verdiniz. 

BAŞKAN - Usul hakkında değil efendim, Komisyon olarak söz istedi. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Neye göre söz istedi? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Komisyon Başkanı, burada, Komisyondan sorulmuş, 
esasa ilişkin bir soruya cevap niteliğinde bir şey söylemedi, usule ilişkin sözler söyledi. Demek ki, 
usule ilişkin bazı hususların açıklığa kavuşması ihtiyacı varmış, ben de o sebeple söylüyorum. 

Birincisi, iktidar milletvekillerinin, yazılı som önergeleri vermek suretiyle, muhalefetin, Mec
liste bir denetim yolu olarak soruyu kullanmalarını engelleme hakları yoktur, evvela onu tespit ede
lim. 

İkincisi, arkadaşlarımızın soruları okunurken, ne soruyorlar diye kulak verdik, hiçbir soru yok
tu; tam aksine, Hükümet politikalarını övücü birtakım beyanlar vardı. Başkanlığın bu soruları işle
me koymaması lazımdı. Mademki sorular yazılı olarak geldi, bunları tetkik etme imkânınız da var
dı. Bu türlü, soru sorulamaz, İçtüzüğe aykırıdır. 

Üçüncüsü, soru sahibinin burada bulunması esastır ve en önemlisi, önce, burada soru sormak 
için söz almış arkadaşların soruları cevaplandırılır; ondan sonra yazılı, sorulara geçilmesi gerekir
di. Bunu tutanağa geçirtiyorum ki, bundan sonraki oturumlarda aynı hatalar işlenmesin. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın (îökalp. 
Arkadaşlar, soru sormak için 5 dakikalık zamanımız var, hangi arkadaş kullanırsa kullansın. 

Benim, artık, arkadaşlarla çatışmaya niyetim yok. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bir hakkı gasp edemezsin. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gökalp. 
COŞKUN (îÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Sayın Ba

kan tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
Başta şunu söyleyeyim: Soruları sormayabilirim de, o mühim değil; ama, siyasal iktidarın, si

yasal iradenin muhalefete tahammül etmesi gerekir. Özellikle de... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Bizim sorularımızın dışında ilave süre verildi... 
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BAŞKAN - Sayın Tayan, lütfen... Rica ediyorum... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, şu süre, benim soru sorma süremden gidiyor. 

Sayın Tayan, isterseniz sorularımı geri çekebilirim, mesele değil... 

BAŞKAN - Sayın Gökalp, bakın, süre işliyor, başka arkadaşların hakkını alıyorsunuz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - ...ama, bir grup başkanvekilinin bu tutumunu kınıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Gökalp, bakın, diğer arkadaşların hakkını kullanıyorsunuz; rica ediyorum 

sorunuzu sorun. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Efendim, ben sorumu da sormayayım diyorum. 
BAŞKAN - Hayır, sorun efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Muhalefet milletvekilleri olarak da şu bütçenin kısa sürede 
geçmesini istiyoruz, engellemek gibi bir niyetimiz yok. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sor sualini be kardeşim... İlave süre verildi, daha ne istiyorsu
nuz... (CHP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Efendim, şu anda Türkiye'nin iç borç tutarı nedir? Türki
ye'nin şu anda dış borç tutarı nedir? İç borcun yıllara göre dağılımı nedir? Dış borcun yıllara göre 
dağılımı nedir? Bugün doğan bir çocuk, kaç TL iç borç, kaç TL dış borçla doğmaktadır? Borçlana
rak yaşamak bizim kaderimiz midir? 

"Saadet zinciri kırıldı" deniliyor, "rantiye kesiminin beli kırıldı" deniliyor; ama, bu hafta ve 
bunu takip edecek hafta içerisinde Hazine bonosu ve devlet tahvili karşılığı olarak, devletin, 53 tril
yon 700 milyar lira para ödemesi gerekiyor. Kamu kesimi için de, SSK, maaş ve emekli maaşları 
karşılığı olarak 24 trilyon lira ödemesi gerekiyor. Bu uygulamalar devam ettiği sürece saadet zin
ciri kırılır mı, rantiye kesiminin beli kırılır mı... 

Gübrede devlet desteği, şimdiye kadar sanayi kesimine verilirdi. Bu sene ise, yeni bir uygula
ma ile bu devlet desteği, çiftçiye verildi. Verildi de geç olarak verildi. Şöyle bir kanaat var: Acaba, 
kırsal kesimden, sanayi kesimine kaynak mı aktarılıyor. Bu düşünce doğru mudur? 

Sayın Bakan, biraz önce, burada, "ilk defa, gübrede geri ödeme yüzde 30 oranında verildi" de
di; ama, bu Hükümet zamanında, Türkiye Cumhuriyetinin kumlusundan bugüne kadar, tarihinde 
ilk defa, gübreye yüzde 700 oranında zam yapıldı. Sanki, bu zammı, görülmeyen eller yapıyor, bu 
Hükümet de bunu indiriyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Gökalp. 
Sayın Hasan Basri Eler, buyurun. 
2 dakika süremiz kaldığını hatırlatmak isterim, yaklaşık 20 dakikadır soru soruluyor. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kaç 

tane yurt dışı temsilciliği vardır; yurt dışı kadrolarının sayısı ve halihazır mevcudu nedir; boş ve 
dolu kadro olarak belirtilmesini uygun görür müsünüz? 

İkinci sorum: Dışişleri Bakanlığının, bu görevi yapabilecek, deneyimli,-birikimli, yetişmiş per
soneli ve kadroları varken, Hazinenin, yurt dışı kadrolarını bu büyüklükte, ayrıca ihdas etmesinin 
gerekçesi nedir, bu israf değil midir, Başbakanlığın 5 Nisan kararlarındaki tasarruf tedbirlerini böy
lece ihlal etmiş olmuyor muyuz? 

Sayın Başkanım, diğer sorum: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının dış temsilciliklerinin, 
her nedense, Türkiye için, yeni dış pazar olabilecek ülkelerde değil de, Cenevre gibi, şahıs başına 
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aylık maaşın 11 bin İsviçre Frangı; yani, 300 milyon liraya ulaştığı Avrupa merkezlerinde yoğun
laşmasını nasıl izah edebilecekler? 

Son sorum: Özelleştirmenin yapılacağı günümüzde, Dış Ticaret Müsteşarlığının Hazineden 
ayrılmasını yeterli mi bulmaktasınız? Oysa/özelleştirme, Gümrük Birliği, Karadeniz Ekonomik 
Topluluğunun uygulamaya geçme görüşmelerinin yapıldığı bugünlerde, Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın Bakanlığa dönüştürülmesi daha uygun olmaz mı? 

Ayrıca, Sayın Başkanım, soru soran muhalefet ve İktidar milletvekillerini oradan ilan ederken, 
ismen ve hangi partiden olduklarını söylerseniz, kamuoyu, sorulardaki saçmalıkları ve gerekli olup 
olmadığını daha iyi anlayacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın arkadaşlar, soru sorma işlemi bitmiştir. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Olur mu... Olur mu... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, süreyi... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Nasıl biter!.. 
BAŞKAN - Bakın, rica ediyorum sizden; yani, benim yerimde siz olsamz... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - O hale siz getirdiniz. 
BAŞKAN - Hayır, nasıl yöneteceğiz; tam 25 dakika soru sorduk, 25 dakika... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bizi ilgilendirmiyor efendim. 
BAŞKAN - Efendim, ne demek sizi ilgilendirmiyor. Burada, Genel Kurulun aldığı bir karar 

var. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Soru soı-mayacak mıyız? 

BAŞKAN - Sayın grup başkanvekillerinin eğer bize bir başka Önerileri varsa hayhay, ben kal
dırayım; ama, rica ediyorum... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Ben sorumu soracağım... 

BAŞKAN - Rica ediyorum... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sorularımızı soracağız. 

BAŞKAN - Süre 15 dakika; biz 25 dakikadır kullandırıyoruz. 
Sayın Bakan, size de 2 dakika süre veriyorum cevap vermek için. (ANAP ve RP sıralarından 

gürültüler) 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Süreyi bölüştürebilirsiniz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, verdiğiniz süreyi usulsüz olarak İkti
dar kullandı, biz kullanmadık. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Efendim, bu Meclis dün de yönetildi, bugün ise, şu saate ka
dar... (DYP, ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Ne demek bela anmak ya! Allah senin belanı versin. 
Bak arkadaş, Grup Başkanvekilisin, bizim Gruba dönerek, "Allah belanızı versin" demek se

nin terbiyesizliğindir. 
BAŞKAN-Arkadaşlar, rica ediyorum,.. İdare Amirleri... Lütfen... 

Sayın Yürür, rica ediyorum... 
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TURHAN TAYAN (Bursa) - Uydurma; öyle bir şey söylemedim. 

BAŞKAN - Sayın Turhan Tayan, siz Grup Başkanvekilisiniz, biraz daha ağırbaşlı hareket 
edebilirsiniz; rica ediyorum... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sağır, duymaz; uydurur... Otur yerine... Ben ne konuştuğumu 
biliyorum. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Otur yerine... Otur yerine... Görelim bakalım bütçe nasıl çıkı
yormuş... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Grup Başkanvekili, yaptığı hatayı saldırganlık
la örtmeye çalışıyor. 

BAŞKAN -Sayın Bakan, buyurun efendim... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; önce, bir hususu belirtmek istiyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Çıkarın bütçeyi bakalım, nasıl çıkaracaksınız görelim... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Bütün muhalefet partileri... 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Çıkarın bütçeyi bakalım... On gün burada oturacaksınız. Öyle 
avanta yok... ( DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - Bütçe, devletin bütçesi. Bizimle beraber siz de burada oturacak
sınız o zaman. (ANAP, SHP, DYP ve RP sıralarından gürültüler) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Orada oturmaktan utanmıyor musun Sayın Başkan. Ba
kın Meclisi ne hale getirdiniz... 

BAŞKAN - Bak! sen söylediğin lafı bil. Bunların hepsinin hesabını sorarım. 
Ben ne yapayım arkadaşlar, siz burada kendi vicdanınızın... 
Sayın Bakan, size söz verdim, niye konuşmuyorsunuz?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Konuşuyoruz; ama, siz susun 

Sayın Başkan. ' * • 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Genç, dün de burada Meclis çalışması vardı; 

ama, bir olay yoktu, bugün sizin yüzünüzden niye bunlar oluyor? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli arks • 

daşlanm; önce, sual soran bütün milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sual sorma süresini İktidar kariadına mensup millet

vekilleri doldurdular, nerede sual. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sual soramayan arkadaşlar, 

bize yazılı olarak müracaat ederlerse, onları da cevaplandıracağız. 
Ben, Meclisteki soru müessesesinin, gerek memlekete hizmet bakımından gerekse denetim ba

kımından, parlamenterler için önemli bir müessese olduğuna inanıyorum. 
Bu itibarla, sual soran bütün arkadaşlarım, milletvekilliği görevlerinin gereğini bir şekliyle ye

rine getirmiş olmaktadırlar. Ben, zaman olsaydı, burada sorulan bütün suallere tek tek cevap ver
mek isterdim; ancak, suallerin muhtevası ve suallerin çokluğu nedeniyle şu anda cevaplandıramı-
yorum; ama, bütün arkadaşlarımın sorularını, detayına varıncaya kadar yazılı olarak en kısa zaman
da cevaplandıracağız. , 

Sual soran bütün arkadaşlara katkıları için teşekkür ediyorum. 
Yüce Meclisi, tekrar, bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Arkadaşların sorularını cevaplandırın Sayın Bakan. 

Eğer samimiyseniz, İktidarın sorularını cevaplandırmayın. 

BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, bakın, müzakereleri çok güzel bir şekilde götürüyprduk... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Arkadaşlarımın sorularını cevaplandırsınlar Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, rica ediyorum... Bakın, yerinizden çok müdahale ediyorsunuz. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Arkadaşlarımızın sorularını cevaplandırın Sayın Ba

kan. 
BAŞKAN - Rica ediyorum, beni dinler misiniz... 

Bakın, milletvekillcrimizin düşüncelerini halkımız anlasın diye televizyon yayınına geçildk 
Bütün arkadaşlarımız televizyonda görünüyor. Bu yayın her gün yapılacaktır. Bundan önceki büt
çelerde bu kadar yığılma olmuyordu. Arkadaşlarımız birbirlerine daha dostça davranıyordu ve mü
zakereler daha iyi yürüyordu. Şimdi rica ediyorum, Meclisin yaptığı bu güzel jesti devam ettirelim. 
Eğer benim bir hatam olduysa arkadaşlardan özür diliyorum. Lütfen, çalışmalarımıza devam ede
lim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Doğru tarafın yok ki, hatan olsun... 

BAŞKAN - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum... (ANAP sıralarından "Karar yetersayısının 
aranmasını istiyoruz" sesleri) 

Hepiniz birden bağırmayın arkadaşlar. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) -Hep bir ağızdan bağırırsak, ancak anlarsın Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN - Peki, karar yetersayısını arayalım efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Sayın Grup Başkanvekilleri, ne kadar ara verelim? 
TURHAN TAYAN (Bursa)-15 dakika yeter. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Bir saat ara verin. (ANAP sıralarından "ondan sonra yoklama" 
sesleri) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bütçe hepimizin. (ANAP şıralarından "ondan sonra yoklama" sesleri) 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.58 

— ® - • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.17 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

— • © — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

' DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 

ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (Devam) 
1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2 . - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde yapı

lan müzakereler tamamlanmıştı. Bütçenin bölümlerine geçilmesi oylanırken, karar yetersayısı is
tenmişti. Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümle

re geçilmesi kabul edilmiştir. 
Arkadaşlar, lütfen... Rica ediyorum... İktidar partisi gruplarına itidal tavsiye ediyorum; saye

nizde, çalışma, bu kadar gecikti... 
- TURHAN TAYAN (Bursa) - 25 dakika vakit ayırdınız Sayın Başkan; bu kadar istismar ol

maz. 
BAŞKAN - Kabul ediyorum... Milletvekilinin soru sorma hakkı var... Rica ediyorum... 
Bölümleri okutuyorum: 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi, 
A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
ÎÖÎ Genel Yönetim ve DestekHizmetleri ~~ 345 500 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Hazine-Genel Ekonomi, Dış Ticaret, Yatırım ve Teşvik Po

litikasının Düzenlenmesi ve Uygulanması 1 288 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

910 Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri 14 020 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 
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Program 

Kodu Açıklama . Lira 
920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 33 200 001000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
930 Malî Transferler * 35 538 525 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
940 Sosyal Transferler 26 548 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
950 Borç Ödemeleri 388 456 980 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 150 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 499 545 006 000 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A -CETVELİ 
1050S.K.83. 

madde gereğince 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı Ertesi yıla saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek ödenek 

TOPLAM 163 874949740000 162619623323 000 1291536000 36615959000 213 840 000 61000000000 

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 malî yılı kesinhe
sabımn bölümlerinin oylanması sırasında, yoklama istenmiştir; yoklama talebini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğına 

Yüce Mecliste görüşmelerin devamını sağlayacak çoğunluk bulunmadığından, yoklama yapıl
masını arz ediyoruz. 

Saygılarımızla. 
İlhan Kaya Mehmet Gedik Halit Dumankaya 

İzmir Bursa İstanbul 

» 2 8 6 -



T.B.M.M. B : 5 2 14 .12 .1994 0 : 3 
Emin Kul Ali Kemal Başaran Yaşar Eryılmaz 
istanbul Trabzon Ağrı 

Kadir Ramazan Coşkun Mustafa Kılıçaslan M. Rauf Ertekin 

İstanbul Sakarya Kütahya 

Elaattin Elmas 

istanbul 

BAŞKAN - Önergede imzası bulunanların burada bulunup bulunmadıklarını arayacağım: 
ilhan Kaya?.. Burada. 
Mehmet Gedik?.. Burada. 
Halit Dumankaya?.. Burada. 
Emin Kul?.. Burada. 

Ali Kemal Başaran?.. 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Tekabbül ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın arkadaşım, burada tekabbül yok. 

Benim uygulamalarım böyle. Yoklama demek, şu anda, Genel Kurulda bulunmak demektir. 
Zaten Sayın Başaran da geldi... 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - 10 kişi kalkarız olur biter; ne var yani. 
BAŞKAN - Kalkın canım. 
Yaşar Eryılmaz?.. Burada. 
Kadir Ramazan Coşkun?.. Burada. 
Mustafa Kılıçaslan?.. Burada. 

Rauf Ertekin?.. Burada.. 
Elaattin Elmas?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, ben, oniki seneden beri bu Parlamentodayım; ama, bir bütçede de yok

lama istendiğini hiç hatırlamıyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın arkadaşlar, bakın, bugünkü programa devam edeceğiz; yani, saat 24.00'e kadar da de
vam edebilir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Hiç yok... Eski köye yeni âdet. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, bırakın yapsınlar. 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, özür dilesin; ondan sonra... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Tayan özür dilesin. 
BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüce bir kurumdur. Bu yüce ku

rumun çatısı altında bulunan her arkadaşımızın, buradaki davranışlarında, güzellikleri artırmak için 
katkıda bulunması lazımdır. Şimdi, yoklama yapmak suretiyle, bu bütçe aksatılırsa, ne olacak; o za
man, biz, bütçeleri çıkaramayacağız. 

İLHAN KAYA (izmir) - Sayın Başkan, niye yorum yapıyorsunuz?! Talebimizi çekmiyoruz 
efendim. 
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BAŞKAN - Hayır, ben, talebinize saygı duyuyorum; saygıdeğer bir talep kabul ediyorum; 

ama, sizler, Anamuhalefet Partisinin milletvekillerisiniz; bu bütçenin çıkarılmasında da hepimizin 
sorumluluğu var. Eğer, uygun görürseniz, önce, bu bütçeyi çıkaralım. Yine, bu arada dostlukları
mız da gelişsin. Ondan sonra, yine yoklama isteyin; rica ediyorum... 

İLHAN KAYA (izmir) - Siz, yorum yapmayın efendim. 

BAŞKAN - Sayın İlhan Kaya, zatı âliniz de Başkanlık Divanı üyesisiniz; sizden rica ediyo
rum.,. Sayın grup başkanvekilleri, zatı âlilerinizden de rica ediyorum... 

İLHAN KAYA (izmir) - Sayın Turhan Tayan özür dilesin. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, biz de sizin gibi düşünüyo

ruz. Sayın Turhan Tayan Beyin böyle bir söz söylediği iddiası var... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Ben, öyle bir şey söylemedim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ben, Turhan Beyin öyle bir şey söyleme
diği kanaatindeyim... 

BAŞKAN- Efendim, Sayın Turhan Tayan, öyle bir söz sarf etmemiştir. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ama, kendisi de, söylemediğini ifade et

sin. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, ben, Sayın Tayan'la görüştüm; böyle bir beyanı ol
madığını ifade ettiler. Lütfen, burada da söylerse, mesele bitiyor zaten. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan... 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) - Mikrofondan... Mikrofondan... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Canım, burada, senin babanın uşağı yok ki!.. 
BAŞKAN - Rica ediyorum, yerinden de söyleyebilir; tutanaklara geçiyor... Arkadaşlar, lüt

fen... 

Buyurun efendim; 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, 8 inci bütçenin görüşülmesi sırasında, 182 kişi
lik bir iktidar grubundan 10 arkadaşın, toplam okuma süresi 3,5 dakika tutan suallerini sorma hak
kı yok mudur? 

İkincisi, zatı âliniz ek süre vermiş olmasına rağmen, tehditle karşılaştık. 

Ayrıca, hiç söylemediğim bir sözü, "söyledi" diye, oturduğu yerden bana isnat etti. Ben, böy
le bir şey söylemediğimi ifade etmiştim; ama böyle bir pazarlığı da üzüntüyle karşılıyorum! 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, maksat hâsıl olmuş ve mesele bitmiştir; arkadaşım böyle bir 
şey söylememiştir. 

FAHRETTİN KURT (Trabzon) - Sayın Başkan, özrü kabahatinden büyük... Her şeyin bir 
usulü var; böyle özür olur mu?! 

BAŞKAN -Sayın Kurt, siz eski dostumuzsunuz; bari siz bize yardımcı olun; sizden rica edi
yorum... 

Sayın arkadaşlar, arkadaşımız böyle bir sözü söylememiştir... Değil mi Sayın Başkanım? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, ben zaten Sayın Tayan'ın 

böyle bir şey söylemediği kanaatindeyim. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Talebimizi geri alıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Meclisin çalışmasına katkıda bulunduğunuz için size şükranlarımı arz ediyorum. 
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Teşekkür ederim efendim. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 malî yılı kesinhesabını oylarınızı sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî 
yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

C) DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 
I.-DenizcilikMüsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi , 

BAŞKAN - Şimdi, Denizcilik Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bütçe üzerinde söz alanları okuyorum: Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ergezen, SHP 

Grubu adına Sayın İbrahim Tez, ANAP Grubu adına Sayın Emin Kul, DYP Grubu adına Sayın 
Mehmet Cebi; şahısları adına, lehinde Sayın İbrahim Özdiş, Sayın İrfan Gürpınar, Sayın Fuat Çay; 
aleyhinde Sayın Hasan Dikici. 

Şimdi, ilk söz, Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ergezen'in. 
Sayın Ergezen? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Grubumuz adına Sayın Ali Oğuz konuşacak efendim. 

BAŞKAN - Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. ' . ' • ' , 

Bu bütçede, konuşma süreleri, gruplar adına 15 dakika, şahıslar adına da 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Denizcilik 

Müsteşarlığımızın bütçesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce He
yetinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bu müsteşarlığın ehemmiyeti üzerinde uzun uzun bir şeyler söylemeye 
gerek yok. Bu bütçe, dünyanın her yerinde, kâr getiren ve üzerinde ehemmiyetle durulan bir faali
yeti, ulaşım imkânını, kazanç ve ticaret yollarını ifade eden en büyük kaynak olması bakımından, 
calibi dikkat bir müsteşarlığımızın bütçesidir. Bu sebeple, bu konuda daha önce söylenmiş olan 
sözleri yeniden tekrar etmek yerine, özellikle, bu müsteşarlığın ve bu faaliyetlerin ehemmiyetini 
huzurlarınızda kısaca dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, "denizcilik" denildiği zaman, deniz ve gemi işletmeleriyle ilgili işlerin 
tümü kastedilir. Denizlerde sefer yapma işini, denizle, gemi işletmeleriyle ilgili meslek olarak tarif 
etmemiz iktiza eder. 

Denizcilik ana hizmet birimlerini, ilim adamları ve tatbikatçılar şöyle sıralıyorlar; Deniz Ulaş
tırması Genel Müdürlüğü, Gemi İnşa ve Tersane Genel Müdürlüğü, Limanlar, Deniz Tesisleri ve 
Kıyılar Genel Müdürlüğü, bir de henüz girmediğimiz halde, Dış İlişkiler ve AT Dairesi Başkanlı
ğı olarak tasnif ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, müsteşarlığın amacı, her şeyden evvel, bu sektörü, hem ilmî bakımdan 
hem de tatbikat bakımından en güzel şekilde teçhiz etmek ve denizcilik sistem ve hizmetlerinin, ül
kenin ulusal ve uluslararası çıkarlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesi, gerek içte gerek dışta 
müessir olacak bir şekilde teçhizi ve teşkilatlanması anlamına geliyor. Geniş manada denizcilik 
sektörü, yıllarca ihmal ettiğimiz bu konu, gerek yük gerekse yolcu taşımacılığı bakımından, maale
sef, dünyanın çok gerilerinde kalmış olduğumuz bir sektör durumuna geldi. 

Gemi inşa sanayii, memleketimizde en çok döviz ve kazanç temin eden bir sektördür/Biraz 
önce değerli arkadaşımız İbrahim Beyin de dile getirdiği gibi -diğer sektörlerde büyük yaralar ve 

- 2 8 9 -



T.B.M.M. B : 5 2 14.12.1994 0 : 3 
zararlar olmasına ve takviye imkânlarıyla ancak ayakta tuttuğumuz müesseseler olmasına rağmen 
- bu sektör, memleketimize para kazandırmış ve döviz getirmiştir; hâlâ da kazandırmaya ve döviz 
getirmeye devam eden bir sektörümüzdür. 

Liman hizmetleri -maalesef, layıkı veçhile istifade edemediğimiz bir hizmet- acentecilik, ge
mi kurtarma -ki, çok gerilerde olduğumuz bir hizmet- deniz turizmi -maalesef çok ihmal ettiğimiz 
bir hizmet- ve sahil güvenliğin -canlı ve cansız doğal kaynaklar gibi- başlıbaşına bir endüstri, tica
ret ve hizmet dalı olduğu, hepinizin malumudur. 

Denizciliğin, ülke bazında, diğer sektörlerle yakından ilişkisi ve aynı zamanda tamamıyla 
uluslararası entegre bir faaliyet olduğu da, yine, Yüksek Meclisimizin malumudur. 

Yurdumuz açısından duruma bakıldığında, üç tarafı denizlerle çevrili olan, Avrupa ve Asya'yı 
birleştiren, uluslararası deniz ulaşım yollan merkezinde bulunan, 8 330 kilometrelik bir bölümü sa
hil şeridiyle çevrili kıyılarında ekonomik ve stratejik açıdan önem taşıyan ulusal ve uluslararası li
manlara, canlı ve cansız doğal kaynaklara sahip, sayılı ülkelerden olduğumuz halde, maalesef, bun
ları layıkı veçhile kullanmadığımız, faydalanmadığımız da yine bir gerçektir. 

Geçen yıl, bir değerli ilim adamımız, buradaki konuşmasında, "memleketimizin denizcilik yö
nünden ehemmiyetini bu kürsülerden dile getirmenin bir faydası yok; gelin, bir an evvel bir deniz
cilik bakanlığı kurarak bunu ciddî bir faaliyet olarak ele alalım ve denizcilik sektörüne, bir an ev
vel, beklediği ve memleketimizin de beklediği ehemmiyeti atfedip, bundan layıkı veçhile istifade 
edelim" demiştir. 

Ülkemizin kalkınma hedeflerine varmasında, denizcilik sektörü, önemli bir potansiyele sahip
tir; ancak, bugüne kadar bundan yeterince faydalanmadığımız da, gene, hepimizin bildiği bir konu
dur. Ülkemizin deniz ticaretinin gelişmesi ve ülke ihtiyaçlarından öte, üçüncü ülkelere hizmet ve
recek hale getirilmesi için gerekli Önlemlerin alınması şarttır. Güçlü ticarî filolara sahip olan ülke
lerde, ticaretin en önemli kaynaklarından birini, deniz ticareti teşkil etmektedir. Diğer ülkeler, bu 
sektörden fevkalade büyük gelir temin edebilmiş ve bundan istifade imkânlarını bulmuşlardır. Dün
yanın en yüksek tonajına sahip Liberya, Panama, Yunanistan ve Japonya gibi filoların yanında bi
zim filomuz, maalesef, çok küçük bir boyutta kalmaktadır ve çok cılız bir boyutta olduğu ifade edil
mektedir. Bizim, bu tonajdaki gemilerle, revaçta olan konteyner taşımacılığına girmemizin müm
kün olmadığı ifade edilmektedir. Türk ticaret filosunun, uluslararası filolar içerisinde 27 nci sırada 
kaldığı ifade edildiğine göre, ne kadar gerilerde kaldığımız, güç ve tonaj itibariyle de ne kadar za
yıf kaldığımız, gene, Yüksek Meclisimizin malumudur. 

Kıyılarımızda 150 liman, iskele ve barınak bulunmasına rağmen, kamu kuruluşları ve işletme 
limanlarımızın yükleme-boşaltma kapasitesi, ancak 100 milyon tonda kalmaktadır ki; bu da, üzü-
lünecek bir mertebedir. Sadece, geçen yıllarda bir Rotterdam Limamnm 300 milyon ton boşaltma 
kapasitesinde olmasıyla mukayesesi yapılırsa, ne kadar hazin durumda olduğumuz, yine anlaşıl
maktadır değerli arkadaşlarım. 

Limanlarımız ve iskelelerimizin-akaryakıt dahil-toplam 276 milyon ton boşaltma imkânına 
sahip olduğu ve kapasitesinin de ancak bu kadar olduğu ifade edilmektedir. Rıhtım uzunluğumu
zun 33 kilometre olmasına ve 36 tersanemiz bulunmasına rağmen, gene de, kapasite imkânlarımı
zın çok zayıf ve çok güçsüz durumda kaldığı ifade edilmektedir. 

Komşumuz Yunanistan'la yapılan mukayesede de, onların bizim 16 katımız güce sahip bir du
ruma geldiği anlaşılmaktadır. Meseleye, dünya ticaretinden elde ettiğimiz pay itibariyle baktığımız 
zaman da, sahil şeridimizde 27 il bulunmasına ve nüfusumuzun da neredeyse yüzde 50'sine yakını 
-ki, geçen senelerde 27 milyon olarak ifade edilmiş bu rakam; bugün belki de 30 milyonu geçmiş-

- 2 9 0 -



T.R.M.M. B : 52 14 .12 .1994 O : 3 
tir- sahillerde yaşıyor olmasına rağmen, deniz ticaretimizin ve denizcilik faaliyetlerimizin dünyay
la mukayesesinde, çok ciddî bir şekilde gerilerde kaldığımız görülmekte ve bu sektörün, hâlâ bü
yük himmet ve alaka bekleyen bir sektörümüz olduğu da anlaşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, Yunanistan'ın, millî gelirinin yüzde 35'ini deniz ticaretinden sağladığı 
ifade ediliyor; bizdeyse, yüzde 5 mertebelerinde kalmış; bu da çok hazin bir tablo; ne yapıp edip, 
bunu, memleketimize ve milletimize layık bir seviyeye getirmek de, gene bizim görevimiz olmak 
iktiza ediyor. 

Aynı zamanda, denizlerimiz kirleniyor, hem içindeki istifade edeceğimiz ürünler bakımından 
hem de tükettiğimiz servetlerin geleceği bakımından mukayese edildiği zaman, yine çok hazin bir 
tablo karşımıza çıkıyor. 

Dünyanın en kirli denizlerinden biri olduğu ifade edilen Karadenizin kirlenmesi sonucu, sade
ce, balık ve onun ürünlerinden istifade edememek yanında, ileride, neslini tüketmeye başladığımız 
balık cinslerinin de tamamen ortadan kalkması karşısında ne kadar zor duruma düşeceğimiz, yine 
ortadadır. 

Bir zamanlar, yükledikleri nükleer artıkları getirip Karadenize döken Avrupalıların bu tutum
ları, hatta, Tuna'yı kullanarak getirdikleri gemiyi aylarca denizlerimizde dolaştırarak, içinde bulu
nan mahzurlu maddeleri bizim denizlerimize dökme gayretine girmeleri de, bizim, denizlerimize 
ve denizciliğimize verdiğimiz değerin bir göstergesi elarak ortaya çıkıyor; hem kendimiz kirletiyo
ruz hem de başkalarının kirletmesine mani olamıyoruz değerli arkadaşlarım. Hatta, boğazlarımız
da sık sık vuku bulan gemi çarpışmalarında -ki, bugünlerde, biliyorsunuz, Çanakkale'de oldu; da
ha evvel de, Sarayburnu açıklarında, Harem açıklarında, Boğazın Beykoz önlerinde olmuştu- ge
milerin yanması neticesinde, günlerce, Boğaz ve deniz trafiğimizin kapatıldığı ve denizimizin, dö
külen petrolle nasıl kirlendiği de, yine, Yüksek Meclisin malumları, hepinizin bildiği bir gerçek. 

Denizlerimizdeki balıklar da maalesef tükenmek üzere. Dünyada 100 milyon ton balık avlan
ması karşısında, bizim, bunun yüzde Tine tekabül eden 1 milyon ton civarında kalmış olmamız da, 
yine, hazin bir tablo olarak ortaya çıkmaktadır değerli arkadaşlarım. 

Dünyada, tüm taşımacılığın yüzde 90'ı, deniz taşımacılığı olarak yapılıyor malumu ihsanınız; 
ama, gelin görün ki, bizde bu, çok cılız noktalarda kalıyor. Batı'dan gelen programlar ve özellikle 
Batılıların tavsiyeleri üzerine, kara taşımacılığının yükü altına nasıl girdiğimizi -en ucuz taşımacı
lık olmasına rağmen, deniz taşımacılığını bir tarafa bırakın - hiç olmazsa, demiryolu taşımacılığıy
la bu yükü asgarî hadde indirmemiz gerekirken, en pahalı taşımacılığa nasıl talip olduğumuzu; las-
tiğiyle, motoruyla, motoriniyle, akaryakıtıyla, asfalüyla, bütün teçhizatlarıyla dışarıya bağlı olan 
kara taşımacılığıyla Batının bizi nasıl batırmış olduğunu da, bu vesileyle, yüksek takdirlerinize arz 
etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her yönüyle bu müsteşarlığımızın takviye edilmesinde hayır var; hem 
yolcu taşımacılığı hem yük taşımacılığı hem ro-ro taşımacılığında büyük atılımlar yapmak zarure
tiyle karşı karşıyayız. Memleketimiz, bunu yapabilecek güçtedir değerli arkadaşlarım. 

Zamanında, Avrupalıların bize reva gördüğü emrivakilere, donanmamızı yakmaları gibi hadi
selere rağmen, gerek donanmamız bakımından gerek taşımacılıkta kullandığımız gemilerimiz ba
kımından, her zaman bunları yapabilecek güçte olmuşuzdur. En zayıf zamanlarımızda bile, Hami-
diye tipi kruvazörleri, Haliç tersanelerimiz yapabilmiştir. 

İnebahtı'da gemilerimizi yakanlar, bunu, bildiğiniz gibi, Preveze'nin intikamını almak için 
yaptılar. Bu hadiseden sonra, gözleri yaşlı bir halde İstanbul'a gelen Kaptanı Derya Barbaros Hay
rettin Paşamız, Sokollu Paşanın karşısında ağlıyordu, "gemilerimiz yandı efendim" diyordu. Sokol-

I 
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lu da, "hiç üzülme, bu millet, bu devlet-i âli, yanan Akdeniz donanmamızı, bir mevsimde, yeniden 
yapmaya kadirdir" diye cevap veriyordu. Bildiğiniz gibi, Akdeniz tersanelerimiz ile Haliç tersane
lerimizin işbirliğiyle ve bütün tersanelerimizin de katkılarıyla, yanan Akdeniz donanmamız, bir 
mevsimde yeniden inşa edildi. Akdeniz'e yeniden inen donanmamız, önce Girit'i, sonra Kıbrıs'ı 
zaptetti. Sokollu Paşa, Avrupalılara hitaben şunu söylüyordu: "Ey Avrupalılar, ey Haçlılar, siz, Pre-
veze'nin intikamını almak için İnabahtı'da, gemilerimize, bir gece baskınıyla bu kötülüğü yaptınız; 
ama, biz, bir mevsimde Akdeniz donanmamızı yeniden yaptık. Bu devlet, her şeye kadirdir..." 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, bir dakikanız var efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Hayhay Sayın Başkanım; bitiriyorum. 

"...Bu devleti âli, dilerse, bu gemilerin direklerini gümüşten, yelkenlerini atlastan ve halatları
nı ibrişimden yapmaya kadirdir. İşte, Akdeniz donanmamız yeniden Akdenize indi; önce, Girit'i 
sonra Kıbrıs'ı zaptetti. Siz, İnebahtı'da bizim gemilerimizi yakmakla, sakalılarımızı traş ettiniz; ke
silen sakal, yerine daha gür gelir; ama, biz, Girit'i ve Kıbrıs'ı zaptetmekle, sizin iki kolunuzu kes
tik; kesilen kol yerine gelmez" diyordu. Bu devlet buydu değerli arkadaşlarım; bugün de aynı du
rumdadır. Bugün de gemilerimizi yeniden yapabilir, dünyanın en güçlü filosuna sahip bir millet 
olabiliriz; bu güç, bizde vardır. Cenab-ı Hak, birlik ve beraberliğimizi eksiltmesin! Birlik, beraber
lik ve anlaşma içerisinde olduğumuz zaman -ki, adına konsensüs diyorsunuz- her şeyi hallederiz. 
Şurada, önce, çıkan bir kavga, sulhen çözümlenince çok şeyler halledildi... 

BAŞKAN - Efendim, son cümlenizi söylerseniz memnun olurum. 
ALÎ OĞUZ (Devamla) - ...her şey, yeniden yerine oturdu. 

Ben bu vesileyle, Denizcilik Müsteşarlığımız bütçesinin memleketimiz ve milletimiz için ha
yırlara vesile olmasını diliyor; Yüce Heyetinizi hürmet ve saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 

SHP Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Tez; buyurun efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Tez, süreniz 15 dakika. Biraz önceki bütçe görüşmelerinde de bu konudan biraz bahset
miştiniz... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - O zaman teşviklerden bahsettim Sayın Başkan; ama, süremi aş
mamaya özen göstereceğim. . • 

BAŞKAN - Peki; teşekkür ederiz. 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec

lisimizin değerli üyeleri; Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına, Yüce Meclisi ve 
sizleri en içten saygılarımla selamlıyorum. 

Uzun bir süreden beri, Türkiye'de ve dünyada denizciliğin önemi konusunda çok şey söyledik; 
yeni iddialar ortaya attık; yeni yaklaşımlar, yeni düşünceler sergiledik. Türkiyemiz için, her zaman, 
her platformda, ilgimizi, bilgimizi bu sektöre vermek koşuluyla, bu konuyu izlemeye devam etmek 
durumundayız; çünkü, Türkiye için önemli bir sektör; sorunları, sıkıntıları, problemleri olan bir 
sektör; sorunlarını, problemlerini, sıkıntılarını hep beraber aşmak durumunda olduğumuz bir sek
tör. Gerçi, denizcilikten sorumlu Devlet eski Bakanı olarak, Denizcilik Müsteşarlığının bugünkü 
bütçesinde Partim adına konuşma şansı, konuşma hakkı bende; ama, itiraf edeyim ki, bir yıldan da
ha fazla bir zamandır, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplandığı günlerde bize dağıtılan günde
min 18 inci sırada yer alan Denizcilik Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarı görüşülememiştir. Bu büyük Meclisin, Türkiye'nin gözü kulağı 
olan Meclisin, bu tasarıya ilgi göstermesini bekliyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1995 yılı Genel Kurul çalışmaları başladığında, Türkiye için 

önemli olan bu tasarıyı görüşüp, hep beraber kabul edeceğimiz inancı bende büyüktür. Bu tasarı
nın kabul edilmesinin getireceği fayda, Türkiye için çok büyüktür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önümüze gelen Denizcilik Müsteşarlığımız iki yaşında. 
Geçen yıl ilk bütçesini görüşmüştük ve hep beraber, oybirliğiyle onaylamıştık; ama, 1994 yılı büt
çesi ile 1995 yılı bütçesini karşılaştırdığımızda, 1995 yılı bütçesinde çok az bir artış olduğunu gö
rüyorum; ancak 5 milyar liralık bir artış var. Bunu, üzülerek karşılıyorum. Yeni kurulan ve Türki
ye için önemli olan bu sektörün bütçedeki artışım, doğrusu pek içime sindiremiyorum. îçime sin
diremediğim bir başka konu da, tüm bakanlıklarımız ve diğer kurum ve kuruluşlarımız içerisinde 
bütçesinde en az artış olan bir kuruluşumuz olmasıdır; bunu da doğru bulmuyorum. Genel bütçe 
içerisindeki payına baktığımızda da, yüzde 100'lük bir düşüş görüyoruz; bunu da doğru bulmuyo
rum. Plan ve Bütçe Komisyonundaki ve Maliye Bakanlığındaki arkadaşlarımızın, bu kuruluşumu
zun bütçesini hazırlarken, bu büyük sektörü gözardı etmelerini de doğru bulmuyorum. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda -1996 yılında, 1997 yılında- bu kuruluşumuzu daha da büyütebiliriz, daha da 
genişletebiliriz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada biraz evvel Sayın Ali Oğuz'un söylediği gibi, bu 
sektörün öneminden, şundan bundan bahsetmek istemiyorum; programa girmiş ve yapılması önem
li olan konulara değinmek istiyorum. 

Boğazlar bölgesi, gerek ülkemiz açısından gerekse denizciliğimiz açısından çok önemli bir ko
numa sahiptir. Boğazlar Tüzüğümüz 1 Temmuz 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Şu 
anda, Çanakkale Boğazında olsun İstanbul Boğazında olsun, gemilerin geçişleriyle ilgili trafik is
tasyonları ve trafik düzenlemeleriyle ilgili işlemler sürüyor. Bu kısa süre içerisinde birtakım şeyler 
yapıldı; ama, bunlara daha çok özen göstermemiz gerekiyor. Paraysa para, devlet yardımıysa dev
let yardımı, ne gerekiyorsa onu yapmak durumundayız. 

Denizcilik sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeleri, Boğazlar Tüzüğü hükümlerinin uygu
lanmasını ve boğazlar bölgesindeki güvenliğin maksimuma çıkarılması için boğazda radar kontrol
lü geçiş sistemi projesini bir an önce hayata geçirmek durumundayız. Gerçi, bu yılki bütçemizde, 
bununla ilgili olarak 1 milyar Türk Lirası ayrılmıştır; bu proje, bir an önce hayata geçirilmelidir. 

Bu projenin çok önemli olan bir kısmı da, yine, bu bütçeye konulmuş olan helikopter alımıdır. 
Boğazlarla ilgili olan helikopter alımını da, iyi bir yaklaşım olarak görüyorum, sağlıklı bir düşün
ce olarak görüyorum. 

. Boğazlar Tüzüğü, biliyorsunuz, 1 Temmuz 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi; ama, bu 
tüzük yürürlüğe girdiğinde, özellikle, komşumuz Rusya ve Yunanistan, bu tüzüğün işlerliği konu
sunda birtakım engeller çıkardı. Bu tüzük, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendi hazırladığı bir iç 
hukuk sistemidir. Biz, bu tüzüğü hazırlamakla, Montrö'nün özüne dokunmadık, dokunmak duru
munda da olmadık. Biz, bu tüzüğü hazırlarken, ülkemizden, özellikle İstanbul Boğazından yılda 
35-40 bin adet geminin geçtiğini ve her geminin de çok yüksek tonajlarda olduğunu ve milyonlara 
yaklaşan dead vveight tonlarda olan bu gemilerle ilgili olarak da, hem kendi boğazlarımızı koruma
yı hem de dünya devletleri gemilerinin bu boğazlardan kolay geçişini sağlamayı düşündük; ama, 
Yunanistan ve Rusya'nın en son IMO'ya müracaatlarında, IMO ve Birleşmiş Milletler, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin boğazları için, İstanbul'da yaşayan 10 milyon yurttaşımızın geleceği için, 
tarihî kentimiz olan İstanbul için almış olduğumuz bu kararı onayladılar. Birleşmiş Milletlerin al
mış olduğu bu kararı saygıyla ve şükranla karşılıyorum. • 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölgesel ve küresel barışın gereklerine daima uymuştur. Türki
ye Cumhuriyeti Devleti, imza koyduğu tüm uluslararası antlaşmalara harfiyen uyarken, kendi iç 
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hukukunun bir parçası olan düzenlemeleri, uluslararası tüm anlaşma platformlarından uzak tutar. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Lozan ve Montrö Antlaşmaları başta olmak üzere, imzalanan tüm 
antlaşmalar için bu titizliği daima göstermiştir. 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Yasası, yine, 
1936 yılında imzalanan Montrö Antlaşması, nasıl ki, kendi hukuksal zeminleri üzerinde varlıkları
nı sürdürüyorsa, 1994 yılında bizim çıkardığımız Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Dü
zeni Hakkındaki Tüzük, tereddütsüz ve istinasız uygulanmak durumundadır; İstanbul için uygulan
mak durumundadır, Türkiye için uygulanmak durumundadır. 

Biraz evvel de söylediğim gibi, tüzüğün birtakım komşu devletlerin söylediği gibi, Montrö'ye 
aykırı hiçbir maddesi yoktur. Türkiye'nin, hiçbir zaman, boğazlardan ticarî geçişleri engelleyecek 
ya da zorlaştıracak gibi bir düşüncesi yoktur, olamaz, böyle bir çabası da yoktur. Boğazları kulla
nan denizci ülkelerin kaygılanmasına, endişeye düşmesine de gerek yoktur. Tüzüğün, genel amacı 
ve felsefesi, Montrö'yle öngörülen serbest geçişin, daha güvenli bir geçiş haline dönüşmesinden 
başka bir şey değildir. Sağlıksız, güvenli olmayan bir geçişin serbest olmasının bir anlamı, bana gö
re de, bize göre de yoktur. Tüzüğün getirdiği ilkeler, Türkiye'nin, bütün dünyadan bağımsız, tek ba
şına ortaya koyduğu kurallar da değildir; Birleşmiş Milletler tarafından konulmuş bir sistemdir; bi
raz evvel söylediğim gibi, IMO'ya götürerek, iMO'dan izin alarak konulmuş bir sistemdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu müsteşarlığımızın bütçesinde önemli gördüğüm bir ko
nu da, 1994 yılı yatırım programında yer alan, fakat, biraz askıda gibi gözüken limanlar master pla
nıdır. Limanlar master planı, bir an evvel belirlenmelidir. Sektörün altyapı politikasını oluşturma 
hususunda da harekete geçmelidir. Limanlar, bir ülkenin dünyaya açılan kapılarıdır; limanlar, bir 
ülkenin dünyadan kabul kapılarıdır. 

Dünyadaki limanlara ve Türkiye'deki limanlara baktığımızda, limanlarımızı, tam yeterli ola
rak göremiyoruz. Hele hele, 19 Aralıkta imzalanacak olan Avrupa Birliği, gümrük birliği gibi ko
nularda, Türkiye'nin, tüm dünyadaki bu tonajı yükselmiş gemileri kabul etmesi konusunda, daha 
bir hareket içinde, yeni bir yaklaşım içinde olması gerekiyor. 

Gerçekçi bir altyapı sistemi oluşturmalıdır. Bugün, ülkemizde, denize uzanmış yüzlerce li
manlarımız ve barınaklarımız var; bunların gözden geçirilmesi gerekir. Birkaç saat evvel Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarlığımız bütçesinde de söylediğim gibi, bu sektöre, her yönüyle, Hazine ve Dış-
ticaret Müsteşarlığı, güven verici elini, güven verici kolunu uzatmalıdır; Türkiye için, Türkiye'nin 
geleceği için, bu yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle, denizcilik eğitimi konusuyla ilgili birtakım şey
ler de söylemek istiyorum: Dünya ülkeleri, güçlü oldukları dönemlerde, her zaman denizcilikte de 
güçlü olmuştur. Bu, karşılıklı bir iletişim, karşılıklı bir etkileşim olarak görülmüştür. Denizciliğe 
ve denizcilik eğitimine önem veren ülkeler, daima gelişmişlerdir. Uzun bir süreden beri, yüz yılı 
aşkın bir süreden beri, Türkiye'de, denizcilik sektörü konusunda eğitim veren kurumlar vardır; bun
lardan bir tanesi de, bugün Denizcilik Fakültesine dönüştürülen Tuzla'daki üniversitemizdir. Üni
versitemiz, her yıl yüzlerce gencimizi gemi mühendisi olarak, güverte mühendisi olarak ve diğer 
konularda mezun ediyor. Bu mezun olan gençlerimiz, ay yıldızlı Türk Bayrağımızla dünya suların
da dolaşıyorlar. Onun için, bu üniversite konusunda, devletin ilgili kurumunun, devletin Millî Eği
tim Bakanlığının da, özen göstermesi, özenle üzerine gitmesi gerekiyor. Önemli olan birtakım ko
nularda lise denginde de bilim yuvalarımız var. Özellikle, kapatılmış bulunan Ordu İlimizdeki De
nizcilik Lisesinin, yeniden açılmasını istiyoruz. İstanbul'da bununla ilgili olarak, birtakım girişim
ler var. Bu konuya, daha çok özen ve ilgi gösterilmeli. 

Düuyanın sorunları nedir diye, sorulduğunda; akla, tüm dünyayı ilgilendiren üç önemli konu 
geliyor: Dünyada, sağlıkla ilgili sorun var, eğitimle ilgili sorun var ve bir de dünya kirliliğiyle ilgi-
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li sorun var. Dünya kirliliğinin bir parçası olarak, denizler, tüm dünya denizleri, bizim denizlerimiz 
de kirleniyor. 

Artık, dünyada yaşayan 5,5 milyar insana "senin denizin mi kirli, benim denizim mi kirli" di
ye soru sorulmamalıdır. Hepimizin denizi kirli, tüm dünya insanının, insan soyunun denizi kirli. 

Özellikle, biraz evvel bir arkadaşımın da söylediği gibi, Karadenizde, oldukça yoğun bir kir
lenme var.Tuna Nehrinin, Baltık Denizine bağlanmasıyla, büyük çaptaki gemilerin Karadenize gel
mesi, Karadenizi kirletiyor. Bunlarla ilgili olarak, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesine bu 
Yüce Meclisten seçilen milletvekili arkadaşlarımızın, Karadeniz Ekonomik İşbirliğindeki çalışma
larında bu konuyu gündeme getirmeleri, bu konunun altını çizmeleri ve -bunu parantez içine ala
rak- o toplantıda her gün dile getirmeleri gerekiyor. Çevre eski Bakanı Sayın Doğancan Akyü-
rek'in, bu konuda çalışmaları vardı. Yeni Bakanımız da aynı çalışmaları sürdürüyor. 

Türkiye'de ve dünyada, özellikle nehirlerimiz kirleniyor. Türkiye'nin en kirli çayı, Porsuk Ça
yı. Bundan bir süre evvel, Sakarya Nehri üzerindeki ölü balıklarla ilgili bir olayı, bir milletvekili 
arkadaşımız gündeme getirmişti ve basınımız, medya, konuya ilgi gösterdi. Başkent Ankara'nın 
Nallıhan İlçesindeki Porsuk Çayından, Ankara Çayından kaynaklanan kirlilikle, bu nehirdeki balık 
nesli tükeniyor. 

Bu vesileyle de balık konusuna girmek istiyorum. Denizlerimiz var; ama, balık üretimimiz dü
şük, balıkçımız var; ama, balıkçımızın sorunları var. Söyledik, her platformda söyledik; burada, 
Yüce Mecliste, bir daha söylüyorum. "Denizcilik sektöründen balıkçılık sektörünü ayıramayız. Ba
lıkçılık sektörünü, Tarım Bakanlığının köhnemiş bir müdürlüğüne, bağlı bir sektör şekline dönüş
türenleyiz. (Alkışlar) Onun için, Tarım Bakanlığına bağlı olan balıkçılığı, bu müsteşarlığa bağla
mak durumundayız. 

Türkiye'nin 500 bin tonu aşmayan balık üretimi var; olmaz böyle şey! Herkes, her gittiği yer
de "balık, balık" diyor; ama, balıkçının sorunu önemlidir. 

Bakınız, transit geçen yatlara ucuz mazot veriyoruz devlet olarak; balıkçıya da mazot vermek 
durumundayız. 

Sayın Bakan, ben bunu takip ettim. 
BAŞKAN - Sayın Tez, 1 dakikanız var efendim. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) - Sayın Başkan, 3 dakika daha istirham ediyorum. 

Biz bunu çözemedik; ama, bunu çözmek durumundayız, bunu aşmak durumundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şunu özellikle ve öncelikle söylemem gerekir ki; bu müs
teşarlığın kurulması iyi olmuştur; gerçi, bakanlık olsun diye bağırdık çağırdık; ama, müsteşarlık ol
du, görevini yapıyor. Her şeyden evvel, unutulmuş olan deniz sevgisi ve deniz kültürü, bu müste
şarlıkla toplumumuza geldi. 

Biraz sonra büyük bir ihtimalle Sayın Kul da söyleyecek; bu müsteşarlıkta başlattığımız çalış
malar var; şükran ve takdirle karşılıyorum; ki, arkadaşlarımız bunlara devam ediyorlar. 

Uzun uzun saymak istemiyorum, en az 25 kanun var; bu 25 kanunun dili eskimiştir, bunlar 
güncelliğini kaybetmiştir. Bunları, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki komisyon ve ilgili bakan
lıklarla düzeltmek durumundayız. 

BAŞKAN -Sayın Tez, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz; rica ediyorum... Çok zaman har
cadık efendim. 

Buyurun. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan; zaman çok çabuk geçiyor. 
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tLHANKAYA (İzmir)-Normal süresini kullandı, zaman harcamadı. 

BAŞKAN - Efendim, zamanın fazlasını verdik, son cümlesini söylesin. 
İBRAHİM TEZ (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'ye önemli getirişi 

olan bu sektöre, gerek istihdam yönünden gerek ekonomik yönden gerekse döviz getirme yönün
den katkısı olan gemi adamına, armatörüne, denizcisine, balıkçısına ve herkese bu bütçenin hayır
lı olmasını diliyorum; Bakanlık çalışanlarına, en içten duygularımla başarılar diliyorum; bu bütçe
nin, güzel yurdumuza, Türkiycmize hayırlı olmasını diliyorum; hepinize en içten sevgilerimi, say
gılarımı sunuyorum. 

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tez. 

y. ANAP Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Emin'Kul; buyurun. 

Konuşma süreniz 15 dakikadır Sayın Kul. \ 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Deniz

cilik Müsteşarlığının 1995 yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, görüşlerimi sunma
dan önce; sizleri içtenlikle selamlıyor, saygılarımı arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Denizcilik Müsteşarlığının, geçen yılki bütçesine, sadece, 44 milyar li
ralık bir ödenek ilavesiyle, 1995 yılı bütçesinin, 256 milyar lira olarak tespit edilmiş bulunulması; 
Hükümetin denizciliğe bakış açısını ve verdiği değeri, esasen, en somut biçimde gözler önüne ser
mektedir. Bu bütçe büyüklüğünün, yüzde l'i kadar dahi değildir. 

Mal ve hizmet satın alınmasındaki fiyat artışlarının yüzde 150'yi geçtiği, geçen yıla nazaran, 
1995 bütçesinin Hükümetçe genelde, yüzde 62 oranında artırıldığı bir tabloda, orta boy tek bir ge
minin bedeli kadar ve sadece yüzde 4,5'luk bir artışla bütçesi bağlanan Denizcilik Müsteşarlığının; 
ilgisizliğin ve bilgisizliğin birikimi altında ezilen, ihtiyaçları içinde çırpınmaya itilen denizciliğimi
zi, yönetmesini, yönlendirmesini, geliştirmesini ve bu alanda çağın ve ticaretin gereklerine göre de
ğişecek, esnek bir ulusal politika belirleyerek izlemesini beklemek, anlaşılıyor ki, ham bir hayal ol
maya devam edecektir. 

Bu kuruma verilen yetkiler ile bu kurumlaşmada görevlendirilecek kadroların üstün nitelikle
rinin dinamiği, belli bir dönem için, bütçe kısırlığını aşacak işlevlerin başarılmasına imkân verebi
lir; ancak, gördüğümüz odur ki, 491 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle, 19 Ağustos 1993 ta
rihinde kurulan Denizcilik Müsteşarlığının yetkileri, genellikle, koordinasyonu sağlamak, işbirliği 
yapmak, yardımcı olmak gibi, kendinden beklenen işlevlerle bağdaşmayan ve içeriksiz ifadelerle 
tanımlanmıştır. Müsteşarlığın, temel hizmet birimlerinde, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü, 
Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı birimlerinden ibaret 
kalan bir sınır içerisinde tespit edilmiştir. İki Genel Müdürlük ile bir Daire Başkanlığının bu içe
riksiz yetkileri kullanmak suretiyle, hizmet vermesi gibi bir kısırlık ve darlık söz konusudur. 

Müsteşarlığın yardımcıları dahil, yüksek yönetim kadroları ise; denizcilik eğitimi ve formas
yonu itibariyle, denizcilikle ilgili bulunmak koşulu dahi aranmaksızın siyasî takdir ve tercihlerle 
doldurulmuştur. 

Diğer taraftan, Başbakanın, ancak gerekli gördüğü takdirde, Müsteşarlıkla ilgili yetkilerini 
kullandıracağı Devlet Bakanlığında; son onbeş ayda, üç bakan değişmiştir. Yani, görülmektedir ki, 
Denizcilik Müsteşarlığı, daha kurulma aşamasında boğulmuş ve âdeta öldürülmüştür. Biraz önce 
konuşan Sayın Bakanımın bütün gayretleri de, maalesef, beklenen sonucu vermemiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Denizcilik Müsteşarlığıyla ilgili kanun hükmünde kararnamenin üzerin

de yapılan önemsiz değişikliklerle, Müsteşarlığın, denizcilik bakanlığına dönüştürülmesi, Yüce 
Meclisin gündeminde sıra beklemektedir. 

Asıl kurumlaşma ihtiyacı olarak, ısrarla üzerinde durduğumuzdenizcilik bakanlığı, Müsteşar
lığın kuruluş kanunu, yetkileri ve kadrosu üzerine bina edileceğinden, daha kuruluş aşamasında ay
nı tehlikeye maruz ve mahkûm bırakılmış olacaktır. 

Bu durum, denizcilik alanında Koalisyon kanatlarının, devlet kurumlarının bölüşülmesi yö
nündeki iç çekişmesine dayanan günlük politikaların, daha doğrusu politikasızlığın vç umursamaz
lığın sergilendiği vahim bir sonuç olarak, maalesef, karşımızdadır. Bu vahamet ve denizciliğe kar-

, şı gösterilen umursamazlık, Müsteşarlığın bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakerele
rinden de açıkça görülmektedir. 

Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık ve dört genel müdürlük bütçesiyle birlikte Denizcilik Müs
teşarlığı bütçesinin görüşüldüğü, 25.10.1994 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonunun dördüncü oturu
munun zabıtları, matbu basım olarak 41 sahife ve 2 012 satırdır. 

Komisyon zabıtlarının incelenmesinden, Denizcilik Müsteşarlığı bütçesi üzerinde, sadece 5 
millletvekilinin söz aldığı ve bu milletvekillerinden en uzun konuşanının 24 satır, en kısa konuşa
nının 3 satır olmak üzere, toplam 71 satırlık konuşma yapıldığı anlaşılmaktadır. Sayın Bakanın ise, 
bu konuşmalara 15 satırı teşekkür ve temenni, 5 satın bakanlık personelinin tazminatı, 12 satırı da 
boğaz geçişleriyle ilgili olmak üzere, 32 satırlık bir cevap verdiği tespit edilmektedir. 

Müsteşarlık bütçesinin, Türkiye'nin denizcilik sorunlarının hedeflerinin Müsteşarlığın, 1994 
yılı faaliyetlerinin ve 1995 yılı için planladığı çalışmalarının bu konulardaki eleştiri ve cevaplan-
nın yoksunluğu içinde, toplam 103 satırlık bir müzakareye sığdırıldığı ve böylece komisyondan 
geçtiği anlaşılmıştır. Yani, 41 sayfalık müzakere zaptının 2 sayfası ve 2 012 satırlık konuşmamn 
103 satın ki, bu 103 satırın da, sadece 53 satırının denizle ilgili olduğu dikkate alınırsa, konuşma
ların, ancak yüzde 2'si ülkemiz denizciliğine ve Denizcilik Müsteşarlığının faaliyetlerine ait olarak 
kalmaktadır. Komisyon müzakeresinin ibretle görülen encamı işte budur. 

Sayın milletvekilleri, işte diğer bir yönü itibariyle, asıl vahim ve hazin olan ülke denizciliğine 
karşı Hükümetin gösterdiği bu umursamazlık ve aymazlık tablosudur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi biz, Türk denizcileri ve Türk denizciliği olarak, işte bu şartlarda 
deniz ticaret filomuzla, limanlarımızla, gemi inşa sanayiimizle içe dönük ulusal taşımalarımız ve 
dışa dönük üçüncü ülkeler arasındaki yapılan taşımalardan alacağımız yük, yolcu ve navlun payla
şımımızla, acentelik, brokerlik, sigortacılıkla, pilotaj, römorkaj, kurtarma hizmetleriyle, deniz tu
rizmi ve yatçılığıyla, zabitan ve mürettebat eğitimi dahil sektörün ihtiyacı olan her çeşit elemanın, 
eğitimi ve plasmanıyla, haberleşme, seyir ve can ve mal güvenliğiyle, deniz ürünlerinin avlanma
sı, pazarlanmasiyla, deniz yataklarının işletilmesi ve güvenliğiyle, deniz ticaretini çağdaşlaştıracak, 
hukuksal düzenlemeleriyle, deniz kirlenmesinin önlenmesi, izlenmesi ve giderilmesiyle, OECD, 
AT, UNTCTAD, GATT, IMO ve ILO gibi uluslararası kurumlarda, bölgesel işbirliği teşkilatların
da, yükleyiciler, taşıyıcılar, sigortalarla ilgili uluslararası örgütlenmelerde denizcilikle ilgili hak ve 
çıkarlarımızın izlenmesi, savunulması, kotarılması ve temsiliyle; sektörün ihtiyacı olan kaynakla
rın finansman -kredi kurumlaşması oluşturulması, teşvik ve desteklerle yönlendirilmesiyle. gemi 
adamlarının çalışma şartları, sağlıkları ve iş güvenliğiyle ilgili olarak, ülkemiz denizciliğinin karsı 
karşıya olduğu birçok sorununun, deniz ticaretinin çağdaş gelişmesine cevap verecek, özenli amaç 
ve hedefleri olan ulusal bir denizcilik politikası oluşturulmasını ve çözülmesini bu müsteşarlıktan 
beklemekteyiz. 
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Bizim böyle bir beklenti içinde olmaya elbette hakkımız vardır; ancak, bütçesini müzakere et

tiğimiz Denizcilik Müsteşarlığının kuruluş kanunu, yetkileri, hizmet birimleri, bütçe büyüklüğü 
mevcut kadrolaşması ve nihayet kısa süredeki faaliyetleriyle ilgili müktesebatı ve sicili bakımından 
bu beklentilerimizi karşılayacak gücü, takati ve becerisi acaba var mıdır? Bu suale açık yüreklilik
le, gerçek bir vicdan muhasebesi yaparak ve ortada bulunan somut veriler ve gelişmelerin karşısın
da hiç kimse olumlu cevap veremez. 

Tek bir geminin, bedeli kadar bütçesiyle, derya gibi bir alanın sorunlarına 53 satırlık bir değer 
verilmesiyle, Türk denizciliğinin ve Türk denizcilerinin umutları söndürülüyor. Bir bütçe konuş
masının ciddîyeti ve edebini bozmama dikkati içinde, kendimi zorlayarak seçtiğim kelimelerle, 
eleştirmeye değer hiçbir yönü bulunmayan bu tablo karşısında; sadece, en azından, ayıptır, yazık
tır, günahtır diyorum. 

Sayın milletvekilleri, müsteşarlığın ilk faaliyetlerinden biri olan boğaz geçişleriyle ilgili ibret 
dolu bir bilgiyi, özetle sunmak gereğini duyuyorum. Müsteşarlığın ilk faaliyetleri, sadece, çilekeş 
Türk gemi adamlarının çalışma hak ve güvencelerinin saldırıya uğraması sınırında kalmamış, ulu
sal bir kurtuluş savaşıyla çetin barış çalışmaları sonucu elde edilen, devletimizin bağımsızlığı ve 
hükümranlığını tartışmasız bir gafletle tahribeden boyuta kadar uzanmıştır. 

Bu husus, 11 Ocak 1994 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak, 1 Temmuz 1994 tarihi itibariy
le, bir taraftan, yürürlüğe girdiği ilan edilmişken, diğer taraftan, Uluslararası Denizcilik Örgütünün 
(IMO) Mayıs 1994 tarihinde onayına getirilen "Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Hak
kındaki Tüzükle" ilgilidir. 

Yılda, ortalama elli binin üzerinde geminin geçiş yaptığı boğazlarımızın coğrafi özelliklerinin, 
güvenli bir seyir içerisinde olumsuzluk arz etmesinin yanında, 1.5.1982 ile 30.4.1994 tarihleri ara
sında, boğaz geçişlerinde 207 kazanın cereyan etmiş olması ve özellikle, 10 milyon insanımızın 
oturduğu istanbul ve çevresinin hayatî tehlikelere maruz kalması, denizciler olarak üzerinde önem
le durduğumuz bir konudur. 

Montrö sözleşmesiyle, ülkemizin tartışmasız bir hükümranlık sahası olan boğazlarda, geçmiş
te görülen ihtiyaçlar karşısında, ülkemiz, 1965 ve 1982 yıllarında, millî mevzuatımız çerçevesinde 
trafik düzenlemesi yapmış ve uygulamıştır. O tarihlerde de IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) 
vardı; ama. Hükümet, hiçbir zaman bu düzenlemesini, Uluslararası Denizcilik Örgütüne götürmek 
ihtiyacını duymamıştır. 

Boğazlarda, can ve mal emniyeti bakımından, asgarî bir güvenli geçiş sağlayacak trafik ayırı
mı düzeni gerçekleştirmek üzere, kılavuz kaptanlarımızca hazırlanan bir tüzük, hiçbir gerek ve zo
runluluk yokken, bu Hükümet tarafından, Mayıs 1993 tarihinde Uluslararası Denizcilik Örgütüne 
sunulmuştur. 

Bilgi sunma çerçevesinde kalması ve tutulması gereken bu sunuş, 1993 Eylül ayını takip eden 
dönemde, IMO Deniz Güvenliği Bölümü Başkanı Yunanlı emekli amiral Mitropulos'un ye Kıbrıs 
Rum Yönetimi-Yunan ve Rus temsilcilerinin ittifakının oluşturduğu lobinin faaliyeti sonucu, 
IMO'nun onayına bağlanmaya dönüşmüş ve Türkiye'nin bundan böyle Türk boğazları trafik düze
niyle ilgili olarak yapacağı tüm düzenlemeleri, IMO tarafından kabul edilen bu kural ve tavsiyele
re tam olarak uyacak şekilde yapmasını kabul ettiği, IMO belgelerinde yer almış ve Müsteşarlık, 
bu yer alışa seyirci kalmıştır. Kaldı ki, Hükümetin, 1 Temmuz 1994 tarihinde yürürlüğe koyduğu 
bu tüzüğün, IMO tarafından, ancak 25 Kasım 1994 tarihi itibariyle ve "tavsiye edici mahiyette ku
rallar" olarak dikkate alınması suretiyle açıklanmasf da garabetin bir başka yönüdür. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin ve Müsteşarlığın aymazlığı sonucu meydana gelen bu tutu
mun, ülkemizi düşürdüğü durumu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına -yabancıların eli-
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ne geçip belge olmaması bakımındaN - geçmemesi için açıklamaktan sakınıyorum. Ancak, bir de
nizci ve bir Türk milletvekili olarak, Meclisimizin, böyle bir tutumu tanımayacağını açıklıkla ifa
de ediyorum. 

IMO gibi uluslararası bir teknik kuruluşun yine teknik bir alt komitesinin, hükümranlık hakla
rımıza, fiili gerçeklere ve tarafı bulunduğumuz sözleşmelere tamamen aykırı, siyasî mahiyet taşı
yan ve siyasî sonuç doğuracak bu belgesinin en kısa sürede düzeltilmesine veya kaldırılmasına yö
nelik girişim ve önlemlerin alınması için de Hükümeti göreve çağırıyorum. 

BAŞKAN -Sayın Kul, 1 dakika süreniz kaldı efendim. 

EMİN KUL (Devamla) - Türk denizcileri, 256 milyar liralık bütçesi olan; birimleri yetersiz; 
yetkisi, işlevleri belirsiz; kadroları, denizcilerden yoksun; Yüce Mecliste, faaliyetleri üzerinde ba
kanının cevabı dahi 53 satır konuşulan bir Denizcilik Müsteşarlığı istemedi ve istemiyor. Böyle bir 
Müsteşarlığın, denizcilik sorunlarımızı çözmekte hiçbir katkısı ve işlevi olamaz ve olamayacağını 
tarih gösterecek. 

Türk denizciliği; limanlar, gemi inşa sanayii, emek gücü, denizcilik kuruluşları, deniz hukuku 
ve mevzuatı, yükleyiciler, araştırma, eğitim, devletlerarası ilişkiler, güvenlik, çevre, istatistik, nav
lunlar ye konferanslar, finasman, teşvik ve krediler daire başkanlıkları, genel müdürlükleri ve yö
netim kadroları denizcilerden oluşan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kul, son cümlenizi söyler misiniz; rica ediyorum efendim. 
EMİN KUL (Devamla) - ...bir denizcilik bakanlığı istiyor ve bekliyor, Bu beklenti içinde ko

nuşmamı tamamlarken, dünya denizlerinde Türk bayrağını şerefle dolaştıran; ülkemiz ekonomisi
ne ve refahına katkılarda bulunan; çilekeş, fedakâr Türk denizcilerine yollarında selamet, ebediye
te intikal edenlerine ve denizde şehit olanlarına Tann'dan rahmet dileyerek, onları saygıyla anıyo
rum. 

Denizcilik alanına hizmet vermiş ve özellikle, Denizcilik Müsteşarlığının bakanlığa dönüşme
si için, canla başla çalışmış; başta, Sayın İbrahim Tez olmak üzere, bütün bakanları, bakanlık yö
netici ve personelini aynı duygularla anıyor ve selamlıyorum. 

Denizcilik Müsteşarlığı bütçesini, ister kabul ediniz ister reddediniz hiçbir sonuç hâsıl olma
yacaktır; ama, yine de, bütçenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor; saygılar sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) • 

BAŞKAN - DYP Grubu adına, Sayın Mehmet Cebi; buyurun efendim. 
Süreniz, 15 dakika. . 
DYP GRUBU ADINA MEHMET CEBİ (Samsun) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekille

ri; DYP Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çok değerli konuşmacı arkadaşlarımızın, Denizcilik Müsteşarlığı hakkındaki görüşleri ile de
nizciliğin içinde bulunduğu -hem zor hem çıkılmaz hem hudutsuz- karamsar tablolar ortaya konul
du. Tabiî ki, şimdiye kadar hiçbir siyasî, bu kürsüden, her kurum ve kuruluşun tamamıyla net ve 
güzel olduğunu ifade etmemiştir; çünkü, iktidarda bulunanlar, kendi mallarını teşhir için en güze
lini bulurlar; muhalefette bulunanlar da, onun kötü tarafını araştırarak söylerler. Esas hedef, bu iki
sinin arasından doğruyu tespit etmek olmalıdır. Bu hedeften yola çıkarak, denizcilik hakkında yap
mış olduğum kısa bir araştırmanın sonuçlarını pasajlar halinde sizlere sunmaya çalışacağım. 

Denizcilik sektörüne, biraz gerilere giderek; 1980'den 1991'e kadar olan gelişmeler ile DYP-
SHP olarak hükümet olduğumuz 1991'den bu yana olan gelişmelere kısaca bir göz atmak istiyo-
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rum. Onbeş senedir bir gelişmenin içine girerek ani güzel kararlar almış olan, bazı zamanlarda da 
alman kötü kararlarla çeşitli zor günler yaşayan Türk deniz ticaretinin 1980 yılında filosu -kamu ve 
özel sektör dahil 2.1 milyon dwt idi. Bunların bir kısmı Türkiye'de inşa edilmiş, bir kısmı dışarı
dan ithal edilmiş. 

1983 yılına bakıyoruz: Denizci bir Başbakanın, yani Sayın Bülend Ulusu'nun işbaşına geldiği 
günlerdeki teşvik ve desteklerle Türk deniz ticaret filosunun birden 7 milyon dvvt'ye ulaştığını gö
rüyoruz. 

1984 yılında fonlar konulduğu zaman, filoda gerileme başladığını da görmek mümkündür. 
1989 yılının ikinci yarısında bu filo, 7 milyon dvvt'den 4,2 milyon dvvt'ye düşmüştür. 

Biz göreve geldiğimiz günden itibaren, artık, denizcilik sektöründe liberalleşmeye gidilmesi 
gerektiğine, Avrupa ülkelerinde denizcilik nasıl yapılıyorsa, Türkiye'de de öyle yapılması gerekti
ğine inanarak, denizcilik sektöründe gelişmeyi engelleyen fonların, dünyanın hiçbir yerinde olma
dığını tespit ederek 1994 yılının ikinci yarısından sonra, güzel, verimli ve Avrupa ile bütünleşecek, 
denizciliği yönlendiren kararlar aldık. 

Türk denizciliğinin dışa açılmasına en bariz örnekler olarak; denizciler, daha önce dışarıya 
hiçbir gemisini ipotek edemezken, bu hususta çıkan bir kararla, gemilerine yurt dışında ipotek yap
tırma imkânının sağlanması suretiyle, kendi gemilerini dışarıya ipotek olarak gösterme hakkını ka
zanmışlardır. 

İkinci olarak; alınan kararların en önemlisiyse, 2581 sayılı Yasaya ilişkin olarak çıkarılan yö
netmelik olmuştur. Bu sayede, işlemler ve bürokrasi en aza indirilmek suretiyle Türk denizciliğin
de, tıpkı Yunanistan'da olduğu gibi, istediği zaman gemi alma, istediği zaman gemisini satma im
kânı doğmuştur. 

Bu özel kararlardan sonra, denizcilik göstergelerini ve gelişmelerini 1980 yılı ile bugünü kı
yaslayarak değerlendiriyorum. 1980 yılında 508 adet gemiyle 2,1 milyon dwt olan toplam tonaj, 
Haziran 1989'da, 2581 sayılı Yasaya ilişkin liberasyon yönetmeliğinin çıktığı tarihte, 4.2 milyon 
dvvt'ye ancak gelinebilmiştir. Bu yönetmeliğin sağladığı liberasyon ile bugün, 1 045 adet gemiyle 
9.2 milyon dvvt'ye ulaşılmıştır; yani, gemi adedi olarak artış yüzde 102 iken, tonaj olarak artış yüz
de 343 olmuştur. 

Bugünkü yapısı itibariyle ise, yüzde 18.1'i dökmeyük, yüzde 23.3'ü petrol, yüzde 18.1 kuru-
yük ve yüzde 9.4 oba tipi gemilerden oluşan filoların yüzde 1.41 ile dünya sıralamasında olduğu
nu görüyoruz; yani, 1980 ile 1994 yılları arasında, gemi sanayimizde, kendi yapımız olması ve it
halat ve ihracatta da kullanması suretiyle artış gözükmektedir. 

Filonun, ortalama yaşları 7 ile 18 civarındadır. Filonun,'tonaj olarak yüzde 14.3'U kamu sek
törünün, yüzde 85.7'si de özel sektörün mülkiyetindedir. 

Gelişmeyi sağlayan en büyük sebeplerden birisi de, sektörde teşkilatlanmanın tamamlanması-
dırki, bu işte Müsteşarlığın çok büyük rolü olmuştur. Tabiî, müsteşarlığın arkasından denizcilik ba
kanlığının da kurulması mutlaka şarttır. Bu yapılanmayı irdelediğimiz de; oh yıllık bir geçmişe sa
hip olan Deniz Ticaret Odasının kurulmasını, denizcilik olgusunun yaygınlaştırılmasını, Türk hal
kına, deniz ve denizciliği sevdirmek için yapılan faaliyetleri ve kamuoyu oluşturulmasını görürüz. 

Teşkilatlanmalarda tek eksiğimiz, denizcilik bakanlığıdır. Denizcilik Müsteşarlığı, denizcilik 
bakanlığının bir an evvel kurulması amacıyla yaptığı çalışmaları, her platformda dile getirmeye 
başlamıştır. Teşkilatlanmada önemli bir yer tutan Denizcilik Müsteşarlığının denizcilik sektörün
deki oda, dernek ve bütün demokratik kitle örgütleriyle müştereken çalışarak, topluma denizciliği 
sevdirmesi gerekir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aslında hazırlamış olduğum konuşma metni çok uzun. 

Konuşma sürem, bu raporun tamamını sunmam için yeterli değil. O nedenle, bazı hususları ıttıla
ınıza arz etmeye çalışacağım. 

Bugün görülüyor ki, çok gerilerde olduğu sanılan Türk denizciliği, bu yıl itibariyle 4 milyar 
dolar ihracat yapmıştır. Yani, Türk ekonomisine 4 milyar dolar katkıda bulunmuştur. Denizcilik fa
aliyetlerinin yüzde 85'i, Türk ekonomisine 4 milyar dolar katkıda bulunan denizcilik sektörünün 
elindedir. 

Denizcilik sektörü ne yapmıştır: Denizcilik sektörü bugüne kadar Türkiye'de 100'e yakın özel 
liman yapmıştır ki, bu limanlar, İtalya'da, Yunanistan'da ve diğer ülkelerde, devlet tarafından yapı
lan limanlardır. Oysa, Türk denizcilik sektörü, bunu kendi başına yapmayı başarmıştır. Sadece bu
nu başarmamıştır; son yıllarda, özellikle Karadeniz'de, Rusya, Ukrayna Yunanistan ve Romanya ile 
yapmış oldukları ro-ro taşımacılık anlaşmaları da gözden kaçırılmamalıdır. 

Bugün, denizciliği, sadece gemicilik olarak düşünmemek lazım. Bunun bir de sanayi kesimi 
vardır. Türk gemi sanayii, bugün, dünyanın çeşitli ülkelerine sipariş üzerine gemiler yapmaktadır. 
Bu da göğsümüzü kabartacak bir durumdur. Bunların süratle desteklenmeleri lazımdır. Keza, kot-
racılık da öyledir.Türk gemi sanayii, Bulgaristan'a, Yunanistan'a ve hatta İtalya'ya dahi kotra yap
maktadır. 

Refah Partisi sözcüsü sevgili Ali Bey kardeşimizin çok güzel bir ifadesi oldu "Karadeniz ne 
olacak" dedi; doğrudur. Karadenizin çok büyük sıkıntısı vardır; bu bir gerçektir. Tabiî, denizcilik
le iç içe olduğu içjn bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle Karadenizi çok iyi bilen bir in
san olarak, Karadenize birçok nehrin boşaldığını ve bu nehirlerden en önemlisinin Dinyepr Nehri 
olduğunu söylemek istiyorum; çünkü, hatırlarsanız, vaktiyle Çernobil olayı, bu nehrin üzerinde ve 
nehre çok yakın bir yerde cereyan etmiştir. Üstü küllenmiştir; ama, altından Karadenize kesin sı
zıntı vardır. Tuna Nehri yoluyla, pis atıkların Karadenize geldiği gerçektir. Şu günlerde biraz ön
lenmiştir; ama, yine devam etmektedir. O halde, bu konunun, haricî siyasetimizle yakından ilgile-
nenlerce, devlet politikası olarak uluslararası platformlarda mutlaka gündeme getirilmesi lazımdır. 
Aksi halde, eğer, Çernobil'den Karadenize hâlâ radyasyon sızıyorsa, bir gün Karadenizde canlı bul
mak mümkün olmayacaktır. 

Alman dergisinden tercüme edilmiş bir makale okudum. Bu makaleye göre, Alman bir araş
tırmacı, iddiayla "Çernobilin, Karadenize yeraltından hâlâ sızıntı yaptığını" söylemektedir. Bunun, 
dış politika gündemimize alınarak, uluslararası platformlarda dile getirilmesi zaruridir. 

Bunun dışında, sahil itibariyle, ülkemizin 3/4'nün deniz olması, dünyada, bizim deniz gücü
müzün yüksek olmasını gerektirir; çünkü, ecdadımızın denicilikle ilgili çok şeyler yaptığını hepi
miz biliyoruz, anlatmaya gerek yok. Çok eskilere dayalı gemi sanayiini kurmuş, Osmanlılardan bu
güne kadar fire vere vere gelmişiz; ama, bugün, bunun manasını iyiden iyiye anladığımız kanaatin
deyim. 

Denizcilik sektöründe -az önce eski bakanımızın da ifade ettiği gibi- balıkçılık çok önemlidir; 
denizcilikle balıkçılığı birbirinden ayıramazsınız, deniz turizmiyle denizciliği birbirinden ayıra
mazsınız, denizcilikle ro-ro'culuğu birbirinden ayıramazsınız, TIR'cılıkla denizciliği birbirinden 
ayıramazsınız. Çünkü, bunlar birbirini tamamlayıcı unsurlardır. Bu unsurlardan yola çıkarak kurul
muş olan Denizcilik Müsteşarlığından sonra, komisyonlardan geçen ve gündemin 16 ncı sırasında 
bulunan kanun tasarısının da Yüce Mecliste bir an önce görüşülerek, denizcilik bakanlığının mut
laka kurulması lazımdır. 
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Sadece denizcilik bakanlığı değil, küçük esnaf ve sanatkârların da bakanlığının kurulması la

zımdır. Dört milyon insanı kapsayan küçük esnaf ve sanatkârlara da kesinlikle bir bakanlık gerek
mektedir; biz, bunun için de çalışmaktayız. İnşallah yakında o da gündeme gelecektir. 

BAŞKAN - Sayın Cebi 1 dakikanız var efendim. 

MEHMET CEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Zaten "1 dakika var" deneceğini bildiğim için, Türkiye'nin yapmış olduğu bu başarıyı rakam
larla ifade edemedim. Bugün, dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce Türk Bayraklı gemilerimiz do
laşmaktadır. Bunların kaptanları da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, son cümlelerinizi söyler misiniz efendim. 

MEHMET CEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim, bitiriyorum Sayın Başkan. 
Değçrli milletvekilleri, son söz olarak şunu söylüyorum: Denizcilik Müsteşarlığı ile inşallah 

arkasından kurulacak olan denizcilik bakanlığına, bütçelerini, kendilerine, ülkemize, milletimize 
hayırlı hizmet vermede kullanmalarını Cenabı Allah nasip etsin. 

Denizcilik Müsteşarlığına, yapacağı hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Büyük 
Millet Meclisi huzurunda, Türk Milletine verdikleri hizmetlerden dolayı, denizcilikle iştigal etmiş, 
geçimini sağlamış hayatlarını vermiş olan insanlara, denizcisine -sanayicisine yapımcısına, balık
çısına- buradan teşekkür ediyor, hepsine Cenabı Allah'tan bol kazançlar niyaz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP, ANAP, SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Cebi. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Bütçenin lehinde, şahsı adına, Sayın Fuat Çay; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çay, süreniz 10 dakikadır. 
FUAT ÇAY (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Denizcilik Müsteşarlığı 1995 ma

lî yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimi, ayrıntılara fazla girmeden aktarmak üzere huzurlarınızdayım. 
Televizyon başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımı ye siz saygıdeğer milletvekillerini saygıla
rımla selamlıyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - İçtüzüğe aykırı. 
FUAT ÇAY (Devamla) - Hepinizin bildiği gibi, denizcilik, gemi inşa sanayii, deniz yatakla

rının işletilmesi, deniz ürünleri avcılığı ve pazarlanması, liman hizmetleri, acentelik, deniz sporla
rı ve turizm ve nihayet deniz ticaret filosu işletilmesi gibi, ulaştırma kavramlarının dar kalıbından 
çıkmış bir endüstri ve meslek dalıdır. Dünyada ticarete dönük taşıma işlemlerinin yüzde 90'ının de
nizler yoluyla yapıldığı da göz önüne alınırsa, denizciliğin bir ülke için ne denli önemli ve yaşam
sal bir değerinin olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu durum, üç tarafı denizlerle çevrili ve dünyada sayılı stratejik konuma ve boğazlara sahip 
olan ülkemiz için daha da önemlidir. Fakat, ne yazıktır ki, şimdiye kadar işbaşına gelmiş olan hü
kümetler, denizcilik sektörüyle hiç ilgilenmemiş ve denizciliği ulaştırmanın dar kalıpları içerisine 
sıkıştırmışlardır. Deniz ticareti ve endüstrisi, ülkemizin sahip olduğu kıyı ve denizlerinde geliştiril-
mezken, bu ticaret ve endüstri dalı, tüm dünya ülkelerinin kıyı ve denizlerinde ve hatta iç suyolla-
rında bile en üst seviyede geliştirilmiştir. Bu durum da, bizi, dünya deniz ticareti bakımından diğer 
ülkelerin gerisinde bırakmıştır. 

Bugün, Türk filosunun dünya filoları içerisindeki payı yüzde l civarındadır. Ülkelerarası sıra
lamada ise sonuncu sıralarda yer almaktadır. Bu da, bizim, her yıl milyarlarca dolara varan dövizi-
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mizi, dış ticaret yüklerinin taşınması amacıyla başka menşeli gemilere kaptırmamıza neden olmak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, denizcilik, alanında, ülkemizdeki tüm kurumlaşmalar, yıllardan beri 
büyük bir ihmalin, özensizliğin, bilgisizliğin ve ciddiyetsizliğin içinde bırakılmıştır. 

Denizcilik alanında ciddî çalışmalar yapacak, denizcilik endüstrisini tüm kurumlarıyla çağdaş 
bir seviyeye ulaştıracak ve dünya deniz ticaretiyle rekabet edebilecek bir düzeye getirmek amacıy
la, 49 uncu ve 50 nci hükümetlerin koalisyon protokollerine alman; ancak, bir türlü kurulamayan 
denizcilik bakanlığı, halen bir Müsteşarlık olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. 

Ülke sanayisi ve ekonomisi açısından, çok önemli bir yeri olan ve görevleri, çeşitli bakanlık
ların bünyesinde yürütülen bu kuruluşun halen bir bakanlık statüsü kazanamamış olması, Türki
ye'nin, denizciliğe verdiği önemin de bir göstergesidir. 

Eğer, biz denizciliğe önem vermek istiyorsak, deniz kıyılarında yaşayan ve nüfusu, toplam nü
fusun yüzde 25'inin üzerinde olan halka, denizciliği gerçekten yaşatmak istiyorsak, denizcilikle il
gili görev ve sorunları tek elden yürütecek, adı sanı belli bir bakanlık kurmak zorunluluğumuz var
dır. Bununla ilgili düzenlemeler yapılmış; ancak, hantal çalışan komisyonlardan bir türlü çıkmak 
bilmemiş ve yıllardır Meclis Genel Kuruluna intikal edememiştir. 

Olabilir mi bilmiyorum; ama, Denizcilik Müsteşarlığının bir an önce bakanlığa dönüştürülme
si ve denizcilikle ilgili bütün araç ve yetkilerin bir bakanlık elinde toplanması zorunluluğu, kaçınıl
maz bir gerçektir. 

Burada, esasen, denizcilik bakanlığının görevleri arasında olan; ancak, diğer bakanlıklar bün
yesinde yürütülen birtakım hizmetlerin yine, bu bakanlıklarca yürütülmesini savunanlar mutlaka 
vardır, çıkacaktır. Bunun sebebinin de, mevcut siyasal koşullar olduğu inancındayım. 

Değerli milletvekilleri, Denizcilik Müsteşarlığı, şu anda üstlendiği görevlerle ve yasal yapısıy
la çelişkilerle dolu bir kurum niteliğindedir. 

Nitekim, ülkemizde denizcilik söktöründe henüz gelişmekte olan bir kamu sektörü varken, 
biz, bu sektörü, bu alandaki gelişmeleri tamamlayamadan ve kârlı çalışan bu sektörü* özelleştirme
ye kalkıyoruz. Sanki, bu kuruluştan kurtulmak ister gibi bir hava vardır. Belki başka söktörlerin 
özelleştirilmesi düşünülebilir; ama, devletin elinde bulunan ve kâr eden bu kuruluşun bünyesinde
ki araçların, birilerine peşkeş çekilmek düşüncesiyle özelleştirilmesi, yapılacak en büyük hatalar
dan biridir. 

Bulunduğu konum itibariyle, birkaç armatör haricinde, deniz ticaret hizmetlerinde tek olan 
Deniz Nakliyatı Anonim Şirketinin, Türkiye'de hat taşımacılığı, konteyner taşımacılğı ve ro-ro ta
şımacılığını tek başına üstlenmiş olan ve son beş altı yılda yüz milyon dolara yakın miktarda kâr 
eden bu kuruluşun, özelleştirme kapsamına alınmasının akılcı bir açıklaması yoktur. Bu kuruluşu 
satma düşüncesi, Türkiye'nin uluslararası denizcilik ticaretindeki yerinin, daha gerilere gitmesine 
sebebiyet verecektir. 

Denizcilik alanında en önemli sektörlerden birisi de balıkçılıktır. Üç tarafı denizle çevrili ül
kemizde, balıkçılık konusunda gerekli duyarlılık gösterilmemektedir. Beslenme alanında önemli 
bir yeri olan balıkçılığın, ıslahı, geliştirilmesi ve azamî yararın sağlanması konusunda gelişmiş ül
keler, balıkçılığının üretim ve teknolojisini sürekli geliştirir ve ekonomilerine balıkçılık üretimin
den katkı sağlarlarken, ne yazık ki, Türkiye'de, ilgisizlik, bilgisizlik, çevre kirlenmesi, balıkçılığa 
va balıkçılara gerekli sektörel destek sağlanmadığından balıkçılık yok olmakla karşı karşıya kal
mıştır. Türkiye'de balıkçılık sektörünün gelişmesi, geliştirilmesi gerekirken, balıkçılığı babadan 
oğula meslek edinmiş, bu sektörde çalışan, hiçbir destek, verilmeyen ve ailesini geçindirmekle yü
kümlü birçok balıkçı, ya iflas ediyor ya da mesleğini terk etmek zorunda kalıyor. 
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Sayın milletvekilleri, Akdenizde yapılan balıkçılığın en az yüzde 15-20 civarındaki miktarı» 

Samandağ balıkçılarınca Samandağ sahillerinde yapılmaktadır. Samandağ balıkçılarının karşılaş
tıkları sorunları, bu süreli konuşmamda, yeterince izah etmem mümkün değildir. Ancak, önemli ba
zı noktalara özetle değinmek istiyorum. Bütün Türkiye'de gece balıkçılığı, gece avlanma serbesti
si vardır. Ancak, ne hikmetse, Türkiye'de, gece avlanma yasağı sadece Samandağında vardır. Bu, 
sadece idarî bir tasarruftur, yasal hiçbir dayanağı yoktur. Balıkçıların barınağa giriş ve çıkışları, ba
lıkçılıkla hiçbir ilgisi olmayan jandarmalar tarafından kontrol altında tutulmaktadır ve bu kontrol-
lar, balıkçılıktan anlamayan jandarmanın insafına terk edilmiştir. 

Enflasyonun sürekli arttığı bir dönemde, mazotun, personel ücretlerinin ve diğer girdilerin ma
liyeti bir yana, ortalama 4-5 saatten fazla çalışma olanağı tanınmamaktadır. Sahil güvenlik kontrol 
botları ve yetkilileri keyfî ceza yağdırmaktadır. 

Balıkçı barınağı vardır; ancak, liman işletmesi mevcut değildir. Bir yandan jandarma, bir yan
dan sahil güvenlik, bir yandan il, ilçe tarım müdürlükleri ve bir yandan su ürünlerinin yetkilileri, 
bu yetki karmaşası içerisinde... 

BAŞKAN - Sayın Çay, 1 dakikanız var efendim. 
FUAT ÇAY (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım. 
... milyarlara varan para cezalarıyla, Samandağ balıkçılarını canından bezdirmiştir. Bu tür key

fî uygulama ve kısıtlamaların devam etmesi halinde ya da önlem alınmaması halinde, Samandağ-
da binlerce insanın geçimini sağlayan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan balıkçılık, tamamen 
yok olacaktır. , 

Liman işletmesi kurulması ve gece avlanma yasağının kalkması halinde, var olan sorunların 
pek çoğu ortadan kalkacaktır. 

Sayın Bakanın ve ilgili diğer bakanlıkların, konunun üzerine eğilerek sorunun çözümlenmesi
ne katkı sağlamalarını bekliyorum. 

Değerli milletvekilleri, denizcilik sektörünün önemli sorunlarından birisi de, sağlıklı bir per
sonel politikasının olmayışıdır. Herşeyden önce kalifiye denizci yetiştirmek ve ülkemizdeki eğitim
li deniz personeli.... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çay, son cümlenizi söyler misiniz, lütfen... Rica ediyorum... Bundan baş

ka görüşeceğimiz daha 3 bütçemiz var. 

FUAT ÇAY (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım. 
...sıkıntısının giderilmesi yolunda denizciliğe yönelik okullar çoğaltılarak, denizciliği, deniz

cilik hukuku ile işletmeciliğiyle maliyesiyle, makinesi ve diğer yönleriyle ele alan, bazı ülkelerin 
de yaptıkları gibi, bir denizcilik üniversitesi kurmak mümkün olacaktır. 

Her ne kadar Denizcilik Müsteşarlığından sorumlu Sayın devlet bakanlarımızın bu konuda iyi 
niyetli çalışmaları olmuşsa da, kendilerinin dışında cereyan eden birtakım siyasî sebep ve çıkarlar 
yüzünden, yeteri kadar başarıya ulaşamamışlardır. Bu iyi niyetli çalışmalarından dolayı sayın ba
kanları kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. * 

Elinde çok az yetki bulunan ve elindeki araçları başka bakanlıklarda olan Denizcilik Müste
şarlığının, hiç olmazsa... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Çay, lütfen... Rica ediyorum... 
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FUAT ÇAY (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Lütfen son cümlenizi söyleyin. 

FUAT ÇAY (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum efendim. 

...ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir yeri olan, denizcilik faaliyetlerinin, bir düzen içeri
sinde yürütülmesi bakımından, bir an önce bakanlık statüsü kazanması temennisiyle sözlerime son 
verirken, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (CHP, SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Çay. 

Sayın Bakan, konuşacak mısınız efendim? 

DEVLET BAKANI MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) - Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Devlet Bakanı Sayın Mehmet Gülcegün, buyurun efendim. 
Sayın Bakan, süreniz 15 dakikadır. 

DEVLET BAKANI MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; konuşmama başlamadan önce hepinize saygılarımı arz ediyor, gerek şahsı adına gerek grubu 
adına konuşma yapan arkadaşların, Müsteşarlığımızla ilgili olumlu düşünce ve önerilerinden dola
yı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, geçmişten günümüze kadar, insanlık tarihinin biçimlenmesinde deniz
ler, son derece önemli bir rol oynamıştır. Gerçekten de, tarihin çeşitli dönemlerinde, deniz kıyıla
rında yer alan toplumlann ya da ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve hatta siyasal açıdan, diğer 
toplum ve ülkelere oranla daha gelişmiş oldukları görülmektedir. Ancak, sadece denizlerle buluşan 
bir coğrafyada yer almak, kuşkusuz yeterli değildir. Denizin sağladığı olanakları en iyi biçimde de
ğerlendirmeye yönelik, her türlü altyapıyı oluşturacak, girişim ve önlemlerin alınması da büyük 
önem taşımaktadır. Denizciliğimize önem verdiğimiz ve bu alanda yetkinleştiğimiz dönemlerin, 
ulusal tarihimizin en parlak dönemleri olması bir rastlantı değildir. Eğer, Türkiye, üzerinde bulun
duğu coğrafyanın kendisine sağladığı olanakları kullanarak, bölgemizin, Avrupa'nın ve hatta dün
yanın gelişmiş ülkeleri arasında hak ettiği yeri almak istiyorsa, öncelikle denizlerimizi optimal ya
rar sağlayacak biçimde değerlendirmek zorundadır. Çünkü, sınırlı kaynakların hoyratça kullanıldı
ğı dünyamızda, ülkeler, artık yeni kaynak arayışlarına yönelmektedir. 

' Verimliliği giderek artan en önemli kaynaklardan birisi de denizlerdir. Üç tarafı denizlerle 
çevrili olan ve stratejik açıdan son derece elverişli bir konumda bulunan ülkemiz, ne yazık ki, bu
güne değin, çeşitli nedenlerle bu avantajını yeterince değerlendirememiştir. Oysa, Atatürk'ün de 
önemine değinerek vurguladığı gibi, denizciliği, Türkün büyük millî ülküsü olarak düşünmeli ve 
onu kısa zamanda başarmalıyız. 

Ülkeler, gelişen teknolojileri de kullanarak, denizlerden daha fazla yararlanma olanaklarını ya
ratmaya çalışırken, bu olgu, denizleri, uluslararası çıkar çatışmalarının yaşandığı bir yarış alanına 
dönüştürmektedir. Türkiye bu yarışın dışında kalmamalıdır; yarışın içinde olması da yetmez, ön sı
ralarda yer almalıdır; çünkü, bunu sağlayacak potansiyele sahiptir. 

; Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; denizciliğin ne denli yaşamsal önem taşıdığını daha açık
ça vurgulayabilmek için, sizlere, denizcilik sektörü hakkında çok kısa bilgiler vermek istiyorum. 
Denizcilik sektörü, yük ve yolcu taşımacılığı, gemi inşa sanayii, liman hizmetleri, acentelik, gemi 
kurtarma, deniz turizmi, sahil güvenlik, canlı ve cansız doğal kaynaklar ve bu gibi yönleriyle baş
lı başına bir endüstri, ticaret ve hizmet dalıdır. 

Denizcilik, makro ulusal politikalar ve uygulamaların etkin olduğu, ulusal bazda diğer sektör
lerle yakından ilişkili ve aynı zamanda tamamıyla uluslararası entegre bir etkinliktir. 

j • ' . 
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Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80'i deniz yoluyla yapılmaktadır. Sanırım, salt bu oran bile, 

sektörün büyüklüğünü ve önemini ifade etmeye yeter; ancak, üzülerek ifade etmek gerekir ki, ih
racat ve ithalatımızın, ancak, yüzde 50'sini Türk bayraklı gemilerle yapmaktayız. Bu gerçeğin ışı
ğında, deniz ticaret filomuzun nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi de, öncelikli hedefler arasın
da yer almalıdır. 

Mevcut deniz ticaret filomuzun yaş ortalaması, dünya ortalamasının üzerindedir. Halen, Ame
rika Birleşik Devletleri limanlarına giremeyen 12-16 yaş arasındaki gemilerin, 1995 yılından itiba
ren Avrupa Birliği limanlarına da giremeyeceği bilinmektedir ve bu durumdan, ülkemizin olumsuz 
biçimde etkileneceği de açıktır. Bu bağlamda, deniz ticaret filomuzun gençleştirilmesi ve gereksi
nimlere uygun bir niteliğe kavuşturulması için, sektörün ivedi olarak teşviklerle desteklenmesi ge
rekmektedir. 

Denizcilik sektörünün, ülkemiz açısından önem taşıyan bir başka boyutu da, sektörün genel 
yapısı itibariyle emek-yoğun bir nitelik taşımasıdır, işsizliğin, ciddî sosyal sorunlar yarattığı bir dö
nemde bu sektördeki gelişim, aynı zamanda, istihdam yaratıcı bir önlem olarakta önem kazanmak
tadır. 

Deniz ticaretinin evrenselliğini ve dünyadaki uygulamaları göz önüne aldığımızda, ulusal ve 
sektörel çıkarlarımızı koruyabilmemiz için, önce ulusal potansiyelimizi harekete geçirmemiz, ar
dından da uluslararası platformda daha etkin Ve katılımcı etkinliklerde bulunmamız gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, sizlere dile getirmeye çalıştığım işlevleri gerçek
leştirmek üzere hazırladığımız, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı 1995 malî yılı bütçe büyük
lükleri ve çalışmaları hakkında bilgi vermek istiyorum: Bilindiği gibi, Başbakanlık Denizcilik 
Müsteşarlığı, 1993 yılı ağustos ayında kurulmuştur. Bu yıl, Müsteşarlığımızın ikinci bütçesini ha
zırladık; bu durum, denizcilik adına, sektörümüz adına Önemli bir çalışma ve belge niteliğindedir. 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının konsolide bütçe büyüklüğü, 1995 malî yılı için 256 
milyar 150 milyon TL olarak teklif edilmiştir. Başlangıç ödenekleri konulan ve yatırım programı
mızda yer alan bazı projelerin, malî yıl içerisinde revize edilmesiyle birlikte, Denizcilik Müsteşar
lığının bütçe büyüklüğü yarım trilyonu aşabilecektir. 1995 malî yılı bütçe teklifimizi, ödenek türü
ne göre gruplandırdığımızda, dağılım şu şekildedir: 

Cari 145 milyar TL, yatırım 55 milyar TL, transfer 56 milyar 101 milyon TL, toplam 256 mil
yar 101 milyon TL'dir. . . . 

Bu rakamların, bütçe içindeki ağırlıklarına baktığımız zaman, cari harcamalar payının yüzde 
56,6, yatırım harcamalarının yüzde 21.5, transfer harcamalarının ise, yüzde 21.9'luk bir paya sahip 
olduğunu görüyoruz. 

1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında, 1994 yılında olduğu gibi, yatırım ve proje ağırlık
lı, bir bütçe hazırlamaya özen gösterdiğimizi belirtmek istiyorum. 

Ülkemizin, genel ekonomik konjonktürünü dikkate alarak, fiktif olmayan, reel bir bütçe yap
maya özen gösterdik. Bu çerçevede, yatırım programımızda yer alan bazı önemli projelerimiz ve 
önceliklerimiz hakkında bilgiler sunmak istiyorum. • • • 

Hepinizin çok iyi bildiği gibi, Boğazlar Bölgesi, denizciliğimiz açısından en güncel konular
dan birisidir. Boğazlar su yolunda gemi trafiğinin artması, gemi tip ve ebadı ile kargo nitelikleri
nin günümüzde eskiye oranla değişmesi ve çeşitlenmesi, teknolojik gelişmelere uygun olarak daha 
tehlikeli yüklerin daha sofistike gemilerle taşınır olması, İstanbul ve çevresinin can, mal ve çevre 
güvenliğini ciddî olarak tehdit etmektedir. 
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Müsteşarlığımızca, olası riskleri azaltmak için hazırlanan tüzük, yine bilindiği gibi, 1 Temmuz 

1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında, gemilerin trafik akışı, ku
rulan trafik kontrol istasyonları eliyle manuel olarak izlenmektedir. 

Tüzük hükümlerinin uygulanabilmesinin ve Boğazlar güvenliğinin maksimum düzeye çıkarı
labilmesinin zorunlu koşullarından birisi "VTS" olarak adlandırılan, Boğazlar radar kontrollü ge
çiş sistemidir. 

Bu gerçekten hareket ederek, radar sisteminin en hızlı şekilde realize edileceği düşünülerek, 
Müsteşarlığın yatınm programına, Boğazlar ve Marmara Denizi Gemi Trafik Hizmetleri Etüdü 
Projesi bu yıl konulmuştur. Yatırım programımızda yer alan bu proje, Denizcilik MUsteşarlığımn 
ve ülkemizin Boğazlara vermiş olduğu önemin de çok önemli bir göstergesidir. 

Gene, VTS Projesine entegre olacak şekilde, boğazlar ve Marmara Denizi seyrüsefer hareket
lerini izlemek, denetlemek ve kaza anında kurtarma operasyonlarını icra etmek amacıyla helikop
ter alımı projesi de 1995 malî yılı yatırım programımızda ilk defa yer almaktadır. 

Diğer yandan, önümüzdeki yıl etüt niteliğinde limanlar master planının yapılması da, yatırım 
programı hedeflerimiz.arasındadır. 

Rasyonel bir plan çerçevesinde ciddî bir projeksiyon yaparak, devletin ve özel sektörün daha 
yeterli, çağdaş, akılcı liman ve benzeri altyapılar politikası kurulabilecek ve oluşturulabilecektir. 

Marmara Ereğilisi'ndc bulanan ve işletmesi bizim tarafımızdan da kontrol merkezi olarak ça
lıştırılması planlanan LorcN -C seyrüsefer sisteminin bakım, onarım ve yenileme giderlerinin kar
şılanması, merkez ve taşra teşkilatının gerçekleştireceği aktiviteleri hızlı ve verimli olarak yürüte
bilmesi için, ihtiyaç duyacağı hizmet araçlarının satın alınması, liman başkanlarının yeni liman mo
torlarına kavuşturulması, limanlarda otomasyona geçilmesi ve bilgisayar alımı projeleri de 1995 
malî yılı yatırım programımızda yer alan kalemlerden bazılarıdır. 

Gemi inşa sanayimiz, oldukça ciddî sorunlar yaşamaktadır. Kapasite kullanım oranları çok dü
şüktür. 

Gemi inşa sanayiinin, sermaye ve emek yoğun bir sanayi dalı olduğunu unutmayarak ve Tür
kiye'nin sahip olduğu denizcilik potansiyelini ve gelişmesini göz önüne alarak, destek verilmesini 
sürdürmemiz gerekmektedir. 

Bu yıl, Gemi İnşa, Satınalma, Tersane Kurma ve Geliştirme Fonu GİSAT'a işlerlik kazandır
dık. 1995 malî yılı bütçe teklifimizde gemi inşa sektörü için 15 milyar Türk lirası ayırabildik. 

Bu rakam yeterli olmasa da, bunun gemi inşa sektörümüze ivme kazandırabilmek için atılmış 
bir adım olduğuna inanıyorum. Bugün bütün devletler, gelecekteki yeni dünya dengelerini belirle
yecek olan oluşumlarda ağırlık kazanma çabası içerisindedirler. Böylesi bir dönemde uluslararası 
arenadaki ativiteyle, önemli kazançların elde edilebileceği yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle, 
Uluslararası Denizcilik Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Avrupa Birliği, Bir
leşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Konferansı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Akdeniz için acil 
bölgesel müdahale merkezi, Akdeniz Bilimsel Araştırma Merkezi gibi uluslararası ve bölgesel ku
ruluşlarla başlatılan işbirliğinin geliştirilmesi ve ilişkilerin daha üst düzeylere çıkarılması amaçlan
maktadır. 

Bu kuruluşlardan Akdeniz Bilimsel Araştırma Komisyonu için 46 bin Fransız Frangı, Ulusla
rarası Denizcilik Teşkilatı (IMO) için 167 bin sterlin yıllık katkı payı, Müsteşarlığımız tarafından 
ödenmektedir. Bugüne kadar 25 ülkeyle ikili denizcilik anlaşması yapılmış olup, İtalya, Almanya, 
Ukrayna, Estonya, Cezayir Federasyonu, İran ve Lübnan gibi ülkelerle de denizcilik alamnda ikili 
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla denizcilik anlaşması görüşmelerinin yapılması için hazırlık çalış-
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maları sürdürülmektedir. Bunlann yanı sıra merkez ve taşra teşkilatı hizmet binası alımlan için 27 
milyar TL 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasanmız içinde yer almaktadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; kanun hükmünde kararnamemizde belirtilen gö
revleri en iyi şekilde yapmak, sektörü ve böylelikle Türkiye'yi geleceğe hazırlayabilmek için üze
rimize düşen görevi en iyi biçimde yerine getirmeye çaba göstereceğiz. 

Amacımız, öncelikle denizlerimizi gelecek kuşakların da sağlıklı bir biçimde kullanabilmele
rine yönelik önlemleri alarak, denizciliğimizi, eğitimden gemi inşaasma, deniz kirliliğinden seyir 
güvenliğine, limanlardan taşımacılığa değin her yönüyle çağdaş bir yapıya kavuşturmaktır. Bu doğ
rultuda, yasal düzenlemeler de dahil her türlü çaba gösterilmektedir. 

Bu arada, Boğazlardaki seyir güvenliği açısından çok büyük önem taşıyan radar sisteminin bir 
an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini de vurgulamak isterim, 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz temmuz ayında yürürlüğe giren Boğazlar hakkındaki tüzükle ilgili 
olarak, Rusya'nın son muhalefet çabaları da, Birleşmiş Milletlerce geri çevrilerek, tüzüğün işlerli
ği kuşku götürmeyecek biçimde dünyaya deklare edilmiştir. Ancak, tüzüğün en iyi biçimde uygu
lanarak bu başarının perçinlenmesi, gerekli teknolojik yatırımın yapılmasıyla yakından ilgilidir. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, 1 dakikanız var efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET GÜLCEGÜN (Devamla) - İçinde bulunduğumuz koşullar ne
deniyle, gerekli toplam 16 radar istasyonundan 4'ünün ilk aşamada gerçekleştirilmesi hedeflenmek
tedir. Hükümetimizin, olanaklar çerçevesinde, en kısa zamanda, geri kalan 12 radar için de gerek
li duyarlılığı göstereceğine inanıyorum. 

Sistemin tamamlanması, salt boğazların güvenliğini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda, 
dünya denizcilik çevrelerinde ülkemizin prestijini de yükseltecektir. 

Sektörün, bir devlet politikası olarak çeşitli teşviklerle desteklenmesi ve özendirilmesi gerek
mektedir. 

Üç yanı denizlerle çevrili ve denizcilik açısından son derece önemli stratejik avantajlara sahip 
bir ülkede, bu işlevlerin bir bakanlık örgütlenmesiyle gerçekleştirilmesi, kuşkusuz çok daha rasyo
nel olacaktır. Yüce Meclis olarak, bu önemli sorunu çözünceye değin, mevcut koşullarda en iyiyi 
yapmanın uğraşısı içerisinde olacağız. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen bağlar mısınız efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET GÜLCEGÜN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. ' 
Siz, saygıdeğer parlamenter arkadaşlarımın katkılarıyla, denizlerimizi daha etkili ve verimli 

olarak kullanabilecek ve 21 inci Yüzyılda Türkiye, denizlerini işlevsel biçimde kullanabilen, bu
nun her türlü yararını ulusça paylaşabilen bir ülke olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Kul'un bazı iddialarına yanıt vermek istiyordum; ama, zamanın dar
lığı nedeniyle kendisine yazılı olarak yanıt vereceğim. 

Bu düşüncelerle Sayın Başkana ve Yüce Meclisimizin siz, değerli üyelerine teşekür ediyor, 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son konuşma, bütçenin aleyhinde olmak üzere, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Di-

kici'ye ait. 

Buyurun Sayın Dikici. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Başbakanlık 

Denizcilik Müsteşarlığının 1995 Malî Yılı Bütçe.Kanunu Tasarısı üzerinde görüş ve eleştirilerimi 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclise en derin saygılarımı sunuyo
rum. • :\ • 

Günümüz Türkiyesi, çok önemli ve acilen çözümü gereken ekonomik sorunlarla karşı karşı
yadır. Bütçe devletin bir yıllık gelir ve giderlerini sistematik bir şekilde içine alır. Bunun için, büt
çelerin, gerçekçi, uygulanabilir olması, topluma huzur ve refah getirmesi şarttır; ayrıca, devletin bir 
yıllık gelir ve giderlerinin akılcı bir biçimde tespit edilmesi lazımdır. Önceliği olari ihtiyaçların 
akılcı ve doğru bir biçimde tespiti, bütçenin başarısı açısından da zorunludur. Denizcilik Müsteşar
lığı bütçesini bu açıdan ele alarak değerlendirmek istiyorum. 

1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında, Denizcilik Müsteşarlığına, gereken ödenek ve öne
min verilmediğini görmekteyiz. Limanlarımız, 8 333 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridimize ya
yılmıştır. Deniz ticaret filomuz 9 milyon dvvt seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Ne acıdır ki, de
niz ticaret filomuza yaraşır bir kurumlaşma ve ödeneğin hayata geçirilemediğine şahit olmaktayız; 
çünkü, 1994 yılı bütçesinde 251 milyar 085 milyon TL'lik bir ödenek ayrılmıştı, 1995 yılında ise, 
256 milyar, 101 milyon TL'lik bir ödenek ayrılmış bulunmaktadır. Günümüzde enflasyonun yüzde 
140 olduğunu gözönüne alırsak, Müsteşarlık bütçesinin küçüle küçüle yok olduğunu görmekteyiz. 
Ülkemizin ekoriomik ve ticarî yaşamı içerisinde büyük bir önem ve ağırlığa sahip olan denizcilik 
sektörünün devletteki karşılığı bu olmamalı idi. 

Yetersiz imkânlarına rağmen, Müsteşarlık, üzerine düşen görevi yapmaya çalışmaktadır; an
cak, kanaatim odur ki, bu bütçeyle Müsteşarlığın bir yere varması mümkün değildir. Yıllardır sö
zü edilen ve çalışmaları devam eden denizcilik bakanlğmın bir an önce kurulması şarttır. Denizci
lik sektörünün tüm alt dallarını kapsayacak böyle bir bakanlığın, sektöre, gereken önem ve değeri 
vereceği kanısındayım. 

Ulaştırma sektörü, ekonomik ve ticarî yaşamın can damarıdır. Kapalı bir ekonomiden açık pa
zar ekonomisine geçişin belirleyici öğelerden biri de, kurulan ulaşım ağı yoluyla, mal ve hizmetle
rin yer değiştirmesidir. Denizcilik sektörünün, ülkemiz ticareti ve ekonomisi açısından önemi bü
yüktür. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte, dış ticaret yükümüzün yüzde 80 ilâ yüzde 90'ını deniz 
yoluyla taşımaktayız. Hayatî önemi haiz bu sektörümüze hak ettiği desteğin sağlanması Yüce Mec
lisimizin ve devletin en önemli ve öncelikli görevi olmalıdır. 

Dünyada, ulaştırma ağı ve denizcilik sektörü dey adımlarla ilerlemektedir. Teknoloji, hızla de
ğişip gelişiyor, gemi tip ve teknolojileri hızla değişiyor. Dünyadaki bu değişmelere ayak uydurma
dık; treni kaçırdık. 

Limanlarımızın birçoğu içler acısı durumdadır; yenilenmeye, kapasite artırımına ihtiyaç var
dır. Kamu idaresinde yaşanan sorunlar, bu konuda gelişmenin önünü tıkamıştır. 

Kafkasya ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, ülkemiz açısından yeni fırsatlar ortaya çıkarmış
tır. Ulaştırma altyapımızı bu ihtiyaçlara uygun olarak geliştirmemiz gerekirken, özelleştirme furya
sına kapılıp, hiçbir şeye el süremez hale gelmişiz. Bu hastalıktan bir an önce kurtulup ülke mese
lelerine el atmamız, sorunları çözmemiz gerekmektedir. Limanlarımızı dünyadaki benzerleriyle 
boy ölçüşür hale getirmek, ancak ve ancak gelişmiş bir teknoloji kullanımı ve idarî reformlarla ger
çekleşecektir. 

Gemi inşa sanayimizde kapasitenin yaklaşık yüzde 20'sini ancak kullanabilmekteyiz. Deniz ti
caret filomuzda bulunan uluslararası taşımacılık yapan gemilerin yüzde 85'i ithal, ancak yüzde 15'i 
yerli yapımdır. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise gemi inşa sanayiinin canlandırılmasından geç-
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mektedir. Gemi ithaliyle yurtdışına akan kaynaklarımızı ülkemizde tutabilmeliyiz. Gemi inşa sa
nayimize vereceğimiz desteği artırmanın çarelerini aramalıyız ve mutlaka da bulmalıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; denizcilik sektörünün motoru durumunda olan deniz ti
caret filomuzla ilgili olarak da birkaç söz söylemek istiyorum. Deniz ticaret filomuz, tüm olumsuz 
koşullara rağmen, 9 milyon d\vt seviyesine ulaşmıştır; ancak, 9 milyon dvvt, ülkemizin potansiyeli 
ve şanına yaraşır bir büyüklük değildir. Dünya deniz ticaret filosunun yüzde 1,1'i demek olan bu 
büyüklük, hiç kuşkusuz, yetersizdir. Bunun koşullarını oluşturmak da İktidarın görevidir. Dünya
da gelişen gemi teknolojisiyle, gemi tiplerini, mutlaka, filomuzu da kazandırmalıyız; filomuzu da
ha geliştirmeliyiz. 

Deniz ticaret filomuzun geliştirilmesi, gemi tip ve teknolojisinin yenilenmesi, idarî reformun 
yapılması, limanlarımızı dünyadaki benzerleriyle eş duruma getirmek, gemi. inşaa sanayimizi ge
liştirmek, gemileri özkaynaklarımızla yapmak, denizcilik.bakanlığmı bir an önce kurmak... Bütün 
bu tekliflerim elbette çözümsüz teklifler değildir; imkânlar ölçüsünde, akılcı, gerçekçi, kalıcı plan 
ve programlarla bu darboğazdan kurtulmak mümkündür; yeter ki, bu işin önemi bilinsin* imkânlar 
verilsin, kaynaklar tahsis edilsin. Başbakanlık Müsteşarlığı, bu yolda atılmış çok önemli bir adım
dır. Bunun için de sahip çıkılması, destek verilmesi şarttır. 

ı 1995 yılı bütçesi yetersizdir. Bütçenin, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı personeli tarafın
dan, en iyi şekilde, titizlikle değerlendirileceği kanaatindeyim. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlı
ğı bütçesinin, aziz milletimize, Müsteşarlık personelimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Hak'tan niyaz eder; Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Dikici. 
Sayın milletvekilleri, Denizcilik Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Soru sormak için yazılı olarak başvurmuş arkadaşlarımız var; evvela onların isimlerini okuyo

rum: Sayın Gaffar Yakın, Sayın Emin Kul, Sayın Engin Güner, Sayın Mehmeh Sevi gen, Sayın Ha
san Basri Eler. 

Salonun arka kısmında oturan arkadaşlar bize biraz önce not göndermişler "biz hiç soru sora
mıyoruz" diyorlar; evvela onlardan başlamak suretiyle, soru sormak isteyen saym milletvekillerini 
tespit edeceğim. 

Sayın Mustafa Dağcı, Saym Cevat Ayhan, Sayın Seyfi Şahin, Sayın Esat Bütün, Sayın Ziya 
Halis, Sayın Gazi Barut, Saym Yüksel Yalova, Sayın Gürhan Çelebican, Sayın Mehmet Elkatmış, 
Sayın Zeki Ünal, Sayın Hüseyin Erdal, Sayın Mustafa Ünaldı, Sayın İbrahim Tez soru soracaklar
dır. 

Başka soru sormak isteyen?.. Yok. ' , 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (istanbul) - Sayın Başkan, soru sormamış olanlardan başlayın... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, soru sorma süresi 15 dakikadır. Soru soracak arkadaşları

mız, lütfen, kendi sorumlulukları içinde sorularını sorsunlar. Bildiğiniz gibi, İçtüzüğe göre, soru
nun, kısa, gerekçesiz ve yorumdan eksik olarak sorulması lazımdır. Onun için, arkadaşlarımızdan 
rica ediyorum; buna riayet ederlerse, daha çok arkadaşımız soru soracaktır. Takdir sizlerindir. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, herkese mi 15'er dakika efendim? 
BAŞKAN - Hayır efendim. Yüce Kurulun, yapılan oylama sırasında aldığı bir karar var; alı

nan bu karar gereğince, her bütçede, şahıslara, grupların kullandığı süre kadar soru sorma süresi ve
rilmiştir; yani, burada, 18 arkadaşımızın soracağı sorular ile Saym Bakanın vereceği cevapların 
toplam süresi 15 dakikayı geçmeyecek. 
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YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Bakan bu süre içinde cevap verebilecek mi? 
BAŞKAN - Belki, Sayın Bakana, cevap konusunda bir kısıtlama getirebiliriz... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Bakan yazılı olarak cevap verebilir. 

BAŞKAN - Ama, som soracak arkadaşlardan, kendisinden sonra gelecek arkadaşlara zaman 
tanımalarını rica ediyorum. 

Sayın Gaffar Yakın; buyurun. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, birinci sorumu arz ediyorum: 

Yabancı bayrak altında çalışan ve Türk işadamlarının sahip olduğu bol miktarda gemi var. Bu 
gemilerimizin yabancı bayrak altında çalışması, ülkemizin hem vergi kaybına hem de döviz kaybı
na sebep olmaktadır. Bunları, Türk filosuna kazandırabilmek için, Türk bayrağı altına alabilmek 
için, Müsteşarlığımız neler yapmayı düşünmektedir; neler yapmaktadır? 

İkinci sorum ise; liman ve kılavuzluk hizmederinin özelleştirilmesi ne zaman gerçekleştirile
cektir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Kul, buyurun. 

EMİN KUL (istanbul) - Sayın Başkan, aracılığınızla, şu sorularımın cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Önce, trafik ayırım düzeni ile ilgili tüzükte değişiklik yapılması konusunda, 21.6.1994 tarihli 
Resmî .Gazetede yer alan değişiklik metninin, sadece trafik ayırım şemalarıyla ilgili olması gerek
çesiyle değişiklik yapıldığı anlaşılıyor; ancak, aynı tüzüğün 11 Ocak 1994 tarihli Resmî Gazetenin 
43 üncü sayfasında yer alan demirleme yerleriyle ilgili düzenlemeyle, haziran ayında yapılan deği
şiklikteki, Resmî Gazetede yayımlanan demirleme yerleriyle ilgili bir satırlık düzeltme, kılavuzluk 
teşkilatımızı ve devletimizi milyonlarca lira kayba sevk edecek bir düzenlemedir. Acaba, Sayın Ba
kanın bu düzenleme değişikliğinden haberi var mıdır? Arası bir kalemle çizilecek kadar yakın olan, 
bir adım olan demirleme yerlerinin birine kılavuzla para ödeyerek, diğerine gemilerin bedava de
mirlemesini makul ve geçerli görüyor mu? 

Diğer sorum; IMO'da gerçekleşen konuşma sırasında arz ettiğim olayların aslında şu sebebe 
dayandığını Sayın Bakan biliyor mu? Yunanistan, 1994 yılında; yani, bu yıl içerisinde, 178 adet es
ki tanker satın almıştır ve bunların toplam tonajı da 12 milyon dvvt'dur. Oysaki, bugün Türk ticaret 
filosunun toplam tonajı 8,4 milyon dvvt'dur; yani, Türk ticaret filosunun sahibi olduğu tonajın üs
tünde, 12 milyon dvvt'luk eski tanker alan Yunanistan ve Kıbrıs asıllı Rum yurttaşlarının IMO'da, 
bize, Karadeniz'deki petrol nakli dolayısıyla oynadıkları bu oyunun devam ettirilmesini mi -sordu
ğum gibi- yoksa kırılması ve bozulmasını mı düşünüyorlar? 

Sayın Başkan, üçüncü sorum, Gemi Adamları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hazırlık
ları var ve bunlar bitirilmiş; fakat, bu yönetmeliğe baktığımız zaman, yine, sık sık IMO ve STCW 
konvansiyonuna atıflar yapıldığı, yanlış deyimler, yanlış tercümeler ve tanımlarla tüzüğün doldu
rulduğu ve gemi adamlarının meslekten men edilmeleri gibi, iç hukukumuzla bağdaşmayan ceza
ların bu tüzükte tertip edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu tüzüğü yürürlüğe koymadan evvel, 
emek grubunun, işçi sendikalarının, gemi adamları sendikalarının ve gemi adamları meslek kuru
luşlarının görüşlerini bir kez daha almayı tercih edecek misiniz ve tüzüğü kendi millî hukukumuza 
uygun olarak ve hiçbir uluslararası kuruluşun konvansiyonuna atıf yapmaksızın -uygun olacaktır; 
ama, uygunluğunu onlar tespit etsin - yabancı ifadeler kullanmaksızın, bunlardan arındırarak yü
rürlüğe koyacak mısınız? 
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Diğer bir sorum da şudur: İstanbul Liman Tüzüğüyle ilgili çalışmalar vardır ve bitirildi. Belki 

bunu da yakında yürürlüğe koyacaksınız; fakat, İstanbul Liman Tüzüğü, yine, devletimizin veya
hut da bu konuda faaliyet gösteren kuruluşların birtakım gelirlerini ortadan kaldıran, liman alanla
rını daraltan, birkısım alanları başıboş bırakan ve kılavuzluk sahalarını daraltan yapılanma ve dü
zenleme içindedir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul; 4 dakika oldu... 
EMİN KUL (İstanbul) - Bunu tekrar gözden geçirmeyi ve bu tüzüğü yürürlüğe koymadan ev

vel meslek kuruluşlarından görüş almayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Güner, buyurun. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanın cevaplaması dileğiyle aşağıdaki soruları tevcih etmek istiyorum: 
1- 1 Temmuzda yürürlüğe giren Boğazlar Tüzüğü sonucunda, kılavuz ve römorkör alma mec

buriyeti, yerli ve yabancı gemiler için ne şekilde uygulanmaktadır? Bu mecburiyetin sadece bir tav
siye niteliğinde olduğu, özellikle yabancı gemiler için, bir tavsiye niteliğinde olmaktan öteye git
mediği doğru mudur? 

2- 200 metreyi aşan gemilerin, Boğazlardan geceleyin geçişinin yasaklanacağı ifade edilmiş
ti. Bunun da, sadece bir tavsiye niteliğinden öteye gitmediği anlaşılmaktadır; doğru mu? 

3- Fener ve tahlisiye ücretleri adı altında son derece cüzî ücretler alınmaktadır; millî ekonomi
miz büyük kayıplara uğramaktadır. Bu ücretlerin artırılması; ayrıca, İstanbul'un özel durumunu dü
şünerek, Boğazların kirletildiğini düşünerek, Çevre Koruma Fonu adı altında, ekonomimize büyük 
katkısı olabilecek bir ücret alınması düşünülmekte midir? 

4- Boğazlardan geçiş emniyetini bütünüyle sağlamak için kurulması gerekli olan radar sistemi 
ne zaman kurulacaktır?. Bu amaçla helikopterler alınacak mıdır? 

5- Geçtiğimiz yıl vuku bulan kazanın da gösterdiği gibi, söndürme ve yardım faaliyetleri son 
derece yetersiz kalmıştır. 2 gemicinin, direğin tepesinde uzun süre bekledikten sonra, kurtarılama
yarak, bütün medenî dünyanın gözleri önünde ölmeleri, Türkiye için çok kötü bir puan olmuştur. 
Bu konuda gerekli söndürme ve yardım faaliyetleri takviye edilmiş midir? 

. 6- Uluslararası Deniz Sözleşmesiyle, Yunanistan'ın, karasularını 6 milin üzerine çıkarma hak
kının doğduğunu iddia etmesi konusunda, Uluslararası Deniz Sözleşmesinin başka maddelerinde, 
yarı kapalı bir deniz sayılan Ege Denizinde, Yunanistan'ın bunu tek taraflı uygulayamayacağı hu
susları varken, uluslararası forumlarda anlatılmakta ve böylece Yunanistan'ın bir emri vakisine kar
şı hazırlık yapılmakta mıdır? , 

7- IMO'nun geçtiğimiz hafta yapılan toplantısında, Rusya Federasyonu ile olan görüşmeler ne 
şekilde sonuçlanmıştır? Yüce Meclise bu konuda bilgi verir misiniz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Basri Eler, buyurun. 

Efendim, rica ediyorum, biraz süratli sorun, arkadaşlara da sıra gelsin. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
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Karadeniz ve Akdeniz'deki limanların, yarın, GAP'm faaliyete geçmesiyle ulaşım ve ticarette 

öneminin artacağı malumunuzdur. Karadeniz ve Akdeniz'deki limanların bu yönde bağlanması ko
nusunda Müsteşarlığın ve ilgili Bakanlığın herhangi bir projesi var mıdır? 

Ulaşım yapılması ve ticaretteki etkinliğin artırılması için, yine aynı şekilde, Karadeniz ile Ak
deniz arasındaki ulaşımda katkılarının olması için nehir tipi gemilerin kullanılması konusunda 
Müsteşarlığımızın çalışmaları ve projeleri var mıdır? Avrupa'da bunların yararlı örneklerini görü
yoruz. 

SHP sözcüsü arkadaşımız, balıkçılığın geliştirilmesi için Denizcilik Müsteşarlığına bağlanma
sı gerektiğini ifade ettiler. Oysa, "hayvancılık ve su ürünleri bakanlığı" ayn olarak kurulsa daha iyi 
değil midir? 

BAŞKAN - Peki... 
HASAN BÂSRt ELER (Edirne) - Efendim, çok affedersiniz, bitiriyorum. 

Enez İlçesinde, Enez Limanı faaliyete geçmiştir. Karadeniz Ekonomik işbirliği faaliyetlerinin 
burada görüşüldüğü gerçeği karşısında, hem Tekirdağ'daki hem de Enez ilçesindeki limanların de
niz ticareti için geliştirilmesini yararlı görüyor musunuz? 

Denizcilik bakanlığı ne zaman kurulacaktır? 
Son olarak şunu soruyorum... 

BAŞKAN - Rica ediyorum, yeter artık... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Bitti efendim... 
BAŞKAN - Peki, buyurun... 
HASAN BASRl ELER (Edirne) - Sayın Başkanım, bir dakika müsaade edin yani... 
BAŞKAN - Haydi... Devam edin... 
HASAN BASRl ELER (Edirne) - insicamımı bozuyorsunuz yahu! Bitti işte! Ne oldu yani! 

(Gülüşmeler) Hiç sormayayım daha iyi yani. Ben, burada, yararlı bir şey olsun diye soruyorum, va
kit almak için değil efendim; niye öyle yapıyorsunuz? 

BAŞKAN - Buyurun işte canım, devam edin... 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Ama, azarlıyorsunuz beni!.. Herkes seyrediyor. Yakışır mı 

Sayın Meclis Başkanım, ayıptır yani... (Gülüşmeler) Yapmayın efendim. Yani, devamlı, burada, 
azarlıyorsunuz. Olmaz böyle efendim!.. Bundan sonra sormam!.. (Alkışlar) 

Kaçakçılık, en çok denizlerden oluyor. Bu, hepimizce malumdur. Benim önerim şu: Sayın Ba
kanım, Müsteşarlığınızın koordinesinde, Deniz Ticaret Odasıyla -biliyorsunuz gemiler batırıldı de
nizlerde- ve Sahil Güvenlikle birlikte bir eşgüdüm masası kurmayı uygun görür müsünüz? 

Var mı bunun bir zararı?!. Öneri efendim!.. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Diığcı, buyurun efendim. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, talimatınızla, Sayın Bakana 4 soru soracağım; 

kısa olacak. Birinci sorum şu: Dünya deniz taşımacılığında, Türk bayraklı gemilerin payı ve mik
tarı ne kadardır? 

İkinci sorum şu: Günümüz şartlarına cevap vermeyen Kabotaj Kanunu değiştirilerek çağımı
za uygun hale getirilmesi konusunda, Bakanlıkça yapılan bir çalışma var mıdır? 

Üçüncü sorum şu: 1991'den bu yana, ancak bir müsteşarlık kurabildiniz, denizcilik bakanlığı
nı ne zaman kuracaksınız, kesin bir süre verebilir misiniz? 
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Dördüncü sorum şu: Deniz taşımacılığı yapan gemi filomuzun ortalama yaşı nedir; gençleştir

mek için, teşvik tedbirleri uygulayacak mısınız? 
Teşekkür ederim. . y 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 

GEV AT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, delaletinizle Muhterem Bakana tevcih et
mek istediğim şu soruları arz ediyorum. • 

Birinci sorum: 14.1.1992 tarih ve 2581 sayılı Kanuna ve buna dayalı yönetmeliğe göre, gemi 
inşasında ve tamirinde kullanılan makine, teçhizat ve sarf malzemelerinin gümrükten muaf olarak 
ithaliyle ilgili bir mevzuat geliştirilmesi düşünülmekte midir? 

İkinci sorum: Yatırımların teşvikiyle ilgili kararnamede, özel önem taşıyan sektörler bölümü
ne, tersanelerin gemi inşa tesislerinin ilavesi düşünülmekte midir? 

Üçüncü sorum: Tuzla tersaneler yöresinde, elektrik gücünün yeterli olmadığını tespit ettim; 
10 000 kilovat daha ilave güce ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun teminiyle ilgili bir teşebbüs var mıdır? 

Dördüncü sorum: Tuzla tersaneler yöresindeki tersaneler kiralık yerlerdedir, bunların mülki
yeti, tersane sahiplerine verildiği takdirde, bunları teminat olarak kullanma imkânları vardır. Bu
nunla ilgili bir teşebbüs var mıdır? 

Beşinci sorum: Tuzla tersaneler yöresinde serbest bölge kurulması düşünülmekte midir? 
Altıncı sorum: Tuzla liman taraması yapılacak mıdır; ne zaman?.. 

Yedinci sorum: Tuzla'da 100 000 dwt ve daha büyük kapasiteli gemilerin havuzlanması için, 
yeni mendirek inşaı programa alınacak mıdır? , . 

Sekizinci sorum: Bir "GİSAT Fonu" var 1977'den beri buğday ithaline yardımcı olmak ama
cıyla kurulmuş. Bu fonun, tersane yatırımlarına tahsisi düşünülmekte midir? 

Dokuzuncu ve son sorum: Denizlerin kirlenmemesi için, bakım onarım yapılacak tankerlere -
özellikle yabancı tankerlere- bakım onarım öncesi temizlik ve gas-free muamelesinin yapılması ge
rekmektedir. Bu tesisler, ingiltere ve İtalya'da olduğu için, yabancı gemiler buraları tercih etmek
tedirler. Bizim gemi inşa bölgemizde, gas-free ve temizlik istasyonları kurulması düşünülmekte 
midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Seyfi Şahin; buyurun. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, gemi yapım sanayimizin zor durumda olduğunu bi

liyorsunuz. Bunların problemlerinin çözümü ve geliştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsu
nuz? 

Yüzer havuzlarımız yeterli midir? 
Karasularımızdaki gemi tamir istasyonları için neler yapmak istiyorsunuz? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Esat Bütün; buyurun. • 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili

dir. En ucuz taşıma şekli deniz taşımacılığıdır/Türkiye'nin, deniz taşımacılığında, geneldeki payı 
nedir? 
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İkinci sorum; Neden, bazı işadamlanmız yabancı bayrak takmaktadırlar? 

Üçüncü sorum: Teşviklerde yaş sınırlaması var mıdır; böyle bir uygulama yapılması düşünü
lüyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
15 dakika doldu, 5 dakika daha veriyorum; kime sira gelirse... 

Sayın Ziya Halis; buyurun. 

ZİYA HALİS (Sivas) - Sayın Başkan, aracılığınızla, aşağıdaki sorularımı yöneltmek istiyo
rum. 

1. Yedinci beş yıllık kalkınma planında, denizcilik sorunlarıyla ilgili olarak, herhangi bir çalış
manız var mıdır? 

2. Boğazlar radar sistemi, İstanbul için son derece önemlidir. Bunun bitirilmesi sabırsızlıkla 
beklenmektedir. Bunun için bütçemizde yeterli ödeneğimiz var mıdır, bunu başarabilecek miyiz? 

3. Boğazlar Tüzüğü gereği, Çanakkale'den İstanbul çıkışına kadar olan gözetleme istasyonla
rında araç ve gereçler tamamlandı mı; eksiklerimiz nelerdir? 

4. Gemi sanayii, özelleştirme kapsamındadır. Türkiye Denizcilik İşletmelerinde çalışan mü
hendisler ve işçiler, kendi alanlarında uzmanlaşmışlardır. Bu sektör için, yetişmiş olan bu kişiler 
önemli bir potansiyeldir. Özelleştirme sırasında, çalışanların haklarını, ülkemiz ve bu sektör açısın
dan, koruyacak mısınız ve bunun için ne gibi önlemler düşünmektesiniz? 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Halis. 

• HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, bir teklifim var... 

BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... Rica ediyorum... 

Sayın Gazi Barut, buyurun. 
Lütfen, sorunuzu biraz süratle sorun. 
M. GAZİ BARUT (Malatya) - Sayın Başkan, denizcilikten sorumlu Devlet eski Bakanı Sayın 

İbrahim Tez, konuşmasında "balıkçılık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının köhnemiş bir birimine 
bağlanamaz" dedi. 

Sayın Bakana birinci sorum şu: Balıkçılık, Denizcilik Müsteşarlığına bağlanırsa -kültür balık
çılığı ile iç sulardaki balıkçılık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı- bu, bölünmeye yol açmaz 
mı? 

İkinci sorum şu: Balıkçılık, tarımın bir parçasıdır ve dünyadaki planlamasını da FAO yapmak
tadır. Bu durumda, balıkçılığın, Denizcilik Müsteşarlığına bağlanması düşünülüyor mu? Denizci
lik Müsteşarlığının, balıkçılık konusunda yetişmiş, uzman personeli, araç gereci var mıdır? 

Teşekkür ediyorum. ' '. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, eğer zaman yoksa, kalan arkadaşlar arasında 

kura çekilir; kura sonucu 3-4 kişi sorusunu sorar. Öbür türlü olmaz... Yanlış yapıyorsunuz. 
BAŞKAN - Rica ediyorum... 
Buyurun Sayın Sevigen. 
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MEHMET SEVlGEN (İstanbul) - Sayın Başkan, Alaybey Tersanesi de kapatılırsa, tüm Ege 

ve Akdeniz'de hiç tersanemiz kalmaz. Bu olay bölgede, deniz ticaretimiz ve deniz güvenliğimiz 
açısından sakıncalı değil midir? 

Efendim, hepinizin bildiği gibi, Haliç, eskiden beri, ticaretimize katkWıolan bir iç denizimiz-. 
dir. Halic'in bugünkü durumunu, gayet iyi biliyorsunuz. Gerek belediye gerekse Çevre Bakanlığı 
bu konuda bir şey yapmamaktadır. Sayın Bakanın, istanbul Liman Müdürlüğü çalışmasını gayet iyi 
biliyorum ve Halic'i bir liman şekline sokmayı düşünürler mi diye sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Yüksel Yalova, buyurun. 
YÜKSEL YALOVA (Aydm) - Sayın Başkan, aracılığınızla ve Sayın Bakanın yanıtlaması di

leğiyle sorumu arz ediyorum. (ANAP sıralarından, "Aracılığınızla değil, delaletinizle" sesleri) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen gürültü etmeyelim. Rica ediyorum... 
Devam edin Sayın Yalova. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Kuşadası ve Didim gibi, dünyaca ünlü turistik beldelerimizin, 

kış aylarındaki nüfusu ile yaz aylarındaki nüfusu arasında 10-15 kat fark olduğunu gözlüyoruz; fa
kat, imkânların aynı oranda artmadığı da ortada. Örneğin, Kuşadası'na haftada bir yabancı bandı
ralı yolcu gemisi gelir ve esnaf bayram eder. 

Acaba, Bakanlıkça, Kuşadası ve Didim'in, deniz ticaret pastasından daha fazla pay almasına 
yönelik çalışmalar yapmayı, buna katkılar sağlamayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Gürhan Çelebican, buyurun. 
GÜRHAN ÇELEBlCAN (İstanbul) - Delaletinizle, Sayın Bakana birkaç sual tevcih etmek is

tiyorum. 
Sayın Bakanın inancına göre, Denizcilik Müsteşarlığının, kendinden beklenen işlevi kusursuz 

ifa edebilmesi için, genel müdürlük, daire başkanlığı gibi diğer bakanlıklann bünyesinde bulunan 
birimlerden hangilerinin kendi teşkilatları içinde yer alması gerekmektedir. 

Denizcilik Müsteşarlığına bağlı kuruluşlardan, özelleştirilmesi planlananlar var mıdır; varsa 
hangileridir? , 

Özelleştirme maksadıyla, şimdiye kadar yapılan işlemler hangi safhadadır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Mehmet Elkatmış, buyurun efendim. 
Sayın Elkatmış'tan sonra, yerinden soru sorma işlemi bitecek efendim. 
İBRAHİM TEZ (Ankara)-Benim de sorum var Sayın Başkan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Tez'in de sorusu var. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana birkaç soru 

sormak istiyorum. 
1936 Montrö Sözleşmesine göre, Boğazlardan geçen ticarî gemilerden 1 altın frank karşılığın

da, fener ve tahlisiye ücreti alınmaktaydı. 1 altın frank, takriben 3,5 dolara tekabül etmekteyken, 
1983 yılında çıkarılan gizli bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, bu alacağımızdan vazgeçerek, 1 
altın frangın 3,5 dolara tekabül eden değeri, 0.83 dolara indirgenmiş; yani, alacağımızın yüzde 
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75,27'sinden feragat edilmiştir.. Bilahara çıkarılan ve 1 Temmuz 1994 tarihinde yürürlüğe girmesi 
öngörülen tüzük ile de bu 1 altın frangın değeri 1*4 dolara tekabül etmektedir. 

Sayın Başkan, sormak istediğim soru şudur: Niçin, gizli bir Bakanlar Kurulu kararnamesi çı
karılmıştır; burada neden gizlilik icap etmiştir; acaba, dış tesirler mi olmuştur? Bu indirgeme dola
yısıyla, ülkemizin, 2 trilyon liranın üzerinde kaybı olduğu söylenmektedir; niçin, buVzarara sebebi
yet verilmiştir? 

1 Temmuz 1994 tarihinde yürürlüğe konulan Boğazlar Tüzüğü ile 1,4 dolar alınması gereki
yor. Bu para almıyor mu? Bu hüküm yürürlüğe kondu mu? Montrö Sözleşmesine göre almamız ge
reken 1 altın frangın gerçek değerinin alınması düşünülüyor mu? Bunları sormak istiyorum. 

Teşekkür; ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri soru sormak isteyenlere fazlasıyla müsamaha gösterdik. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Sayın Başkan... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Eski bakan konuşacak. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - 5 dakika daha süre verin Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hayır, rica ediyorum. Zaten, 6-7 dakika fazla süre verdim. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Sayın Başkan, benim sorum açıklık getirmek bakımından çok ha

yatî bir soru. IMO ile ilgili çok şeyler söylendi. Bunların açıklık kazanması lazım. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, cevap vermek için, size 2 hatta, 3 dakika süre vereyim. 
Siz, cevap verebildiklerinizi cevaplayın, kalanlara da yazılı cevap verebilirsiniz. 
Arkadaşlar, daha 3 tane bütçemiz var. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) - Sayın Başkan, sorulan soruların » 

çokluğu nedeniyle, bütün sorulara yazılı yanıt vereceğim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Peki. 
Sayın Bakan, benim öğrenmek istediğim ufak bir konu var: Keban Barajı yapıldıktan sonra, 

Çemişkezek, Pertek... (CHP sıralarından "Soru soramazsınız" sesleri, gürültüler) 

Bir dakika efendim... Rica ediyorum... Rica ediyorum arkadaşlar... (Gürültüler) 
Çemişkezek, Pertek ve Hozat İlçelerinin ulaşımı feribot kanalıyla yapılıyor. Şimdi bu feribot

ları belediyeler işletiyor. Ancak, belediyelerin mecburi görevleri değil. Burada çalışan bir feribot 
var ve burası yoğun bir terör bölgesi olduğu için de, her zaman için, güvenlik kuvvetlerinin araç
ları geçiyor oradan. Acaba, Sayın Müsteşarlık, bu feribot işletmeciliğini üzerine almayı veya bura
ya yardım etmeyi düşünür mü? Yazılı cevap istiyorum efendim. 

Teşekkür ederim, sağ olun. (Alkışlar [!]') 
FAİK ALTUN (Antalya) - Sayın Başkan, usul hatası yapıyorsunuz. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, bizim bölgenin de sorunları var... Rica ediyorum... 
Sayın milletvekilleri, Denizcilik Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 
1. - Denizcilik Müsteşarlığı 

Program 
Kodu Açıklama 

11:52 

1995 Malî Yılı 
A -

14. 

Bütçesi 
CETVELt 

12. 1994 0 : 3 

Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 58 330 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Denizciliğin Geliştirilmesi Hizmetleri 172 670 000 000 

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

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 29 101 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 260 101 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Denizcilik Müsteşarlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu 

olmasını temenni ederim. 

D) GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2, -Gençlik ve SporGenel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Programımız gereği, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşmeleri

ne geçiyoruz. ' 
Hükümet ve Komisyon hazır. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan.;. 
BAŞKAN - Buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, tebrik faslı bitinceye kadar bir uygula

ma hatasını tutanağa geçirmemiz lazım; zatı âliniz Meclisi yönetirken, müzakerelere katılamayaca
ğınız gibi, soru da soramazsınız. Bu, bir emsal olmasın. 

BAŞKAN - Efendim, ben, sizlerden müsaade aldım. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Biz, size müsaade vermedik. 
BAŞKAN - Genel Kuruldan müsaade aldım. 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili söz isteyenler: SHP Grubu adına Ural Kök

lü, ANAP Grubu adına Yusuf Namoğlu, DYP Grubu adına Veli Andaç Durak, RP Grubu adına 
Mukadder Başeğmez. 

İlk söz SHP Grubu adına Sayın Ural Köklü'nün. 
Buyurun efendim. 
Gruplar adına konuşma süresi 15 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genç

lik ve Spor Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesi hakkında Grubum adına söz almış bulunuyo
rum. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Gençlik denildiği zaman, istikbalimiz akla gelir; onun için, toplum olarak, istikbalimizi düşün
mek zorundaysak, gençliğimize de o ölçüde önem vermek zorundayız. Bu nedenle, toplumumuzun 
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geleceğini belirleyecek olan gençlerimizi, gerçekten çağdaş bir düzeyde, bilgili, kültürlü, insan ve 
yurt sevgisine sahip, yaratıcı, araştırmacı, "kendisine güvenen, memleket sorunlarına ilgi duyan, 
sağlıklı bir biçimde yetiştirebilirsek, toplumsal sorunlarımızı kökten halledebiliriz ve yarınlara da
ha emin bakabiliriz. 

Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman, gençliğimizin sorunlarına ciddiyetle eğilmek zorunda
yız. Gençliğimizin sorunlarına -eğitim sorunlarına, spor sorunlarına, sağlık sorunlarına- ciddiyetle 
eğilmek, bu sorunların çözümü için en gerekli ve acil olan çağdaş yatırımları yapmak ve bunlara 
gereken önemi vermek zorundayız. 

Gençliğimizin sorunları nedir; bugün, hepimizin bildiği gibi, gerçekten, kahvehane köşelerin
den ve birtakım kötü alışkanlıklardan gençliğimizin kurtulabilmesi için, onların boş zamanlarını 
daha iyi bir şekilde geçirebilmeleri, değerlendirebilmeleri; kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler
de bulunabilmeleri amacıyla kurulmuş olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün, bundan son
raki dönemlerde görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için, daha bol yatırımlı ve 
daha ciddî, çağdaş yatırımlarda bulunmasını önereceğiz. 

Ben, burada, geçmiş hükümetleri eleştirmekle sözlerime devam etmek istemiyorum. Önümüz
deki dönemlerde, gençliğimiz için neler yapabileceğiz, o konulan anlatmaya çalışacağım. 

Her şeyden önce, bugün, gözümüzün önünde duran ve bu Parlamentoyu, 1991 yılındaki genel 
seçimlerden sonra dolduran tüm partilerin bir vaadi vardı. Bu vaat şuydu: Gençliğimizin, daha öz
gür, daha çağdaş bir düzeyde oluşabilmesi; kimlikli, kişilikli, yarınından emin, güvenilir bir genç
lik olabilmesi için, biz, gençliğimizin önündeki anayasal engellerin, demokratik olmayan yasaların 
bir an evel ayıklanmasına söz vererek seçilip gelmiştik. 

Hepimiz Seçim Yasasından, Partiler Yasasından bahsetmiştik. Gençliğimiz, şu anda partiler
de temsil edilememektedirler. 
~ 18 yaşındaki gençlerimize seçimlerde oy kullanma hakkı, 25 yaşındaki gençlerimize de, seçi
lebilme hakkı Vermeyi vaat etmiştik. Diğer taraftan, üniversitelerle ilgili yasayla biz, üniversite ve 
yüksekokullarda okuyan gençliğimizin, gerçekten, memleket sorunlarıyla daha yakından ilgilene-
bilmeleri, siyasal sorunlarla daha yakından ilgilenebilmeleri açısından, onların daha demokratik, 
özgür bir ortamda, kültürel, sanatsal ve siyasal faaliyetlerini sürdürebilmek yönünde vaatlerde bu
lunmuştuk. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Hangi vaat yerine geldi ki!.. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - İşte bu vaatler yönünden, şu an, Parlamentonun önünde duran 
acil görevlerden bazıları da bunlardır. Türkiye Cumhuriyetinde, 12 yaşla 24 yaş arasında 16 mil
yon gencimiz var. Diğer uluslarla kıyasladığımız zaman, potansiyel olarak, bu 16 milyon genç, 
Türkiye toplumunun geleceği için 16 milyon tane şans demektir. İşte, konuya böyle yaklaşırsak, bu 
açıdan değerlendirmeler yaparsak, biz, gençliğimizin sorunlarını daha iyi çözeceğimize inanıyoruz. 

Bunun yanında, 2908 sayılı Dernekler Yasasının 57 nci maddesinden yararlanılarak, Gençlik 
ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği hazırlanmıştır. Bu yönetmelik 26 Mart 1985 tarihinde yapılmıştır. 
Bunun 4 üncü maddesine göre, dernek, kulüp kurmak isteyen gençlerimizin, boş zamanlarını de
ğerlendirebilmeleri açısından, kuracak oldukları derneklere, biz, "gençlik kulüpleri" adıyla tescil 
veriyoruz. Sportif faaliyetlerde Bulunmak için kuracakları derneklere de "spor kulüpleri" adını ye
riyoruz ve böyle tescilini yapıyoruz. 

Gençliğimizin, sportif faaliyetler için kurmak istediği bir spor kulübünün tescilini, kesinlikle 
hemen onaylamaktayız ve tabiî ki, bunlar da futbol ağırlıklı olmaktadır. Elbette ki, gençliğimizin 
kültürel alanda, sanatsal alanda yapabileceği birtakım etkinlikler vardır; ama, şimdiye kadar yapı-
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lan uygulamalar göstermektedir ki, nedense, "gençlik kulüpleri" adıyla kurulan kuruluşlara, geçmiş 
hükümetler döneminde de zamanımızda da fazla sıcak Tbakılmamaktadır. Bu konuda, gerçekten, bir 
clinparmaklarından da az sayabileceğimiz tesciller yapılmıştır. 

Gençliğimizin bir araya gelerek, memleket sorunlarını tartışabilecekleri birtakım kuruluşlar te
şekkül ettirmelerinden hep korkmuşuzdur. Hep, 14 yıl önce gerçekleştirilmiş olan 12 Eylül öncesi 
sendromuyla, gençliğimize, bir suçluluk anlayışı içerisinde yaklaşmışız ve gençliğimizin yaklaştı
ğı bu tür dernekler veya kulüplere de nedense sıcak bakamamışızdır. 

Konuya, Avrupa memleketleri açısından, çağdaş demokratik ülkeler açısından baktığımız za
man, gerçekten, gençliğimize, gerekli olan yasal birtakım düzenlemeleri, gerekli olan güven orta
mını, zamanında hazirlayamamış olduğumuzun farkına varacağız. 

ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - 1907 yılından beri Fenerbahçeliyiz. Galatasaray kulübü var. 
Biz getirdik. ' 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Evet, spor denildiği zaman 7'den 70'e herkesin aklına gelen, fut
bol... Televizyon karşısında, fanatik bir futbol anlayışıyla, en kıymetli zamanlarımızı öldürüyoruz. 
Ben futbol düşmanı değilim; ama, fanatik biçimde buna katılmak taraftarı da değilim. • r 

HASAN KORKMAZÇAN (Denizli) - İki puan kaybettiniz. , 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Neyse efendim, puan kaybetmiyorum; ben, sporu, bütün yönle
riyle ve tesisleriyle görmek istiyorum. 

YÜKSEL YALOVA (AYDIN) - Uşakspor için ne yaptınız? 
*-.- URAL KÖKLÜ (Devamla) - Ben size bir şey söyleyeyim: Burada ön saflarda oturuyorum ve 

her konuşmacıyı dikkatle dinliyorum; hiçbirisine de hiçbir zaman laf atmıyorum. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Biz laf atmıyoruz, soru soruyoruz. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Önde oturuyorum; ama, hiç kimseye laf atmıyorum, dikkatinizi 
çekerim..\ 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim. • ' . ' . ' 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Dernekler Yasasının 7 nci maddesine göre, Türkiye'de kurulmuş 

derneklerimize, uluslararası kuruluşlara üyelik ve katılma hakkı kesinlikle tanınmamaktadır. Bu 
anlamda baktığımızda, Avrupa ile anlaşmalar yapacağımız şu dönemde, sadecee ekonomik açıdan 
değil, kültürel bazda da, gençliğimiz ve toplumumuzun, sanatsal, kültürel birtakım etkinliklerde 
bulunmasını, kültür alışverişi yapmasını istiyorsak, gençliğimizin önündeki yasal engellerin bir an 
önce kaldırılmasında yarar olacağını söylemek istiyorum. 

Tüm ülkeler ulusal gençlik konseyleri oluşturuyorlar ve bu konseyler, daha sonra da dünya 
gençlik konseylerini yaratıyorlar. Tüm dünya gençliği, bu mozaik içerisinde, hem Avrupa hem 
dünya ülkelerinin çağdaş anlayışını taşıyan toplumlarında, ulusal konsey ve dünya konseyi içeri
sinde bir mozaik olarak yerini almakta ve gençliğimizin, uluslararası kültürel ve sportif etkinlikle
rine, devletler daha sıcak bakmaktadır. 

Bu ulusal konseyler teşekkül ederken, hükümetlerce daha bağımsız bir tarzda, gençliğe veri
lecek olan hizmetlerde, gençliğin kendisi, organizasyon yönünden yapacağı birtakım çalışmalarda 
kararlar almakta; hükümetler, sadece birtakım koordinasyon ye finansman olanaklarını, bunlara te
min etmektedir. 

İşte, bu anlayış çerçevesinde, gençliğimiz, hem dünya sorunlarıyla hem ülkesinin sorunlarıyla 
çok yakından ilgilenebilmekte; hem sportif faaliyetlerle hem sanatsal faaliyetlerle hem de kültürel 
faaliyetlerle, tüm dünyanın ulusal gençlik konseyleriyle birlikte yürütmüş olduğu faaliyetlerle, ger
çekten, çağdaş bir gençliği yakalayabilmenin fırsatını bulmaktadır. 

ı • • • • • . ' 
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Türkiyemizin, bu yönden, bu mozaik içerisinde yer aldığını söyleyebilmemiz mümkün değil

dir. Evet, şunu söylemek istiyorum: Gençlerimize inanalım, gençlerimize güvenelim. Gençlerimi
zin, sadece topçu gençlik olmasından ziyade, bu tür kuruluşlarda da sorumlu gençlik, memleketin 
sorunlarıyla yakından ilgilenen bir gençlik olması için, memleketimizde, onları, kısa zamanda gü
venceli yasal dayanaklara kavuşturalım derim. 

Diğer taraftan, spor denildiğinde, her zaman, profesyonel spor olarak akla gelen konuyu da aç
mak zorundayız. Demin de bahsettiğim gibi, 16 milyon insanımızın, elbette sağlıklı bir vücuda, 
sağlıklı bir zihne kavuşması gerekmektedir. Bunun için de, amatör spor yapabilme olanaklarından, 
herkes ve tüm gençliğimiz yararlanmalıdır. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün, amatör spora, şimdikinden daha fazla önemi verme
si gerektiğini düşünüyorum ve bunu, hakkaniyet açısından da, gençliğimiz açısından da yapılması 
gereken bir davranış olarak görüyorum. 

Seçim zamanlarında hepiniz görmüşsünüzdür. Hangi seçim bölgesine gitseniz, gençliğimiz di
lencidir. "Bana top alırsan, sana oy vereceğim" der. Biz bunları yaşadık. (ANAP sıralarından gü
rültüler) ' ı . . ' 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Hayır... Hayır... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Efendim, ne alakası var... 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Evet...Arkadaşlar, samimiyetimle söylüyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - İstanbul'da öyle bir şey yok. 

. 1 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim, lütfen... 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Lütfen... Lütfen... Ben köyden geliyorum... 
BAŞKAN - Sayın Köklü... 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Gençliğimiz, gittiğimiz yerlerde, kesinlikle bu tür... (ANAP sı

ralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim, lütfen... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - "Dilenci" diyor gençliğe. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Çünkü, sizin döneminizde, "oy verirseniz, top sahası yaparız" 

deyip de, bir greyder göndererek, oradan oy aldığınızı da biliyoruz. O zamanlardan alışkanlık ha
line getirdiler, samimiyetle söylüyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - O başka, bu başka. Amatör sporculara neden hakaret ediyor
sun? • , 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim, rica ediyorum. 
Sayın Köklü, Genel Kurula hitap edin efendim. , 7 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Arkadaşlar, siz, köy gezmiyor musunuz? (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

S ABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) -S iz halı saha mı yaptınız? 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bu tür amatör sporlarda, hakkı olan sportif faaliyetlerde buluna

bilmesi için, ben diyorum ki, forma, ayakkabı, saha veyahut top gibi birtakım cihazların ve tesisle
rin, gençliğimizin hizmetine sunulması gerekir. Amatör spora gerçekten büyük bir önem verilme
si, memleketimiz için daha adaletli ve sağlıklı olur. 

Bugün, ülkemizde amatör spor kulüpleri, her türlü desteklemeden yoksundur. Sporda, Avrupa 
ve dünya genelinde alınan başarıların, ülkemizin tanıtımı açısından yararları tartışılamaz. 
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BAŞKAN - Sayın Köklü, 1 dakikanız var efendim. Ona göre toparlayınız. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Spordaki başarıların, ülkemize katkısı böyleyken; sporda başa

rıyı getiren altyapı, amatör spora bakış açısı ve gerekli desteğin verilmemesi düşündürücüdür. 

Bunun yanında, eğer, amatör spora hizmet vermek istiyorsak, sağlıklı, sorumluluk bilincini al
mış, ülkesini ve insanın seven bir gençlik, bir toplum yaratmak istiyorsak; 

1- Spor yapma alanları ve tesisleri, modern ve çağdaş bir duruma getirilmelidir. 
2- Amatör spor kulüpleri, kamu yararına çalışan dernekler kapsamına alınmalıdır. 
BAŞKAN - Toparlar mısınız Sayın Köklü. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bir dakika rica ediyorum. 

BAŞKAN-Peki, buyurun. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - 3- Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılmalıdır. 
4- Amatör spor kulüpleri ve lokalleri, vergi kapsamından çıkarılmalı ve vergiden muaf olma

lıdır. 
5- Amatör spor kulüplerine SSK tarafından verilen idarî para cezalan kaldırılmalıdır. 

6- Lisans ve vize işlemleri ilçe müdürlüklerine verilmelidir. 

Amatör kulüpler için söyleyeceklerim bundan ibarettir. 
Bir de, şunu söylemek istiyorum: Nokta Dergisinde, spordan sorumlu Devlet Bakanlığımızın 

uygulamaları hakkında birtakım usulsüz veyahut da hayali ihale ithamları vardır. Bu konuda Ba
kanlığımız tarafından gerekli açıklamaların yapılmasını rica ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim sayın Ural Köklü. 

Arkadaşlar, bu arada bir açıklama yapayım: Saat 18.55'tc televizyon yayını kesilecektir. 

Yüce bilgilerinize arz ederim. 
ANAP Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Namoğlu; buyurun efendim. 

Sayın Namoğlu, süreniz 15 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA YUSUF NAMOĞLU (istanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; 1995 malî yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde Grubumun görüşlerini sun
mak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. 

Sözlerime başlamadan önce, bu akşam oynanacak olan Türkiye-İsviçre millî maçında, Fatih 
Terim ve talebelerine basanlar diliyorum. ("Bravo" sesleri ve alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama, biraz önce konuşan SHP'li arkadaşımın ithamlarına birkaç 
cümleyle cevap vererek başlamak istiyorum: Spor sahalannda 22 yılını geçirmiş bir arkadaşınız 
olarak, çamur sahalarından, yemyeşil halı gibi sahalara Anavatan Partisi döneminde geçilmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Hayal bile edemezler, hayal... 

YUSUF NAMOĞLU (Devamla) - 980 olan tesis sayısı onbinlere Anavatan Partisi dönemin
de çıkmıştır. Belki diğer konularda bu kadar hizmet etmemiştir; ama, Türk spor kamuoyu gayet iyi 
biliyor ki, Anavatan Partisi döneminde, Türk sponında bir devrim yaratılmıştır, yeni kaynaklar ya
ratılmıştır. Biraz sonra da açıklayacağım; Türkiye'de kaynak olmazsa yatırım olmaz. Anavatan Par
tisi döneminde, Türk sporuna kaynaklar yaratılmıştır. Federasyon Fonu, Akaryakıt Fortu, Türk 
Sporunu Geliştirme Fonu ve benzeri fonlardan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne para akmak-
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taydı; bu paralarla da Türkiye'de 980 olan tesis sayısı onbinleire çıkarılmıştır. Türkiye'de bugün 
şampiyonlar çıkıyorsa, temeli ona dayanmaktadır ve bir sporcu da en az beş yılda yetişmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ülkeler, sporu, önemli bir politika aracı olarak kullanmak
tadırlar. Sporu, öncelikle kendilerini tanıtmak, ürünlerinin reklamını yaparak sağlıklı bir nesil ye
tiştirmek için kullanmaktadırlar. 

Spor, dostluk kurulmasında önemli bir unsurdur. Türkiye, bugün 60 milyon civarında bir nü
fus potansiyeline sahiptir ve bunun yaklaşık yüzde 50'si gençtir. İşte, bu dinamik gücün, ülke kal
kınmasına, demokratikleşme çabalarına ve kültürel gelişmeye iyi kanalize edilmesi gerekmektedir. 

Sürekli eleştirdiğiniz 1983-1991 yılları arasında görev yapan Anavatan Partisi hükümetleri dö
neminde, gençlik ve spora ayrı bir önem verilmiştir. Cumhuriyet tarihimizde, gençlik ve spor ko
nularında en önemli gelişme bu dönemde sağlanmıştır. 

Her konuda olduğu gibi, en önemli unsur kaynaktır. Adı geçen yıllarda, konsolide bütçeden, 
daha fazla pay ayrıldı; Akaryakıt Tüketim Fonu, Türk Sporunu Teşvik Fonu, Federasyonlar Fonu, 
Sağlık, Eğitim, Gençlik ve Spor Fonu; ayrıca, belediyelerin bütçelerinin yüzde l'lik paylarının, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne aktarılmaları sağlanarak, il bütçeleri güçlendirildi. 

Bu hususlar, o tarihte devrim sayılabilecek olaylardı. Sağlanan finansla, güçlü bütçeye sahip 
olan spor teşkilatı, atılım yaptı. 980 olan tesis sayısı, bu kaynaklarla, Anavatan Partisi iktidarı dö
nemlerinde, onbinlere ulaştırılmıştır. 

Şimdi ise, gençlik ve spora kaynak olan fonlar kaldırılarak, genel bütçe içine alınmıştır. Bu yıl, 
genel bütçeden, işletme, yatırım, onarım, bakım dahil; sadece, 190 milyar lira ayrılmıştır. Bu ra
kam, geçen yıla göre yüzde 8,4 azalma demektir. Oysa, Koalisyon Hükümetinin en büyük başarısı 
(!) olan yıllık enflasyonun, yüzde 140 olduğu gerçeğiyle, gençlik ve spora ayrılan paydaki azalma
ya da dikkatinizi çekerek, bu hususu spor kamuoyunun bilgisine sunuyorum. 

Uluslararası alanda sporcularımızdan başarı bekliyorsak; sporun altyapısı olan tesislerin yapıl
masını, iyi organize olmasını, çağdaş eğitimcilerin yetişmesini ve bunlarda devamlılığı sağlamaya 
mecburuz. 

Bugün, Sayın Bakan, sporcularımızın aldığı madalyaları, kendi başarılarıymış gibi gösteriyor. 
Oysa, bir sporcunun uluslararası alanda başarılı olabilmesi için 5 ila 10 yıl gibi bir süreye ve çalış
maya ihtiyacı vardır. Anavatan hükümetlerinin, spor konusundaki başarılı çalışmalarının meyvele
ri, bugün, uluslararası alanda toplanan madalyalarla kendini gösteriyor. Sayın Bakan ve Koalisyon 
Hükümetinin başarısı ise, geçen yılki bütçede 1/500 olan payı 1/750'lere düşürmekten ibarettir. 

Sporumuzun bu yılki haline bir bakalım: 3-7 Ağustos tarihlerinde Eskişehir'de yapılması ge
reken Balkan Hentbol Şampiyonasına, Genç Millî Takımımız bekâr evlerinde kamp yaparak hazır
lanmıştır. Yine, Türkiye'nin nüfusu 60 milyondur; ama, Norveç'te yapılan 17 nci Kış Olimpiyatla
rına Türkiye, sadece bir sporcuyla -o da bayrak taşımak içiN - katılmıştır. Oysa, ülkemizde 16 ta
ne kayak tesisi vardır. Bu kayak tesislerinde sporcu mu yetiştiriyoruz; yoksa, bu kayak tesislerini 
sosyeteye eğlence merkezi olarak mı kullanıyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, Ülker Spor Basketbol Takımı, Ankara'da, bir Fransız takımıyla maç oy
nadı. Bunun neticesinde, FIBA'dan Türkiye'ye ceza gelmiştir; çünkü "tesis yetersiz" denilmektedir. 

Belediye seçimleri döneminde, Şırnak'a stadyum sözü verildi ve bir miktar para çıkarıldı; an
cak, bugün edindiğim bilgiye göre, Şlrnak'taki o stat da rafa kaldırılmıştır. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Seçim vaadidir o. 
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YUSUF NAMOĞLU (Devamla) - Yine aynı şekilde, sporcularımızın başarıları sonunda, Em

lak Kredi Bankası bunlara ödül vermekteydi. Edindiğim bilgiye göre, Emlak Kredi Bankası, "bu 
protokolün süresi doldu" demektedir. Şimdi, madalya kazanan bu sporcularımızın ödüllerini, kim
ler ve ne zaman verecektir. ( , , 

' • . ' - ' . \ ' - ' 

Ayrıca, Giresun'da, profesyonel maçların yapıldığı bir stadyum var; yanında da tüm amatör 
maçların oynandığı -ki, Giresun'da 35 tane amatör takım, 2 tane de profesyonel takımlardır- bir 
stadyum var ve burada gece ışıklandırmasıyla idman yapılmaktadır. Edindiğim bilgilere göre, bu 
stadyum, yüzme havuzuna dönüştürülmektedir; yani, Giresun'daki 35 amatör takıma, "Siz spor 
yapmayın" deniliyor. Bu hatanın en kısa zamanda düzeltilmesini diliyorum. 

Ayrıca, Sayın Bakanlık, Futbol Federasyonu hakkında bir soruşturma açmıştı. Edindiğim bil
gilere göre, iki ay önce bu soruşturmanın neticesi Sayın Bakanlığa ulaşmıştır; ama, Sayın Bakan
lık, bu konuda bir açıklama yapmamıştır. Benim edindiğim istihbarata göre, Futbol Federasyonu 
aklanmıştır. Bu konuda da Sayın Bakandan açıklama beklemekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, sporda tasarruf olmaz; çünkü, sporda kaybedilen bir yıl, önümüzdeki 
beş yıla, beş yıl da yirmibeş yıla tesir edecektir. Ülke gençliğinin ve sporunun geleceğine bu kadar 
ağır bir ipotek koymaya, Sayın Bakanın da, bu başarısız Hükümetin de hakkı yoktur. 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; amatöı sporcularımız ve amatör kulüplerimiz perişan hal
de. Amatör spora, bu Koalisyon Hükümeti döneminde büyük darbeler indirilmiştir. 1992 yılından 
beri, Türk futbolunun kaynağı olan amatör futbol müsabakaları doğru dürüst yapılamıyor. Hakem
lere, sporculara ve diğer görevlilere ödenmesi gereken ücretler ödenmediğinden, uygulamada cid
dî sorunlar yaşanıyor. Geçen yıl vermiş olduğumuz bir önergeyle, amatör futbola 30 milyarlık kay
nağı, yerel seçimler öncesi, politik olarak yatırımlara harcadınız. Burada bir fasıl açılarak, amatör 
futbola pekâlâ bu verilebilirdi. 

Geçmiş dönemde uygulanılan ve faydası görülen deplasmanlı amatör lig uygulamasını, GAP 
Spor şenlikleri projesini, Doğu Anadolu ligi projelerini niye rafa kaldırdınız? Gerekçelerini açıkla
madan bunları uygulamadan kaldırdınız. Bu projelerden. Doğu Anadolu ligi projesi, sanki yeni bir 
çalışmaymış gibi, tekrar uygulamaya konulmaya çalışılmaktadır; kamuoyuna bu projeleri lanse 
ediyorsunuz; oysa siz, 1991 yılında Hükümet Programında, "amatör spor, bütün olanaklar kullanı
larak teşvik edilecek" vaadinde bulunmuştunuz. 

Başbakan, meydanlarda, "Samsun'u şampiyon yapayım mı, Trabzon'u şampiyon yapayım mr, 
Milas'ı, Osmaniye'yi Birinci Lige çıkarayım mı" diye vaatlerde bulunmaktadır; tıpkı, "Yolava'yı il 
yapayım" dediği gibi, bu sözleri de, boş vaatler olarak kalmaktadır. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Aydınsporun nesi eksik? 
YUSUF NAMOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, herhalde Sayın Başbakan, sporun, 

tesislerde yapıldığının farkında değil. Spor tesislerde yapılır; oradan şampiyon çıkar. Dünyada, bu
güne kadar, masa başından şampiyon çıkmamıştır. 

Sayın Başbakan, "geçmişte, güneydoğuda futbol müsabakaları yapılmıyordu; statlar kapalıy
dı; şimdi, güle oynaya oynanıyor" dedi. Acaba, geçmişte güle oynaya oynanan doğu liginin kendi
leri döneminde kaldırıldığı, bilgisi dahilinde mi?!. , 

Sayın Başkan, sayın milletveklileri; İstanbul, nüfusuna oranla spor tesisi açısından ülkemizin 
en geri kalmış illerinden biridir. Üç yıllık Koalisyon Hükümeti döneminde doğru dürüst bitirilmiş 
bir tesis yoktur. İki yıl önceki bütçe konuşmalarında da dile getirdiğim gibi, belediyeden alınarak 
Gençlik ve Spor Müdürlüğüne verilen Haliç çevresindeki araziler üzerinde 10 tane stat yapılabilir-
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di. Bıj konuyu, her bütçe müzakerelerinde dile getirmeme rağmen, şu ana kadar ancak 4 tanesi ya
pılmıştır. Geri kalan 6 tanesi de yapılarak -10 milyara yapılabilir- amatör futbolun hizmetine sunu
labilir. 

Stat yokluğu nedeniyle, İstanbul'daki amatör futbol müsabakaları, sabah saat Ö9'.00'da başla
yıp, akşam karanlığına kadar devam etmektedir. Vefa ve Eyüp Statları halen çamur, içerisindedir. 
İki yıl önce de ifade ettiğim gibi, bu statlardaki amatör futbol yükü, Haliç kıyısında yapılacak olan 
statlara kaydırılıp; Vefa ve Eyüp Statları çimlendirilerek futbolun hizmetine sunulabilir. Oysa, bu 
durum, halen, proje safhasından ileri gidemedi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hedef 2004 olimpiyatları... Bu oyunların ülkesinde yapıl
masını isteyen her aday ülke, Monaco'da yaptıkları tanıtımda somut projelerini sunarlarken, biz sa
dece maket göstermiştik. En büyük eksikliğimiz buydu. Öyleyse, 2004 olimpiyat oyunlarının ülke
mizde yapılmasına aday olurken, yapımına başlanılan tesislerimizi de olimpiyat üyelerine göster
meliydik. 

Monaco'daki tanıtımdan bugüne kadar yaklaşık 15 aylık bir süre geçti. Biz hâlâ, bırakın tesis
lere başlamayı, arsa sorununu bile çözemedik. Monaco'da maket proje olarak sunduğumuz tesisle
rin arsası olan Küçükçekmece'deki 1893 hektarlık arazi, iki buçuk yıldır Millî Savunma Bakanlı
ğından alınamamıştır. Üç-dört binayı yapıp, Millî Savunma Bakanlığına teslim etmekten âciz ka
lınmıştır. . 

Hazırlık komitesi, arazinin yanındaki 300 hektarlık-içinde özel şahısların arsalarının da bulun
duğu- araziyi, Hazineden talep etmiştir. Oysa, bu araziyi de olimpiyat alanına aldığını ifade ederek 
Monaco'da şov yapan Sayın Başbakan, konut yapımı için, hiç çekinmeden imzasını atarak, bu ara
ziyi Arsa Ofisine tahsis etmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Namoğlu, 1 dakikanız var efendim. 
YUSUF NAMOĞLU (Devamla) - Edindiğim bilgiye göre, bu arazi Arsa Ofisinden geri alın

maya çalışılmaktadır. 1893 hektara göre hazırlanan projeleri, 300 hektarlık arazi üzerine sığdırmak, 
bu başarılı Hükümetin yeni bir başarısı olacaktır. 

Sayın Başbakana sormak lazım; Monaco'daki heyecanınız, kararlılığınız, spora şefkatli yakla
şımınız, ne oldu da bir anda böylesine bitiverdi?.. 

2004 yılı yaz olimpiyatlarına talip miyiz? 1995 yılı eylülünde, talip ülkeler müracaatlarını ya
pacaklar, 1996 yılından itibaren bu müracaatlar değerlendirilecek ve 1997 yılında, İsviçre-Lo-
zan'da, Dünya Olimpiyat Komitesi buna karar verecek. İşte, biz, Jou sürenin her saniyesini çok iyi 
değerlendirmeye mecburuz. Olimpiyatlar için toplanan kaynaklardan, yaklaşık 250 milyar lira ci
varında para, mevcut tesislerin yapım ve onarımına harcanmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen... Size kısa bir süre veriyorum, lütfen tamamlayın; çünkü, daha üç tane 

bütçemiz var... 
YUSUF NAMOĞLU (Devamla) - Oysa, olimpiyatlar için yaratılan bu kaynağın, olimpiyat 

projesinin yapımına başlanmasında harcanması gereklidir; yoksa, bu paralar Gençlik ve Spor Ge
nel Müdürlüğünün harcaması gereken kalemler olmamalıdır. Yapılması gereken, bir an önce arsa
nın teminiyle, projenin uygulamasının başlatılmasıdır. 

Edindiğim bilgilere göre, Koalisyon Hükümeti zamanında, milletvekilleri kanalıyla spor ku
lüplerine gönderilen 35 milyarlık çeklerin alındı makbuzlarının, halen, Bakanlığa ulaşmadığı iddia 
edilmektedir. 
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YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Ne 35 milyarı?! 

YUSUF NÂMOĞLU (Devamla) - Bu yardımların, spor kulüplerine değil, hayır kurumlarına 
gittiği iddia edilmektedir. 

Bir iddia da, hayalî trilyonluk ihalelerdir. Bütçede ödeneği veya fonda karşılığı olmadığı hal
de, böyle ihaleler yapılmış mıdır? Bu ihalelere karşılık, milyarlarca liralık avanslar verilmiş midir? 
Bunların açıklığa kavuşması gerekir. Bu ihalelerin bazıları Sayıştaydan geri dönmüş müdür? Bazı 
usulsüz işlemlerle, süreler geciktirilerek, müteahhitlere haksız kazançlar sağlandığı ileri sürülmek
tedir. 

İddia edildiğine göre, Bakanlık tarafından, İstanbul çok amaçlı spor salonu ihalesi için, müte-
ahhite 22,5 milyar lira avans verilmiştir; oysa, bu ihalenin fondaki karşılığı 80 milyon liradır. Ba
kanlık, üzerindeki ithamları açıklığa kavuşturmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son olarak şunu söylemek istiyorum: Özürlüler için özel 
spor tesisleri yapılmalı, mevcut spor tesislerinin özürlülerin kullanabileceği duruma getirilmesi 
sağlanmalı ve özürlüler için organizasyonlar düzenlenmelidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçe
sinin milletimize ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN•- Teşekkür ederim. 
» Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Veli Andaç Durak; buyurun efendim. 

Sayın Durak, süreniz 15 dakika. 
Biliyorsunuz, televizyon yayını kesildi; artık, ona göre ayarlarsınız... 
DYP GRUBU ADINA VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletvekill-

Ieri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış 
bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan evvel, Yüce Meclisin Sayın Başkanını ve değerli üyelerini 
saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, 1977-1991 tarihleri arasında -uzun bir müddet- Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğünün bölge müdüfü'Oİarak görev yapmış, bu camianın hizmetinde bulunmuş ve 1991 yılında da 
istifa ederek, milletvekili seçilip, aranıza katılan bir üye olarak; eski teşkilatımın, bu güzel teşkila
tın bütçesi hakkında, Grubum adına söz verildiği için, bu konuda duyduğum huzuru ve mutluluğu 
ifade etmek istiyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 1938'de, 3530 sayılı Yasayla kurulmuştur. 1938'de kuru
lan bu teşkilat, günümüze kadar 10 defa yasa değişikliğine ve birçok defa da kurum değişikliğine 
uğramıştır. Genel Müdürlüğün bu konuda hazırlamış olduğu yasa tasarısının, çağımızın icaplarına 
ve sporun derinliklerine indiği için başarılı olacağı kanaatindeyim. Bu nedenle, çıkacak olan bu ya
sanın bir daha değişmeyeceği ve kurum değiştirmeyeceği kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Türk sporuy
la ilgili konularda, birlik ve beraberliğin gösterilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin spora de
ğer verdiğinin bir ifadesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki partilerin, parti mcnfaatları ve çı
karları, spor çıkarları kadar düşünülmediği için, daha doğrusu, sporun çıkarı ön planda düşünüldü
ğü için, tüm partiler bu konuda birleşmiştir. Sporda, bugüne kadar elde edilen başarılarda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki parti gruplarının ve üyelerinin büyük katkısı vardır. 

Sayın FJaşkan, sözlerimi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün gençlik hizmetlerine değine
rek sürdürmek istiyorum. Ülkemizde, bugün, mutlu olunacak, güven duyulacak güzel bir gençlik 
kadrosuna sahibiz. Yaklaşık 21 milyon genci olan bir ülke olarak, Avrupa'da birinci sırayı teşkil et-
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mekteyiz. Dünya ülkelerinde yüzde 10 ilâ yüzde 15 olan bu oranın, ülkemizde yüzde 28'lere çıktı
ğını görmekteyiz. Bu, mutlu bir tablodur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için büyük bir şanstır. Bu 
şansı iyi değerlendirdiğimizde, bu, yalınlarımızın müreffeh ve mutlu olmasında büyük katkılar sağ
layacaktır. Bu nedenle, gençliğimize daha çok önem vermemiz gerekmektedir. 

Bizim, Doğru Yol Partisi olarak gençlik politikamız, gençlerimizin -bugünlerini en iyi şekilde 
değerlendirerek- ülkemizin yarınlarına daha iyi hazırlanmalarını temin etmektir. Gençlerimizin, 
gönül gönülc, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne yürekten inanmış, Atatürk ilke 
ve inkılapları doğrultusunda, irfanı hür, ilmi hür, vicdanı hür, yapıcı ve yaratıcı yetenekleri gelişti
rilmiş, millî değerlerimize bağlı; ancak, çağdaş gelişime açık olmaları, bizim temel hedefimizdir. 

Her geçen gün gelişmekte ve büyümekte olan ülkemizin geleceğinin daha parlak olabilmesi, 
yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasına bağlıdır. 

Ülkemizde, sporla ilgili pek çok kanun, tüzük ve yönetmelik mevcuttur; ama aynı teşkilat ol
masına rağmen, maalesef, gençlikle ilgili yeterli mevzuat yoktur. Bu nedenle, Grup olarak, gençle
rimizin tamamını kapsayacak, onların korunması ve teşkilatlanması hususunda millî politikamıza 
uygun bir gençlik kanununun çıkarılması gerektiğine inanmaktayız. 

Halen, merkez teşkilatı sadece 7 kişiden oluşan ve illerde de sayısal olarak az bir personeli ve 
küçük bütçesi bulunan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, 21 milyon gencimizle ilgili hizmet
leri, bununla ilgili millî politikamızın tespitini, uygulanmasının takibini ve hizmetlerin koordinas
yonunu istenilen düzeyde yapamayacağı kanaatindeyim. Bu nedenle, Genel Müdürlüğün, gençleri
mize sahip çıkabilmek ve geleceğimizin teminatı olan değerli varlıklarımıza en güzel hizmeti gö
türebilmek için, müstakil bir gençlik genel müdürlüğü veya gençlik ve spor müsteşarlığı kurulma
sı hususunda yaptığı çalışmaları olumlu bulmaktayız; çünkü, müsteşarlık içinde yer alan Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğüne daha fazla fınans ayrılacağından, böyle bir teşkilatın, daha çağdaş ve 
verimli hizmetler üreteceğine inanmaktayız. Adı geçen Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı per
soneli, sınırlı şartlarına rağmen, canla başla, büyük gayretle çalışmalar yaparak ve mahallî imkân
ları da peşine takarak, gençlik hizmetleri çalışmalarında başarılı olmuştur. 1994 senesi içerisinde, 
12-24 yaş arasındaki, 1 407'si kız, 2 124'U erkek olmak üzere toplam 3 531 gencimizin, 6 ildeki 
kamplarda barınmalarını, birbirleriyle tanışmalarını ve kaynaşmalarını temin etmiştir. 

Bugün, ülkemizde ve dünyada geleceğin en mükemmel popüler sahası olan sporla sözlerimi 
sürdürmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, spora, ülke olarak değer vermekteyiz ve Grup olarak da bu değerin 
önünde gitmekteyiz; çünkü, spor, bir insana, yenmeyi-yenilmeyi öğreten en güzel olaydır. Spor, ay
nı zamanda, insanlara, yardımlaşmayı öğretir, liderlik vasfı kazandırır. İnsanların kendi vücudunu 
tanımasını öğretir, insan bedenine zindelik, zarafetine güzellik verir, asrımızın "bunalım" denilen 
stres hastalığından kurtulmasında en ucuz ilaçtır. Spor, insanlarımıza iyi karakter, iyi ahlak verir; 
insanları, ruhen ve bedenen geliştirmesinin yanında, ülkeleri birbirlerine kaynaştırarak, ülkenin ta
nıtılmasında en etkili eğitim aracıdır. İşte, bu gerçekler karşısında, ülkeler spora büyük önem ver
mektedirler. 1994 yılı içerisinde, ülkemizde de spora büyük önem ve hizmet verilmiş, bu yıl, bir 
atılım yılı haline getirilmiştir. Ülkemizde, Avrupa yelken, optimist, ümitler arası grekoromen, yıl
dızlar voleybol, büyükler serbest güreş, dünya gençler boks ve son olarak da bayanlar ve erkekler 
dünya halter şampiyonasının organizasyonlarının başarıyla yapılmış olduğunu görmekteyiz. 

1994 yılı içerisinde, yurt içi ve yurt dışında yapılan uluslararası müsabakalarda, bugüne kadar, 
207 altın, 192 gümüş, 237 bronz olmak üzere toplam 636 madalya kazanılması, takdire layık bir 
olaydır. 
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Artık, ülkemizde, Avrupa ve dünya şampiyonaları rahatlıkla organize edilmektedir ve katılan 

ülkelerin de beğenisini kazanmaktayız. Bu organizasyonların yapılabileceği spor tesisleri ülkemiz
de vardır, sporcular da vardır, sporcuların öğretmeni de vardır. Tribünlerimiz ve tesislerimiz çok 
iyidir, izleyicilerimiz de, artık bu duygular içerisinde kendilerini oluşturmuşlardır. Dünya Büyük
ler Serbest Güreş Şampiyonasında 2 altın 1 gümüş madalya alarak, 28 yıl sonra dünya şampiyon
luğunu kazanmamız, takdire layık bir olaydır. Dünya Halter Şampiyonasına -bayan ve erkeklerde-
65 ülke katılmış olup, bunlar içerisinde dünya ikincisi olmamızı da takdirle karşılıyoruz. 

Kanaatimce, bugün sporda en büyük aksaklık, futbolun spor ailesi çatısından ayrılmış olma
sıyla, altyapı imkânlarından koparılmış olmasıdır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, tüm spor fe
derasyonlarına altyapı hizmetleri sunan, onları çatısı altında barındıran bir kurumdur. Bugün, fut
bol, özerk olmasına rağmen, Gençlik ve Spor Teşkilatı, tesisleri, sicil lisans elemanları, araç gereç 
hizmetlisi ile tüm futbol faaliyetlerine de hizmet vermekte ve onun da hizmetinde olmaktadır. 

Dünya ülkelerinde, federasyonların bağlı olduğu konfederasyon görevini, ülkemizde, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü yapmaktadır. Bu konuda, -kanunda- aksayan birkaç maddenin değişti
rilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

Sporda en önde gelen hizmetlerden birisi de eğitimdir. Eğitim, her alanda olduğu gibi, sporda 
da başarının temelidir. Sporda anarşi ve şiddetin önlenebilmesinin panzehirinin eğitim olduğuna 
inanmaktayız. Başta hakem olmak üzere, antrenör, sporcu, idareci ve hatta spor yazarlarının da eği
tilmesi gerektiğine inanmaktayız. Eğitimi iyi olmayan spor adamlarımızın yönetimi de başarılı ol
maz. 

Genel Müdürlüğün, spor kulüpleri sevk ve idare seminerlerini, antrenör yetiştirme seminerle
rini ve konferans çalışmalarını olumlu buluyor; beden eğitimi öğretmenlerine branş gelişim semi
neri vererek, antrenör belgesi verilmesi hususunu destekliyoruz. Bunların daha da yoğunlaştırılma
sını istemekteyiz. Çünkü, Doğru Yol Partsi olarak, sporun kaynağının okullar olması gerektiğine 
inanmaktayız. 

Ülkemizde, aşağı yukarı on yıldır spor eğitimi başarıyla sürdürülmektedir. İşte, gelmiş geçmiş 
iktidarların, spora, politika üstü verdiği eserlerin neticesinde güzel bir temel atıldığından, spor eği
tim merkezleri, bugün başarılı hale gelmiştir. 

Bugün, başta, güreş, atletizm, bisiklet ve boks sporları olmak üzere, 13 ilimizde, 750 sporcu, 
spor eğitim merkezlerinde görev yapmaktadır. Spor eğitim merkezleri, 11-13 yaş projesi içerisin
de olan genç sporcularımız için temel unsur teşkil etmektedir. Bugün, yıldız sporcularımızda ve 
genç sporcularımızda aldığımız başarılar, bu müessesenin çok başarılı olduğunu göstermektedir. 
Spor eğitim merkezlerinde yetişen sporcuların, bugün, sporumuzda büyük yer tuttuğunu memnuni
yetle görmekteyiz. 

Sporda, yönetimin de önemli bir Unsur olduğuna inanmaktayız/Federasyonların seçimle işba
şına gelmeleri, Türk sporunun geleceği bakımından önemli bir olaydır. Bu konuda Genel Müdür
lüğün gösterdiği hassasiyeti de takdir etmekteyiz. Ülkemizde her şeyin demokratik ve şeffaf olma
sını istediğimiz şu devirde, böylece, demokrasi de Türk sporuna gelmiştir. 

Yaz spor okullarındaki çalışmalarınızı da takdirle karşılıyoruz. 1994 yılı içerisinde, 100 bin 
çocuğumuz, yaz spor okullarına gönderilmiştir. Millî Eğitimde yapılan çalışmaları, bugün, Beden 
Terbiyesi il müdürlüklerinde yaşamaktayız. Okullar yaz tatiline girdiği anda, ilkokul talebelerini 
veyahut da ilkokulda okumayan çocukları, velilerinin, ellerinden tutarak, spor müdürlüklerine ge
tirdiklerini, hatta kuyruklar oluşturduklarını görmekten mutluluk duymaktayız. Bu kuyrukların oluş
turulması neticesinde, spora bir altyapı teşkil edilmektkedir; çünkü, o merkezlerde, gençlerimiz spo-
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run tüm kurallarını öğrenmektedirler. Başarılı sporculara verilen hediye ve ödüllerin de yerinde ol
duğunu, ayrıca, sporcunun sırtındaki teri kurumadan bunların verilmesini de takdirle karşılıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Durak, 1 dakikanız var efendim. 

VELİ ANDAÇ DURAK (Devamla) - Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şehir imar planlarının değiştirilip, belediyelerle protokol 
yaparak, ucuz, basit semt sahalarının yapılmasında, hatta birtakım tesislerin yapılmasında fayda 
vardır. 

Geçmiş iktidarlar zamanında belediyelerce yapılan bu tesisler, Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğüne devredilmediği için, bugün bunların süs olarak veyahut da başka gayelerle kullanıldığını 
görmekteyiz. Genel Müdürlük olarak belediyelerle bir protokol yapılıp bu tesislerin kendi bünye
mize kazandırılmasında, Grup olarak yarar görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, sporun, halkımıza sevdirilmesi, yaygınlaştırılması, tabana yayılması 
için geniş halk kitlelerini spor alanlarına çekmenin gereğine inanmaktayız.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

VELÎ ANDAÇ DURAK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan, bitiriyorum. 

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın. 

VELİ ANDAÇ DURAK(Devamla)-Teşekkür ederim, sağolun. 
Hatta, elit sporcuların yetiştirilmesi için insanlarımızı spor alanlarına çekmemiz gerekmekte

dir. Spor alanlarına çekebilmek için de, ucuz, basit semt sahalarının çoğaltılmasını istemekteyiz. 
Bu semt sahası yapma işlemine 1995-1996 yıllarında da devam edilmesine önem vermekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, bugün büyük şehirlerimizde bin kişilik, 3 bin kişilik, 5 bin kişilik spor 
tesisleri vardır. Bu spor tesislerimizde amatör kulüplerimiz, bugün, 8-10 branşta müsabaka yap
maktadır. Maalesef, bu 3 bin kişilik, 5 bin kişililik tesislerde voleybol, basketbol gibi maçlar seyir
cisiz yapılmaktadır. Bir güreş faaliyetine gidilse, olimpik ölçülere göre tesis donatılıyor ve bu da 
büyük masrafları gerektiriyor. Bunun için, Genel Müdürlüğün, seyircisiz spor salonu tesisleri yap
ma çalışmalarını uygun buluyoruz. 1995-1996 yılında da bu işe daha çok önem verilmesi gerek
mektedir.. 

Statların ışıklandırılması olayı da takdirle karşılanmaktadır. 

Büyük ilçelerimizde, köylerimizde yapılan çim sahaların yanında, buralara toprak sahaların da 
yapılması gerekmektedir. Zira, böyle olmazsa, çim sahalarımız kısa zamanda verimliliğini yitire
cektir. O nedenle, buraların toprak sahalarla donatılmasında da yarar vardır. 

Verim elde edilemeyen doping hususuna gelince; 1988 senesinden bu yana, bu konunun çö
zümü hususunda gösterdiğiniz gayretleri takdirle karşılıyoruz. 

1995 mali yılı bütçesinin, başta 21 milyon gencimize ve sporcularımıza olmak üzere, tüm ül
kemize hayırlara vesile olması dileğiyle, saygı ve sevgilerimi tazeliyorum. 

Teşekkür ederim.(Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Durak. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mukadder Başeğmez, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 15 dakika efendim. 

RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz al-
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mış bulunuyorum; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bu akşam Millî Takımı
mız ile İsviçre Millî Takımı arasında yapılacak olan maçta, Millî Takımımıza başarılar diliyorum. 
(Alkışlar) İnşallah, hep beraber galibiyeti izleriz. 

Devletin bütün işleyiş tarzı, bakanlıklar, müsteşarlıklar, genel müdürlükler şeklinde yürütülü
yor. Genel olarak söylemek gerekirse; bu genel müdürlükler ne iş yapar diye, zaman zaman, insa
nın kafasına sual takılıyor. Bunlar, belki, devletin ve halkın tabiî hayatını.engelleyici unsurlar ola
rak da karşımıza çıkıyor. 

Köyde kentte, büyük kentlerde gecekondu mahallelerinde, hemen her yerde, çocuklarımız, 
kamyonların, arabaların arasında top koşturuyor; bu arada ölenler bile oluyor. Türkiye -Allah'a şü
kür- nüfusu genç bir ülke. Avrupa'da göremezsiniz; ama, bizde, herhangi bir apartmanın önünde, 
yüzlerce çocuğun oynadığını görürsünüz. 

Türk gençliğinin istikbalini hazırlama görevi hepimize düşmektedir; bu bizim görevimizdir. 
Türkiye nüfusunun yüzde 60'ından fazlasının 30-35 yaşının altında olduğu ifade edilmektedir. Bu 
muazzam bir hadisedir; fakat, meseleye global olarak bakmak istiyorum. Her şehrimizde, her ka
zamızda birer futbol, voleybol, basketbol takımı olsa; bunların hemen hepsi, dünyanın en büyük 
kupalarını alsalar, bütün dünya birinciliklerini uhdesinde toplasalar; fakat, bunlar, okuma imkânın
dan yoksunlarsa, çalışma imkânından yoksunlarsa ceplerindeki para her geçen gün eriyorsa, hem 
paranın değeri yoksa hem de mevcut değilse, istikbal endişesi içindelerse, ne o kupalar ne de koş
turdukları toplar bir mana ifade eder. 

Bu bakımdan, meşelere, topyekûn bakmak gerekir. Eğer bir ülkede bir şey kötü gidiyorsa, her 
şey kötü gidiyor demektir; her şey kötü gidiyorsa, bir şeyin iyi gitmesi de mümkün değildir. Eko
nomi darboğazların içindeyse, işadamları halinden şikâyetçiyse, öğretim üyeleri halinden şikâyet-
çiyse, gençlik "ben ne olacağım, yarınım ne olacak" diye büyük bir umutsuzluğa kapılmışsa, bu, 
bir millet için, bir gençlik için en büyük tehlikedir. 

Fakrüzaruret içinde olabiliriz, kıtlıklardan, yokluklardan, yoksulluklardan geçebiliriz, sefer
berlik zamanı içinde olabiliriz -Allah vermesin - büyük tabiî afetlerle karşılaşabiliriz; ama, hedefi
miz belli ise, kendimize "on yıl sonra şöyle, yüz yıl sonra böyle olacağız" diye bir hedef tayin et
mişsek, bütün bu sıkıntıları atlatmak, bütün bu sıkıntıların üstesinden gelmek mümkündür; ama, 
bugün, devletin zirvesindeki insanlardan siyaset adamlarına, siyaset adamlarından fikir adamlarına 
kadar ve en mühimi, büyük bir yoğunluğu ve çoğunluğu gençlik üzerinde olmak üzere "ben, ne ola
cağım, yarınım ne olacak, Türkiye nereye gidiyor" şeklinde bir umutsuzlukla karşı karşıyayız. (RP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi, tabiî, Türkiye'nin umutsuzluğunu alkışlamıyorsunuz, benim ifadelerimi alkışlıyorsunuz 
herhalde; çünkü, bu, alkışlanacak bir hadise değildir. 

Böyle umutsuz bir tablo içindeki, "yannım ne olacak" endişesi içindeki bir gençlik, gerçekten 
spor da yapsa, sporda üstün başarılar da elde etse, bu, bir başka sıkıntıyı getirir. 

Değerli arkadaşlar, kapalı spor salonları, çim sahalar, en kaliteli, en güzel spor malzemeleri 
Uganda'da Uretilse, Uganda'da müthiş spor sahaları olsa, bu ne ifade ede; bu, bir komikliğin ifade
sidir, başka bir şey ifade etmez. Bu bakımdan, Türkiye'de, şu kadar takım olabilir, bunlarla ilgile
nen bir genel müdürlük olabilir, bunlar başarılar da elde edebilir; ama, benim gördüğüm şudur ki, 
Türkiye'de üniversite gençliği var, ortaöğretim gençliği var, çalışan gençlik var, köydeki gençleri
miz var; bütün bu insanların sayısız problemleri var. Kulüpte top koşturan 24 insanı düşünebilirsi
niz, onlara başarılar da dilersiniz; ama, biliniz ki, herhangi bir kahvehanede dört tane takımı oluş
turacak sayıdaki gençler, ömürlerini sigara dumanları arasında, herhangi bir ciddî makale okumak-
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tan mahrum, herhangi bir kitap okumamış şekilde geçiren; belki lise mezunu, belki üniversite me
zunu; ama, yarınım ne olacak endişesiyle iş bekleyen, aş bekleyen ve bir umutsuzluğun içine düş
müş gençlik... Ne demek istiyorum... 

Sayın Başkanım, sevgili milletvekilleri; gerçekten makro planlar yapmalıyız; gençlerimizi dü
şünmeliyiz, yaşlılarımızı düşünmeliyiz. Spor, sadece gençler için değil, aynı zamanda yaşlılar için
dir de; ama, şimdi size birşey söyleyeyim: İstanbul halkının tamamı sporcu olsa neye yarar, spor 
yaptıkları zaman hepsi tıknefes olup ölür; çünkü, hava yerine zehir soluyacaklardır. Devlet, elbir
liğiyle bir kriz masası oluşturup, İstanbul'u kurtarma çabası içinde olmalıdır, doğalgazına, suyuna 
el atması lazımdır. 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Onu İstanbul bütçesinde konuşun!.. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Ama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başarısız ol
sun diye, elindeki paraları alınıp, geçmiş yönetimlerin yaptığı borçlar da kesilmektedir, istihkakla
rı ödenmemektedir. Hadi bakalım, gelin de İstanbul'da spor yapın! Ondan sonra Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde konuşun! Bütün paraları spor için ayınn; ama, İstanbul'da insan 
sokakta bile yürüyemiyor. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Bu hava kirliliğinde... 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Evet, bu hava kirliliğinde... 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Biz de kapalı yerlerde spor yaparız ne yapalım; Sayın Ba
kan bize kapalı bir yer ayarlar!.. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Şimdi, bizim köylerimizde harmanlarımız pehlivan 
doludur, gecekondular futbolcu hazinesidir. Halk, kendiliğinden birtakım çözümler bulmuş; yeşil 
sahalara, çim sahalara ücretler ödeyerek, spor ihtiyacını gidermektedir; ama, kardeşlerim, dünya
nın hiçbir yerinde, iyi bir futbolcu, bir futbol takımında oynayabilmek için milletvekilinden kart 
götürmez, torpil aramaz, Türkiye'de bu olmaktadır. En kabiliyetli futbolcularımız bile ancak ada
mını bulursa ön plana çıkabiliyor. Bu işler kulüplerde mi oluyor, yoksa devletin genel siyaseti mi 
bilmiyorum; ama, bana bile birsürü insan müracaat etti. Yani, insanın top oynaması için de millet
vekilinden kart istemesi ya da referans istemesi kadar komik bir şey olabilir mi!.. 

Şimdi, bu genel müdürlüğümüzün bütçesi hayırlı olsun, çok iyi çalışmalar yapsın, bütün ta
kımlarımız -halter, güreş, voleybol, basketbol, cirit, binicilik- her sahada ileri gitsin, bunu kim is
temez. 

Geçen sene Olimpiyat Komitesiyle yurt dışına gitmiştim; orada bir gerçeği gördüm ki, biz bu 
işi arabesk bir şekilde yapıyoruz, komik bir şekilde yapıyoruz. Sadece Türkiye değil, bütün İslam 
âlemi, ne olduğunu, nerede durduğunu, nasıl yönetildiğini bilmiyor ama, sadece, işte, orada bir 
oyun oynanıyor gidip biz de katılalım, orada bir halay çekiliyor gidip biz de Bar'da duralım... Adam 
Suudi Arabistan petrodolarlannı getirmiş, Monako'da kumarhanelere yatırmış -hemde yönetici se
viyesindeki insanlar- saraylar yaptırmış. Bir kumarhaneyi geziyorduk, "buraya giremezsiniz, bura
sı prens gelirse açılır" dediler; Allah Allah!.. Şimdi, bu adamın takımı birinci olsa neye yarar!.. Ya
ni, önce kafalarımızın sportmen bir kafa olması lazım, centilmen bir kafa olması lazım... 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Erbakan Hoca duymasın!.. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Yahu, burada söylüyorum, bütün Türkiye duyuyor; 
ne olacak... Beni almadılar; ben turist olarak görmek istedim orayı. 

Aziz milletvekilleri, bazı şeyler şablon kâğıdına şablonlanmışsa, tabucu, şabloncu, ideolojik 
kafalar taşıyorsak, biz, sporda bile menfaatimizi bilemeyiz; yani, spora da siyaset sokarız. Onun 
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için, ifade etmek istediğim şudur: Eğer bir Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde, pırıl pı
rıl gençlerimizin, idealist gençlerimizin, bir gol atsam diye çırpınan gençlerimizin hakkı, hukuku, 
şu milletten kesilen paralar, ihale yolsuzluklarıyla çarçur ediliyorsa, siz neyin sporunu yapıyorsu
nuz?! Üstelik, bunlar "bütün ihaleler birtakım insanlara peşkeş çekiliyor, yolsuzluklar yapılıyor" 
diye televizyonlarda İktidar milletvekilleri tarafından açık açık söyleniyor. Bilmem, Sayın Baka
nım veya ilgililer bu konuda ne diyecekler?! 

Yüreklerimizin sportmen ve centilmen olması gerekir. Türkiye'de halterci de çıkar, futbolcu 
da çıkar, boksör de çıkar, zamanla çıkmıştır, çıkar da; bunlar için, illa devletin müdahale etmesi, 
yardım etmesi bile gerekmez; yani, mani olmayın, gölge etmeyin, başka ihsan da istemez; nice pı
rıl pırıl gençlerimiz çıkar, Türk Bayrağını gönderlere çektirir; madalyaları alır, göğsüne takar geti
rir; ama, ona bile ideolojik bakılmaktadır, değerli arkadaşlarım. 

60 milyon nüfusu olan, taşı şıksa suyunu çıkaracak böyle genç bir nüfusu olan Türkiye'de, spor 
planlanır, sporda dünyanın en ileri ülkesi de olabiliriz; ama, gün gelir, sporcularımız madalyaları
nı satmak zorunda kalırsa; dünya çapında madalya almış sporcularımız, güreşçilerimiz mazlum ve 
mağdur duruma düşerlerse; onlara el uzatılmazsa, yazık olur. 

Ben, burada isim zikretmek istemiyorum; ama, kimi insanlara, siyasî propaganda vesilesi ol
sun diye olağanüstü el uzatılmış, ihîkân tanınmıştır; kimi insanlarsa, bundan siyasî prim çıkmaz di
ye mağdur edilmiştir; bu söylediğim cümle, önemli bir cümledir. 

Geçtiğimiz sezonda güreşte önemli dünya şampiyonlukları elde ettik; güreşçilerimiz, altın ma
dalyalarını göğüslerine takarak geldiler; onları ve Güreş Federasyonunu burada, huzurunuzda teb
rik etmek istiyorum. Halterde de önemli gelişmeler oldu. 

Gençlerimizin elinden ciddî anlamda tutun! takım seçerken, torpil, ayırım yapmayın, adaletli 
bir şekilde takımları seçin, adaletli bir şekilde malî imkânlar sağlayın. Bugün, işadamlarımız spon
sorluk vasıtasıyla yardım etmeseler; birtakım insanlar, bu işi yapanların elinden, zevk olsun, unvan 
olsun, şöhret olsun diye tutmasalar, sporumuz gerçekten ne hale gelir!.. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Refah Partisi Grubu adına, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
nün bütçesi üzerine konuşmuş bulunuyoruz; bu konuştuğumuz bütçe -biraz sonra başka bir genel 
müdürlüğün veya bakanlığın bütçesi konuşulacak, yarın başka bir genel müdürlüğün - neye benzi
yor; 3 milyon maaşlı, 2 milyon maaşlı, asgarî ücretli adamın, eve gelip "kızımın bütçesi şu, oğlu
mun bütçesi bu, okula şu kadar ayırdım, bakkala şu kadar ayırdım, manava bu kadar ayırdım; yet
miyor, idare edin" deyip, evdeki kavgayı durdurmasına benziyor!.. Bu bütçeyle, bu kadarcık büt
çelerle yetmiyor... 

Zaten, bütçenin reel olarak bir anlam ifade etmediğini hepiniz biliyorsunuz. Bunların büyük 
bir kısmı dış borç faizine gitmektedir, bütçe açıktır, her geçen gün vergi konulacaktır; malî denge 
vergileriyle, şunlarla bunlarla, yarınımız, bütçe açısından karanlıktır. "Şu bakanlığa, şu genel mü
dürlüğe şu kadar bütçe ayırdık" demeniz de bir şey ifade etmez; kör topal, el yordamıyla gidiyo
ruz. 

Size, başka bir ifadede bulunayım: Geçen sene kışın Antalya'dan geliyorduk, üç dört araba bir
den kaydı, hepimiz birbirimize girdik, korkunç bir... 

MEHMET SEVÎGEN (İstanbul) - Yani, spor yapmayalım mı? 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Spor yapıyoruz arabayla orada işte. 
Bir meyil iniyoruz, olduğu gibi buz; tabiî, kaza oldu, şu oldu, bu oldu; kaymakama gittik, "bu 

kışta kıyamette bu yollara niye tuz ekmiyorsunuz" dedik, "efendim, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi 
münasebetiyle, işte, ayda şu kadar kamyon tuz alabiliyoruz; kusura bakmayın, yollara tuz dökemi
yoruz" dedi. 
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Kış günü, insanların öldüğü yollara tuz dökemeyen bir bütçeye sahipseniz, sahada top koştu

racak insanlara hangi bütçeyle, nasıl hizmet edebilirsiniz diye düşünüyorum (RP sıralarından alkış
lar) Bana, pek aydınlık, pek ışıklı görünmüyor. 

Hamiyetperver değerli gençlerimiz, kendi gayretleriyle, kendi özünden gelen istekle, arzuyla, 
kendi sağlıklarını korumak için spor yapıyorlar ve yapacaklardır. • • '/ 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sporu bıraksınlar!.. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Zaten, Türkiye'de, hükümetler hiç olmasa, bu yö
netimler hiç olmasa, emin olun, Türkiye, iktisaden, siyaseten, her bakımdan daha iyi gidecek, halk 
kendi kendine daha iyi yapacak gibi geliyor bana. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Şimdi var mı Hükümet?! 

BAŞKAN - 1 dakikanız var Sayın Başeğmez. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Refah olmasa, Türkiye gider. Hükümetler gelmese, 

hükümetler müdahale etmese -devlet demeyeyim- ama- bu müdahaleci anlayış olmasa, halk kendi 
kendine evini, yolunu, köprüsünü, fabrikasını yapacak, kuracak; ama, birtakım bürokrat kafalar, 
her şeyin önünü kesiyor. Eminim ki, sporda bile bürokratik bir anlayışla, çok şeylerin önü kesil
mektedir. 

Bırakın, insanlar spor yapsın; ama, destekleyin, teşvik edin. Havası, suyu, denizi, ormanı, ışı
ğıyla pırıl pırıl bir Türkiye, sağlıklı bir nesil... Fakat, sahalarda sâdece top koşturan ya da adale ge
liştiren, adalesi, pazı gücü kuvvetli bir genç, et ve kemikten ibarettir; onu destekleyecek ruh kökü
ne sahip kılmak lazımdır. , 

Ben neyim, nereden geldim... 
' (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Başeğmez, son cümlelerinizi söyler misiniz lütfen. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum efendim. 

Ben neyim, nereden geldim, nereye gidiyorum, hangi kültürün, hangi tarihin, hangi inancın in
sanıyım, geçmişten hangi ,;zi taşıyorum, geleceğe hangi ışığı ve umudu vaat ediyorum; bu idraki, 
bu hedefi, bu inancı olmayan bir genç, her şeyde dünya şampiyonu olsa da bir şey ifade etmez di
yor; saygılar sunuyor; takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başeğmez. 

Bütçenin lehinde, Konya Milletvekili Sayın Servet Turgut, buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 10 dakika Sayın Turgut. 

SERVET TURGUT (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Milletlerin gelecekteki teminatı gençliktir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin teminatı da genç
liktir; ama, bu gençliğin adı, mozaik'gençlik değil, Türk gençliğidir. 

Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti Devletini emanet ettiği gençlik de, mozaik bir gençlik değil, 
Türk gençliğidir. Ancak, bugünkü gençliğin, herhangi bir konuda, aileden aldığıyla verdiği hüküm 
başka, okuldan aldığıyla verdiği hüküm başka, toplumdan aldığıyla verdiği hüküm başka. Bu çeliş
kiler içerisinde ve günübirlik değişen eğitim programlarıyla yetişen ve kendisine makro düzeyde 
herhangi bir eğitim verilmeyen bir gençliğin omuzlan üzerine geleceğimizin yüklenmesini düşün
mek bile istemiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, spor^ ülkelerin tanıtımında önemli bir faktördür. Bütün olumsuzlukla

ra rağmen Türkiye, 1994 yılında sporun hemen hemen her branşında büyük basanlara imza atmış
tır. Özellikle güreşte kazanılan dünya şampiyonluğu, halterde elde ettiğimiz basanlar, basketbol ve 
futbolda kulüp ve millî takımlar düzeyinde kazanılan zaferler, Türk sporundaki gelişmeyi göster
mektedir; fakat, kazanılan bu başarılar, Türk sporuna yapılan yatınmlar ve istikrarlı çalışmalardan 
kaynaklanmamaktadır. Türk sporundaki basanlar, genelde, ferdî çıkışlar ve süreklilik arz etmeyen 
takım başarılarından ibarettir. Bu da, sporcularımızın ve kulüplerimizin yapılanndan kaynaklanan 
bir hata göstermemektedir. Çözüm, sporcu yetiştirmeye okulöncesi ve ilkokul çağından başlamak
tan geçmektedir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bütçesinin buna göre ayarlanması ve yatı
rım için imkân tanınması gerekmektedir. Sporun insan sağlığındaki önemi ne kadar büyükse, genç
liğimizi spora yöneltme hizmeti gerçekleştiren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün hizmetle
rinin, toplum hayatımızın sağlıklı olup ölmamasındaki yeri de o kadar büyüktür. Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğümüze bu yönde hizmet imkânı tanınırsa, gençlerimizi, içki, kumar, fuhuş, uyuş
turucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtaracak şekilde faaliyetler gösterebilir ve de sporda başanyı sü
rekli kılacak sporcular yetiştirebilir. 

Öncelikli olarak, sporu okulöncesi dönemden başlatmak, tüm semt ve köylere sağlıklı imkân
larda spor yapılmasını sağlayacak tesisler kazandırmak gerekmektedir. Bugün, Türkiyemizde spo
ra başlama yaşı çok yüksektir ve de belirli bir eğitim, maalesef verilememektedir. Üstelik, yeterli 
altyapının olmamasının bir sonucu olarak, amatör ve profesyonel dallarda spor yapan sporcu sayı
sı çok alt seviyededir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün bütçesi yeterli hale getirildiğinde, spor akademile
rinden yetişen öğretmenler aracılığıyla gençlerimizin bilinçli spor yapmasına zemin hazırlayabilir 
ve bilinçli yetişen gençlerimiz, sporda kalıcı başarılar elde edebilir. 

Bugün, Türk sporunun ve sporcusunun en büyük sıkıntılarından birisi, spor yapacak tesislerin 
yetersiz olmasıdır. Kendisini çalıştıracak spor hocası ve çalışacak tesis bulamayan gençlerimiz, bir 
müddet mahalle aralarında imkânsızlıklar içerisinde spor yapmaya çalışıyor, hevesi geçince de bir 
daha sporla uzaktan yakından ilgilenmiyor. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz, okulöncesi dönemden başlatacağı çalışmaların değer
lendirmesini yapmak için, her yıl, en başarılı sporcuları, düzenleyeceği yanşmalarla tespit ederek, 
bunları daha köklü bir eğitimden geçirerek, belli bir dönem sonra, gençlerde ve büyüklerde ulusla
rarası müsabakalarda ülkemizi temsil edecek noktaya getirebilir. 

Gençlerimizin spordan uzaklaşmasının bir diğer nedeni de, spor yapan gençlerimize eğitim ve 
iş alanında yeterli kolaylıklar sağlayamamamızdır. 1994 dünya şampiyonasında ülkemizi başarıy
la temsil eden bir haltercimiz, kendisine verilen ödüllerden önce, arkadaşlanna ve kendisine iş is
temiştir. Bu durum göz önünde bulundurularak, müesseselerimizin ve devlet kuruluşlarımızın, 
sporcularımıza iş ve spor yapma imkânı sağlayacak şekilde donatılması yararlı olacaktır. Böylece, 
sporcularımız, gelecek endişesi taşımadan kendilerini spora daha çok verebileceklerdir. 

Bu duygular içerisinde, bütçemizin, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Turgut. 
Sayın milletvekilleri, arzu ederseniz, çalışma süremizi bu bütçenin bitimine kadar uzatalım. 

("Uzatalım" sesleri) 
Çalışma süremizin bu bütçenin bitimine kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Buyurun Sayın Bakan. 

Süreniz 15 dakikadır. 

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün 1995 yılı bütçe
sinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye başlanması münasebetiyle, 
1994 yılında gerçekleştirdiğimiz gençlik ve spor hizmet ye faaliyetlerimiz ile 1995 yılında gerçek
leştirmeyi planladığımız faaliyetleri kısaca ana başlıklarıyla arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

1994 yılı içerisinde ülkemizde, Avrupa yelken, Avrupa optimist, Avrupa ümitler grekoromen, 
Avrupa yıldızlar voleybol, dünya büyükler serbest güreş ve dünya gençler boks, dünya büyük er
kekler ve bayanlar halter, dünya masterler ve gençler vücut şampiyonaları başarıyla organize edil
miştir. 

Avrupa gençler yelken şampiyonasında bir sporcumuz 1 altın madalya kazanmıştır. Avrupa 
ümitler grekoromen şampiyonasında dört sporcumuz altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu 
olmuş; Türkiye, takım halinde Avrupa ikinciliğini elde etmiştir. Avrupa yıldızlar voleybol şampi
yonasında, voleybolcularımız Avrupa dördüncülüğü elde etmişlerdir. Dünya büyükler serbest gü
reş şampiyonasında 2 altın, 1 gümüş madalya kazanılarak, takımımız, 28 yıl aradan sonra dünya 
şampiyonu olmuştur, ağır sıklette bir sporcumuz altın madalya alarak, 37 yıl aradan sonra dünya 
şampiyonluğu unvanını tekrar getirmiştir. Dünya gençler boks şampiyonasında ilk defa, iki spor
cumuz, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuşlardır. 18-27 Kasım 1994 tarihleri arasın
da ülkemizde düzenlenen bayanlar ve erkekler dünya halter şampiyonasına 65 ülke katılmıştır. Bu 
organizasyonda sporcularımız, 15 dünya rekoru kırarak, 8 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere, top
lam 15 madalya almış ve takım halinde dünya ikincisi olmuşlardır. 

Ayrıca, bu organizasyonlardan sonra, uluslararası, federasyonların başkanları, teşkilatımıza 
gönderdikleri yazılarıyla, yaptığımız organizasyonların son yılların en başarılı organizasyonları ol
duklarını ifade etmişlerdir. 

Ülkemizde 9-12 Aralık 1994 tarihleri arasında 33 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen dünya 
vücut geliştirme şampiyonasında, bir erkek sporcumuz dünya şampiyonu olarak 1 altın, yine bir er
kek sporcumuz dünya ikincisi olarak bir 1 gümüş madalya kazanmışlardır; takım halinde ise, dün
ya üçüncüsü olunmuştur. 

Başarıyla organize edilmiş bu dünya ve Avrupa şampiyonaları dışında, aralık ayı içerisinde ilk 
defa, üniversiteler dünya hentbol şampiyonası ülkemizde yapılacaktır. 

1994 yılı içerisinde sporcularımız, yurt dışında katıldıkları şampiyonalarda şu sonuçları almış
lardır: 

Çin'de yapılan dünya okullar şampiyonasında 5 bin metre erkekler yarışında, bir sporcumuz 
dünya şampiyonu; Ağrı Naci Gökçe Lisesi ise takım halinde dünya ikincisi olmuştur. 

Budapeşte'de yapılan dünya gençler grekoromen şampiyonasında, takımımız, 2 altın, 1 gü
müş, 1 bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştur/Amerika'da yapılan dünya yıldızlar 
grekoromen şampiyonasında, takımımız, 5 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak dünya şam
piyonu olmuştur. 

Polonya'da yapılan büyükler Avrupa judo şampiyonasında, iki sporcumuz bronz madalya ka
zanarak Avrupa üçüncüsü; Mısır'da yapılan dünya gençler judo şampiyonasında, bir sporcumuz al
tın madalya kazanarak dünya şampiyonu; bir sporcumuz bronz madalya alarak dünya üçüncüsü ol-
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muştur. Portekiz'de yapılan gençler Avrupa şampiyonasında, bir bay, bir bayan sporcumuz, 2 altın 
madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmuştur. 

Bulgaristan'da yapılan büyükler Balkan eskrim müsabakasında -10 yıl aradan sonra- erkekler 
flörede bir sporcumuz, ferdî ikinci olarak gümüş madalya kazanmıştır. 

Bükreş'te yapılan gençler tekvando Avrupa şampiyonasında takımımız 4 altın, 4 gümüş, 2 
bronz madalya kazanarak, Avrupa ikincisi'olmuştur. Zagrep'te yapılan büyükler tekvando Avrupa 
şampiyonasında takımımız, 1 altın, 4 gümüş madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olmuştur. 

Türk sporunun bulunduğu bu Üst seviyeye gelişinin nedenlerinden de kısaca söz etmek istiyo
rum; 

1993 yılı sonlarına doğru, spor fedarasyonu başkanları, seçimle işbaşına getirilerek, sporun 
kendi kuralları içerisinde yönetilmesi hedeflenmiş ve fedarasyon başkanlarının, uzun vadeli ve ka
lıcı programlar yapmalarına imkân tanınmıştır. 

Sporcularımızın kamp süreleri uzun tutulmuş ve kampta kaldıkları sürece, uzmanlarca, beslen
meleri, sosyal ve psikolojik durumları sürekli takip edilmiştir. 

Dünya sporunda kendini kanıtlamış spor uzmanı ve antrenörlerle sözleşme yapılarak, sporcu
larımızın, daha ehil kişiler tarafından çalıştırılmaları sağlanmıştır. 

Sporcularımızın başarılarının altında yatan önemli faktörlerden biri de motivasyonlarıdır. 
Sporcularımızın kazandıkları ödüller zamanında verilerek, onların, devlete olan güvenleri yeniden 
kazandırılmış; bu da, başarılarının önemli bir etkeni olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; federasyonlarımızın, onaylanan 1994 yılı faaliyet progra
mı, aksatılmadan yürütülmüş, spora ve sporcuya verilen önem ile bilimsel ve teknik çalışmalar ne
ticesinde, 1994 yılı içerisinde, yurt içi ve yurt dışında yapılan dünya, Avrupa, Balkan şampiyona
ları gibi önemli uluslararası müsabakalarda, bugüne kadar, 208 altın, 193 gümüş, 237 bronz olmak 
üzere toplam 638 madalya kazanılmıştır. 

Rahmetli Özal'ın döneminde, bir altın madalya getirebilir ümidiyle, Naim Süleymanoğlu'nu 
Türk millî takımının forması altında müsabakalara sokabilmek için, hatırlarsınız, Bulgar makamla
rına, 1 milyon doların üzerinde, örtülü ödenekten para ödenmişti. Bakınız, şu an geldiğimiz sevi
yeye. Bunun gururunu, onurunu hep birlikte, sizlerle paylaşmanın sevinci içerisindeyim. Tabiî, 
fonlar kısıtlanmış olmasına rağmen, bu başarıların ne kadar büyük olduğunu, takdir etmenizi de ar
zu ediyorum. 

Ayrıca, gençlerimizin, zararlı alışkanlıklardan korunması için, gençlik merkezleri aracılığıyla, 
birçok etkinlik düzenlenmiş, gençlerimiz bu konuda aydınlatılmıştır. 1994 yılı içerisinde, altı ili
mizde açılan gençlik kamplarından, 12-24 yaş grubu 1 407 kız, 2 124 erkek olmak üzere, toplam 3 
531 gencimiz yararlandırılmıştır. 

Bu arada, ATV Televizyonu ile HİS Federasyonumuzun ortaklaşa yapmış olduğu Beyaz Te
beşir Kampanyası, inanıyorum ki, büyük katılımlar sonucunda, büyük gelir sağlanmasıyla, Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yaşayan, eğitim, öğretim gören talebelerimize bü
yük destek sağlamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Almanya Kadın ve Gençlik Bakanlığı ile Bakanlığımız 
arasında, başta, Almanya'da yaşayan Türk gençlerini de kapsayan, gençliğe yönelik politikalarda 
işbirliği hakkındaki protokol, 18 Nisan 1994'te Bonn'da imzalanmıştır. Bu protokol gereği, 1995 yı
lında, Almanya'dan, aralarında Türk gençlerinin de bulunacağı gençlerin, yapılacak faaliyetlere ka
tılmak üzere ülkemize gelmeleri, ülkemizden de en az 500 gencin Federal Almanya'ya gitmesi sağ
lanacaktır. 
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Ayrıca, son yıllarda pek çok Avrupa ülkesinde kendilerinden farklı saydıkları kişilere karşı 

saldırganlık yaygın hale gelmiştir. Bu nedenlerle, 8-9 Ekim 1993 tarihlerinde Viyana'da yapılan ve 
ülkemizin Başbakanımız Sayın Tansu Çiller ile temsil edildiği Avrupa Zirvesinde, Sayın Başbaka
nımızın vermiş olduğu teklif üzerine, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe karşı, büyük 
çapta bir Avrupa gençlik kampanyası düzenlenmesi önerisi onaylanmış ve Avrupa Konseyi Eylem 
Planına dahil edilmiştir. Ülkemizde de -Şeref Başkanı olduğum- Komite, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumu, Yüksek Öğretim Kurumu, Basın Yayın ve Enformasyon Kurumu, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü ile insan Hakları Merkezi ve göçmen ve mülteci dernekleri aracılığıyla da ben
zer çalışmaları kampanya süresince sürdürecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İktidarımız, sporun altyapısı olan tesisleşmeye gereken 
önemi vermiştir. Türkiye genelinde faal tesis sayımız 731, şu anda inşaatı devam eden tesis sayı-
mızsa 238'dir. 1994 yılında, yatırım programı içinde bulunan 28 adet spor salonu, 8 adet kapalı yüz
me havuzu, 4 adet tribün inşaatı, 3 adet kamp eğitim merkezi, 2 adet gençlik merkezi, 4 adet stad
yum ışıklandırması, 2 adet kayak merkezi başta olmak üzere, çeşitli türlerde toplam 58 tesisin iha
lesi yapılarak, temel atmaları gerçekleşmiştir. 

Bilindiği gibi, 1993 yılında 41 adet spor tesisi bitirilerek Türk sporunun hizmetine sunulmuş
tu. 1994 yılı içerisindeyse 25 futbol sahası, 8 spor salonu, 1 kapalı atletizm pisti, 1 kayakevi, 4 adet 
stadyum ışıklandırması, 1 adet kapalı manej başta olmak üzere, toplam 49 adet spor tesisinin inşa
atı tamamlanmıştır; bunlardan bir tanesi de, Şırnak'ta yapılmadığı iddia edilen spor sahasıdır. 

Sayın Namoğlu, o spor sahası 1994 yatırım programı içindeydi, 8 milyar lira keşif bedelli iha
lesi yapıldı, inşaatına başlandı, soyunma odasıyla tel ihatasıyla, tribUnleriyle bitirildi ve Şırnak 
gençliğinin hizmetine sunuldu. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Sayın Bakan, hangi firma aldı. 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - SHP'den aday olan bir milletvekili adayı. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) - Kim alırsa alsın... Cemal Şahin'in şirketi aldı!.. 

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakan olduğum 
günden itibaren, devamlı olarak yazılı soru önergeleriyle arkadaşlarımızın merakını mucip olan çok 
maksatlı spor salonu hakkında da açıklamada bulunmak istiyorum. 

Sayın Namoğlu, 80 milyon lira keşif bedeli değil, 80 milyar lira keşif bedeli ile 1992 yılında 
ihale edilmiş; ihale öncesinde tüm şartnamlerde gösterildiği şekilde, Haziran 1993 tarihinde.. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Fondaki para 80 milyon. 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Hayır, değil. 
...22,5 milyar lira avans verilmiştir. Bu, benim dönemimden öncedir. İdarece verilen avans ya

saldır; çünkü, benden önceki dönemi Başbakanlık Teftiş Kuruluna incelettirdim, raporlarını da, bi
raz önce size gösterdim. İhale dosyası Sayıştay Başkanlığınca tescil edilmiştir. Bu avans, Türki
ye'de verilen ne ilk avanstır ne de son avans olacaktır. Halen devam etmekte olan inşaatın temelle
ri bitirilmiş; taşıyıcı kolonların bir bölümü tamamlanmış ve üstyapı çalışmaları sürmektedir... 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Verilen avanstan ne kadarı üzerinde var? 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Verilen avansın yıl içi ödeneklerinden 15 

milyar lirası dönemimde kesilmiştir. Geriye kalan 7 milyar liralık kısmı da yine bu yıl içinde kesi
lecektir. 

Değerli arkadaşlarım, daha başka firmalara verilen avanslar da vardır; onların da hepsi döne
mimde kesilmiştir. 

- 337 -



T.B.M.M. B : 5 2 14 .12 .1994 0 : 3 
Ayrıca, dönemimde, hiçbir müteahhit firmaya avans verilmemiştir. Milletvekillerine de spor 

kulüplerine verilmek üzere çek verilmemiştir. Benden önceki dönemde verilen bu çeklerin, kulüp
lere gittiği tespit edilmiş ve makbuzları da toplanmıştır. . 

Dönemimde, hiçbir şahsa arsa tahsis etmedim. Daha evvel ifade edildiği üzere, Nokta Dergi
si de "mafyaya ve kumarhaneciye arsa verildi" şeklinde yazmıştı. O kastedilen arsaların da, ne 
Mehmet Ali Yılmaz döneminde ne de benim dönemimde verilmediğini huzurunuzda ifade ediyo
rum. Sayın Mesut Yılmaz'ın, üç aylık Başbakanlığı döneminde İlhan Aküzüm tarafından verilmiş
tir. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Sizin döneminizde değil, koalisyon döneminde. 

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Hayır, benim dönemimde, bir tek Fener
bahçe Kulübüne otopark olarak tahsis edilmiştir. Ben vermedim; iki tanesi o dönemde verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Namoğlu'na da biraz önce gösterdim. 1.4.1994 tarihinde, bu tür 
spekülasyonlardan dolayı Sayın Başbakana gittim, "benim dönemimi, Başbakanlık Teftiş Kurulu
na incelettiriniz" dedim. O günden bugüne değin bu inceleme yapıldı; beş tane müfettiş, yaklaşık 
altı ay Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde çalıştılar. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Küllendirmek için mi? 

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Hayır... Dinleyin Sayın Dumankaya. 
Bu raporları Sayın Namoğlu'na gösterdim, tek tek okuttum. Dönemime ait en ufak bir usulsüz

lük yoktur; olmamıştır. Temiz eller operasyonunu da dönemimde başlatmış olmaktan da son dere
ce mutluluk duymaktayım. • 

Nokta Dergisine gelince; 1992, 1993,1994 yıllarında yapılan ihalelerin... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen bağlar mısınız efendim. 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - ...toplamı 1,6 trilyon liradır. Bunun da 700 

milyar lirası müteahhit firmalara ödenmiştir; yani, 13 trilyon liralık bir yolsuzluğun olması için 
yaklaşık 40 yıl gibi bir süre gerekmektedir. Bunları da bilgilerinize arz ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlık olarak ana hedeflerimizden biri de sporcu sağlı
ğıdır. Sporcu sağlığının korunması, sporun sportmence yapılabilmesi amacıyla, kötü niyetli kişile
rin sporcular üzerinde doping yapmak niyetinde olduklarını hepimiz biliyoruz. Bunun için de, Ha
cettepe Üniversitesiyle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Doping Kontrol Merkezimizin 
bütün eksiklerini tamamladık, önümüzdeki günlerde akreditasyon için müracaat edeceğiz; fakat, ta
lep edildiği zaman doping tahlilleri yapılmaktadır. 

Bu arada, gezici laboratuvarlarımızı da kamp yapılan yerlere göndermekteyiz. Ayrıca, 4 tane 
Spor Sağlığı Eğitim Merkezi (SSEM) çalışmalarına devam etmektedir. 

Sporda çağı yakalamanın yollarından biri de, gelişen teknolojiyi takip etmektir. Bunun için, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzü bilgisayar ağına geçirmiş bulunmaktayız. Bunun netice
sinde de hizmetler önümüzdeki günlerde daha süratle yerine getirilecektir. 

Yine, kulüplerimize büyük katkısı olan Spor Toto, Spor Loto ve Toto Gol gelirlerini artırmak 
için offline ve online sistemine geçerek, maçların başlamasına 15 dakika gibi kısa bir süre kalınca
ya kadar devam etmesi ve daha fazla iştirakçi olması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

•Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde 1993 yılı sonu itibariyle faal sporcu sayısı 322 
bindir. Bunun 202 bini futbol branşında faaliyet gösteriyor. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen son cümlenizi söyleyin; çünkü çok uzattınız. 
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DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika süre daha rica 

edeyim. 

BAŞKAN - Peki, 1 dakika süre daha veriyorum; ondan sonra süre vermeyeceğim. 

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Bir de, bu sporculardan 20 bine yakınının 
15 branşta faaliyet gösterdiğini söylersek konu daha da canlı olarak gözlerinizin önüne serilecek
tir. ' 

Öte yandan, 1996 yılında Atlanta'da yapılacak olimpiyat oyunlarına iştirak edecek sporcuların 
seçimi, uluslararası federasyonlarca 1995 yılında yapılacak dünya ve Avrupa şampiyonalarında alı
nacak sonuçlara göre olacaktır. Olimpiyat adayı Türkiye'nin Atlanta Olimpiyatlarında çok sayıda 
başarılı sporcuyla temsil edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bu bütçenin, bu faaliyetlerimizi yapabilmemiz için yeterli olmadığını vurguluyorum. Yatırım 
harcamaları için bütçeden aynlan 190 milyar lira, cari harcamalar için öngörülen 205 milyar lira, 
taşra teşkilatına -maaşlar dahil- ayrılan 1.3 trilyon lira ödenekle Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğünün hizmet ve faaliyetleriyle tesis yatırımlarının yerine getirilmesinin ne derece güç olduğunu 
yüksek takdirlerinize arz ediyorum. Her şeye rağmen, bu sınırlı bütçenin en işi şekilde kullanılma
sının, temel hedefimiz olacağını ifade ediyor, Teşkilatımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve de
ğerli katkılarınıza da, şimdiden teşekkür ediyor; en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (DYP, 
SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, ben o ihaleyi anlayamadım. 22 milyar avans alınan ihale, hangi ihaleydi, tam'an

laşılmadı da? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Siz, Başkan 

olarak... 
BAŞKAN - Bir anlayalım; ne var yani... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Hayır, anla 

da... ' 
BAŞKAN - Kusura bakmayın... Ne var; anlayalım. Önemli bir konu da onun için... 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok 

maksatlı spor salonumuzun Ataköy'de inşası devam etmektedir. Sayıştayca vize edilmiştir. Benden 
önceki Bakan arkadaşımız, döneminde 22,5 milyar lira avans vermiştir, yüzde 30 avans vermeye 
hakkı vardır. Kaldı ki, Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da incelenmiştir ve usulsüzlük bulun
madığına dair belge de buradadır. Ben de, dönemimde, yapmış oldukları hakedişlerinden 15 mil
yar lirasını mahsup ettim, sanıyorum bu yıl içinde kalan 7 milyarlık kısmını da mahsup edeceğiz 
ve bu şekilde, Sayın Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergeleri de son bulmuş olacaktır. 

Hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakan, biraz sonra soracağım soruyla mahcup ola

caksınız. 
BAŞKAN - Şahsı adına, Sayın Mehmet Sevigen, bütçenin aleyhinde; buyurun efendim. 
Lütfen süreye riayet edelim arkadaşlar, zaten daha 2 bütçemiz var. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum, sağ olun. 
Sayın milletvekilleri, bugün, gerçekten, çok önemli bir bütçe üzerinde konuştuğumuza inanı

yorum; çünkü, Türkiye'de, yüzde 50' nin üzerinde bir genç nüfusumuz var; ama, o kadar az bir pa-
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ra... Şehircilikten sorumlu Sayın Salih Sümer'in bakanlık bütçesinden bile az galiba (!).. Ona 1 mil
yon vermişlerdi; öyle bir olay olmuştu. Sayın Bakanım, bu Bakanlığınıza da yanılmıyorsam 2 tril
yon civarında bir para ayrıldı. Ne yaparsınız bu parayla, bilemiyorum. 

ETEM KELEKÇİ (Afyon) - Bereketli bir para. 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Çok bereketlidir tabiî. Ne yaparsınız, bilemiyorum; ama, 
Türkiye'de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görevinin, yalnız... 

VELÎ ANDAÇ DURAK (Adana) - Her tarafı kabiliyet yüklü onun. 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Doğru söylüyorsunuz. 

...spor ve sporcu olmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü, Türkiye'de -eğitimden başlayarak-
o kadar çok ihmal edilmiş gençlerimiz var ki, bunları bir sıraya koyduğunuz zaman, oraları dolaş
mak için bu parayı yol parası bile yapamazsınız. 

Önce, ben, millî takımımıza başarılar diliyorum. Gençlik ve spordan sorumlu Sayın Bakanı
mıza, Genel Müdürümüze ve personeline, yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Gerçek
ten, bu zor şartlar altında, karınca kararınca, az da olsa, belli bir çalışma içerisine girmişlerdir. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Aleyhte... 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Önce bir teşekkürümü yapayım, izin verirseniz. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin bu kadar genç bir nüfusa sahip olmasına 

rağmen, gençlerden her fırsatta bahsedip onlara övgü yağdırmamıza rağmen, siyasî parti gruplan 
olarak, biliyorsunuz, 25 yaşında seçilme hakkını bir türlü gençlerimize vermemekteyiz, vereme
mekteyiz. Yani, nedir, bilemiyorum. Bu kadar çok methediyoruz, başarılı olmalarını savunuyoruz, 
onlara övgüler yağdırıyoruz; ama, Parlamentoya gelmelerini engelliyoruz. Yani, 25 yaşındaki, bil
gisayar kullanan, uzman olan bir delikanlının buraya gelmesini engelliyoruz ve bunun yanında her 
şeyin bedelini gençlere ödetiyoruz; eğitimin bedelini gençlere ödetiyoruz, işsizliğin bedelini genç
lere ödetiyoruz, kanamakta olan icbarısın bedelini de gençlere ödetiyoruz; ama, gençleri, nasıl ol
sa gençlik kollarımız var diye orada bırakıyoruz, siz daha çok gençsiniz deyip hep arkada kalma
larını sağlamanın yollarını arıyoruz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Öyle mi yapı
yoruz... 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Öyle yapıyoruz gibi geliyor bana. Yani, eğer, öyle yapma-
saydık, 25 yaşındaki birçok delikanlımız, Türkiye Cumhuriyetini, burada, milletvekili olarak tem
sil ederdi. Sahip çıkmıyoruz... 

Yurtlar, bir başka türlü yürek acısı. Yani, genç kızlarımız, Anadolu'dan kalkıyor, buralara oku
maya geliyor; ancak, milletvekillerine yal vararak, kapılarda bekleyerek yurtlara yerleşme çabası 
içerisine giriyorlar. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün konusu olmayabilir; ama, bana göre, 
bu başarılı çalışmasının yanında, bir bölüm kurarak, taşradan gelen gençlerimize de, adaletli ve eşit 
bir şekilde yurt imkânı sağlayabilirlere, gençlerimiz biraz daha mutlu olacaklar. 

Burada çok kısa bir şey hatırlatmak istiyorum, sakın kusuruma bakmayın; bu, bir alay konusu 
da değil. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımızın Amerika'da bir oteli var. Amerika'da okuyan iki tane 
gencimiz yurt bulma konusunda zorluk çekmişler; eğer, Sayın Başbakan da izin verirse, o iki arka
daşımızın Amerika'daki otelinde kalmasını sağlayıp, yurt sorununu halledebilirsek sevinirim. Bu 
isteğimizi de buradan, gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanımız vasıtasıyla iletiyoruz. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) -Derhal onların adresini alalım(!)... 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Tabiî, arkadaşların adresini... Samimi olarak söylüyorum; 

yani, yurt konusunda; çünkü... 
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YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Emrin olur(!)... 

MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Spor konusunu zaten biliyorsunuz, Mukadder Bey de biraz önce söyledi, İstanbul'da spor yap
mak mümkün değil, bırakın doğayla savaşmayı fakirlikle, parasızlıkla... Çim saha nerede; çim şa
ha görmek mümkün mü? Tabiî, halı sahaları görüyoruz, fabrikaları kapatarak halı saha hegemon
yası yarattık, insanları işsiz bırakarak o sektörü geliştirdik; çünkü, çoğu fabrikalardan çok ciddî bir 
para kazanıyorduk, şimdi onları kapatıyoruz. 

Amatör maçlar ve amatör sporcularımız konusunda ciddî boyutlarda zorluk çekiyoruz. Bura
da çok rica ediyorum, Sayın Bakanım bir incelesin; sevgili arkadaşlarım, İstanbul'da amatör kulüp
ler hep kenar mahallelerde ve fakir muhitlerdedir. Burada yaşayan gençlerin gündüz top oynama
ları, idman yapmaları mümkün değildir; çünkü, çalışıyorlar; ama, gece de semt sahalarında idman 
yapma fırsatı arıyorlar. Buralardaki sahaların ışıklandırmaları vardır; ama bu gençlerden elektrik 
parası alınıyor. İlginçtir, enteresandır -yanlış söylemiyorum değil mi Sayın Bakanım- elektrik pa
rası alıyoruz. 

Amatör kulüplerde oynayan o çocuklar gece idman yapacaklar, hafta sonu maçlara çıkacaklar, 
gündüz akşama kadar kömürde, madende çalışacaklar, ocaklarda çalışacaklar, gelecekler ve akşam 
da biz onlara diyeceğiz ki, arkadaş sen spor yapıyorsun, saha veremiyoruz; ama, bir de para ver di
yeceğiz. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Ama, babalarına 200 bin lira zam yaptık, fazla bir para(!)... 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Evet yaptık... Bir de, bunu düzeltmemiz gerektiğine inanı

yorum. 
Sevgili arkadaşlarım, vaktimiz çok kısıtlı, onun için, özür dileyerek söylemek istiyorum. Sa

yın Mehmet Ali Yılmaz burada olsaydı da söyleseydim, geçen dönemde konuşurken, kendisi de 
burada oturuyordu. "Sayın Bakanım, Trabzon'a 10 milyar lira yardım etmişsiniz, İsparta'ya 1 mil
yar lira vermişsiniz" dedim ve gazeteyi de göstermiştim "kendi cebimden veriyorum" diye burada 
haykırmıştı yüzüme. Bugün meydana çıkıyor ki, hangi şekilde verilirse verilsin. Ben, o milletve
killerinin hangisi torpillidir bilemiyorum; hangisi, Doğru Yol Partili milletvekillerinden daha kıy
metli, daha farklıdır bilemiyorum; hangisi, buradaki arkadaşlarımdan daha farklıdır bilemiyorum. 
Hepimiz farklı bir yöreden geldik; hepimizi seçen, hepimize sahip çıkan gençlerimiz var, hepimi
zin bir dünyası var. Şimdi, o milletvekilleri kimlerdir merak ediyorum. Sayın Bakanın, nasıl cebin
den verdiği de şimdi meydana çıkıyor(!) O zaman "ben, bunu cebimden verdim" diyordu Sayın Ba
kan; şimdi, çekler, o çocuklara bile ulaşmamış. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Garip Bilecik'e 1 lira bile yok. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Yani, boyunları bükük; üzülüyorsunuz... Yani, o çekler bı

rakın -çocuklara verdiğiniz- gitsin yerine, tamam; seve seve, yürekten... Çünkü, Sayın Bakanımın 
o konuda çok duyarlı olduğuna inanıyorum; ama, gerçekten yerlerine gittiğini bir görelim. O çek
leri, çıkarsın makbuzları, desin ki "arkadaşlar, şu şu spor kulüplerine gitti" hiç olmazsa yüreğimiz 
rahatlar, vicdanen rahat oluruz; ben, vicdanen rahatsızım, samimi olarak söylüyorum. Yalvarıyo-
ruz yakarıyoruz, çocuklara beş kuruş para vermiyoruz, onlardan kira alıyoruz; bir de, onlara verdi
ğimiz paraları başka şeylerde kullanıyoruz. Bana göre bu, çok acı, çok acımasız bir şey. Bu yüz
den, ben, o kulüpler adına, kulüplere gitmeyen paralar adına, o arkadaşlarımdan, o sporcu arkadaş
larımdan, gelip, haklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Hangi bakana verildiyse, gençlik ve spor
dan sorumlu bakanımızdan alsınlar dosyaları ve sahip çıksınlar istiyorum. 

Bizim -biraz önce sevgili arkadaşımız söyledi- Eyüp'te bir sahamız vardır. Bütün profesyonel 
maçlar genelde orada oynanır; Türkiye'nin en eski sahalarından bir tanesidir; ama, çimlenmemiş-
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tir, daha çamurlar içerisindedir. Ben, 10 yaşındayken orada top oynuyordum; şimdi, ben, 40 yaşı
na geliyorum, orada.yine top oynuyorum. 

ALÎ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Çalışmamışsınız Sayın Milletvekili... 
MEHMET SEVİGEN. (Devamla) - Çalışamamişız; tabiî, gücümüz yetmemiş. Belediye sahip 

çıkmamıştı, fakirdi belediyemiz bir dönemde; ama, şimdi Sayın Bakanımız eğer fon bulabilirse, 
zannediyorum ki, orayı da çimlendirir ve böylece, kendi yöremizde, sahilde yapılan -Mehmet Ali 
Yılmaz döneminde yapılaN - 6 tane sahayı amatörlere açar ve burasını da çimiendirmedc bir so
run çıkarmaz, bu yükü de taşır diye düşünüyorum. • . ' , 

Olimpiyatlardan bahsetmeyeceğim; onlardan Sayın Bakan bahsetti. Biz, olimpiyatları maket
ler üzerinde görürüz ve böyle de devam ederiz. Projeler falan çıkmaz; ama, inşallah, arkadaşımın 
Bakanlığı bitmeden onu da bir an önce çıkartır ve uygular. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de -gerçekten söylüyorum- spor çok önemli, 
profesyonel takım da çok önemli; ama, amatör takımlar, amatör kulüpler, gerçekten çok perişan, 
çok sahipsiz, çaresiz. Türkiye'nin her tarafından, şehirli spor kulüplerinden gelen arkadaşlarım, an
cak, o amatör kulüplerde kendilerini buluyorlar, yetişiyorlar. Profesyonel kulüplerde oynayan fut
bolcular da, amatörlükten gelmişlerdir. Eğer biz, onlara imkân sağlayamazsak, onlara sahip çıka
mazsak, o çocukları geleceğe hazırlayacak imkânlar -en azından saha imkânı- sağlayamazsak, o ço
cuklar ne olur biliyor musunuz?!.. 

İstanbul'un hangi sokağına giderseniz gidin, hangi köprü altına giderseniz gidin, tiner çeken 
çocuklarla doludur; İstanbul'un hangi tarafına giderseniz gidin, gece kalkıp sigara içen, sinema kö
şelerinde yatan delikanlılarla doludur. Bunlara kim sahip çıkacak merak ediyorum. Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanına söylüyoruz, konuya bir türlü bakıyor; Millî Eğitim Bakanına söylüyoruz, 
bir başka türlü bakıyor. 

Gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanı, adı üstünde gençliğin bakanıdır; yani, gençliğin 
sesi, gençlikle aynı dili konuşan bakan demektir. Sayın Bakanımızın kendisi de gençtir. Bana gö
re, gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanının, bunlara da el atması lazımdır. 

İstanbulda, çocuklarımızın yüzde 50'si sahipsizdir, çaresizdir; bunlara, sonradan ne kadar im
kân tanırsanız tanıyın, iyi vatandaş olmaları mümkün değildir; çünkü zamanında sahipsiz bırakmı
şız, boynu bükük bırakmışız. 

BAŞKAN - Sayın Sevigen, 1 dakikanız var efendim. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum ve hemen bitiriyorum Sayın Baş

kanım. 
Gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanlığının kapsamının biraz daha genişletilmesi gerek

tiğini belirtmek istiyorum. 80 kişilik sınıfları; doğudan ve güneydoğudan gelen ve öğretmensiz ola
rak yetişen lise mezunu gençlerimizin, burada, üniversitelerin en üst kademesine kadar paralı öğ
retimden geçen öğrencilerle yarışa sokulduğunu söylemiyorum; gençlik ve spordan sorumlu Dev
let Bakanı gelsin de bunlara sahip çıksın demiyorum; ama, gençlik ve spordan sorumlu Devlet Ba
kanı, Türk gençliğine sahip çıksın; çünkü, bizim geleceğimiz o gençliğe bağlı. Gençlik iyi yetişir
se, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği de iyi olur. 

Sayın Başkan, bu vesileyle bana söz verdiğiniz için -söz hakkımı, sabaha kadar bekleyerek al
dım- çok teşekür ediyorum. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz bütçesini, bir dahaki dönem, 
inşallah, böyle kara tablolar çizmeden, aydınlık içinde görüşürüz. 

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına başarılar diler, bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını temen
ni ederim. 

- 3 4 2 - - '•" 



T.B.M.M. B : 5 2 14.12.1994 0 : 3 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Sevigen. 

Sayın milletvekilleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki konuşmalar bit
miştir. 

Şimdi, sorular bölümüne geçiyoruz. 

Soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini tespit ediyorum: Gaffar Yakın, Halit Duman-
kaya, Gürhan Çelebican, Mustafa Dağcı, Ali Kemal Başaran, Fethullah Erbaş. 

Bir yazılı soru var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aracılığınızla aşağıdaki sorumun, Sayın Bakana sorulmasını saygılarımla arz ederim. 

' İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Soru: Şanlıurfa Stadyumu için 1995 yılı bütçesine ne kadar para konulmuştur? 
Bu ayrılan ödenekle seneye stadyumumuz bitirilebilecek midir? 
BAŞKAN - Sayın Gaffar Xakın, buyurun efendim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, yatırım planlarında yer almasına rağmen, Af
yon'daki kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi ne zaman gerçekleştirilecektir? Bunu öğrenmek 
istiyorum. Şu ana kadar yapılmamıştır. 

Afyon'daki amatör spor klüplerimiz için Genel Müdürlüğünüzden ne gibi yardımlar sağlaya
biliriz? 

Üçüncü ve son sorum: Sporu teşvik etmek için spor klüplerimizin şirketleşmesini teşvik etme
yi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Halit Dumankaya, buyurun. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, televizyon çekimi yok. Artık, rahatça so
rularımızı sorabiliriz. 

BAŞKAN -Tabiî, tabiî, sorun. Ben, arkadaşların hakkını korumak için söylüyorum; yoksa, is
tediğiniz kadar soru sorun. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, ben iki kuruluş üzerinde soru sormuştum. 
Bunların ikisinin başında da "Başbakanlık" yazıyor; biri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, biri de 
TURBAN'dır. Yani, ikisinin başında da "Başbakanlık" ibaresi var. 

Sayın Bakan, konuşurken, eyvah, keşke, ben burada olmasam; kaçsam diye düşündüm. Sayın 
Bakan, ya çok saf ve Bakanlığına hakim değil ya da kötü niyetli. İkisi de varsa, Sayın Bakanın işi 
zor. 

Biraz evvel, sizin sorduğunuz ihalede sahte onay var. Bakın, bir milletvekili olarak açıklıyo
rum. Birinde "yüzde 30 avans verilir". Buyurun, istiyorsa, 7781 numaralı ve 4.12.1992 tarihli ev
rak elimde. Öbür evrakta da aynı olay var. Bakan atlatılmıştır. 

Sayın Bakan bu konuda konuştuğu için söylüyorum; 22 milyar lira avans alınmış. Bu para ne
reden alınmış; 1993'ün ilk aylarının ödeneğinden alınmış. Bu, bugün Metin Aşık'ın şirketi Murat , 
İnşaat'ın üzerindedir. 

Şimdi, Sayın Bakana soruyorum: Sahte belgeyle, 1993 yılının parası, Sayın Metin Aşık'a, ya
ni Başbakan Tansu Çiller'in villalarını yapan müteahhite nasıl peşkeş çekilmiştir? Başbakanlık mü-
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fettişleri, bu dosyanın üstünü külleseler bile, Rabbimin yardımıyla, iktidara geldiğimizde, bu dos
yanın takipçisi olacağız.. 

Birinci sorum bu; yani, sözünü ettiğim bu paranın akıbeti nedir? 
BAŞKAN - Pardon, Sayın Dumankaya, burada, neyi öğrenmek istediniz? 

HALlT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Bakan söylediler; ama, bu para, bugünkü şartlar
da, dolar, Türk Lirası, altın, mark bazında devlete ne kadar maddî kayba mal olmuştur? 

BAŞKAN - Bu müteahhite fiyat farkı ödenmiş midir? 
HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Onu sordum; ödenmiş. 

BAŞKAN -Yani, avans verilmesine rağmen, fiyat farkı da ödenmiş. 
HALlT DUMANKAYA(Istanbul) - Tabiî... Fiyat farkı, eskalasyon ödenmiş. 
Aslında bu soru sekizinci sırada soracağım soruydu. Sayın Bakan, o şekilde anlatınca, ben 

üzüldüm; sorularımı sormaya, sonuncu somdan başladım. 
İkinci sorum şu: 1992,1993 ve 1994 dönemlerinde kaç ihale yapılmıştır; tenzilatlar nedir; kaç 

ihale Sayıştay denetiminden geçmiştir? Bazı ihalelerde avans /verilip bazılarında verilmemiştir. 
Avans verirken kriteriniz, ölçünüz nedir; dostluk mu, ahbaplık mı yoksa başka bir şey mi? 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - iş ortaklığı... 

HALlT DUMANKAYA(Istanbul) - Üçüncü sorum şu: 

ihaleyle yaptığınız işlerde müteahhitlik karnesi olmayan, ihaleyi aldıktan sonra müteahhitlik 
karnesi alan veyahutta müteahhitlik karnesinin zamanı geçmiş olan; yani iptal edilmiş olan karne 
var mıdır; varsa, niçin bu kişiye iş verilmiştir? 

Dördüncü sorum: Şeffaf yapılan ihalelerde müeahhitler yüzde 35, yüzde 40 tenzilat yapıyor
lar; çünkü iş yok. Ama, davetle yapılan ihalelerdeki tenzilatlar yüzde 5 ilâ yüzde 8 arasında. Şim
di soruyorum, sizin, 1992 yılından itibaren yaptığınız ihalelerinizdeki tenzilatlar nedir? Umarım ki, 
tenzilatlar yüzde 8 ilâ yüzde 10 arasında çıkmaz. Eğer böyle ise burada devletin kaybı nedir? Bu
na sebep olanlar hakkında ne işlem yapılmıştır? 

Beşinci sorum: Bu sene marina ihalesi yapılmış mıdır, kimlere verilmiştir, tenzilatı nedir? 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Karıştırdınız galiba, marinanın bizimle ilgisi 

yok. 
HALlT DUMANKAYA (istanbul) - Hayır, belki böyle bir ihale yapılmıştır, ben soruyorum. 

Su sporlarıyla,ilgili olabilir. Yani Sayın Bakanlığın su sporları yok mudur? Ben her dediğimi illâ 
yüzde yüz belgeleyemem, soruyorum. 

BAŞKAN - Peki efendim. Zaten, yoksa "yok"der. 

Buyurun. 
HALÎT DUMANKAYA (istanbul) - Altıncı sorum: Bu usulsüzlük ve yolsuzlukları şeklen in

celeyen, küllendiren bir Başbakanlık raporu var mıdır? Bu raporda yolsuzluklar tespit edilmiştir. 
Bu konuda Sayın Bakan ne yapmıştır? Buna rağmen birçok şeyin üstü örtülmüş; ama, top, Sayın 
Bakana atılmıştır veya Başbakana atılmıştır. Bu konuda Sayın Bakan ne yapmıştır? -

Bunları öğrenmek istiyorum. Aslında, sizden soracağım belki yirmi soru daha vardı; ama za
man yok. 

Teşekkür ediyorum. 
v • 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
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Sayın Gürhan Çelebican buyurun. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakana iki sorum ola
cak. Birinci sorum: 2004 Olimpiyatları için, bugüne kadar ne gibi hazırlıklar gerçekleştirilmiştir; 
yine 2004 Olimpiyatları için çeşitli fonlardan ve kaynaklardan bugüne kadar, ne kadar para toplan
mıştır ve bu paralar nerelere sarf edilmiş bulunmaktadır; Olimpiyatlar için gereken arsa alımı sağ
lanmış mıdır; sağlanamadıysa sebebi nedir? 

İkinci sualim: 5 Nisan kararlarının uygulanmasıyla yurt dışındaki kaç adet uluslararası turnu
vaya katılınamamış ve yurt içerisinde kaç adet kamp ve müsabaka iptal edilmiş bulunmaktadır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Fethullah Erbaş buyurun. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana şu soruyu sormak 
istiyorum: Sporun kitleleri birbirine kaynaştırdığı bir vakıadır. Doğu Anadolu Bölgemizde, Vans-
por 1 inci Lige çıkmıştır; 2 nci Lige düşmemesi için, Sayın Bakan Vanspora nasıl bir yardımda bu
lunacaktır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Ali Kemal Başaran buyurun. 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakandan şu soru

larıma cevap vermesini istiyorum: Çok büyük ve genç bir nüfusa sahibiz. Gençlik ve Spordan So
rumlu Devlet Bakanlığı çok önemli bir bakanlık; bu bakanlığın, Gençlik ve Spor Bakanlığına dö
nüştürülmesini düşünüyorlar mı; bu konuda bir çalışmaları var mıdır? 

Spor Toto ve Loto hasılatlarının yüzde 22'si iştirakçilere, yüzde 20'si de isim hakkı olarak ku
lüplerimize verilmektedir. 7258 sayılı Yasadaki ikramiyeleri, yüzde 22'den yüzde 50'ye; isim hak
larını da yüzde 20'den yüzde 25'e çıkaran Spor Toto ve Loto Yasa Tasarısını, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine ne zaman getirecekler; bu konudaki düşünceleri nedir? Sayın Bakandan bu soruları
ma cevap vermesini rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Mustafa Dağcı buyurun. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana birkaç soru 

sormak istiyorum. 

1- Çeşitli kamu bankalarının, 1 inci Lig kulüplerine forma reklamı verdiklerini biliyoruz. Oy
sa, amatör kulüplere, katkıda bulunmak için, devlet imkânlarını kullanmak çok zor olmaktadır. 
Devlet kuruluşlarının, amatör kulüplere yardım ve katkıları, Bakanlığınızca denetlenmekte midir? 

2- Amatör kulüplere, 1994'te ne kadar yardım yapılmıştır? 1995'te bütçeden ayrılan ödenek ne 
kadardır? 

3- Spor kulüplerinin anonim şirket olarak şirketleşmesini destekliyor musunuz? 

4- Kamu iktisadî teşebbüsleri, önümüzdeki günlerde özelleştirilecektir. Özelleştirme gerçek
leştirilmeden önce, Kamu iktisadî teşebüslerine ait spor tesisi ve alanlarının, Gençlik ve Spor Ge
nel Müdürlüğümüze devredilmesi, spora yapılacak büyük bir katkıdır. Bu görüşe katılıyor musu
nuz? Bu konuda Bakanlığınızın bir çalışması var mı? 
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5- Doğu illerimizdeki futbol kulüplerimizin, dolayısıyla, Adıyaman Sporun 1 inci Lige çıkma

sını hepimiz arzusu; ama, hak ederek çıkması. Başbakan Yardımcısı Sayın Karayalçın, aday olun
ca "Adıyaman Sporu 1 inci Lige çıkaracağım" diyor. 1 inci Lige çıkma, bir statüye tabi mi, yoksa 
bakanların torpilinde mi? 

6-Bitmemiş olan Kayseri Stadının eksikleri ne zaman tamamlanacaktır? 
7- Yap-lşlet-Devret Kanunu çerçevesinde, Erciyes'e, dünya çapında bir kış sporları merkezi 

kurmak isteyen yerli ve yabancı firmalar vardır. Bakanlık olarak, böyle bir olaya sıcak bakıyor rnü-
sunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, sorular bitti efendim. Uygun görürseniz... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Benim, sorum vardı Başkanım, yazmamışlar. 

BAŞKAN-Efendim, yazmamışlar, ne yapayım. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkanım, yazılı olunca çoğu sorulara cevap alamıyo
ruz... 

BAŞKAN - Bakanın takdirine bağlı, ister sözlü cevap verir ister yazılı;.ben bir şey söylemi
yorum. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Benim sorum vardı, yazılmamış!.. 
BAŞKAN - Efendim, sorular bitti. 
Buyurun Sayın Bakanım. 

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu iler
leyen saatte biliyorum ki, siz de başta olmak üzere, bu sorulara yazılı olarak cevap vermemi isti
yorsunuz. 

BAŞKAN - Hayır, benim öyle bir isteğim yok; istediğiniz gibi davranabilirsiniz. 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Onu hissediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Pcki. 

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, göreve geldiğim 
ilk haftada, Sayın Dumankayîi'nın yazılı soru önergeleriyle karşılaştım; hepsine cevap verdim; ama, 
geçen zaman içinde, bana, aynı sorular kendileri tarafından, tekrar soruldu; tekrar yazılı cevap ver
dim; bir süre geçti, aynı sorular bir daha soruldu. Bunun üzerine Sayın Başbakana, Sayın Mehmet 
Ali Yılmaz'ın dönemini, Başbakanlık Teftiş Kuruluna incelettirmek istediğimi söyledim ve Başba
kanlık Teftiş Kurulunda incelendi. 

Sayın Dumankaya, KÎT Komisyonunda da, tekrar bu soruları bana yönelttiniz, ben de, "geli
niz makamıma raporları size göstereyim" dedim; o gün bugün gelmediniz. Şimdi, aynı soruları tek
rar soruyorsunuz. 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - Demek ki, anlayamıyor. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakanım tahmin ediyorum ki, 7781 sayılı belge

nin sizin önünüzde olması lazım... 
' -DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa)-Burada... Burada... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Lütfen bunu okuyun; yüzde 30 avans var burada. 

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Bakın... 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İki tane sahte evrak var... 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Bakın, Bakanın ita amirinin yetkisindedir; is

ter yüzde 10 avans verir, ister 20 verir, ister yüzde 30 verir. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İhalede iki tane... Yapmayın Bakanım... 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Mehmet Ali Yılmaz da... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Mehmet Ali Yılmaz değil... 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Mehmet Ali Yılmaz da takdir etmiş yüzde 30 

vermiş, daha önce yüzde 10 verecekmiş, vazgeçmiş, yüzde 30 vermiş... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - ihaleden... İki tane onay var. Aynı tarih, aynı sayı, aynı 

onay... Olmaz böyle şey!.. 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, sahte belge dediğiniz ne? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bunlar, işte... 2 tane sahte evrak var burada, iki tane onay 

var; aynı tarih, aynı sayı, aynı numara... 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Sayın Dumankaya, hiç bunlara gerek yok. 

Biz bunları, Başbakanlık Teftiş Kuruluna incelettik. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Başbakanlık Teftiş Kuruluna incelettirdikleriniz ne? 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Bakınız ne diyor "avans yönleriyle ihbar ko

nusu edilen yapım işleri, İstanbul çok maksatlı spor salonu, mevzuata aykırılık bulunmadığı"... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Yapmayın Bakanım, yüzde 30 avans veriyorsunuz. Dev

letin .100 milyar, 200 milyar zararı var. 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Ne yapacağım yani; bundan sonra, Allah'a 

havale etmem lazım bu işleri. Sonra ben bıktım; kendi dönemimi de incelettim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakan, şu anda sahte evrak yok mu diyorsunuz? 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Yani, önceki dönemleri getirip getirip ortaya 

atmanın âlemi de yok. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, ben de var bunlar. 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Sayın Dumankaya, madem soruyorsunuz 

dinleyin. 
"İhale onayı değişikliği, ihale öncesi, firma isimlerinin aynı onayda yer almaması gerekçesiy

le, aynı gün içinde, Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın bilgisi dahilinde yapılmıştır. Yine, ihale öncesin
de, tüm şartnamelerde avans yer almıştır. Başbakanlık Teftiş Kurulunda da bu bildiriliyor. 

İhale dosyaları 6 suret hazırlanır. İdaredeki 2 arşiv sureti dışında Sayıştay, noter, Maliye Ba
kanlığı ve firmada da aynı dosyalardan vardır. Avans ödemesi, Sayıştayca da tescil edilmiştir. 
Avansın, verilen hakedişin belli bir miktarından kesilmesi yasa hükmüdür. Fiyat farkının, avans iş
lemiyle ilgisi yasal olarak olamaz." \ 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Bakanım, bende var bunlar. 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - "Onay, sahte değildir." Başbakanlık Teftiş 

Kurulu bunları söylüyor. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan. Bende var bunlar. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, Sayın "Dumankaya, isterseniz, o raporları göstereyim" diyor. Gidin 

bir inceleyin. 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Bir ihale dosyası Sayıştayda, noterde, Mali

ye Bakanlığında arşivde olmak üzere 7 yerdedir. Size şimdi soruyorum Dumankaya, buralardan ev
rak değiştirilebilir mi, noterden evrak değişir mi, Sayıştaydan evrak değişir mi, Maliye Bakanlığın-
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dan evrak değişir mi, sonra avans verme yetkisi, ita amirinindir, bakana aittir; ister 10 verir, ister 
30 verir. 

HALlT DUMANKAYA (istanbul) - Şu aşamadan sonra sizin iyi niyetli olduğunuza inanmı
yorum. isterseniz beni mahkemeye verin. 

BAŞKAN - Rica ederim. Öyle bir itham olmaz Sayın Dumankaya, rica ediyorum... Sizin so
rularınıza cevap veriyor. 

DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Yazık, talihsiz bir beyan. 
1 Sayın Dumankaya, kendi dönemimde hiçbir müteahhite -benim yetkimde olmasına rağmeN -

avans vermedim. 
Sonra, "kaç ihale yaptınız?" diyorsunuz: Yapmış olduğumuz ihalelerin 54'ü açık ihaledir, 56'sı 

davet usulü ihaledir. Bunların ortalamalarında, yüzde 1 oranında fark vardır. 
Benim yaptığım ihalelerin hepsi Sayıştayda vize edildi; 4 tane vize edilmeyen var, onların da, 

tasarruf tedbirleri genelgesinden dolayı, ihalesini yapmıyoruz, bekletiyoruz. 
Bir insan kendisine güvenmese, kalkıp da teftiş kuruluna kendi dönemini incelettirme cesare

tini gösterebilir mi? Bunların benim dönemimde olmadığını bildiğiniz halde, özellikle bana soru
yorsunuz; bunda da bir kasıt var; bu bilgileri size getiren kişiye de ben gayet iyi tanıyorum; bu ar
kadaş benim yanımda da çalıştı. 

Yeter artık, sormayın bu sorulan; size gerekli cevapları veriyoruz. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır soracağım. 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Dönemimizi de incelettirmesek, her türlü it

hamda bulunabilirsiniz. Yok... Başbakanlık Teftiş Kurulunun üzerinde bu belgeleri inceleyecek 
başka bir makam yok... 

Başka ne yapmamı bekliyorsun ki?.. Sorduğun sorulardan da bıktığımı söylemek istiyorum; 
yeter, yeter... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Diğer sorulara da yazılı cevap verirsiniz her halde, değil mi? 
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Evet, yazılı cevap vereceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Yazılı cevap vereceksiniz. 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edeni er...Kabul etmeyenler... 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
/. -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A - CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri ~ ~ ~ ~ 1 353 800 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1.11 Türk Sporunun İdamesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri 588 100 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 11370 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 1 953 270 000 000~ 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum: 

B -CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

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

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğ 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

A -CETVELİ 
1050 S.K. 83. 

madde gereğince 
Genel ödenek Toplam İptal edilen Ödenek dışı — Ertesi yıla saklı tutulan 

toplamı lıarcama ödenek harcama devreden ödenek ödenek 

TOPLAM 1509341955000 1352 525767000 83468133000 1046542000 74394597 000 8694063000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
Toplam 732 967 000 000 1314 498 350 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesi ve 1993 malî yılı kesinhe

sabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Ayrıca, bu akşam yapılmakta olan spor müsabakasında, Türk Millî Futbol Takımımıza da ba

şarılar diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, saat 21.20'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.45 
. © _ 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati 21.20 
BAŞKAN: Başkaııvcküi Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Işılay SAYGIN (İzmir) 
— m - ~ .• 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. ' . " ' . - • • • 

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

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755,3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

E) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıy

la, 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerinde söz alan milletvekillerinin 

isimlerini okuyorum: 
Grupları adına; ANAP Grubu adına Ali Kemal Başaran, DYP Grubu adına Mustafa Dursun 

Yangın, Refah Partisi Grubu adına Şinasi Yavuz, SHP Grubu adına Ali İbrahim Tutu. 
Şahısları adına, lehinde, Ahmet Dökülmez, aleyhinde Yaşar Erbaz. 

Bilindiği üzere, alınan karar gereğince, bu bütçede de grup adına konuşmalar 15'er dakikadır, 
kişisel konuşmalar 10'ar dakikadır. 

ANAP Grubu adına, Sayın Başaran; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri, değerli bürokratlar; Anavatan Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
. 1937 yılında, genç cumhuriyetimizin bir kurumu olarak, günün mütevazı şartları içinde kuru

lan Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, o günlerden bugünlere hemen her dö
nemde kendini yenilemesini bilmiş, kuruluş kanunuyla verilen ulusal ve uluslararası görevleri ye
rine getirebilmek için bilim ve teknolojiyi takip etmiş ve kendine tanınan imkânlar ölçüsünde bün
yesine uygulamış değerli bir kamu kuruluşumuzdur. ' t ' 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden beri büyük gelişme göstermiş, 
ulusal ve uluslararası, askerî ve sivil hemen her sektörün isteklerine cevap verebilmek için, istas
yon şebekesini hızla genişletmiş, personel sayısını artırmış, eğitime ve modernizasyona büyük 
önem vermiştir. Bugün, 1200 civarında istasyonu ve 4 bine yaklaşan personeliyle, ulusal kuruluş
larımız arasında olduğu gibi dünyanın gelişmiş ülkelerinin meteoroloji teşkilatları arasında da seç
kin bir yere gelmiştir. • . . . , • ' 
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Meteoroloji, içinde bulunduğumuz çağda hızla gelişen bilim ve teknolojinin temel unsurların

dan biridir; çağın gerektirdiği her alandaki gelişmede büyük katkıları olduğu herkes tarafından ka
bul edilmektedir. 

Meteorolojinin, ekonomik ve sosyal planlamalarda ve uygulamalarda büyük katkıları olduğu 
gibi, meteorolojik raporlar da günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Tarımda, ülke sa
vunmasında, ulaştırmada, sağlıkta, adalette, turizmde, enerjide, çevre sorunlarında ve şehircilik gi
bi daha birçok hayatî konuda metorolojinin çok olumlu katkıları inkâr edilemez. Bunu, birkaç ör
nekle açıklamak istiyorum: 

İklim şartlan ve meteorolojik bilgiler değerlendirilmeden yapılan tarım planlaması, ekilecek 
ürünün seçimi, sulama, gübreleme ve ilaçlama, hatta ürünün toplanması ve taşınmasında, üretici, 
arzu edilmeyen durumlarla karşılaşabilir. Bu da ülkenin ekonomisine doğrudan etki ettiği gibi, çev
re sorunlarına da neden olabilir. 

Çevre sorunlarını başlamadan bitirmek, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmak için, çevre
ye zarar vermeyecek biçimde, sanayi bölgelerinin ve fabrika yerlerinin seçiminde topografık etüt
lerle birlikte meteorolojik etütlerin de yapılması ve bölgenin iklim karakterlerinin çok iyi tahlil 
edilmesi şarttır. Aksi takdirde, hava, su, toprak kirlililiği gibi çevre sorunları, sonradan önlenmesi 
güç sorunlar olarak karşımıza çıkabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu hususlar dikkate alınmadan kurulan bir tek çimento 
fabrikasının bile, bir yerleşim yerini nasıl oturulamaz duruma getirdiğinin örnekleri ülkemizde var
dır ve herkes tarafından bilinmesine rağmen, problemin çözümü için, artık, bir şey yapılamamak
tadır. 

Hiç şüphesiz, bu temel meteorolojik bilgilerin değerlendirilmesi, turizm sektörü için de önem
lidir. Turizm bölgesi ve tesis yerlerinin seçilmesinde, işletme planlarının düzenlenmesinde yapıla
cak bir hata, büyük maddî ve manevî kayıplara neden olabilir. Görüleceği gibi, Devlet Meteorolo
ji İşleri Genel Müdürlüğü, hemen her sektöre çok yönlü, ulusal ve uluslararası standartlara göre hiz
metler sunmaktadır. Bunun için, bünyesinde değişik branşlarda ve değişik konularda ihtisaslaşmış 
eleman bulundurmak durumundadır. 

Meteorolojik hizmetlerin, uluslararası hüviyet taşıması nedeniyle uluslararası kuruluşlarla ve 
bilimsel merkezlerle karşılıklı işbirliği içinde çalışmak ve onlarla karşılıklı bilgi değişiminde bulu
nulmak zorundadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, daha önce de belirttiğim gibi, bu
gün için ihtiyaçlarının büyük kısmını gidermiş, modern anlamda hizmet üreten, uluslararası cami
aya entegre olmuş bir kuruluşumuzdur. Tabiatıyla bununla yetinilmemekte, uluslararası platform
da, ülkemize yakışır biçimde daha ileriye gidebilmek için büyük gayret sarf edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ağır ve hayatî meteorolojik hizmetlerden sorumlu olan 
tek kuruluş Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olduğundan, geçen ANAP Hükümetleri dö
neminde bu kuruluşa büyük önem verilmiştir; ülkemizin imkânlan çerçevesinde büyük ölçüde des
tek sağlanmıştır. Önce, Genel Müdürlüğün, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşturulması için ku
ruluş kanunu değiştirilmiş, 3254 sayılı Kanunla yapısal bir değişikliğe gidilmiş; görev, yetki ve so
rumluluklar yeniden belirlenmiştir. Bilahara, etkili bir hizmetin iyi ve amaca göre eğitilmiş perso
nelle olacağı bilinciyle, Genel Müdürlüğün temel eleman kaynağı durumunda olan ve başarısında 
büyük rolü olan Meteoroloji Teknik Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi haline getirilmiş
tir. Daha önce eğitim süresi üç yıl olan bu lisede bu süre, İngilizce hazırlığın da eklenmesiyle dört 
yıla çıkarılmıştır. Meteorolojik hizmetlerin uluslararası hüviyet taşıdığı, dolayısıyla, uluslararası 
havaalanlarımızda ve Nato meydanlarında çalışan elemanların ingilizce hizmet vermesi gerektiği 
düşünülürse, bu okulun Anadolu lisesi statüsüne kavuşturulmasının ne kadar yerinde ve isabetli bir 
hareket olduğu ortaya çıkar. 
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Gelişen bilim ve teknolojiyi takip edebilmek ve ülkemizde uygulayabilmek için, geleceğin uz

manlarını geliştirmek amacıyla, Millî Eğitim Bakanı kanalıyla mastır ve doktora eğitimi için, deği
şik mühendislik dallarında 25 civarında personel dış ülkelere gönderilmiştir. Bu personelin, bugün, 
dış ülkelerdeki sayısının 40 olduğunu öğreniyorum. Bunların bir kısmının, programlarını tamamla
yarak yurda döndüklerini ve göreve başlamalarını da memnunlukla karşılıyoruz. Ayrıca, alet, cihaz 
ve sistemlerin modernizasyon faaliyetlerine imkân sağlanmış, uydu yer alıcı sistemi değiştirilmiş
tir. 

Dünya Meteoroloji Teşkilatı ile kurulan iyi ilişkiler sonucu, büyük bir kısmı hibe olmak üze
re ana telekomünikasyon bilgisayarları temin edilmiş, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğünde bilgisayarlı muhabereye geçilmiş, bunları kullanacak ve değerlendirecek elemanların eği
timleri sağlanmıştır. Avrupa Meteorolojik Uydu İşletme Teşkilatına üye olunmuş, alınan uydu gö
rüntülerinin ve ürünlerinin yanında, daha önce, Atlantik'ten Hazar Denizine kadar uçuş bilgileri ve
rebilen meydan meteorolojik istasyonlarımız, hibe olarak sağlanan uydu bağlantılı meteorolojik 
bilgi dağıtım sistemiyle, dünyanın herhangi bir noktasına uçacak uçaklara bilgi verebilecek duru
ma gelmiştir. 

1975 yılından itibaren üyesi olunan Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminler Merkezinden daha 
fazla faydalanabilmek için bilgisayar bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, tahmin süremiz 
uzamış ve istenilen herhangi bir yerin on günlük hava tahmini verilmeye başlanmıştır/Nitekim, 
Türk Meteoroloji teşkilatının, Körfez krizi sırasında verdiği destek hem Türk Silahlı Kuvvetleri 
hem de NATO tarafından büyük takdirle karşılanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, zamanımızda, yat turizmi destek projesi uygulanma
ya konulmuş, Hopa'dan İskenderun'a kadar 29 radyo istasyonunda, denizciler ve balıkçılar için me
teorolojik bilgi ve ihbarlar yayınlanmaya başlanmıştır. 

Büyük çoğunluğu üç odadan ibaret olan bölge ve istasyon binalarının, amaca hizmet vermek
ten çok uzak olduğu gözlenmekteyken, tamamına yakını, yeniden yapılan binalara taşınmıştır. Ay
rıca, zaten son derece zor şartlar altında ve sınırlı imkânlarla çalışan personel için, genel müdürlük 
merkezinde ve taşrada, küçümsenemeyecek miktarda lojmanlar yapılmıştır. / 

Yine hükümetlerimiz zamanında, genel müdürlük merkezinde çalışan personele, Başbakanlık 
tazminatı ve kadro karşılığı sözleşme sağlanarak maddi yönden büyük destek sağlanmıştır. 

Tabiî ki, biz, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, hızla değişen dünyada, altyapı
sını yeterli bulmuyoruz; çok daha modern imkânlara kavuşmasını, ülkemizin son derece karmaşık 
meteorolojik şartlarını daha iyi tespit ve tahmin etmesini, en gelişmiş ülkeler arasında ön sıralarda 
bulunmasını istiyoruz. Özellikle, verdiği düzenli rasat ve tahmin hizmetlerinin yanında, kullanıcı
ların özel isteklerine cevap verebilecek çalışmalar yapmasını; fırtına, don, sel, çığ, dalga gibi doğal 
olaylarla ilgili faaliyetlerde ve bunlarla ilgili ihbarlarda, hava radar sistemini de kurmak suretiyle, 
daha aktif ve daha etkili hizmet vermesini bekliyoruz. 

GAP gibi, dev projelerin uygulandığı ülkemizde, diğer kuruluşlarımızla, müştereken çalışma
lara ve araştırmalara önem verilmesini, insanlığın sonu olabilecek iklim değişikliği konusunda mo
del çalışmalarına başlanmasını, havaalanlarında verilen son derece hassas meteorolojik desteğin, 
daha modern sistem ve cihazlarla yapılmasını istiyoruz. 

Hükümetlerimiz zamanında temeli atılan bilgisayarlı hizmetin, daha da yaygınlaştırılmasın-
dan, meydanlara ve bazı istasyonlara kadar bu hizmetlerin götürülmesinden, özellikle, bütün bilgi
sayar yazılımlarının kendi personeli tarafından yazılmasından çok büyük mutluluk duyduğumuzu 
belirtmek isteriz. Ancak, bu sistemlerin bütün şebekeye yayılmasında, daha da önemlisi, mevcut-
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lann çalıştırılabilmesi için gerekli imkânların yaratılmasında bazı güçlüklerin olabileceği endişesi
ni taşıyoruz. Zira, alman son ekonomik önlemler nedeniyle, hizmette bazı aksamaların olduğu, ana 
bilgisayarların bakımlarının yapılmasında bazı zorlukların olduğu, bu sistemlerin susması halin
deyse, hizmette büyük aksamalar olabileceği bir gerçektir. 

BAŞKAN - Sayın Başaran, 1 dakikanız var efendim. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Devam etsin Sayın Başkan, çok güzel ko

nuşuyor. 

ALt KEMAL BAŞARAN (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın ba
şından beri vurguladığım gibi, meteorolojik hizmetler, hayatî hizmetlerdir. Özellikle, silahlı kuv
vetlerimizin her şart altındaki meteorolojik ihtiyaçlarını karşılamak gerekmektedir. 

Doğal afetlerin ihbarında ye bunlarla mücadelede, meteorolojik bilgiler, ilk müracaat edilecek 
temel bilgilerdif. Uçuş faaliyetlerinin her aşamasında bu bilgiler kullanılmamaktadır. Bu bilgiler 
olmadığı takdirde uçuş gerçekleşememektedir. Bunun için, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü, daima, millî güvenlikle ilgili bir kuruluş olarak mütalaa edilmelidir. Zorunlu ekonomik ka
rarlarda dahi, bu Genel Müdürlüğün ayrı bir konumu olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

BAŞKAN - Sayın Başaran, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz; 1 bütçemiz daha var. 

ALÎ KEMAL BAŞARAN (Devamla) - Bitiyor Sayın Başkan. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, 3 Kasımda döner sermayeye geçmiş olmasını 

memnuniyetle karşılıyoruz. Umarım, güzel bir çalışmayla ücretlendirme metodlan tespit edilir; 
kullanıcılar ve Genel Müdürlük arasında tam bir uyum sağlanır ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde 
sonuca ulaşılır. 

Hiç şüphesiz, personel yönünden nicelik ve nitelik olarak yeterli olan bu değerli genel müdür
lüğümüz, döner sermayenin sağlayacağı maddî rahatlık nedeniyle de alet, cihaz ve sistemlerini mo-
dernize edecek ve ülkemize, daha yaygın ve daha sağlıklı hizmetler sunacaktır. 

• Bu düşüncelerle, bu bütçemizin, vatana, millete, devletimize, Başbakanlık Devlet Meteorolo
ji İşleri Genel Müdürlüğümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyor, içten saygılar sunuyorum. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - DYP Grubu adına, Sayın Mustafa Dursun Yangın; buyurun. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Yangın, süreniz 15 dakikadır. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Efendim, zaten bu Karadenizliler meteoro

lojinin mucitlerinin torunları. Onun için, iyi bilirler bu konuyu. 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA DURSUN YANGIN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun gö
rüşlerini aktarmak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubunun neden beni Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesi hak
kında konuşmak için seçtiğini düşünürken, baktım ki, Anavatan Partisi de bir Karadenizliyi seçmiş. 
Hakikaten, Sayın Gazioğlu'nun da söylediği gibi, meteorolojinin mucitleri.Temel Reis ile Dursun 
Reis'tir. (Alkışlar) Bize, bu görevi onun için verdiler. 

Hava ve iklim olaylarına olan ilgi, insanoğlunun yaratılışıyla başlar. Bunların nedenlerini araş
tırmak, bulmak, açıklamak, etkilerinden korunma önlemleri almak, çok daha sonra olmuştur. 
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17 nci Yüzyılda, rüzgar, basınç ve sıcaklık ölçen aletlerin icadıyla rasatlara başlanmış, Samu-

el Mors'un, 1943 yılında elektrikli telgrafı bulmasıyla meteoroji alanında bir gelişme başlamıştır. 

20 nci Yüzyılın ilk yıllarından itibaren bilim ve teknolojide görülen gelişmeler, meteorolojiye 
de hızla yansımış, balonların, radarların, otomatik gözlem sistemlerinin, meteorolojik araştırma ya
pan gemi ve uçakların, meteorolojik yapay uyduların kullanılmasıyla, atmosferin özellikleri ve ha
reketleri, kesintisiz 24 saat gözlenmeye başlanmıştır. Özellikle, bilgisayarların devreye girmesi ve 
telekomünikasyon alanında ulaşılan seviye, başlayan atmosferik model çalışmaları, uzun süreli ve 
oldukça tutarlı tahmin yapılmasını sağlamıştır. 

Ülkemizde, bu konudaki çalışmalar, cumhuriyetle birlikte ilmî bir hüviyet kazanmış; 10 Şubat 
1937 tarihinde 3127 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Teş
kilat ve Vazifelerine Dair Kanun ile Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü kurulmuş, o gü
ne kadar değişik kuruluşlarla yürütülen bu hizmetler tek elde toplanmıştır. 

Günün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 8 Ocak 1986 tarih ve 3254 sayılı Kanunla yeniden 
organize edilen genel müdürlük, merkezde 5 daire başkanlığı, 20 bölge müdürlüğü ve bunlara bağ
lı 1 200 civarında meydan, sinoptik, radiosonde, deniz klimatoloji ve yağış istasyonundan oluşur. 

Bu birimlerde, büyük bir çoğunluğu, konusunda uzmanlaşmış dört bine yakın personel, 24 sa
at esasına göre hizmet vermektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, askerî ve sivil hemen her sek
törde, değişik isteklere cevap vermektedir. Bugün, millî savunma, ulaştırma, tarım, turizm, bayın
dırlık, enerji, insan ve hayvan sağlığı, çevre sorunları ve şehircilik gibi birçok sektörlerle ilgili eko
nomik ve sosyal konular, meteorolojinin hizmet alanına girmiştir. Bu hizmetler içinde, millî savun
maya verilen destek başta gelmektedir. Savaşta ve barışta, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin, eği-
tim, manevra ve tatbikatlarında, planlama ve uygulama safhasında meteorolojik bilgiler, temel bil
gilerdir. 

Hava, kara ve deniz ulaşımında, meteorolojik koşulların önceden bilinmesi hayatî önem taşı
dığı gibi, karayollarının, havaalanlarının ve limanların projelendirilmesi aşamasında, yer seçimin
de, meteorolojik bilgilerin değerlendirilmemesi, sonradan telafisi mümkün olmayan sonuçlara ne
den olabilir. 

Meteorolojinin tarıma katkısı, ekilecek ürünün seçimi, işe başlama, toprağın sürülmesi, tohu
mun atılması, gübreleme, ilaçlama, dondan koruma, depolama, kurutma, nakliye ve hatta, pazara 
sunulma aşamasında devam eder. Meteoroloji, yaptığı, don, fırtına ve kuvvetli yağış tahmin ve ih-
barlarıyla çiftçileri uyarır, yönlendirir ve onları tedbir almaya çağırır. Bitkilerin ekimi, dikimi, güb
releme ve ilaçlama için en uygun zaman seçimi konusunda özel tahminler hazırlar ve millî ekono
miye büyük katkılar sağlar. 

Enerji sektöründe, hidrolik enerji, güneş ve rüzgâr, üretim yeri seçiminde, üretim safhasında 
ve üretilen enerjinin tüketim planlamasında, meteorolojik bilgiler temel bilgilerdir. 

Turizm, bir bilim ve hizmet sektörü olarak, meteorolojinin ilgilendiği tarım, enerji, şehircilik, 
sağlık ve ulaştırma gibi konularla iç içedir. Meteoroloji bu .sektörlere çok hayatî bilgiler vermekte
dir. Bu durumda, dolaylı olarak, turizm sektörüne de meteorolojik hizmet veriliyor demektir. 

Takdir edileceği gibi, çevre sorunları, dünya gündemindeki en önemli konuların başında gel
mektedir. Bunun nedeni, bir yerdeki doğa! çevrenin bozulmasının, sadece orayı etkilemekle kalma
yıp, havada, suda ve karada hızla yayılabilme kabiliyetine sahip olması ve bütün insanlığı ilgilen-
dirmesidir. Çevre sorunları ve şehircilik çalışma ve araştırmalarında, hava, su ve toprak kirlenme
sinde, meteorolojik ölçüm değerleri ve tahmin bilgileri, ilk müracaat edilecek bilgilerdir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sen meteorolojiden ne anlarsın!.. 
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MUSTAFA DURSUN YANGIN (Devamla) - Meteorolojik veriler değerlendirilmediği tak

dirde, bir de, topografya, meteorolojik koşullarda olumsuz bir durum yaratacak biçimde ise, bugün 
birçok şehirlerimizde olduğu gibi, çevre sorunları büyük bir problem olarak ortaya çıkabilir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, buraya kadar açıklamaya çalıştığım, ağır ve so
rumluluk isteyen görevleri, kuruluş kanunuyla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde ve uluslara
rası standartlara göre yerine getirebilmek için büyük gayret sarf etmektedir. • 

Meteorolojik olaylar, siyasal sınır tanımadan oluşurlar ve atmosferin genel dolaşımına uygun 
olarak hareket ederler. Bunun anlamı, bir ülke, tek başına hava tahmini yapamaz, bunun bilincin: 

de olan Türk Meteoroloji Teşkilatı, uluslararası entegrasyonu gerçekleştirmiş, Dünya Meteoroloji 
Teşkilatı, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminler Merkezi ve Avrupa Meteoroloji Uydu İşletme Teş
kilatı gibi, uluslararası birçok kuruluşun aktif üyesi olmuştur. Bu sayede, bilgi ve teknoloji trans
ferini gerçekleştirmiş, uluslararası platformda iftihar edilecek bir seviyeye gelmiştir. 

Bulunduğu enlem ve coğrafî yapı nedeniyle Türkiye'nin hava tahminini yapmak oldukça güç 
olmasına rağmen, Türk Meteoroloji Teşkilatı çağdaş eğitime, teknolojik gelişmelere ve uluslarara
sı işbirliğine yerdiği önemle, tesis ettiği, modern alet, cihaz ve bilgisayarlı sistemlerle, ülkemizle, 
ilgili hava ve deniz tahmininin doğruluk oranını, en gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmıştır. 

Ankara Hava Analiz ve Tahmin Merkeziyle, Telekomünikasyon Merkezinin otomasyonu ger
çekleştirilmiş, 140 istasyon, bilgisayarla muhabere yapabilecek duruma getirilmiş, çok gelişmiş ül
kelerde olduğu gibi, harita ve diyagramlarla diğer tahmin ürünleri, bilgisayar çıktısı olarak alınabi
lecek duruma gelmiştir. Bu kadar kıymetli ürünleri değerlendirebilecek ve daha da geliştirebilecek 
eleman altyapısının mevcudiyeti de, ayrıca sevinilecek bir husustur. 

Genel Müdürlükte, uluslararası ve NATO sorumluluğu gereği kendisine verilen sahaların ha
va ve deniz tahminleri yapıldığı gibi, özel amaçlı, belirir yöreleri ve sektörleri ilgilendiren tahmin
ler de yapılmaktadır. 

Bunlara ilaveten, vatandaşların özel isteklerine de cevap verilmekte, seyyar satıcıdan pazarcı
ya, ev kadınından inşaatçıya kadar her kesimden vatandaşın tahmin talepleri karşılanmaktadır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, ürettiği meteorolojik ürünleri ve ihbarları, geniş 
halk kesimine, resmî ve özel kuruluşlara, güvenli, hızlı bir biçimde ve zamanında ulaştırmak duru
mundadır. Bugün, TRT radyo ve televizyonlarıyla, özel radyo ve televizyonlara, yerli ve yabancı 
basın ve ajanslara, her gün defalarca tahmin raporu ve gerektiğinde ihbar raporları vermektedir. 
Ayrıca, Meteorolojinin Sesi Radyosu, otomatik telefon, otomatik teleks, telebilgi, telefaks, VHF gi
bi sistemlerle de, değişik kesimlerden kullanıcılara,' denizcilere, balıkçılara, havacılara, çiftçilere 
meteorolojik bilgiler ulaştırmaktadır. 

Bu güzide kuruluşumuzu ziyaret etme fırsatı buldum. İlgililerle konuştum, detaylı bilgi aldım. 
Bu kuruluşumuzun, yüksek teknoloji kullanmasından, kendi yazılımlarını geliştirerek yurt dışına 
meteorolojik uygulama yazılımları ihraç edebilecek duruma gelmesinden son derece mutlu oldum. 
Ayrıca, bu teknolojiyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine vermesinden ve orada bu yazılımların 
başarıyla uygulanmaya konulmasından da memnun oldum. Büyük bir ihtiyacı giderecek ve ulusla
rarası entegrasyonu sağlayacak meteorolojik bilgi bankasının tüm alt yapısının bitirildiğini ve ge
rekli kalite-kantite kontrol yazılımlarının kendilerince yazıldığını ve uygulamaya konulduğunu 
gördüm. -

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, kaç dakika oldu? 
BAŞKAN - Efendim, 2 dakikanız var; lütfen toparlayınız. 
MUSTAFA DURSUN YANGIN (Devamla) - Toparlayacağım Sayın Başkan. Zaten, benden 

evvel konuşan sayın 'arkadaşım da, aynen benim görüşlerimi söylediler. 
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BAŞKAN - O zaman, siz de, kendisinin görüşlerine katıldığınızı söyleyin. 

MUSTAFA DURSUN YANGIN (Devamla) - Avrupa'ya çok sayıda personel gönderen Me
teoroloji Genel Müdürlüğü, kursiyelerini de, tüm masrafları oradan ödenmek şartıyla, uzun süreli 
kursa göndermiştir. 

Dünya Meteoroloji Teşkilatı ve TÎKA Başkanlığıyla yapılan görüşmelerde, Türk cumhuriyet
lerinin meteorolojik yönden geliştirilmesi amacına yönelik projeler hazırlanmış olup, 1995 yılı içe
risinde uygulamaya konulacaktır. Türkiye, bu proje çerçevesinde, Türk cumhuriyetlerine, bilgisa
yar meteorolojik uygulama yazılımları ile çeşitli alanlarda eğitim temin edilecektir ve Türk cum
huriyetlerine yapılan bu yardımlardan dolayı, Genel Müdürlük mensuplarına memnuniyetimizi bil
dirmeyi de bir görev addediyorum. 

Bütün dünyada paralı olan meteoroloji destek hizmetlerinin, bundan böyle Türkiye'de de pa
ralı olarak sağlanması, büyük bir maddî imkân sağlayacaktır; bu değerli kuruluşumuzun daha iyi 
duruma gelmesine ve en gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet vermesine de neden olacaktır. Bu ko
nuda, başta Sayın Bakan olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. 

Bugüne kadar, son derece sınırlı bütçesiyle, askerî ve sivil hemen her sektöre çok değerli hiz
metler veren bu kuruluşumuzdan, döner sermayeye geçmesiyle de elbette daha başarılı hizmetler 
beklemekteyiz. Bunları, özetlemek gerekirse, bitme aşamasında olan modernizasyon projesinin en 
kısa sürede tamamlanması; taşra istasyonlarına, merkezin elinde bulunan bilgisayarların daha iyi ve 
güvenilir bir biçimde aktarılması; çiftçilere, denizcilere, balıkçılara daha sağlıklı bilgi verilmesinin 
sağlanmasıdır. 

Sağlanacak yeni imkânlarla, GAP'ta daha iyi ve aktif rol alması, gelecekte, orada olabilecek 
iklim değişikliklerini ortaya koyabilecek model çalışmalarına başlaması, ülkemizin bulunduğu 
coğrafî konum, meterololojik ve topografik koşullar nedeniyle, fırtına, kuvvetli yağış... 

BAŞKAN - Sayın Yangın, lütfen son cümlenizi söyler misiniz? Zamanımız da çok geçti. Ri
ca ediyorum, sondaki cümleyi okursanız, o da maksadı hasıl eder. 

MUSTAFA DURSUN YANGIN (Devamla) - Sayın Başkan, ben, iktidar Partisi mensubu mil
letvekiliyim, size zorluk da çıkarmak istemem; son cümlemi söyleyeyim: 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Hem, değerli bir Baka
nım ve değerli Genel Müdürüm orada olduktan sonra hiçbir sorun olamaz. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunarım. ("Bravo"scslcri, alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Fcthullah Erbaş; buyurun efendim. 
Sayın Erbaş, süreniz 15 dakikadır; lütfen süreye uyunuz. 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Refah Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü, 10 Şubat 1937 tarihinde 3127 sayılı Yasa ile ku
rulmuş ve daha sonra, 1986 yılında çıkarılan 3254 sayılı Kanunla yeniden organize edilmiştir. 

Bütçesini görüştüğümüz Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 20 bölge müdürlüğü, 1 
200 civarında meydan, sinoptik, deniz klimatoloji ve yağış istasyonlarından oluşmaktadır ve mer
kez ve taşra birimlerinde, çoğunluğu, konusunda uzmanlaşmış 4 bine yakın personelle bu görevi 
yürütmektedir. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanları, eskisine göre bir hayli art
mış, Tarım, Millî Savunma, Orman, Turizm, Ulaştırma, Bayındırlık, Enerji, Sağlık ve Çevre Ba-
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kanlıklarının vazgeçilmez müracaat merkezi haline gelmiştir ve tüm bu bakanlıklara ve bağlı kuru
luşlarına hizmet vermektedir. 

Meteoroloji, günümüzde basit bir tahmin işi değildir. İleri teknolojinin kullanıldığı, çeşitli uy
gulamaların gerçekleştirildiği, sonuçlara gidildiği bir bilim dalıdır. Bu konuda, memleketimizde, 
İstanbul Teknik Üniversitesinde meteoroloji mühendisliği bölümü açılmış; ayrıca, meteoroloji 
meslek okulları açılarak bu alandaki boşluklar doldurulmuştur. 

Bugün, elektronik gözlem sistemlerinin, yapay uyduların, dev bilgisayarların meteoroloji ala
nında kullanılması ve bunlara bağlı olarak geliştirilen atmosferik model çalışmaları, yukarıda be
lirttiğimiz gibi, meteorolojinin hizmet alanlarını ve boyutlarını genişletmiştir. 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı hizmetlerin bazılarını sıralayacak olursak; sa
vaşta ve barışta, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin eğitim, manevra ve tatbikatlarının planlama ve 
uygulama safhalarında meteorolojik bilgilendirmede bulunmaktadırlar. Hava, deniz ve kara ulaştır
masında meteorolojik şartların önceden bilinmesi, hayatî bir önem taşıdığı gibi karayollarının, ha
vaalanlarının ve deniz limanlarının projelendirilmesi aşamasında yer seçminde meteorolojik bilgi
lerin değerlendirilmesiyle daha iyi sonuçlar alındığı, memleket ekonomisine büyük katkılar sağla
dığı, inkâr edilmez bir gerçektir. Ayrıca, havaalanlarındaki meteorolojik çalışmalar, büyük can ve 
mal kaybını önlemektedir. . 

Enerji sektöründe, hidrolojik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve nükleer enerjinin üretim 
yeri seçiminde, üretim safhasında ve üretilen enerjinin nakli ve tüketim planlamalarında, büyük 
faydalar temin edilmektedir. 

Turizm alanında, tesis yerlerinin seçiminde, turizm mevsiminin zamanının ne olacağının be
lirlenmesinde, yapılacak tesislerin kârlılığının hesaplanmasında, meteorolojik verilerin büyük öne
mi olduğu açıktır. ' 

Tarım sektöründe, ekilecek ürünün seçilmesi, toprağın sürülmesi, tohumun atılması, gübrele
me, ilaçlama, dondan koruma, depolama, kurutma ve nakliye zamanlarının belirlenmesi gibi konu
larda, çiftçilerimize ve kuruluşlarımıza büyük hizmetler vermektedir. 

Bir yerde doğal çevrenin bozulmasının, sadece o çevreyi değil, tüm dünyayı ilgilendirdiğini 
Çernobil faciasıyla gördük. Havada, suda ve karada çevre kirliliğinin hızla yayıldığı, bu yayılma
da, meteorolojik hadiselerin rolünün büyük olduğu bilinmektedir. 

Başta hava kirliliği olmak üzere, bundan böyle, şehirlerin etrafında kurulması planlanacak uy-
dukentlerin seçiminde, meteorolojik verilerin büyük önemi olduğu tartışılamaz. 

Meteorolojik olaylar sınır tanımadan oluşurlar. Atmosferin genel dolaşımına uygun olarak ha
reket ederler. Bunun için, bir ülkenin, tek başına tam netice alması çok güçtür. Bu nedenle, mete
oroloji teşkilatımız kendi alanında uluslararası teşkilatlara üye olarak, bunlarla entegre olmuş, bu 
sayede bilgi ve teknoloji transferini gerçekleştirip, uluslararası platformda, iftihar edilecek bir se
viyeye gelmiştir. Bununla da kalmayıp, Sovyet Birliğinin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni cumhuri
yetlerin meteoroloji teşkilatlarının kurulmasında ve işletilmesinde yardımcı olmakta, bu ülkelerden 
ve Ortadoğu ülkelerinde gelen öğrencileri ve elemanları yetiştirmektedir. Ayrıca, kendi atölyelerin
de ürettiği mekanik aletlerin bir bölümünü, bu ülkelere göndermek suretiyle, yeni devletlerin me
teoroloji teşkilatlarına katkıda bulunmaktadır. 

Kendi içindeki çalışmalarla da ülkemizle ilgili hava tahmin raporlarında yüzde 86'lık doğru
luk oranına ulaşma başarısını göstermektedir. Ankara Hava Analiz ve Tahmin Merkezi ile Teleko
münikasyon Merkezinin otomasyonunun gerçekleştirildiğini, gelişmiş ülkelerin harita ve diyag
ramları ile diğer tahmin ürünlerinin bilgisayar çıktısı olarak alınabilecek duruma getirildiğini, 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, bu ka

dar büyük bir sahada başarılı hizmetler verdiğini ve teknolojinin son gelişmelerini takip ettiğini bi
liyoruz; ancak, ülkemizdeki tabiî afetlerin çokluğu, coğrafî şartların da elverişsiz olması nedeniy
le, bölgemde, her yıl yüzlerce çığ faciası olmakta, bunlann tahmini de yapılamamaktadır. Sadece 
geçen yıl, Van - Gevaş'a bağlı Anaköy'de ve Çatak İlçesinde vuku bulan çığ felaketleriyle, bazı 
mezralar haritadan silinmiş, onlarca insan hayatını kaybetmiştir. 

Yine, Van Gölü, üç yıldan beri yükselişini sürdürmekte ve çevresindeki binlerce dönüm ara
ziyi ve yüzlerce evi yutmuş bulunmaktadır. Başta Van Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversite
si olmak üzere, bu yükselmenin nedenleri hakkında sempozyumlar düzenlenmiş; yurt dışından bi
lim adamları gelerek bu konuyla ilgili bildiriler sunmuşlardır. Bu yöredeki, Van Gölü, Erçek Gö
lü, Urmiye Gölü ve Hazar Denizindeki yükselmenin meteorolojik ve jeolojik nedenleri üzerinde 
durulmuştur; ancak, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bu konudaki fikirleri ortaya konulma
mıştır. Bu nedenle, Van Gölü çevresinde yaşayan tüm insanlarımız huzursuzdur. En azından, yarı
nın ne olacağını -tahminî de olsa- öğrenmek istiyorlar. Bugün, Van'ın merkezinde 1 metre 45 san
timetre kar bulunmaktadır. Yağışların bu düzeyde devam etmesi, halkı endişelendiriyor ve son otuz 
yılın en fazla yağışı diye nitelendiriliyor. Bu husustaki çalışma ve açıklamalar, halkımızı rahatlata
caktır; bunu beklemekteyiz. 

Keza, bu yıl, İstanbul ve birçok büyük kentte su sıkıntısı had safhaya çıkmıştır. Kuruyan göl
ler ve dereler ve buraya yığılan 10 milyonun üzerindeki nüfusla, İstanbul, yaşanabilir bir il olmak
tan çıkmak üzeredir. Meteorolojinin bu yılki tahminlerinin şimdiden belirlenmesi, bu şehrimizin 
önümüzdeki senelerde durumunun tespiti açısından önem arz etmektedir. Hava kirliliği yönünden 
de, kitlesel ölümler başlamadan, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarının 
bu yönde de çeşitlendirilmesinden yanayız. Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gereğine inanı
yoruz. Bu nedenlerle, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin artırılmasından da yanayız. 

Bütün bu musibetlerin başımıza gelmemesi için, 3254 sayılı Meteoroloji Yasasında, İmar Ya
sasında, Belediye Yasasında ve imar yönetmeliklerinde düzenleme yapılarak, bundan böyle, kuru
lacak sanayi bölgeleri ile imara açılacak sahalar için, meteorolojik topografyanın uygulanmasını ve 
hava sirkülasyonları ve,diğer meteorolojik şartların değerlendirilmesinden sonra bu bölgelerin ima
ra açılmasını sağlamak amacıyla, imar planlarının yapımında ve belediye meclislerinin imar tadi
latlarında, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden izin alınması şartının aranrtıasından yanayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilim ve ilmin meyvesi olan teknoloji/insanın, yeryüzün
de daha iyi yaşama şartlarında varlığını idame ettirmesi amacına matuf hizmet vermesi nispetinde 
bir değer ifade eder. Bugün, dünyamızda, patlamaya hazır onbinlerce nükleer başlıklı füze, insan
lığın geleceğini tehdit etmektedir. Buna karşılık, yeryüzündeki onbinlerce meteoroloji istasyonu ve 
yüzbinleri bulan meteoroloji çalışanları ise, işbirliği halinde, insanoğlunun daha rahat bir ortamda, 
önceden tedbir alarak yaşamasına vesile olmaktadır. İşte, ülkemizin gurur kaynağı olan Devlet Me
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilatı da, yalnız ülkemiz için değil, tüm insanlık için çalışmak
tadır, elde ettiği bilgileri uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa kullanmaktadır, insanlık âlemine hayır
lı hizmetler yapmaktadır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, geçen yıl 637,6 milyar lira olan bütçesi, bu yıl 
yüzde 65,4 artırılarak, 1 trilyon 54 milyar 4 milyon liraya ulaşmıştır; ama, bu oran, enflasyon ora-
n\ göz önüne alındığında, enflasyonun bu sene yüzde 140 olduğu düşünülecek olursa, geçen yılki 
bütçeye göre, yüzde 73 oranında bir azalmayı ifade etmektedir. . « ' 

Bu Genel Müdürlüğümüzün mütevazı bütçesinin az olduğunu ve artırılması gerektiğini belir
tir; bu bütçenin, ülkemize ve Meteoroloji camiasına hayırlı olmasını diler, Grubum ve şahsım adı
na hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
SHP Grubu adına, Sayın Ali ibrahim Tutu; buyurun efendim. 
Sayın Tutu, süreniz 15 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Sosyaldcmokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; tümünüzü saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, meteoroloji, çok eski tarihlerden beri insanlığın ilgisini çekmekle bera
ber, esas olarak gelişmesi ve bir bilim dalı haline gelmesi, İkinci Dünya Savaşı yıllarında olmuş
tur. Ülkemizde, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1937 yılında, 3127 sayılı Kanunla, 
Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak faaliyete başlamıştır. 

İhtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek amacıyla, 1986 yılında, 3254 sayılı Yasayla örgütün 
görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiş; 1991'de Çevre Bakanlığına bağlı bir kuruluş olarak görev
lerini sürdüren Genel Müdürlük, Koalisyon Hükümeti döneminde yeniden Başbakanlığa bağlan
mıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün, kamuoyunda Meteoroloji işleri Genel Müdürlü
ğü denilince, akla, yalnızca hava olaylarını inceleyen ve hava tahminleri yapan bir kurum gelmek
tedir. Oysa, bu kuruluşumuz, hava tahminleri, fırtına, sis, taşkın ve don ihbarlarının yanı sıra, üret
tiği bilgilerle, ulaştırmadan tarıma, ormancılıktan enerjiye, turizmden sağlığa, çevreden şehirciliğe, 
adaletten tıbba kadar birçok kurum ve sektöre, yaşamsal fonksiyona sahip önemli bilgiler üretmek
te ve değerli hizmetler sunmaktadır. Bu kuruluşumuz, bunların dışında, Silahlı Kuvvetlerimize de 
ihtiyacı olan meteorolojik bilgileri vermekte ve hizmet sunmaktadır. 

Meteoroloji işlerinin, bugün hâlâ, askerî ve sivil meteoroloji olarak ayrılmamış ve ayrı yapı
lanmamış olmasının da, olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışılması gerektiği düşüncesindeyim. 

20 bölge müdürlüğü ile bunlara bağlı ve yurdun her köşesine yayılmış askerî ve sivil havaalan
ları, sinoptik, deniz, radyozonde, klimatoloji ve yağış istasyonlarından meydana gelen taşra teşki
latını da kattığımız zaman, Genel Müdürlük, bu geniş istasyon şebekesi ve 4 bine yaklaşan perso
neliyle, gece gündüz, cumartesi pazar ve bayram günleri de, kesintisiz, 24 saat hizmet vermektedir. 
Bu vesileyle, huzurlannızda, başta sayın Genel Müdür olmak üzere, tüm çalışanlara teşekkürü bir 
borç biliyor ve sunuyorum. 

Özellikle son yıllarda bilim ve teknolojide görülen olağanüstü gelişmeler, doğal olarak mete
oroloji bilimini de etkilemiş, modern haberleşme ve gözlem sistemleri ile yapay uyduların yanın
da, süper bilgisayarlann da devreye girmesi sonucu, meteorolojik hizmetlerin kapsamı ve boyutla
rı önemli miktarda genişlemiştir. 

Bugün, bilinen ve belirli sektörlerle ilgisi olan son derece sınırlı klasik meteorolojik ve klima
tolojik çalışmalar ve hizmetlerin yanında, diğer bilim dallarıyla ilgili, iklim değişikliği, doğal afet
ler gibi insanlığın geleceğiyle ilgili konular üzerinde, artık, aynntılı çalışmalar yapılması zorunlu 
hale gelmiştir. 

Hemen hemen bütün sektörlere yaşamsal önemde görevler sunan Genel Müdürlüğün, gelişen 
teknoloji ve buna paralel olarak artan meteorolojik destek taleplerinin zamanında ve süratle karşı
lanabilmesi için; alet, cihaz ve ekipman olarak modernizasyona ve bunu kullanabilecek, sonuçlan 
değerlendirip, yorumlayabilecek elemanlara ihtiyacı vardır ve bu elemanların yetişmesi için de, ge
rek yurt içinde gerekse yurt dışında gereksinim duyulan eğitime sürekli olarak devam etmesi ge
rekmektedir. 
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Meteorolojinin bir bilim olduğunu vurguladığımıza göre, baş döndürücü bir hızla gelişen ve 

değişen bilgilerin ve teknolojinin iyi izlenmesinin önkoşul olduğu çok açıktır. 

Meteorolojik hizmette zaman faktörü çok önemlidir. Ancak, anında üretilen ve kullanıcıya 
ulaştırılan bilgiler sayesinde can ve malın korunması, doğal çevrenin tahribinin önlenmesi, üreti
min artması sağlanabilmektedir. Bu nedenle bilgisayara geçilmiş ve bu sayede dünyanın bütün me
teoroloji merkezleriyle saniye mertebesinde bilgi alışverişi gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, hemen hemen bütün sektörlere -sözünü ettiğim- bu hizmetleri sunan bu 
kuruluşumuza, maalesef, yıllardır gerekli ödenek aktarılamamaktadır. 1995 bütçesinden bu kurulu
şumuza ayrılan ödeneğin payı, ancak, on binde 8'dir. Maalesef, bu ödenekle, bu değerli hizmetleri 
etkin bir şekilde yürütmek, son derece güçtür. Kaldı İd, bu ödeneğin önemli bir kısmı cari harca
malara gitmektedir. Ödeneğinin yüzde 66,5'i cari harcamalara ayrılan bir kuruluşun, bırakınız yeni 
yatırımları, mevcut yatırımları bile sürdürmesi zor gözükmektedir. 

Değerli milletvekillleri, son derece sınırlı malî olanaklara karşın, Genel Müdürlükçe, kurulma
sı zorunluluk olan uluslararası ilişkiler sonucunda, bilgi ve teknoloji tranferleri için, Dünya Mete
oroloji Teşkilatı, Avrupa Meteorolojik Uydu İşletme Teşkilatı, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin
ler Merkezi, FAO, ICAO ve NATO Askerî Komuta Meteoroloji Grubundan azamî ölçüde yarar
lanma yoluna gidilmektedir. Bu gayretler sonucunda otomasyona gidilmiş olması ve hava tahmin 
tutarlılık oranının yaklaşık yüzde 90 değerleriyle gelişmiş Avrupa ülkeleri düzeyine ulaşmış olma
sı, son derece sevindirici bir durumdur. 

Ülkemizde, bulunduğumuz koordinatlar ve genel topografik yapı nedeniyle, zaman zaman çığ, 
sel, heyelan ve deprem gibi doğal afetler yaşanmakta, büyük oranda mal ve giderilmesi olanaksız. 
can kayıpları görülmektedir. Bunların önceden tahmini konusunda, ilgili diğer kuruluşlarla beraber 
gerekli çalışmaların yapılmasını, bu konuda projeler geliştirilmesini ve bunların yaşama geçirilme
sini bekliyoruz. Ayrıca, Genel Müdürlüğün, arzu edilmeyen bu doğal afetler sonucunda halkımızın 
mağduriyetinin azaltılması açısından, koordinasyon toplantılarında üzerine düşen görevleri eksik
siz yerine getirerek, daha aktif bir rol oynamasını diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, televizyonlarımızın hava raporu bültenleri, "ne olursa 
olsun, yeter ki sizin havanız iyi olsun" dilekleriyle sonuçlanır. Ben de, ülkemiz açısından böyle bir 
dilekle konuşmamı sonlamak istiyorum ve bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Mec
lis Başkanımızın, Sayın Başbakanımızın, Sayın Genelkurmay Başkanımızın, siyasî partilerimizin, 
siyasal iklimimizle; ekonomimizi yönlendiren Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Merkez Bankası başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlarımızın ise, sosyal ve ekono
mik iklimimizle ilgili doğru ve bilimsel gözlemler yapmaları ve böylece, ülkemizin, daha bol gü
neşli ve sosyal dengelerin sağlandığı günlere ulaşması dileklerimle, bütçenin, başta Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü olmak üzere, halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tutu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Süreniz 15 dakika efendim. 
DEVLET BAKANI ABDÜLBAKİ ATAÇ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bakanlığıma bağlı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesiyle ilgili olarak grupları adına 
konuşan arkadaşlarıma teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Askerî ve sivil hemen hemen her sektöre çok önemli hizmetler sunan Türk Meteorolojisi, bu 
hizmetleri ulusal ve uluslararası standart ve tavsiyeler çerçevesinde yerine getirmek durumundadır. 
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bugüne kadar, ulaştırma, tarım, or
mancılık, enerji, turizm, doğal afetler, şehircilik, adalet, sağlık gibi tüm sektörlere verdiği temel 
hizmetlerle yurt ekonomisine, savaşta ve barışta Silahlı Kuvvetlerimize sağladığı destekle de yurt 
savunmasına son derece önemli katkılar sağlamaktadır. Gerek yatırım gerekse işletme safhasında, 
meteorolojik bilgi ve meteorolojik destek almayan hiçbir sektör yoktur. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, oldukça şanslı sayılabilecek bir durumdadır; çünkü, yurt için
de ve yurt dışında değişik dalda yetişmiş ve değişik sektörlere hizmet üretebilecek son derece ka
lifiye personel altyapısına sahiptir. Bu durum, genel müdürlüğün bugünkü başarısında en büyük et
menlerden biridir; ancak, hemen hemen bütün sektörlere hayatî önemi haiz hizmetler sunan Genel 
Müdürlüğün, gelişen teknoloji ve buna paralel olarak artan meteorolojik destek taleplerinin zama
nında ve süratle karşılanabilmesi için; alet, cihaz ve ekipman olarak modernizasyona ve bunu kul
lanabilecek, sonuçları değerlendirip, yorumlayabilecek elemanlara ihtiyacı vardır ve bu elemanla
rın yetişmesi için de, yurt içi ve yurt dışı eğitimin sürekli olarak devam etmesi gerekmektedir. 

Son derece sınırlı malî imkânlar ölçüsünde uluslararası ilişkilere büyük önem verilmekte, bil
gi ve teknoloji transferi için Dünya Meteoroloji Teşkilatı, Avrupa Meteorolojik Uydu İşletme Teş
kilatı, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminler Merkezi, FAO, ICAO ve NATO Askerî Komite Mete
oroloji Grubundan azamî ölçüde yararlanma yoluna gidilmektedir. Bu gayretler sonucunda otomas
yona geçilmiş, hava tahmin tutarlılık oranı, gelişmiş Avrupa ülkeleri seviyesine ulaşmıştır. Bu ko
nuda, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün tüm personeline, çalışmalarından dolayı ben de te
şekkür ediyorum. 

1995 yılında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hizmetleri de kısaca arz etmek istiyorum: 
1979 yılı yapımı mevcut telekomünikasyon bilgisayarı, teknolojik olarak ekonomik ömrünü 

doldurduğundan, yeni bir telekomünikasyon bilgisayarı ve çevre donanımları ile gerekli iletişimi 
sağlamak amacıyla yeterli sayıda DATA devresi teslim edilecektir. 

Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarla yürütülen sıkı işbirliğinin sonucu olarak da, bu ku
ruluşlarda iki Türk personelinin görev alması sağlanmış; ayrıca, iki personelimize -tüm masrafları 
karşı kuruluştan sağlanmak üzere- uzun süreli kurs temin edilmiştir. İlave olarak, değeri 1 milyon 
doların üzerinde, yüksek hız bilgisayar telekomünikasyonunu temin edecek dört bilgisayar ve çev
re donanımları ile yüksek rezülasyonlu peyk ve yer alıcı istasyonunun hibe şeklinde yardımı sağ
lanmış olup, sistemler, muhtemelen, 23 Mart 1995 Dünya Meteoroloji Gününde hizmete alınacak
tır. 

Yıllardan beri, bazı teknik ve ekonomik nedenlerle işletmeye alınamayan meteorolojik bilgi 
bankası alınacaktır. 

TÜBİTAK kanalıyla, uluslararası INTERNET devresine girilmiş olup; bu sayede, dünyaca 
meşhur 6 bin üniversiteyle on - line bağlantısı sağlanmıştır. Temin edilen bu imkânla, dünyada 
mevcut tüm literatür taramaları gerçekleştirilecek ve millî amaçlı meteorolojik araştırmalara yön 
verilecektir. 

Mevcut imkânlar nispetinde, Türk cumhuriyetleriyle bilgisayar bağlantıları tesis edilecek ve 
kendilerine gerekli eğitim desteği sağlanacaktır. 

Tüm havaalanları bilgisayar telekomünikasyonuna geçirilecek ve bugüne kadar elle yapılan 
tüm rutin hizmetler, bundan böyle, bilgisayar ortamında, el değmeden yapılacak; gerek hizmetler
de gerekse tahminlerde standardizasyon sağlanacaktır. 

Büro otomasyonu adı verilen personel, levazım, bütçe, demirbaş, ayniyat, stok kontrol vesaire 
gibi tüm hizmetlerin gerekli yazılımları kendi personelimizce gerçekleştirilmiş olup, tüm hizmet
ler, full otomasyona geçirilecektir. 
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Bazı alet ve cihazların, kendi imkânlarımızla, Türkiye'de imal edilmesine başlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, kuruluş kanununda bir türlü gerçekleştirilemeyen döner sermayeye ge
çiş hazırlıkları tamamlanmış olup, 1 Ocak 1995'ten itibaren uygulamaya geçilecektir. Bu uygula
mayla, 1995 yılı için 700 milyarlık ek bir imkân yaratılmakta olup, bu paranın 300 milyarı, yurt dı
şı kuruluşlardan döviz olarak gelecektir. Bu cümleden olmak üzere, Refah Partisi Grubu adına ko
nuşan Sayın Erbaş'in yeterli bulmadığı bütçenin eksiklerinin, döner sermaye kaynaklarından elde 
etmeyi düşündüğümüz 700 milyarlık ek gelirle tamamlanacağını ifade etmek isterim. O bakımdan, 
bütçe, bize göre yeterlidir. Gelecek yıl için... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Bakan, tasarruf tedbirlerine tabii değil mi acaba?.. 
DEVLET BAKANI ABDÜLBAKİ ATAÇ (Devamla) - Tasarruf tedbirleriyle alakası yok bu

nun. Döner sermaye ilk defa kunıldu. Gelir elde edeceğimiz yerler de -hem yurt dışından hem yurt 
içinden - oldukça fazladır; önümüzdeki yıllarda, çok daha fazla olacaktır. 

Ayrıca, yine, Sayın Erbaş'ın, çığla ilgili çalışmalar var mı sorusuna cevap vermek istiyorum. 
Çığla ilgili çalışmalar yapılmaktadır ve 1995 yılında, çalışma grubuna, bu konuda uzman olan Türk 
cumhuriyetlerinden da katılımlarla, Türkiye'de çığ tehlikesinin daha az hale getirilmesi çalışmala
rı yapılacaktır. 

Van Gölünün yükselmesiyle ilgili sempozyuma, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de katılmış ve 
görüşünü belirtmiştir. Yükselme sebebi, bize göre, yağış fazlalığıdır. 

Ayrıca, Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerini ifade eden Sayın Ali Kemal Başaran'm, Baş
bakanlık fazla çalışma tazminatıyla ilgili görüşünü, bir kere de ben açıklamak istiyorum. Başbakan
lık tazminatı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde çalışan elemanlara verilmiş; ancak, daha sonra, 
Genel Müdürlük Çevre Bakanlığına bağlanınca, bu tazminat ortadan kalkmıştır. Hükümetimiz za
manında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hizmetinin gereği olarak Başbakanlığa bağlanmıştır ve 
çalışma tazminatı da, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan personele, verilmektedir. 

Bu duygularla; sözlerime başlarken ifade ettiğim gibi, başarılarımızın devamı konusundaki iyi 
dileklerinden dolayı tüm konuşmacı arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyor ve Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü 1995 yılı bütçesinin, ülkemize hayırlı uğurlu olması dilekleriyle, saygılarımı 
sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. -

Şahsı adına, aleyhinde, Sayın Yaşar Erbaz; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır efendim 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Devlet Meteorolo

ji İşleri Genel Müdürlüğü 1995 yılı bütçesi hakkında, şahsımın ve partimin görüşlerini sunmak üze
re huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Heyete en kalbî saygılarımı sunarım. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde yapılan gözlemler, yıllar önce, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin yetiştirdiği çok büyük matematikçilerden rahmetli Fatin Hoca'nın, Kandilli Ra
sathanesinde, bu gözlemlere benzer rasat yapmasıyla başlamış, daha sonra da, çeşitli kuruluşlar, 
bugün Meteoroloji Umum Müdürlüğünün yapmış olduğu meteorolojik gözlemleri kendi içlerinde 
yapar duruma gelmişlerdir; ancak, 1937 yjlında bu hizmetler birleştirilmiş, rahmetli Ahmet Tevfik 
Göymen Beyin Meteoroloji Umum Müdürlüğü görevine getirilmesiyle, Meteoroloji Umum Mü
dürlüğü, fiilen, bugün yüklenmiş olduğu vazifeleri yapmaya başlamıştır. 

Meteoroloji Umum Müdürlüğü, uzun yıllan, kendi kuruluşunu tamamlamakla geçirmiştir. Da
ha sonraları, burada isimlerini rahmetle andığım Sayın Fuat Adalı, Sayın Şinasi Baray ve bir dö-
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nem, adı meteorolojiyle özdeşleşmiş olan rahmetli Profesör Doktor Sayın Ümran Emin Çölaşan ve 
ondan sonra Sayın Rumeli ve bugüne kadar hizmeti geçen değerli genel müdürler, bu teşkilatın, 
Türkiye'nin yüzakı bir teşkilat olması noktasında büyük gayretler sarf etmişlerdir. Uzun yıllar için
de çalışmış olmanın şerefini her zaman taşıdığım bu güzel kuruluşun bütçesi üzerinde görüşme fır
satını bulduğum için, Tanrı'ya bir defa daha şükrediyorum. 

Değerli milletvekilleri, benden önce, grupları adına konuşan sayın milletvekillerinin güzel te
mennilerine ve bu bütçe üzerinde yapmış oldukları güzel konuşmalara aynen katıldığımı ifade et
mek isterim; iki yıl, üst üste, bu kürsüden benzer konuşmalan, Meteoroloji Umum Müdürlüğünün 
bütçesi hakkında, ben de çok yaptım; ancak, ben, bugün, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin zabıtlarında bulunmasında fayda gördüğüm çok özel birkaç konu üzerinde konuşmamı yoğun
laştırmak istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, bugün İstanbul'un başının belası olan ve geçmişte de Ankara'da, yıllarca 
gündemden hiç inmeyen hava kirliliği konusudur. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, An
kara'da hava kirliliğinin en yüksek düzeye ulaştığı 1974 yılından itibaren, hava kirliliğini meydana 
getiren sebeplerin yanında -uzun yıllardan beri Türkiye'nin gündemini meşgul etmesi dolayısıyla-
özellikle iklim elemanlarıyla bu konunun çok yakından ilgili olduğunu görmüş; o günden bugüne 
kadar da, hava kirliliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yakından ilgilendiği bir alan haline gel
miştir. Tabiî, Çevre Bakanlığının kurulmasıyla, konu, bir noktada, bu Bakanlığın omuzlarına bin
miş olmasına rağmen, hava kirliliğiyle ilgilenen her kuruluşun, her şeyden önce, Meteoroloji Ge
nel Müdürlüğüyle ciddî bir koordinasyona girmesine gerek vardır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, ne Ankara'da ne de İstanbul'da ciddî manada bir hava kirliliği 
ölçümü yapıldığı söylenemez. Size bir misal vereyim: 1974 yılında, bu konuyla ilgili olarak, Dani
marka'da yapmış olduğum bir araştırmanın neticelerine bakın: O dönemde bile, 1 milyon 400 bin 
nüfuslu bir Kopenhag şehrinin 36 yerinde 24 saat süreyle hava kirliliği ölçümleri yapılıyordu ve 
bunlar, o günün meteoroloji elemanlarınca karşılaştırılıyor; rüzgârın, sıcaklığın durumuna göre ön
lemler alınıyor; rüzgârın estiği istikamet tespit ve tahmin ediliyor; o yöndeki kirletici kaynaklar 
mümkün olduğu kadar susturuluyor ve böylece, en azından insanların rahat nefes alabilecekleri bir 
seviyeye ulaştırılıyordu. Soruyorum; bugün, 10 milyonluk İstanbul'da 24 saat rasat yapan 10 tane 
istasyon var mıdır? 3,5 milyonluk Ankara'da, 1974 yılında, günde iki saat, üç saat ölçümler yapıl
dığını çok iyi hatırlarım. Bunlardan elde ettiğimiz neticelere göre, Ankara'nın hava kirliliği üzerin
de tahminler yapardık. Eğer, bir şeyi kesin olarak çözmek istiyorsak, gereğini de yapmaya mecbu
ruz. Onun için, bunları, özellikle, ilgili kuruluşların üzerinde durması lazım gelen noktalar olarak, 
bir kere daha hatırlatmakta yarar görüyorum. 

Değerli milletvekilleri, yine, İstanbul'da, özellikle bu sene çekilen ciddî boyuttaki susuzluk ve 
geçen sene tatbik edilen sunî yağış meselesi vardır. 

Birkısım insanlar, sunî yağış deyince, "günlük güneşlik bir havada, atacaksınız yağmur bom
basını, şakır şakır yağmur yağdıracaksınız" şeklinde algılamışlardır. Halbuki, gerçek böyle değil
dir; sunî yağış, aslında yağmur yağarken veya yağmaya hazır olan bir bulutun içine, yoğunlaşma
yı kolaylaştırıcı karbon buzları ve benzer kimyasal maddeler atılarak, yağan yağışın miktarını ar
tırma noktasında kullanılan bir tekniktir. 

Kendilerine bunu bir kurtarıcı gibi gören insanlara sesleniyorum. Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğünde, 1974 yılında bir siyasî partimizin mensuplarından biri de yine aynı şekilde bu konuyu 
gündeme getirdiği zaman, Dünya Meteoroloji Teşkilatının bütün yayınlarını incelediğimizde gör
dük ki, bununla ilgili kesin hiçbir rakam yoktur; yani, yağmur bombasıyla bir bulutun içinde belli 
bir miktar yağmur suyunu sağmak gibi ciddî bir netice alınmamıştır. O gün tartışma konusu olan 
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şeyleri, bugün burada beraber çalışmaktan zevk duyduğum değerli bürokrat ve teknik arkadaşları
ma sordum. Aynı durumun bugün de geçerli olduğunu; bunun, daha çok, gelişmekte olan ülkeler 
tarafından kullanıldığını; bunu da, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeleri istismar noktasında 
bir koz olarak kullandığını, burada açıklıkla ifade etmek istiyorum. Bu tuzağa düşülmemesi için de 
ilgilileri bir kere daha uyarıyorum. 

Değerli milletvekilleri, buraya gelmeden önce arkadaşlarımla konuşurken, özellikle İç Anado
lu'da geçiminin büyük çoğunluğunu tarımla sağlayan çiftçilerimizin ciddî bir endişeleri vardı; yağ
mur, zamanında yağmamıştı. Ekim aylarında yağmayan yağmurun ciddî bir kuraklık husule getire
ceğini yakından bilen bir Orta Anadolu çocuğu olarak buradaki arkadaşlarıma sordum ve kendile
rinden almış olduğum bilgi neticesinde, bu endişemin yersiz olduğunu duymaktan kıvanç duydum. 
Ciddî bir şekilde yapılan gözlemlerle, Türkiye'nin normalin üzerinde yağış aldığını ve inşallah ba
har aylarında da umulan yağışların vuku bulması halinde, hiç değilse bu yıl, tarım bakımından, Tür
kiye'nin önünde bir kuraklık tehlikesinin olmadığını da öğrenmiş olmaktan dolayı büyük bir sevinç 
duydum. 

Değerli milletvekilleri, bütün arkadaşlarımız, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesi 
üzerinde konuşurken çok güzel şeyler söylediler. Bu, kendiliğinden olan bir netice değildir. Bura
da, başka bir bütçe konusu gündeme geldiğinde de açıklamakta fayda görüyorum; Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü, 1963 yılında, kendi elemanlarını yetiştireceği bir meslek okulu kurmuştur. 
Ben, o meslek okulunun -şu andaki Sayın Genel Müdür de iyi hatırlayacaktır- iki tane Amerikan 
barakasında, linyit kömürü yakılarak ısıtıldığını ve 20 öğrenciyle öğretime başladığını çok iyi bili
rim; ayrıca, orada onyedi yıl. da öğretmenlik yaptım. 

Bir teşekkülün omurgası -üst düzeyde değil de- hizmet üreten teknik elemanlarının çok bilgi
li olmasıyla mümkündür. İşte, Meteoroloji Teşkilatı, bu eksikliği gönnüş ve teknik personel ihtiya
cını kendi imkânlarıyla karşılayarak, geçmişte o iki Amerikan barakasından, bugün fevkalade gü
zel bir Meteoroloji Meslek Lisesi meydana getirmiştir. Ancak, üzülerek öğrendim ki... 

BAŞKAN - Sayın Erbaz, 1 dakikanız kaldı efendim. 
YAŞAR ERBAZ (Devamla) - Müsaade ederseniz, hemen bitireceğim Sayın Başkanım. 
Meslek okulundan mezun olan öğrencilerin doğrudan doğruya memuriyete atamaları yapıla

cakken, bundan böyle, bu atamaların yapılamayacağı şeklinde bütçede bir karar alınmış. Maliye 
Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında bunu değiştirmek için gerekli çalışmaları da yapacağız. 
Bu, her şeyden, önce bir hakkı müktesebin gaspıdır. Çünkü, Anadolu'nun her tarafından gelerek bu
raya öğrenci olmak için müracaat eden çocuklarımız, hiçbir etki altında kalınmadan, ÖSYM tara
fından ciddî olarak seçilerek bu okullara yerleştirilmişler ve bu öğrenciler, daha okula başlarken, 
mezun oldukları zaman tayinlerinin yapılabileceğini düşünerek, burada fiilen eğitime başlamışlar
dır. 

Bütün arkadaşlarımın da üzerinde ısrarla durduğu gibi, meteoroloji, çok spesifik bir konudur. 
Oradan mezun olan gençler, şu veya bu şekilde başka bir iş imkânına sahip değildir... 

BAŞKAN - Lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 
YAŞAR ERBAZ (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Yalnız, burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan 

arkadaşlar beni mazur görsünler- Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde 20 tane bölge müdürlü
ğü vardır; ama, inanınız, kim oradan sorumlu bakan olmuşsa, kendi seçim bölgesine bir bölge mü
dürlüğü açmak gibi bir yanlışı yapmıştır. Sayın Bakanın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur; zaten kendi 
şehrinde bölge müdürlüğü de vardır. Öyle politik şeyler, bu teşkilatın içine hiçbir zaman girmemiş-
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tir, bundan sonra da girmemesi temennisiyle, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin, mil
letimize, değerli çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum ve performansını yakından bildiğim Sayın 
Bakanın itelemesiyle ve orada çalışan arkadaşlarımın güçleriyle, çok daha güzel günlere gelecek
lerine inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erbaz. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki müzake
reler bitmiştir. 

Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

1. - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
A - CETVELİ 

Program 

Kodu Açıklama * Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 267 875 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Meteorolojik Rasat ve Analiz Hizmetlerinin Düzenlenmesi 
ve Geliştirilmesi Hizmetleri 644 125 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 142 400 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 1054400 000 000 

BAŞKAN -Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiş-

tir. 
2. - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabının bölüm

lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyonım : 

A -CETVELİ 
Genci ödenek Toplam İptal edilen Ödenek dışı Ertesi yıla 

toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek 

TOPLAM 414678048 000 396 255396000 34321 107000 15898455000 3 023 857000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhe

sabının bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. , ' 
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F) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. -Tapuve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, programımız gereğince, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü

ğü bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Grupları adına, DYP Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Işılay Saygın, Refah Partisi Grubu 
adına Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş, SHP Grubu adına Kars Milletvekili Sayın Mehmet 
Alp, ANAP Grubu adına Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven söz almışlardır. 

Şahısları adına ise, Konya Milletvekili Sayın Musa Erarıcı, lehinde; Kayseri Milletvekili Sa
yın Salih Kapusuz, aleyhinde konuşmak üzere söz almışlardır. 

DYP Grubu adına, Sayın Işılay Saygın; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Saygın, konuşma süreniz 15 dakikadır efendim; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA IŞILAY SAYGIN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; DYP 

Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 
Toplumumuzda toprak-iskân ilişkisi, asırlar boyu önemli bir yer tutmuştur. Toplum olarak, 

toprak mülkiyetine çok önem vermekteyiz. Hızlı kentleşme ve son derece yoğunlaşan köyden ken
te göç olgusu sonucunda, arsa üretimi ye yapılaşma, önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu sorunun çözümünün temelinde de, güncelliğini koruyan tapu ve kadastro hizmetleri yatmakta
dır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, son yıllarda, çağdaş bir yapılanma içerisinde olduğu, 
toplumumuz tarafından gözlenmektedir; araç gereç ve fizikî yapı olarak modern bir görünüme ka
vuşmakta olduğunu, vatandaşlarımızın taleplerinin daha süratli, sıhhatli ve güleryüzle karşılandığı
nı memnuniyetle görmekteyiz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kısıtlı imkânlarına ve tasarruf tedbirlerine rağmen, 
1994 yılında programa "alınan kadastro hizmetlerinin yüzde 200 oranında gerçekleştirilmiş olması
nı takdirle karşılıyoruz. 

Modern bir devlet olmanın şartlarından birisi de, kadastronun bitirilerek, plana dayalı, modern 
tapu sicillerinin tesisine bağlı olduğu bir gerçektir. Bu sebeple, tesis kadastrosunun bitirilmesi için, 
yürürlüğe konulan projeye parasal destek sağlanmalıdır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına ait yasal düzenlemelerin bir an önce 
yapılması gerekmektedir. Tapu ve kadastro teşkilatının, bilgisayar çalışmaları yönünde ulaştığı bo
yutlar, azımsanmayacak durumda olmasına rağmen, Hükümetimizin desteğine ihtiyacı vardır. 

İzmir, İstanbul, Ankara bölgelerindeki ve birçok birimlerdeki bilgisayar çalışmaları, kısıtlı im
kânlara rağmen devam etmektedir. İzmir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğündeki bilgisayar ça
lışmalarını bizzat izlemek imkânını buldum ve gurur duydum; Ege bölgesi olarak, bilgisayar ağını 
tamamlamakta, bunlar otomasyonla birbirine bağlanmaktadır. Tapu kütüklerinin büyük bir çoğun
luğu, bilgisayarlara aktarılmış durumdadır. Bir taşınmazın kaydını, anında ekranda görebilmekte ve 
yazıcıdan alabilmektesiniz. Bu çalışmalar, belediyelerle bağlantılı olarak sürdürülmektedir; böyle
ce, belediyeler, Emlak Vergi gelirlerini, daha sağlıklı ve süratli toplayabilmektedirler. 

Tapu ve kadastro hizmetleri, devletimizin vergi toplaması yönünden de son derece önemlidir. 
Ülkemizin arazi ve emlak değerlerinin sağlıklı bir şekilde vergilendirilmesi ve böylece, tarımsal 
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üretimimizin de artırılabilmesi, tapu ve kadastro teşkilatına hak ettiği değerin verilmesiyle müm
kün olacaktır. 

Ancak, bu teşkilatın tapu sicil müdürlüğü mensupları, ortalama 4-4,5 milyon lira maaşla, son 
derece sorumluluk taşıyan bu görevi hiçbir hata yapmadan yerine getirmek zorunda bulunuyorlar. 
Bu personelin özlük haklarının iyileştirilmesi şarttır. Çalışan personel, hem teknik hem de hukukî 
sorumluluk altındadır. Bu personele, yaptığı işe uygun kad ro verilmelidir; tapu ve kadastro uzma
nı veya bilgiişlem elemanı gibi teknik kadro verilmelidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bilgisayara dayalı çalışmalarını sürdürmekte olduğu 
pilot proje uygulamalarını içtenlikle destekliyoruz. Üniversitelerle yapılan işbirliğini, önemli bir 
adım olarak değerlendiriyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 3402 sayılı Kadastro Kanunuyla 1987 yılında yürür
lüğe giren döner sermaye işletmesince, tapu ve kadastro hizmetlerinde modern arşivin kurulması
na yönelik olarak başlatılan "tapu işlem köyü" uygulamasını, kadastro sonrası değişiklik hizmetle
rinin hızlandırılması ve niteliğinin artırılması amacıyla, döner sermaye işletmesi aracılığıyla yapıl
masının, uygulamaya konulmasını takdirle karşılıyoruz. Döner sermayeyle sağlanan bu kaynağın, 
hizmetin iyileştirilmesi için kullanılmasına mutlaka fırsat verilmelidir. Ayrıca, bu hizmetlerin sür 
ratle yapılabilmesi için, tapu ve kadastro çalışmalarına, özel sektörün de daha fazla katılımının sağ
lanması gerekmektedir. 

Orman kadastrosu sonucunda, orman rejimi dışında çıkan ve köylümüzün halen kullanmakta 
olduğu, yani, zilyetlik ettiği'arazilerin, uygun koşullarla, Maliye hazinesi tarafından kendilerine sa
tışının bir an önce sağlanması kaçınılmazdır. Böylece, üretim dışı kalan topraklarımızın değerlen
dirilmesi de söz konusu olacaktır. 

Büyük şehirlerde, hazine arazilerinin, belediyelere bir an evvel devredilip imar planlarına ka
vuşturulması, gecekondulaşmayı önleyecek tek etkendir. Tüm bu çalışmalar, Tapu ve Kadastro teş
kilatı mensuplarının katkılarıyla yapılabileceğinden, bu kurumun önemi her konuda karşımıza çık
maktadır. 

Bir başka önemli konu da, padişah tapuları sorunudur, tzmirimizin Karaburun ilçesinde, çok 
sayıda köyü içine alan padişah tapusu nedeniyle, köylümüz, yıllardır, Hazineyle davalıdır. Padişa
hın kendisi kalmamış, hükümsüz iken, hâlâ, tapusunun geçerliliği anlaşılır bir husus değildir. Bu 
konuyla ilgili kanun teklifi, gündemimizin 54 üncü maddesinde beklemektedir. Kanunun bir an ev
vel çıkarılarak yürürlüğe girmesi, kanamakta olan yarayı tedavi edecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı işleri kısa sürede anlatmak imkânsızdır. Dışa
rıdan mütevazı görünümlü Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün, içerisine girildiği zaman, devasa 
hizmetler yapan bir kurum olduğu bilinmeli ve ona her türlü yardım yapılmalıdır. 

Sözlerimi bitirirken, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, çalışkan Genel Müdürümüz ve Ge
nel Müdürlüğümüz personeline teşekkür eder, geçmiş yıllardaki başarılarının, 1995 yılında da de
vam etmesini temenni eder; bütçemizin, devlete ve millete hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Saygın. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Fethullah Erbaş; buyurun efendim. 
Sayın Erbaş, süreniz 15 dakikadır. 

; RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bilindiği gibi, 1984 yılında, 3045 sayılı Kanunla kurul

muştur. Bu Genel Müdürlüğümüzün görevi, ülke topraklarının kadastrosunu yapmak, haritalarım 
düzenlemek ve maliklerini tespit ederek tapuya tescilini sağlamak, gayrimenkullerle ilgili her tür
lü akit ve tescil işlemlerini yapmaktır. Tüm bu görevler, 15 bölge müdürlüğü ile 1 277 tapu sicil ve 
kadastro müdürlüğünce yürütülmektedir. 

Bu teşkilatımızın mazisine baktığımız zaman görüyoruz ki, Osmanlı imparatorluğu dönemin
de, İmparatorluk sınırlan içerisinde bulunan toprakların, üretim durumları, nitelikleri, üretilen ürün 
cinsleri, miktarları, kullanıcıların dinleri ve nüfusları gibi bilgiler, vergide, ekonomide, siyasî ve 
kültürel hayatta birçok konuya ışık tutacak biçimde tutulmaktaydı. Hatta bugün bile, Macaristan'da, 
arazi ihtilaflarında, Osmanlıların tuttuğu tapu sicil kayıtları ve kadastrolan esas alınmaktadır. O gü
nün şartlarında, bu kadar sistemli ve hassas şekilde tutulan bu siciller, ecdadımızın hak anlayışının 
bir ürünüdür. 

Mülkiyet hakkı, günümüzde, Anayasamızın 35 inci maddesiyle güvence altına alınmıştır. De
mokrasilerde temel haklar manzumesinin bir ayağı olan mülkiyet hakkının, ferdin ve tüzelkişilerin 
mülkiyet haklarının kullanılmasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, herkese ev sahipliği 
yapmaktadır. Herkes, bu .dairenin eşiğinden içeri girmek durumundadır. Mülkiyet hakkının tevsi
kini, tespitini ve teslimini, bu kurumumuz yapar. Atalarımız, "dünyada mekân, ahrette iman" de
mişlerdir. Dünyada mekânın belgelendirilmesi işini, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve bağlı 
birimleri yapmaktadır. 

Ülkemizde, haritaya dayalı kadastro faaliyetleri, 1934 yılında başlamış olup, kadastroyla, gay-
rîmenkullerin mülkiyet durumu ile geometrik durumları belirlenmektedir. 

Bunlara ilişkin olarak, Medenî Kanunun öngördüğü, tapu kütükleriyle paftalar meydana geti
rilmektedir. Uygulamada bugüne kadar, altmış yıllık süre geçmiştir; ancak, zamanın şartlarına gö
re oluşturulan paftalar hâlâ yürürlüktedir ve günün ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. 

Günümüzde, belediyeler, kent bilgi sistemini oluşturma ihtiyacını hissetmektedirler. Bu siste
min en önemli verilerini, gayrîmenkullerin mülkiyeti ve geometrik şekilleri oluşturmaktadır. Bu şe
kilde, uygulama kabiliyetini yitirmiş paftalann, günümüz teknolojisine uygun olabilmesi ve plan
lamalara zemin teşkil edebilmesi için 1983 yılında yürürlüğe giren 2859 sayılı Tapulama ve Ka
dastro Paftalannın Yenilenmesi Hakkında Kanuna rağmen yeterli verimlilik sağlanamamıştır. 

Tapu sicilleri ve kadastrolardaki bilgilerin, en kısa zamanda bilgisayar ortamına geçirilmesi, 
hizmetin daha seri ve sağlıklı yapılmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde otomasyona geçilen mü
dürlüklerde, birkaç dakikada satış ve benzeri işlerin sağlandığı ve talebin karşılandığı görülmekte
dir. 

Bütün temennimiz, belediyeler ile tapu ve kadastro bölge müdürlüklerinin, il ve ilçe müdür
lüklerinin müşterek çalışmalarıyla modern bir sistemi oluşturmaları, kentlerimizin kanayan en bü
yük yarası olan gecekondulaşmayı önlemeleri ve herkesin, sahiplik belgesine, en ince teferruatına 
kadar, ihtilaflara yer verilmeden teknolojinin verdiği imkânlarla sahip olmasını sağlamalarıdır. 

Bugün için kadastrosu yapılmayan köylerin büyük bir kısmı ormanla ilişkilidir. Bu köylerde, 
orman kadastrosuna ilişkin bilgi toplanması ve haritaların yapılması, kadastro esnasında ihtilaflar 
meydana getirmekte ve bu da, normal kadastroyu aksatmaktadır. Orman kadastrosunun sağlıklı ve 
seri yapılması, normal kadastroyu da hızlandıracaktır. Orman idarelerinin bu konuda daha duyarlı 
davranmaları gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan araştırmalar göstermiştir ki, Türkjye'de tapu ve 
kadastronun bilgi arşiv ve teknolojik durumu, üretimde ulaştığı tecrübe ve bilgi birikimi, çok amaç-
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lı kadastro sistemine geçiş için uygun bir başlangıcı oluşturmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesinde 
önemli bir engel olan 203 sayılı Yasadaki sınırlandırıcı hükümlerin yürürlükten kaldırılması gerek
tiğine inanmaktayız. Mevcut bütün teknik yönetmelikler topluca ele alınarak yeniden düzenlenme
lidir. Bu yeni düzenleme , güncelleştirme, harita üretme, çoğaltma ve arşivleme konularını da içine 
almalıdır. 

Yine, gayrimenkullerle ilgili mevzuat gözden geçirilmeli; hakkın en kısa sürede gerçekleşme
sini temin eden düzenlemeler yapılmalıdır. Üzülerek ifade etmek isterim ki, tapulu arazilerde dahi 
haksız bir tecavüz vukuunda, mahkemeye müracaat eden bir vatandaş, mahkeme yıllarca devam et
tiği için hakkını kolay kolay alamamaktadır. Şahit olduğum bazı davalar kırk yılı aşkın bir süredir 
karara bağlanmamıştır. 

3402 sayılı Kanunda ve Medenî Kanunda gerekli değişiklikler geciktirilmeden yapılmalıdır. 
Tapu kadastro çalışmalarına paralel olarak, ihtilaflı yerlerdeki paftaların süratle yenilenmesi sağ
lanmalıdır. Bugün, hukuk davalarının yüzde 60'ının, ceza davalarının ise yüzde 50'sinin gayrimen
kul ihtilaflarına dayandığını söylemek mümkündür. 

Tapu senetleri, devletten alınan en kıymetli belgelerdir ve evlerin en emin yerlerinde itinayla 
muhafaza edilmektedir. Birçok insan, ceddinden intikal eden gayrimenkulun tapu senedi olarak, 
Osmanlıca yazılı ve tuğralı "Senedi Hakani" ismi verilen belgeleri saklamaktadır. Hukukî ihtilaf
larda, hâlâ, 1293'lerin (1877'lerin) yoklama kayıtları delil olarak mahkemelere getirilmektedir. 

Osmanlı döneminden kalan tapu arşivi, değeri ölçülemeyen, devlet eliyle tutulmuş gerçek bir 
hazinedir. Bu hazinenin kıymetinin bilinmesi gerekir. Zira, son dönemlerde, ülkemizde buna ben
zer bir hazine olan arşivlerimiz, maalesef, Bulgaristan'a hurda kâğıt olarak gönderilmiş ve bu bel
geler, orada imha edilmiştir. Ümit ederiz ki, burada da öyle bir yanlışlığa düşülmez. Eski kayıtla
rın, halihazırda, dünya ürzerinde bulunan 16 devletin tarihine ışık tutacak değerler olduğunu belirt
mek isterim. 

Bugün, tapu kadastro davalarına bakan mahkemeler çök ağır yükler altındadır. 1936 yılından 
bu yana hâlâ bitmemiş arazi davaları vardır ve nesilleri birbirine karıştırmış vaziyettedir. 

Tapu arşiv hizmetlerinde bilgisayara dayalı hizmetlerin yapıldığını memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu çalışmaların bir an evvel sonuçlandırılması* en samimî temennimizdir. 

Bütçede sözü edilen TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistem Projesi) ve diğer projelerin, top
rakla ilgili bilgi sistemlerinin temelini oluşturacağı düşünülürse, eski Osmanlı arşivlerinin de bu 
sistem içerisinde değerlendirilmesi ve güncelleştirilmesi, birçok davanın sonuçlandırılmasında, ay
rıca, basının ve kamuoyunun gündemini oluşturan arazi ve arsa mafyalarıyla mücadelede büyük 
mesafe kaydedilmesini sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bunca hizmeti
ne karşılık, bütçesi, 2 trilyon 980 milyar Türk Lirası olarak takdir edilmiştir. Geçen sene 1 trilyon 
842 milyar 700 milyon olan bütçesine göre artış, yüzde 61,7'dir. Enflasyonun yüzde 140 olduğu dü
şünülürse, 1995 yılı bütçesinin yüzde 78 oranında azaldığı bir gerçektir. 

1995 yılı bütçesinin, 504 milyar 225 milyon Türk Lirası genel yönetim ve destek hizmetleri
ne, 2 trilyon 452 milyar 775 milyon Türk Lirası tapu - kadastro ve fotogrametri çalışmalarının yü
rütülmesine, 23 milyar Türk Lirası da hizmet programlarına dağıtılamayan transferlere ayrılmış bu
lunmaktadır. 

Ümit ederiz ki, bu bütçeyle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yukarıda bahsettiğimiz tüm 
hizmetleri yürütür, Anayasanın 35 inci maddesindeki mülkiyet hakkını teminat altına alır, ecdadı
mıza yakışır bir şekilde günün teknolojik gelişmelerine uygun olarak arşiv sistemimizi gerçekleş
tirir. 
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Bu duygu ve düşüncelerle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1995 malî yılı bütçesinin, 

başta Genel Müdürlüğümüze ye çalışanlarına olmak üzere, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, şahsım ve Grubum adına hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
SHP Grubu adına, Sayın Mehmet Alp; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Alp, süreniz 15 dakika. Arkadaşlarımız gayet güzel ve öz konuşuyorlar... 
SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1995 malî yılı 

bütçesiyle ilgili Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun düşüncelerini sunmak üzere huzurlarınız
dayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü hizmetleri, 15 bölge müdürlüğümüz, 991 tapu sicil mü
dürlüğümüz ve 314 kadastro müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte; bu genel müdürlüğümüz 1 

'318 kuruluşla ve 16 bin personeliyle, ülke çapında hizmet vermektedir. • 
Ülkemizin tahminî kadastro alam, 417 bin kilometrekaredir; biten kadastrolaşmış alan, 305 bin 

300 kilometrekare, oranı ise yüzde 74'tür. Kalkınma planında hedeflenen 35 bin kilometrekarelik 
kentsel alan kadastrosunun yüzde 94,4'ü tamamlanmıştır. Bu kırsal alan kadastro çalışmalarında da 
yüzde 70.4'lük bir gerçekleşme göstermektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1994 yılı hedefi, 5 bin kilometre kare olmasına rağ
men, 30 Eylül 1994 tarihi itibariyle 7 053 kilometrekarelik kadastro alanı çalışmaları tamamlanmış 
ve hedefin yüzde 41'inin üzerine çıkılmıştır. Asıl hedef ise, 2000 yılında, ülkenin her köşesinin ka
dastro işlemlerinin tamamlanmasıdır. Bu seviyeye ulaşmamız sevindiricidir, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz da malî konulara değinmek isterim. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 1994 yılı içerisinde, 1,85 trilyonluk bütçesine karşı

lık, 4,2 trilyonluk harç geliri elde edeceği beklenmektedir. 1994 yılında 2 trilyon 980 milyarlık büt
çesine karşılık, 10,8 trilyonluk tahmini gelir elde edileceği hesaplanmaktadır. Açıkça görülüyor ki, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinde, geçen yıla oranla yüzde 61.7'lik bir artış vardır. Bu 
bütçeye sağladığı gelirle, en fazla kâr eden kurumlar listesinde üst sıralarda görülmektedir. Bunun
la birlikte, kurumun verdiği önemli hizmetlerde elde edilen ekonomik fayda, elbette, bu'gelirin da
ha çok üzerine çıkmaktadır. 

2 trilyon 980 milyarlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin, 2,6 trilyonu personel 
giderlerine ayrılmıştır. Kalan 330 milyar lira, kadastro işlemlerini hızlandırmak için yeterli görül
memektedir; ancak, döner sermaye işletmesi, genel müdürlük hesabına hizmet gören birimlere des
tek sağlamak amacıyla kurulmuş olduğundan, kuruma sağladığı ek gelir, 1994 yılının sekizinci ayı
na kadar, yaklaşık 250 milyar liradır. Ayrıca, bu işletme, devlete, 134 milyar Türk Lirası vergi öde
miştir. Döner sermaye işletmesi, 1995 yılında da, Genel Müdürlüğe bu katkısını sürdürerek, para
sal rahatlık sağlayacaktır, 

Tapu kadastro hizmetlerinin tamamlanması, modern, devlet olmanın gereğidir. 1930 yılında 
yürürlüğe girmiş olan Tapu Sicil Tüzüğü, yaklaşık altmışdört yıl uygulanmıştır. 7 Haziran 1994 ta
rihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe koyduğumuz bu tüzülde gelen yenilikler kısaca 
şöyledir: Uygulama olanağı kalmayan maddeler, mevcut durumla uygun hale getirilmiş; zaman 
kaybına neden olan yardımcı siciller uygulamadan kaldırılmış; artık, vatandaşların tapu dairelerine 
sözlü olarak başvurabilmeleri sağlanmış ve ortak kullanıma ayrılmış taşınmaz mal ve bağımsız bö
lümlerin tescil şekline açıklık getirilmesi suretiyle, amacına uygun kullanım imkânı sağlanmıştır. 
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MEHMET SEVEN (Bilecik) - Gaspettilcr; hazine arazileri bitti zaten. 
MEHMET ALP (Devamla) - Tamamı değil. 
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin, satış vaadi sözleşmeleri gibi, tapu siciline şerh ettirilme

sine imkân sağlanmıştır. Eski tüzüğe göre, birbirine bitişik taşınmaz mallar, aynı malik veya ma
liklere ait ise birleştirilebiliyordu; yeni tüzükte, ayrı kişilere ait taşınmaz malların da birleştirilme
si mümkün hale getirilmiştir. 

Yeni Tapu Sicil Tüzüğü, ileriye yönelik olarak, tapu sicillerinin bilgisayar ortamında da tutul
masına imkân vermektedir. ' , 

9 Ekim 1987 tarihinde yürürlüğe giren 3402 sayılı Kadastro Kanunu da, geçen süre içerisin
de, uygulamada bazı eksiklikler göstermiş, bu nedenle, yeni bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Ta
sarı kanunlaşırsa, birçok hatalı tespitler, komisyonlarca incelenecek, düzeltilecek, kısa sürede so
nuçlandırılacaktır. Böylece, vatandaşlarımızın kadastro mahkemelerinde dava açmasına gerek kal
mayacaktır. Bu uygulamayla vatandaşlarımızın, yakınmaları ve mahkemelerin iş hacminin artması 
önlenmiş olacaktır. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Ne zaman olacak bu Sayın Vekilim? 

MEHMET ALP (Devamla) - Elbirliğiyle yapalım. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, emlak müşavirliği tasarısı hazırlamış, bu tasarı taşınmaz 
mallara ilişkin işlemlerde aracılık eden kişilere "emlak müşaviri" unvanı vermekte ve yapacakları 
hizmete, kamu hizmeti niteliği kazandırmaktadır. Ayrıca, emlak müşavirleri, disiplin altına alın
makta, kazançlarından Gelir Vergisi ödemek konumuna getirilmekte ve böylece, devlet gelirlerin
de artış sağlanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün idarî ve teknik fa
aliyetlerine de biraz değinmek istiyorum: Tapukadastro hizmetlerinin hızlandırılması, düzenli arşiv 
ve dosya sisteminin kurulması amacıyla, döner sermaye işletmelerince yaptırılıp hizmete sunulan 
işlem belgeleri föyünün, bedeli karşılığında ihtiyaç sahiplerine verilmesi uygun görülmüştür. Faks 
ağı kuruluş çalışmalarına başlanmış, tapu senedi boyutlarının küçültülerek, mülkiyet bilgi kartı şek
linde yeniden düzenlenmesi, bölge müdürlüklerine otomasyon birimleri kurulması, kent bilgi sis-

< temi kurulması ve bu sisteme mevcut tapu ve kadastro bilgilerinin aktarılması konusunda beledi
yelerle çalışmaların sürdürülmesi ve yine proje grupları ve çalışma grupları oluşturulması, Rusya 
Federasyonu ve Türkî cumhuriyetlerle teknik işbirliği ve bilgi alışverişini öngören protokollerin 
yapılması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, tapu-kadastro hizmetlerine yönelik gelişimini 
sağlayan başarılı çalışmalarıdır. ' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu güzel çalışmaları belirttikten sonra, bir konudaki yeter
sizliğin de, artık giderilmesine ihtiyaç vardır; tapu sicil müdürlükleri ve tapukadastro müdürlükle
rinde görevli teknik ve idarî personelin, bilgi seviyesini mutlaka yükseltmeliyiz. İşlemlerdeki ve 
belgelerdeki kelime ve rakam hataları böylece azaltılmış olur; yoksa, yanlışların düzeltilmesi iş
lemleri ve yavaş çalışma kayıplarının, insanlarımızı bezdirir bir durum yaratmasından kurtulama
yız. Birçok yeni proje çalışmaları yapan bu kuruluşumuzun, bunu da aşacağına inanıyorum. 

Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına, 1995 malî yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesini olumlu bulduğumuzu belirtir, ülkemize ve Genel Müdürlük çalışanlarına hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım.(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alp. 
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ANAP Grubu adına, Sayın Mehmet Seven; buyurun efendim. 
Süreniz, 15 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET SEVEN (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Türkiye Cumhuriyetinin 70 inci yılını doldurup, 71 inci yılından gün aldığı şu günlerde; acaba, 
Türkiye Cumhuriyeti, devlet olmanın gereklerini ne ölçüde yerine getirebilmiştir? 

Devlet olmanın gereği; sosyal güvenlik, hukuk, millî savunma, iç güvenlik gibi konuları şöy
le bir tarafa bırakalım ve çok daha temel konulara el atalım ki, bunlardan bir tanesi de kadastrodur. 
Kimse çıkıp da, Türkiye'nin kadastro sorunu yoktur diyemez. Türkiye'nin böyle bir sorunu vardır 
ve bütün hükümetler döneminde de bu sorun gözardı edilmiştir. Bu Hükümet de aynı duyarsızlığı 
göstermektedir. Bugün Türkiye'de devlet, bütün arazilerin kadastrosunu yapmış mıdır, yapmamış 
mıdır? 

Benim bölgem Bilecik'te de, Yenipazar, inhisar, Pazaryeri, Gölpazarı, Osmaneli ilçeleri ve 
bunlara bağlı köylerin kadastrosu halen yapılmamıştır. 

Arkadaşlar, acaba, dünyada Türkiye gibi kadastrosunu bitirmemiş kaç ülke gösterebilirsi-
niz?.Size soruyorum, sahip olduğu toprakların, devletinin egemenliğinin hüküm sürdüğü toprakla
rın nerede olduğunu bilmeyen devlet olur mu? Kim olursa olsun, hangi hükümet olursa olsun, bu 
bir ayıptır. 

Her konuda iddialı olan DYP-SHP Hükümetinin, bu husustaki ayıbı, ya tembelliklerinden kay
naklanıyor ya da bu işe akıllan ermediğinden kaynaklanıyor. < 

Anlayamadığım şudur: Bir ülkenin kadastrosunu yapmak bu kadar zor mu? Yetmiş yıldır bi
tirilemeyen bir kadastro, bu devletin iyi çalışmadığını göstermektedir. Bir kadastro meselesi yetmiş 
yılda nasıl bitirilemez; bir devlet kadastrosuz yetmiş yıl nasıl devam edebilir; nasıl olur da, iktidar
lar bu meseleyi çözeceklerini söyledikleri halde çözemezler veya çözmezler. 

Aslında, özelleştirmeyi Meclisten ite kaka geçiren ve halen özelleştirmeyle ilgili kurumun ba
şına, gözü kara bir babayiğit bulamayan Hükümete diyorum ki, gelin şu kadastro işini de özelleş-
tirin; özelleşirse belki, bu sorun bir an evvel biter. 

Arkadaşlar, bırakın Türkiye'nin kadastrosuzluğunu, daha Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nü bile şeffaflaştıramamışız. Öyle ki, bu kurum, kendi kadastro sorununu unutmuş, birilerinin ara
zilerini, arsalarını milletten ve vekillerinden gizler duruma düşmüştür; oysa, en şeffaf kurumun bu
rası olması gerekir. . ' . - • ' ; 

Mesela geçtiğimiz günlerde, Sayın Başbakanın, Kuşadasi'nda bakıcısı üzerine aldığı 90 dö
nümlük arazi hakkında bilgi almak istediğimde, ne Kuşadası Tapu Sicil Müdürlüğü ne de Genel 
Müdürlük makamı, bu konuda hiçbir bilgi vermemiş ve âdeta, devlet sırrı gibi gizlemişlerdir. 

Aslında, şeffaflık adına, bir vatandaşın arazisini sorarsan, defter açılır, bilgi verilir; yani, bu 
kuruma da çifte standart ve siyasî baskı, tamamıyla girmiş. Bakın, bu kurum hakkındaki sorunları, 
bu kürsüden dile getirmek ve kuruma yardımcı olmak için, Genel Müdürlükten bilgi istiyorum; ba
na, nasihat türünde dört sayfalık bir yazı gönderiliyor. Bu Hükümet gibi, kurumun ciddiyetsizliği 
de ortadadır. Bence, Osmanlı döneminde tutulan tapu ve kadastro kayıt sistemi, şimdiki kayıt sis
teminden daha iyidir. 1 

Efendim, neymiş: "Bilgi sisteminin kurulması, gerek alım satım gerekse Emlak Vergisi topla
mada, gelir kaybına uğranılmamasını sağlayacak ve Hazineye ait taşınmazların takibinde düşülen 
sıkıntıyı, önemli ölçüde ortadan kaldıracakmış." Kardeşim, bana "Bu bilgiişlem için, şu kadar pa
ra ödendi veya ödenmedi" deyin. Bana, ne nasihat ediyorsun; ben hükümet değilim ki, mühalefe-
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tim. Ben, sana, ancak ödenmeyen paranın alınmasında yardımcı, destekçi olabilirim. Gelin, artık, 
bırakalım demagojiyi, nasihati da, icraata bakalım. 

Arkadaşlar, soruyorum size; bir Başbakanın, bakıcısının Üzerine alınan ve şimdi de imar izni 
verilen, üzerine 2 katlı, çiftlik evi dikilecek diye, arazi hakkında; bırakın milleti, vekiline bile bil
gi vermekten kaçınan bir kurum, nasıl şeffaf olur, nasıl sorunsuz olur? Sorunu, bana gönderilen 
dört sayfalık bilgiden mi ibarettir? 

Bana göre, bu sorunun, teknik açıdan birçok nedeni olabilir; ancak, en büyük nedeni; bu Ge
nel Müdürlüğün, ciddî, samimi, bilgili yöneticilerle yönetilmemesi ve efendilerini koruyan bir zih
niyetin olmasıdır. 

Bunların dışında, bir de. personele yönelik bir soru işareti vardır. Soru işareti diyorum; çünkü, 
bu aynı zamanda yetkililere bir sorudur: Kurumun merkez teşkilatına tahsis edilen yüzde 35'lik taz
minat ödeniyor mu? Bizim aldığımız bilgiye göre, bu yüzde 35'lik oranın sadece yüzde 30'unun 
ödendiği; yüzde 5'lik tutarının ise, temsil giderlerine harcandığı yönündedir; bu doğru mudur? 
Doğru ise, hangi kanuna göre ödeme yapılmaktadır? 

Değerli arkadaşlar, tapu ve kadastro bir kamu hizmetidir. Nedir bu kamu hizmeti; topraktan, 
adil ve düzenli bir şekilde istifade edilmesi ve düzenli vergi alınabilmesidir. Şimdi, bu adil ve dü
zenli sistemden gerektiği gibi istifade edebiliyor musunuz; düzenli vergi tahsilatı yapabiliyor mu
sunuz; bence hayır. Kadastrosu tamamlanmamış toprağın hangi adilliğinden ve hangi düzeninden 
bahsedebilirsiniz ki. • 

Bu durum, bu yönde birçok yolsuzluğa, hırsızlığa çanak tutmaktadır. Merak ettiğim bir husus 
da şudur: Osmanlı döneminde ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki tapu ve sicil kayıtlarının kontrgü-
venliği nasıl sağlanmaktadır? Bu hususta da, birtakım sorunların yaşandığı kanısındayım. O za
manki, dokümanların sıkı bir şekilde korunmaması halinde, birtakım numaralara, bazı yolsuzlukla
ra yol açabilmesi de mümkündür. Bu hususta, sayın yetkililer bizleri .aydınlatabilirlere memnun 
olurum. 

Sayın Hükümet yetkililerine sesleniyorum: Şunun şurasında kısa bir ömrünüz kaldı. Gelin, şu 
kadastro işini halledin ve Tapu Kadastro Teşkilatını, dünya standartları düzeyine getirin. Bunun 
için verilecek para da helal olsun. Tapu ve kadastro hizmeti veren değerli personel arkadaşlarımı
za maddî destekte bulunun. Merkez teşkilatına ödenen yüzde 35'lik tazminatın, tüm taşra teşkila
tında görev yapan personele de ödenmesini sağlayın. Çünkü, bu kadastro işini titizlikle yapacak 
olan, bu değerli personelimizdir; onları gırgıra ahrsanaz, onlar da, bu kadastro işlerini gırgıra alır
lar. Gelin, bu ayıbı, bu ihmalkârlığı Türkiye'nin üzerinde kaldıralım. Ben, bu hususta Sayın Baka
na güveniyorum. Kendisi, samimi, iyi niyetli ye özverili bir arkadaşımızdır ve bu hususta, üzerine 
düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getireceğine de inanıyorum. 

Önce, şu kadastro sorununu halledip, devlet olma yönünde en önemli adımı atalım. Sizler bu 
adımı atın ki, sizlerden sonra gelecek hükümetler de bunu devam ettirsin. 

( Son söz olarak diyorum ki, hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyetini kadastrosuz bırakmaya, ka-
dastrosuz ülke olarak tanıtmaya hakkı yoktur. Biz, bu toprakları kadastrosuz bırakırsak, yarın öbür 
gün, Ermenisi, Suriyelisi, bu topraklara sahip çıkmaya çalışacaktır. Bunun için,(aklımızı başımıza 
alalım diyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seven. 
Bütçenin lehinde Sayın Musa Erarıcı, buyurun. 
Sayın Erarıcı, süreniz 10 dakika efendim. 
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MUSA ERARICI (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin üzerinde görüşlerimi arz edeceğim. 

insanlık tarihinde yerleşik hayata geçişiyle birlikte, taşınmaz mal mülkiyetine sahip olma ar
zu ve mücadelesi başlamıştır. Her tarihsel dönemin şartlarına göre, toprak-insan ilişkilerinin düzen
lenmesi, taşınmaz mülkiyetin edinilmesi konulannda hukukî düzenlemeler getirilmiştir. Tapu ve 
kadastro toplumdaki toprak-insan ilişkileri ile bilgilerin düzenlendiği ve tescil edildiği millî bir bil
gi sistemidir. Ülkede yaşayan insanların tamamını ilgilendirdiği için çok kapsamlı bir konudur. Ay
rıca, devlet teminatı altına alınmış olan toprak- insan ilişkilerine ait bilgilerin devamlı yaşatılması
nın önemi büyüktür. 

Sayın milletvekilleri, tesis kadastrosu çalışmalarının sonuna yaklaşılmıştır. Ancak, kadastrosu 
yapılan yerlerde yenileme ve güncelleştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, değişen ve 
gelişen ihtiyaçlar karşısında, kadastronun hızla sayısal forma dönüştürülmesi, tüm bilgileri içine 
alan ve toprakla ilgili bütün alanlarda isteklere cevap verebilen arazi bilgi sistemlerine baz olabile
cek bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre, askı ilanı sıra
sında taşınmaz malların sınırlandırma veya tespitlerine yapılan itirazların, kadastro komisyonların
ca incelenmesi mümkün olmadığından, idarî yoldan düzeltilmesi mümkün olan hatalar için dahi, 
kadastro mahkemelerine dava açılması gerekmektedir. Bu da mahkemelerin gereksiz yere iş hac
minin artmasına ve vatandaşların mağduriyetine neden olmaktadır. 

Vatandaşlarımızın askı ilanı sırasında, bilgi sahibi oldukları sınırlandırma ve tespit işlemleri
ne karşı kadastro komisyonu nezdinde itiraz haklarının kullanılabilmesi için, 3402 sayılı Kadastro 
Kanununda düzenleme yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan yatırımlar, sadece harç ge
lirleri dikkate alındığında bile, millî bütçeye birkaç kat olarak geri dönmektedir. Bütün bunlara kar
şılık, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce ayrılan ödeneklerin bütün bu hizmetleri karşılayacak 
miktarda olmadığı inancındayım. 

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin, birçok il ve ilçede, çok mütevazı yerlerde çalıştıkları, bi
linen bir gerçektir. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin yerleşim yerlerinin süratle modernleştirilme
si için, ciddî tedbir alınmasına ihtiyaç yardır. 

Tapu hizmetlerinin sosyal ve ekonomik yaşam için taşıdığı önem, bu hizmetin uzman perso
nelce yürütülmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, tapu daireleri en kısa sürede özel sta
tüye kavuşturulmalıdır. Mülkiyet haklarını belirleyen ve teminatını sağlayan bu kurumun persone
line, yeterli maddî destek sağlanmalı ve Medeni Kanunun 917 nci maddesi gereği taşıdığı sorum
luluğa uygun ücret verilmelidir. 

Diğer taraftan, İmar Kanunu, İmar Affı Kanunu gibi bazı kanunların, Tapu ve Kadastro Teş
kilatına getirdiği yükümlülükler vardır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, gerekli ekono
mik ve teknik destek sağlanmamıştır. Ayrıca, yerel yönetimlerin bazı yanlış uygulamaları, vatan
daş ile tapu kadastro birimlerinin karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır. Bu hususlar, ele alı
narak yeniden düzenlenmelidir. 

Harita, tapu ve kadastro sektörünün ana kurumu olan bu genel müdürlüğe gerekli destek sağ
landığında, bütün bu meselelerin üstesinden gelebilecek bilgi birikimine sahip olduğuna inanıyor; 
bu vesileyle bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erancı. 

Buyurun Sayın Kapusuz, bütçenin aleyhinde. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Ge

nel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, şahsi görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3045 sayılı Kanunla kendisine verilmiş görevleri yürü
ten, millî güvenliğimizin ve kalkınma planlarının gerektirdiği bir ana plan dahilinde, ülke toprak
larının kadastrosunun yapılması, haritalarının belirlenmesi ve maliklerinin tespiti suretiyle, tapu si
cillerinin tescil ve taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerini yapmakla görevlendi
rilmiş bir kuruluşumuzdur. 

Kadastro, sadece, taşınmazları tapuya bağlayan bir müessese değildir. Esasen, kadastro, bir
çok temel hizmet ve yatırımların altyapısını teşkil etmesinden dolayı, son derece önemlidir. Dolay
lı olarak ülke ekonomisinin gelişmesine de destek veren önemli bir çalışmadır. 

Kadastro çalışmaları, ayrıca, toplumsal huzuru sağlama açısından da son derece önemlidir. 
Bugün, hukuk ve ceza davalarının küçümsenmeyecek oranlarının, gayrimenkul ihtilaflarına dayan
ması, haklılığımızı ortaya koymaktadır. 

Tapu kadastro konusunda, memnuniyet verici bazı çalışmalara rağmen, tapu ve kadastro hiz
metleri henüz istenen noktaya gelememiştir. Bu konuda, arzu edilen boyutlara ulaşılamamıştır. Şi
kâyetler bitmemiştir. Halkımız, işlerinin kolay ve süratli bir şekilde yürütülmesini beklemektedir. 
Bu, onun en tabiî hakkıdır. İhtilaflar tespit edilip, gerekli düzenlemeler yapılarak, mahkemesiz bi
tirilmelidir. Halkımızı, mahkeme kapılarından kurtarmaya mutlaka gayret edilmelidir. 

4753 sayılı Kanuna göre, dağıtılmak üzere Hazine adına tescil edilip de dağıtılmayan ve va
tandaşlar tarafından halen şâgil olarak kullanılan arazilerin, kadastro sırasında, yine, Hazine adına 
yazılması, vatandaşla devleti karşı karşıya getirmektedir. Bu konumda olan yerlerde, Hazine adına 
yapılan tespitlerin iptali için açılan davalarda, vatandaş mahkemeyi hak etmektedir. Mahkeme, ka
rarın gerekçesinde, Hazine tapusunun sahih temele dayanmadığını belirtmektedir. Bu kararlar, Yar-
gıtayca da onanmaktadır. Dqlayısıyla, bu durumda, Maliye Bakanlığı, Millî Emlak Genel Müdür
lüğü, zilliyetliğin bitim tarihi, Hazine tapularının tesis tarihi değil de; kadastronun, o taşınmaz için 
düzenleyeceği tutanağın tespit tarihi olarak esas alınması durumunda problemi çözecektir. Maliye 
Bakanlığının, bununla ilgili yayımlayacağı tebliğ, sorunu çözmeye yetecektir. Özellikle bu konu, 
46 ncı maddeyi ilgilendirmektedir. Gereksiz yere vatandaşla devlet karşı karşıya getirilmektedir. 

Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonunda belirttiği gibi, 1994 yılında 1,8 trilyon liralık bir 
bütçe söz konusudur; buna karşılık, 5,7 trilyonluk harç geliri temin edilmiştir. 1995 yılı bütçesi ise 
2,9 trilyon; harç geliri olarak beklenilen miktar 10,8 trilyondur. Görünürde kâr amaçlı bir müesse
se olmamasına rağmen, fevkalade kârlı kuruluşlardan bir tanesidir. Aslında, bu kuruluşun bütçesi, 
en azından, sağladığı gelir oranında artırılmalı ve böylece imkânları gelişmiş olarak, geriye kalan 
117 bin kilometrekarelik alanın da çok kısa bir süre içinde kadastrolarının tamamlanması gerek
mektedir, Halkımızın arazi ihtilafları da bu vesileyle bitirilmelidir. En kısa zamanda, ülkenin, özel
likle kadastro meselesi, bu vesileyle kendisinden elde edilmiş olan kaynağın tahsisiyle bu işin ne-
ticelendirilmesinde kullanılmalıdır. 

Kendi bölgemden bir misal vermek istiyorum. Kayseri Bölge Müdürlüğü ve merkez ilçe teş
kilatları tek bir binada hizmet vermektedir. Bina, fevkalade yetersizdir; bilgisayar, telsiz, fax, foto
kopi makinesi ve birtakım demirbaşlar açısından da kurum, ihtiyaç ve talep sahibidir. Böyle geliri 
olan bu müessesenin, bölgelerinin bu ihtiyaçlarını karşılaması, herhalde iyi bir çalışma ortamını 
meydana getirecektir. Zaten, döner sermayeden birtakım ihtiyaçlar karşılanırken, bu da son tasar
ruf tedbirleriyle birlikte dondurulmuş ve durdurulmuştur. Bunun halledilmesi konusunda ilgili Ba-
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kanımızdan katkı bekliyoruz. Şayet, bu konuda, bu tasarruf tedbirleri dışına çıkılmayacak olur ise, 
mutlaka genel bütçeden yeterli kaynağın tahsis edilmesi lazım. \ 

Değerli milletvekilleri, basından takip edebildiğim kadarıyla, bu yıl içinde, son on yılda İstan
bul sınırları içerisinde 2 bin dönümlük arsa, bina ve işyeri, sahte evraklarla sahiplerinden habersiz 
olarak satılmış ve olaya 145 tapu görevlisi, icra dairesi memurlarıyla, bazı avukatların adı karışmış
tır; inanılacak gibi bir şey değil. Bu tür sahtecilik konularında İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürlüğü elini kolunu bağlamış beklemekte midir? Genel Müdürlük böyle bir olay karşısında ne
ler yapmıştır? 2000'li yıllara girerken en güvenilir müesseselerimizden bir tanesinin, bu konudaki 
duyarlılığı hususunda bir açıklama beklemekteyim. 

Bir de, diğer arkadaşlarınızın belirttikleri gibi, arşivlerimize sahip çıkılması konusu; hatta sa
hip çıkmaktan da ileri bu belgeler, bu kıymetli evraklar, üniversitelerimizdeki ilim adamlarımızın 
da içinde olacağı bir komisyonca değerlendirilmeli ve çıkarılacak yayınlar vasıtasıyla, hem dünya
ya hem de Türk kamuoyuna takdim edilmeli ve insanlar bilgilendirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, vakit ilerlediği için sözü uzatmamayı düşünerek, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğüyle ilgili bütçenin, öncelikle kurum mensuplarına, memleketimize ve milletimize 
hayırlı olmasını diliyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

Süreniz 15 dakika. 
DEVLET BAKANI ABDÜLBAKİ ATAÇ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tapu ve Kadastro Genef Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kuru
luştur. Bu hizmet, Başbakan adına tarafımdan yürütülmektedir. Gecenin bu ilerlemiş saatinde sön 
bütçe görüşmesi olduğu için, biraz da sabırlarınıza güvenerek, zabıtlara geçmesi bakımından gö
rüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

16 bin personelin görev yaptığı bu genel müdürlük, yılda yaklaşık 2,5 milyon tapu işlemiyle 
10 bin kilometrekarelik alanın kadastrosu ve 10 bin kilometrekarelik alanda da 1/5 000 ölçekli stan
dart topografik harita hizmeti gerçekleştirmektedir. 

1993 yılında, Tapu ye Kadastro Genel Müdürlüğüne, arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi 
1,2 trilyon Türk Liralık bütçe tahsis edilmiş, buna karşılık 3,1 trilyon Türk Lirası harç geliri sağ
lanmıştır. Bu sonuca göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bütçeden aldığı payın üstünde bir 
gelir sağlayarak, genel bütçeye katkısı olan kuruluşlar arasında yerini almış bulunmaktadır. 

1994 yılında 1,8 trilyon bütçeye karşılık 5,7 trilyon harç geliri beklenmektedir. 
1995 yılında ise 10 trilyon 850 milyar lira harç geliri tahmin edilmektedir. 
1994 yılında tasarruf tedbirlerine rağmen, mevcut kaynaklar en uygun şekilde kullanılarak, 

Devlet Planlama tarafından kadastro üretim hedefi olarak verilen 5 bin kilometrekarelik alanın üze
rinde bir gerçekleşme sağlanmıştır. Eylül ayı sonu itibariyle 7 bin kilometrekare olduğu görülen bu 
üretimin, 1994 yıl sonu itibariyle 10 bin kilometrekare olacağı tahmin edilmektedir. 

Grubu adına konuşan Sayın Scven'e, şahsımla ilgili iyi dileklerinden dolayı teşekkür ediyo
rum. Ancak, ülkemizde kadastro sorununun olduğu kesindir. Bilecek İlinin birçok yerinde de ka-
dasro çalışması yapılamamıştır. Kadastro çalışmaları ülkemizde 60 yıldan beri devam etmektedir. 
Sayın Seven'in bağlı bulunduğu siyasî parti de, bu ülkeyi tek başına sekiz yıl boyunca yönetmiştir. 
Söylediği hususların, sekiz yıllık o dönem içerisinde gerçekleştirilememiş olması, onun meselesi
dir. Ancak, şu kadarını söylemek isterim ki, üç yıllık iktidarımız döneminde, kadastro çalışmaları 
hızlandırılmıştır. -
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HALtT DUMANKAYA (İstanbul) - Bir oranlama yaptınız mı Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI ABDÜLBAKİ ATAÇ (Devamla) - Yapacağım. 

Yüzde 200 artırılarak, 1993 ve 1994 yıllarında ulaşılan kadastro üretimine, yılda yaklaşık 14 
bin kilometrekare -yeterli imkân sağlandığı takdirde, yılda yüzde 15 artışla devam edilecek- üre
timle 2000 yılında kadastrosu olmayan bir alanımız kalmayacaktır. Hedefimiz budur. Genel Mü
dürlüğümüz, bu görevle ilgili olarak, 1/5 000 ölçekli standart topografik harita üretmektedir. Üre
tilen haritalar, yol, su, baraj, havalimanı vesair gibi her türlü mühendislik projeleri, kadastro, imar, 
arazi düzenlemesi, belediye teknik hizmetleri, yeraltı tesislerinin planlaması, vergi, kamulaştırma, 
Hazine ve kamu mallarının belirlenmesi vesaire gibi uygulamalarda altlık olmakta, sosyal, ekono
mik faaliyetlerin altyapısını teşkil etmektedir. 

Başlangıçtan bugüne kadar, toplam 448 bin 499 kilometrekarelik alanın 1/5 000 ölçekli hari
tası yapılmıştır. Bu sonuca göre, ülkemiz için gerekli olan 500 bin kilometrekarelik alanın, yüzde 
89,6'sı tamamlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çoğaltılması mümkün olmayan toprak, tarihin her döne
minde, ekonomik ve toplumsal yaşamda en önemli unsur olmuştur. Bu sebepledir ki, mülkiyet hak
ları ve bu hakların kullanılması, korunması, devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Toprak 
mülkiyetinin kutsallığı, tapu ve kadastro hizmetlerine, elbette önem verilmesi gereğini ortaya çı
karmaktadır. 

Tapu ve kadastro hizmetlerinin, kalkınma plan ve programlarında verilen hedeflere uygun ola
rak üretilmesine, elbette devam edilecektir. Ancak, dünyada meydana gelen gelişmeler sonucunda, 
endüstri çağı, yerini, bilgi çağına hızla terk etmektedir. Dünya, bilgi toplumu olma yönünde yarış 
içindedir. Zaman, çok değer kazanmıştır. Kurum ve kuruluşlar, klasik yapılarından süratle çıkarak 
uğraş alanlarına uygun bilgi sistemlerini kurmak ve hizmete sunmak zorundadır. Bu sebepledir ki, 
ülkemizde milyonlarla ifade edilen ve klasik arşivlere yığılmış tapu ve kadastro belgelerindeki 
önemli ve değerli bilgilerin otomasyonu, günümüzde yapılması gereken bir hizmet olarak günde
mimizde yer almış bulunmaktadır. 

Tapu sicilinin yasal temellerinden biri olan ve 1930 yılından beri yürürlükte bulunan Tapu Si
cil Tüzüğü, yürürlükten kaldırılarak, 7 Haziran 1994 tarihinde yeni Tapu Sicil Tüzüğü yürürlüğe 
konmuştur. Yeni Tapu Sicil Tüzüğilyle tapu sicillerinin bilgisayar ortamında da tutulmasına imkân 
sağlandığından, bu konuda, çok anlamlı ve önemli bir yenilik getirilmiştir. Bir örnek uygulama ola
rak, GAP Projesi kapsamında sürdürülen toplulaştırma projelerinden bitirilme aşamasına gelenle
rin tescil işlemleri, bilgisayar çıktılarından yararlanılarak yapılmıştır. Eski Tapu Sicil Tüzüğü, 1930 
yılında yürürlüğe girmiş ve yaklaşık altmışdört yıl uygulanmıştır. Geçen bu süre içerisinde, dil ola
rak anlaşılabilir olmaktan çıkmıştır. 

Yeni Tapu Sicil Tüzüğü, okuyan herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir dille kaleme alınmıştır. 
Mevzuatta yapılmış olan değişiklikler nedeniyle, uygulama imkânı kalmayan maddelere, yeni tü
zükte yer verilmemiş, bazı maddeler de mevcut mevzuata uygun hale getirilmiştir. 

Yine, 31 Ağustos 1994 tarihinde değiştirilerek, yürürlüğe konulan Harita ve Harita Bilgilerini 
Temin ve Kullanma Yönetmeliğiyle, bu bilgilerin kullanılmasını kısıtlayan hükümler yürürlükten 
kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklikler ile tapu kadastro bilgi sisteminin kurulmasına yönelik yasal 
düzenlemeler açısından büyük adımlar atılmıştır. Tapu ve kadastro bilgi sistemi çerçevesinde, ilçe 
bazında seçilen örnek bölgelerdeki uygulamalar, sonuçlanmıştır. Bu uygulamalar sonucunda, ülke
mize en uygun model tespit edilerek, tapu ve kadastro hizmetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, oto
masyon çalışmaları başlatılmıştır. 80 Tapu Sicil Müdürlüğünde devam eden bu çalışmalar sonu
cunda, 5 milyon tapu kaydı bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 
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Aynca, kadastrol haritalar ile teknik belge örneklerinin ilgililerine verilmesi usul ve esasları 

belirlenmiş, belge ve bilgilerle birlikte kadastro haritası suretlerinin mahallinden temini sağlanmış
tır. Bu amaçla, merkezî, teknik arşiv sisteminin, bölgesel düzeyde düzenlenmesi ve yeniden yapı
lanması çalışmalan başlatılmıştır. Ülkemizde, yaklaşık 45 milyon tapu kaydı vardır. Hazırlanan 
projeye göre, 991 tapu sicil müdürlüğünde otomasyona geçilmesi için 1.4 trilyona ihtiyaç olacak
tır. Ödenek sağlandığı takdirde, projenin gerçekleşme süresi, en fazla iki yıl olarak tahmin edilmek
tedir. Otomasyona geçilmiş olan bölgelerde, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgiler, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünce belirlenen standart ve formatlarda kullamma sunulmaya başlanmıştır. 

140 kadastro müdürlüğünde de grafik bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasına devam edil
mektedir. Grafik bilgilerin şayısallaştırılarak bilgisayara depolanması şeklinde ifade edebileceğim 
bu çalışmaların süresi, çeşitli bölgelerdeki pilot uygulamaladan alınacak sonuçlara göre tespit edi
lebilecektir. Tapu ve kadastro bilgilerini kullanan çevrelerden, otomasyona geçilmesi yönünde yo
ğun istekler gelmektedir. Özellikle, Emlak Vergisi kaçaklannı önlemek için belediyelerden gelen 
istekler dikkat çekecek boyuttadır. Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlan, üniveristeler ve özel 
sektörce, toprak düzenlemeleri ve imar planlamalanna ilişkin olarak yapılan projeler yakından iz
lenmekte, desteklenmeye değer görülenlere, protokoller yapılmak suretiyle, gerekli destek sağlan
maktadır. 

Planlarımızı 2000'li yıllara göre yapıyoruz. Bilindiği gibi, her hizmette en önemli unsur insan
dır. Ülkemizde, harita, tapu kadastro konusunda köklü deneyime ve nitelikli insangücüne sahip bu
lunuyoruz. Teknolojik gelişmeler ile bu gelişmelere uygun metot ve uygulamaların izlenmesini 
sağlamak için yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlan ve devlet kuruluşlarıyla işbirliği yapıl
maktadır. Bu amaçla, çeşitli uygulamaları görmek ve bilgilenmek üzere yurt dışına uzman perso
nel de gönderilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, amacımız, ülkemizde teknolojik gelişmeler doğrultusun
da pratik yöntemler geliştirerek, birikim ve beklentileri asgariye indirmek suretiyle, vatandaşların 
ihtiyaç ve taleplerini en kısa zamanda karşılamaktır. Ayrıca, ülkemizde birbuçuk asra yakın bir za
mandan beri yürütülen tapu ve kadastro hizmetlerindeki bilgi birikimini dış ülkelerde de sergileye
rek, işbirliği içinde hizmet yapmaktır. N 

Sözlerimi tamamlarken, şu hususu önemle belirtmek isterim ki, kadastro, ülkemizde tamam
lanmamış olmasına rağmen, yatırım hizmetlerinde darboğaz olmamaktadır. Yatırım yapılan bölge
lere öncelik verilerek tesis kadastrosu hizmeti zamanında yapılmaktadır; ancak, günümüzde tapu 
kadastro yaşayan bir hizmettir. Bu hizmetin teknolojiye uygun olarak güncel tutulması önem ka
zanmaktadır. Bu sebeple, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, çalışmalarını bu bilinç içinde sürdür
mektedir. 

Refah Partisi Grubu adına konuşan sayın arkadaşımız, İstanbul'daki sahtecilik işlemleriyle il
gili açıklayıcı bilgi istemiştir. Bu sahtecilik işlemleri, daha ziyade noterler tarafından düzenlenen 
vekâletnamelerden kaynaklanmaktadır. Biz, bu konu üzerinde hassasiyetle durmaktayız ve soruş
turmaları hızlı bir şekilde sürdürmekteyiz. 

Sayın Kapusuz, bu konudaki çalışmalarımız sürüyor;,bu konuda ihmali veya kastı görülenler 
de, adalet önüne çıkarılmaktadır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün ve elemanlarının bu konu
da özellikle bir kusuru bulunmamaktadır. 

Grupları adına konuşan değerli arkadaşlarıma, çok değerli fikirlerinden dolayı ve beni sabırla 
dinlediğiniz için de hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, Sayın Başkanı ve milletve
killerini saygıyla selamlıyor ve 1995 yılı bütçesinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ve ülkemi
ze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.(Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısıyla, 1993 Kesinhesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Soru?.. Yok. 

Bütçenin bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

].- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
A - CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 504 225 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalaranının Yürütülmesi 2 452 775 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler • 23000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM . 2 980 000 000 000 

BAŞKAN -Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. -Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1993 malhi yılı kesmhesabının bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum : 

A -CETVELİ 
Genel ödenek Toplam İptal edilen Ödenek dışı Ertesi yıla 

toplamı harcama ödenek , harcama devreden ödenek 

TOPLAM 1332510805000 1347912448000 25070874000 40500236000 27719000 

BAŞKAN - Kabul edenler... .Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının 

bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Sayın milletvekilleri, yarınki programda yer alan kuruluşların bütçeleri ile kesinhesaplarını 

görüşmek için, 15 Aralık 1994 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyo
rum. 

' Kapanma Saati: 23.38 

® 
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IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Kayseri Milletvekili Abdullah GüVün, Bulgaristan'dan gelen soydaşların hukukî statüle
rine ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Baka
nı Vekili Murat Karayalçın'ın yazılı cevabı (7/5031) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Mümtaz Soysal tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 13.19.1994 

Abdullah Gül 
, Kayseri 

Sorular: 

1. 1989 yılında zorunlu göç ile Türkiye'ye gelen Bulgaristan'daki soydaşlarımızın kaymakam
lıktaki kayıtlannda "Türk nüfusuna kayıtlı olmakla beraber Bulgar vatandaşıdır" diye bir ibare 
mevcut mudur? Neden? 

2. Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen soydaşlarımızın Türkiye'deki hukukî statüleri nedir? Tu
rist midirler? Vatandaş mıdırlar? 

3. Türkiye'ye göç eden soydaşlarımızın bırakmış olduğu gayri menkullerin bedellerinin sahip
lerine ödenmesi için şimdiye kadar yapılan girişimler ve gelişmeler nelerdir? 

4. Bulgaristan Hükümetinin uygulamış olduğu "çifte vatandaşlık" politikasının Türk soydaş-
larımızın üzerindeki menfî etkisini gidermek için ne gibi önlemler alınmaktadır? 

'T.C. • " . . . ' 
Dışişleri Bakanlığı 9.12.1994 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD/458-884 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 27 Ekim 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5031-11090/41709 sayılı yazıları. 
Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah GüTÜn Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 

önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Murat Karayalçın 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Dışişleri Bakan Vekili 
Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül'ün Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 
1. 1989 yılında zorunlu göç ile ülkemize gelen Bulgaristan kökenli soydaşlarımızdan, o za

manki uygulamaya göre, 2510 sayılı İskân Kanunu çerçevesinde Türk vatandaşlığı verilen 
280 000 soydaştan ilk 30 000 kadarının nüfus kütüklerine, İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine, 
"Bulgar vatandaşlığını koruyor" şeklinde meşruhat verildiği öğrenilmiştir. Bu gruba giren soydaşla
rımız, Bulgar vatandaşlığını da muhafaza ettiklerinden, Türkiye bakımından çifte vatandaşlık statü-
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süne sahip bulunmaktadırlar. 1989 yılında zorunlu göçle Türkiye'ye gelen soydaşlarımızın diğer 
bölümüne de îskân Kanunu çerçevesinde Türk vatandaşlığı verilmiş, ancak bunların nüfus kayıtla
rına, içişleri Bakanlığının talimatı gereğince, çifte vatandaşlık kaydı konulmamıştır. Zira, uygula
mada Türkiye'ye göçmen olarak gelerek Türk vatandaşlığına alınan soydaşlara, daha Önce vatan
daşlığına sahip oldukları ülke ile her türlü ilişkilerinin kesilmiş olduğu görüşünden hareketle, çifte 
vatandaşlık statüsü tanınması hukuken mümkün görülmemektedir. 

Bilindiği gibi, Bulgaristan'dan gelerek Türk vatandaşlığını kazanan soydaşlarımızın nüfus ve 
vatandaşlık kayıtları nüfus idarelerinde veya nüfus müdürlüklerinde bulunmaktadır. 

2. Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen soydaşlarımızın Türkiye'deki hukukî statüleri, bunların 
Türk vatandaşlığına alınmış olup olmadıklarına göre belirlenmektedir. Bu soydaşlardan Türk va
tandaşlığına alınmış olanlar hukuken ve fiilen Türk vatandaşı olup, tüm Türk vatandaşlannın sahip 
oldukları haklardan aynen yararlanmaktadırlar. Şayet soydaşlardan Türkiye'ye turistik maksatlarla 
veya akraba ziyareti amacıyla gelmiş olanlar varsa, bunlar Türk mevzuatı açısından yabancı statü-
sündedirler. 

1989'daki zorunlu göç sonucunda ve bilahare göç veya serbest göçmen vizesi alarak gelenler 
dışında, turistik maksatlarla, akraba ziyareti amacıyla veya kaçak olarak Türkiye'ye gelen soydaş
ların Türk vatandaşlığına alınmaları, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yönelik yasa dışı göç akımını ön
lemek amacıyla, uygun görülmemiştir. Bununla beraber, Başbakanlığın 8.3.1994 tarihli talimatı 
çerçevesinde, 1.1.1993 tarihinden önce göçmen vizesi dışındaki vizelerle Türkiye'ye gelip geri 
dönmeyen soydaşların, güvenlik bakımından bir sakınca bulunmaması ve müracaat etmeleri kay
dıyla, ikamet durumlarının yasallaştırılması suretiyle önce bir yıl ikametlerine izin verilmesi ve bu 
süre içinde Türk vatandaşlığına geçmek üzere başvuran soydaşlara, insanî mülahazalarla, 403 sa
yılı Kanuna göre Türk vatandaşlığına alınmaları imkânı sağlanmıştır. 

3. Bulgaristan'da, demokratikleşme süreci içinde yapılan reformlar çerçevesinde, komünist 
yönetim tarafından el konulmuş taşınmaz malların eski sahiplerine iadesini öngören yasalar çıka-' 
rılmıştır. Bu yasalar ve uygulama esasları Bakanlığımızca ülkemizdeki göçmen vatandaş ve soy
daşlarımıza en geniş şekilde duyurularak mallarını geri almak üzere Bulgar makamlarına usulüne 
uygun şekilde başvurmaları teşvik edilmiştir. 

Ayrıca, Bulgaristan ile kapsamlı bir Emlak anlaşması aktedilmesi amacıyla çalışmalar yapıla
rak, bir anlaşma tasarısı hazırlanmış ve Bulgar makamlarına tevdi edilmiştir. Halen bu konuda Bul
gar tarafının cevabı beklenmektedir. 

4. Bulgaristan Hükümetince, Bulgaristan kökenli olup da, ülkemizde bulunan ve Türk vatan
daşlığını kazanan soydaşlarımıza "çifte vatandaşlık" politikası uygulandığına dair herhangi bir bil
gi mevcut değildir. Mevcut bilgilçre göre, Bulgaristan Vatandaşlık Kanunu, ilke olarak, çifte va
tandaşlığa olanak vermemektedir. Buna karşılık, Türk Vatandaşlığı Kanunu çifte vatandaşlığa ola
nak tanımakla beraber, Türkiye ile Bulgaristan arasında henüz çifte vatandaşlık uygulaması konu
sunda herhangi bir anlaşma veya mutabakat mevcut değildir. 

Bununla beraber, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç vizesi veya serbest göçmen vizesi ile gelen 
soydaşlarımız hariç, Türk vatandaşlığına alınan Bulgaristan kökenli soydaşlarımıza 403 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanunu hükümleri çerçevesinde çifte vatandaşlık statüsü tanınmaktadır. Bu kategori
ye girenlerin sayısı 300 000 civarındadır. Ancak, yukarıda da değinildiği gibi, bu kategoride olan
lara Bulgar tarafınca çifte vatandaşlık statüsü tanındığına dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. 
Bu bakımdan, Bulgaristan Hükümetince uygulanmış olduğu ifade edilen "çifte vatandaşlık" politi
kasının soydaşlarımız üzerinde menfî etkiler icra etmesi söz konusu değildir. Bilindiği gibi, çifte 
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vatandaşlık müessesesi ilgili devletler arasında şahısların aleyhinde değil, lehinde uygulanması ge
reken bir kavramı ifade etmektedir. 

Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Bulgaristan arasında çifte vatandaşlık konusunda bir anlaş
ma aktedilmesi hususunda görüşmeler yapılması öngörülmektedir. 

2. - Ankara Milletvekili Ali DinçerHn, olağanüstü hal bölgesindeki eğitim-öğretim sorunları
na ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5318).. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Ali Dinçer 

Ankara 
Olağanüstü hal uygulanan illerde eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde sorunların var

lığı herkesçe bilinmektedir. 

Sorunların nerelerden kaynaklandığının açıklığa kavuşturulması, çözümlerin üretilmesi için 
gereklidir. Bu nedenlerle; 

Söz konusu illerde mevcut ilkokul, ilköğretim okulu, yatılı bölge okulu mevcudu nedir? Bu 
okullardaki görevli öğretmen ve öğrenci sayısı ne kadardır? 

Bu illerde kapalı okul sayısı ne kadardır? Bunlardan kaçı öğretmensizlik, öğrenci yokluğu, köy 
dağılması-birleştirilmesi, okul yakılması ve güvenlik nedenleriyle kapalıdır? 

, ' • T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 14.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3227 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 3.11.1994 gün ve KAN.KAR.MD.7/5318-11687/43281 

sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Ali Diriçer'in "Olağanüstü hal bölgesindeki eğitim-öğretim sorun

larına" ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine bağlı illerimizin, okul öğretmen ve öğrenci durumu : 
Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı 

İlkokul 4788 491431 10 141 

İlköğretim Okulu 224 153 612 4 365 
Yatılı îlköğ. Böl. Ok. 41 22 955 799 

Bu illerimizde 1 891'i güvenlik nedeniyle olmak üzere toplam 2 134 okulumuz kapalıdır. 
Öğretmen atamalarında, öğretmensizlik nedeniyle kapalı okullarımıza öncelik verilmektedir. 
Arz ederim. 

- Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 
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3. -Adana Milletvekili İbrahim ÖzdişHn, trafik hazalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Na-

hit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5394) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de trafik kazaları son yıllarda o kadar arttı ki, yıllık kaza bilançolarına bakıldığında, 
doğal afetlerden, savaştan ve ülkemizde her şeyimizi endekslediğimiz terörden daha fazla can al
dığı, sakat bıraktığı gerçeğini yaratır oldu. 1994 yılı bilançosu (30 Ekim'e kadar) 6 500 ölü ve on-
binlerce yaralı. 

Devletin bu facia karşısında yaptığı, nasihat ve cezadan başka bir şey yok. 
Böylesi yöntemle trafik kazalarının önlenemeyeceği, azalamayacağı açık. • , . 
Bu nedenlerle aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanlığı tarafından yazılı yanıtlanmasının sağ

lanmasını saygılarımla arz ederim. 
3.11.1994 

İbrahim Özdiş 
Adana 

1. - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ama hâlâ Meclis alt komi syonlannda bu
lunan ve iki yıldır bir türlü çıkmayan 18 maddelik Trafik Kanunu ne zaman Meclis gündemine ge
lecektir? 

2. Trafik kazalarını azaltacak karayolu alt yapı çalışmaları ne zaman ileri ülkeler seviyesine 
gelecektir? 

3. Trafik kazalarını önlemek için sürücülere kesilen denetimsiz ve zaman zaman rüşvet dedi
kodularına konu olan, trafik polislerinin "yol denetim" sırasında kesilen cezalardan başka yöntem
ler ve uygulamalar var mıdır? 

•T.C. -.' 
İçişleri Bakanlığı 14.12.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/319985 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 21.11.1994 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/5394-11851/43765 sayılı yazısı. 
Adana Milletvekili İbrahim Özdiş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Bakanlığımca hazırlanan "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesine ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek Ceza
ların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı" 28.6.1994 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. 

Trafik kazalarını azaltacak karayolu alt yapı çalışmalarının ileri ülkeler seviyesine getirilmesi 
için ilgili Bakanlıkça gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Trafik polisinin görevi esnasındaki denetimi, sıralı amirlerince ve zaman zaman Merkezden çı
karılan sivil personel tarafından yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

o= ' 
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